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Bildet på forsiden denne gangen er av 
lundehundvalpen Nova ("Dina"), 11 uker 
på bildet sammen med Odin Johan Larsen 
Andersson, 2 år, som er ute å griller på 
hytta i Sverige med besteforeldrene i 
romjulen 2021. Foto Silje Larsen.

Lyrypa´s 
kennel

Inger Marie, Unni og Iren Storli
Tlf: 74160470, 72426600, 74165660

unnistorli@hotmail.com - iren.storli@gmail.com

Kennel Lundestugu ønsker bikkjer og eiere 
en god og korona-fri vår 2022!

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277

Samojedhund, Norsk Lundehund
www.vinterskogen.no

ingvild.espelien@vinterskogen.no 
tlf 90114352

Kennel Northern Bones
Solveig Bjørkenes Steinnes

Tel. 909 62 408
so-stein@northernbones.com
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Hei alle sammen.

Vi er allerede godt i gang med det 
nye året når dette bladet kommer ut. 
Jeg har tenkt lenge og vel på hva jeg 
ønsker å formidle, både som en del av 
styret og som lundehundeier. 

Først vil jeg berømme styret for 
det gode arbeidet som gjøres. Det 
diskuteres, vurderes, deles og støttes. 
Hver og en med sine egenskaper, som 
sammen utgjør en helhet. 

I fjor takket jeg ja til et verv i styret. 
Med godt mot gledet meg til igjen å 
få lov å være en del av styre og stell, 
etter noen år hvor en liten gutt har 
dominert hverdagen. Det ble likevel 
ikke helt som jeg hadde håpet, da 
vi mistet vår kjære lundehund Elfi 
i sommer. Å miste henne var og er 
vanskelig. Mange lundehundeiere har 
nok kjent på akkurat det samme. For 
min del mistet jeg en bestevenn, en 
stor del av meg selv og livet som jeg 
var kjent med. 

Dette gjorde også at jeg mistet mye 
av gleden med det å ha lundehund 
og meldte meg i stor grad ut av det 
som skjedde i klubben. Når jeg ser 
tilbake, har jeg likevel fått med meg 
litt, og det som har festet seg er all 
motgangen, ikke bare jeg i min sorg, 
men tillitspersoner i klubben møter 
litt for ofte. Det gjør noe med folk. 
Noen av oss brenner oss ut, mens 
andre bretter opp ermene og krummer 
nakken. Heldigvis har vi flest av de 
sistenevnte. 

Motgangen den siste tiden har ikke 
bare handlet om krysningsprosjektet, 
hvor det er mange meninger, men 
om det meste av klubbens og styrets 
arbeid. Dette gjør at styret og andre 
tillitspersoner får mindre tid og rom 
til å jobbe med aktuelle saker, og 
heller må bruke tiden på å nærmest 
forsvare alt som gjøres. Ting plukkes 
i fra hverandre og det gås i sømmene. 
Styret er likevel trygg på sitt arbeid, 
men dette tar mye og verdifull tid fra 
annen jobb som skal gjøres. 

Det jeg vil si med dette er at vi bør 
alle være mer raus med hverandre. 
La tvilen komme andre til gode. Være 
flinkere til å se det beste i andre. For 
selv om det er mange meninger og 
røster i klubben, som det jo skal være, 
så må man ha både tillit og lojalitet til 
at de som er valgt av våre medlemmer 
gjør en god jobb for rasen vår.

Til slutt et lite minneord om min Elfi:
Du og æ vi kunne snakke i lag
Vi snakka gjennom blikket
Ditt blikk var alltid så godt, både 
tillitsfullt og med forventning
Du var min bestevenn gjennom 11 år
En stor del av mitt liv og hverdag
Det var bare en som du 
Takk Elfi for alt du ga

Elin D. W. Johannessen
Varamedlem i styret

Bidra til et godt årsmøte

Skal du være med på årsmøtet? I så fall vil jeg oppfordre deg til å bidra til at det kan gjennomføres på en 
smidig måte. Det mener jeg er viktig for å bevare den gode oppslutningen om årsmøtet, og for at medlemmer 
ikke skal kvi seg for å påta seg tillitsverv i klubben. Les gjerne gjennom årsmøtepapirene i god tid før møtet. 
Om du finner formelle feil, uklarheter eller mangler i innkalling, saksliste, regnskap eller årsmelding, eller om 
du rett og slett bare lurer på noe: ta kontakt med styret så snart som mulig! Da får de mulighet til å rette opp, 
svare ut eller finne måter å håndtere dette på før møtet, slik at årsmøtet slipper å bruke tid på det. 

Det er få andre raseklubber på vår størrelse som stiller større krav til styremedlemmenes innsats. Da tror jeg 
vi som medlemmer gjør klokt i å støtte opp om deres arbeid så godt det lar seg gjøre. Det er viktig at lover og 
regler blir etterlevd etter beste evne, men lover og regler bør aldri bli et mål i seg selv. Kanskje med unntak 
av klubbens formål, som jeg mener alle andre lover og regler må støtte opp om og ses i lys av. Det skader 
neppe å gjenta det her:

§1-2 Formål  
Norsk Lundehund Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å 
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt å bidra til å fremme utviklingen 
av rasen Norsk lundehund. NLK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl 
skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.  

Vi ses på årsmøtet! 
 
Med vennlig hilsen
Bård Mathias Andersen 
Medlem i Norsk Lundehund Klubb

Fra redaksjonen
Vi har aldri tidligere gitt ut et 

blad med så mange sider som det 
eksemplaret du nå leser. Denne utgaven 
inneholder møtepapirene til årsmøtet 
31. mai. Omfanget på disse papirene 
utgjør halvparten av bladet. 

Årsmøtepapirene avspeiler også det 
omfattende og meget grundige arbeidet 
som styret i klubben har gjort de 
siste årene. Styret jobber med mange 
problemstillinger og prøver å dekke 
alle saker de mottar til behandling. Det 
skal de ha all honnør for. Så er det bare 
opp til oss medlemmer å støtte opp om 
det styret vi har valgt på årsmøtet, og 
det arbeidet de gjør for oss medlemmer 
og klubbens drift! 

I denne utgaven vil du også kunne 
sette deg inn i den oppdaterte 
handlingsplanen for klubbens 
avlsarbeid 2022-2027. Planen er justert 
etter klubbens fagseminar på Åstjern 
med stor deltakelse i høst og den åpne 
høringen blant alle medlemmene i 
etterkant. Igjen kan man konstatere 
et omfattende og grundig arbeid som 
har fått stor tilslutning fra de fleste 
medlemmene i klubben.

Her er det viktig å peke på at ikke 
alle er enige i deler av veivalgene 

som gjøres av klubbens styre og 
arbeidsgrupper. Det er normalt, og slik 
skal det være i en levende klubb som 
utvikler seg til alles beste. Vi skal være 
trygge på at ulike perspektiver kan 
luftes og blir hensyntatt. Korrektiver 
bedrer alltid det endelige resultatet. 

Men det betyr imidlertid ikke 
at et lite mindretall kan forvente 
gjennomslag for alle sine forslag og 
saker, og heller ikke ha eierskap til 
grunnleggende sannheter.

Meninger må kunne utveksles uten 
at man skjeller hverandre ut, og uten at 
man betegner hverandre på måter som 
ikke hører hjemme blant medlemmer 
som tross alt har et felles mål Det kan 
være nyttig å ta en titt på artikkelen 
inne i bladet om  strategier for å 
behandle uenighet.

På neste side vil du finne annonser 
om bemanning av tre funksjoner i 
klubben:

Bruken av Lundehunddatabasen har 
økt kraftig de siste årene, og det lille 
teamet som drifter den trenger teknisk 
forsterkning. Tenk gjerne igjennom om 
du kan tenke deg å bidra.

Teamet som har driftet hjemmesiden 

Lundehund.no ønsker avløsning. Dette 
har de ønsket en stund, og pr nå driftes  
hjemmesiden av medlemmer fra styret 
og ASU. Vil du bidra så ta kontakt med 
styret.

Redaksjonen her i Lundehund-
nytt ønsker også avløsning. Vi har nå 
holdt på i snart 10 år og det er ingen 
dramatikk i å ønske å overlate dette 
arbeidet til nye krefter. Vi ser for oss en 
overgang i løpet av sommer/høsten og 
stiller selvsagt opp for å få en så smidig 
overføring som mulig for våre lesere. 

Til sist noen ord om årsmøtet i år. 
Som leserne vil se av sakspapirene 
er det en god del saker som skal 
behandles og et valg hvor det er flere 
kandidater enn vanlig. Husk at det 
er viktig at du deltar i styringen av 
klubben og bruker din stemmerett.

I 2021 ble årsmøtet langvarig 
fordi mange formelle forhold ble 
problematisert på selve møtet. Mye av 
disse forholdene kunne vært avklart 
på forhånd, og dette har fått Bård M. 
Andersen til å sende oss en e-post som 
vi velger å trykke nedenfor.
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Økt innsats for Lundehunddatabasen

Arbeidet med å utvikle Lundehunddatabasen startet i 2012. Formålet var å kunne følge 
med på utviklingen av bestanden av lundehunder, både for helsen og antall. Arbeidet med 
utviklingen og medlemmenes bruk av databasen har økt kraftig. Den nyttes nå både til 
helserapportering og paringsforespørsler og til telling av alle lundehunder hvert annet år. 

Dagens løsning er en egenutviklet databaseapplikasjon på MSSQL og .NET med VB. For å 
sikre driftsforholdene rundt databasen arbeides det med å flytte applikasjonen til et større 
driftsmiljø enn vi har i dag. Det trengs derfor mer hjelp til arbeidet med teknologiutvikling, 
daglig drift og vedlikehold av databasen. Vi ser etter en

Medarbeider 
til utvikling, teknisk drift og vedlikehold 

av Norsk Lundehund Klubb sin Lundehunddatabase

Lundehunddatabasen er et av klubbens satsningsområder og vi se etter en data kyndig 
 lundehundentusiast som ønsker å bidra til kunnskap og viten om bestanden av lunde
hunder og rasens utvikling.

Det er viktig å peke på at dette vil være frivillig arbeid med belønning i form av "ære og 
berømmelse" og morsomt arbeid for en meget verdig sak. 

For mer informasjon om arbeidet som databasemedarbeider tar du kontakt med data
baseansvarlig Marc Daverdin eller ansvarlig for datavedlikehold og brukerassistanse  
Torbjørg Lille Wagtskjold enten pr telefon eller på epostadressen database@lundehund.no . 

Ta gjerne kontakt med leder@lundehund.no dersom du vil bidra.

Lundehund.no er Norsk Lundehund Klubb sitt nettsted. Det redigeres og vedlikeholdes av 
en gruppe Webansvarlige på 4 personer. Disse ønsker nå avløsning og klubben ser etter

For nærmere informasjon om arbeidsomfang, se nettstedet lundehund.no. Det er en fordel 
med kjennskap til organisering og utforming av slike nettsteder. Det er også viktig å peke 
på at dette vil være frivillig arbeid med belønning i form av "ære og berømmelse" og 
morsomt arbeid for en meget verdig sak. 
Ta gjerne kontakt med leder@lundehund.no dersom du vil bidra.

Web-ansvarlige 
for å redigere og vedlikeholde klubbens nettsted 

Lundehund.no

Lundehundnytt er Norsk Lundehund Klubb sitt medlemsblad. Bladet redigeres og 
produseres av en redaksjonsgruppe på 4 personer. Disse ønsker nå avløsning og klubben 
ser etter

For nærmere informasjon om arbeidsomfang, se gjerne tidligere utgaver som ligger 
på klubbens nettsider, lundehund.no. Det vil være fordel å ha lyst og vilje til å jobbe 
med tekst og bilder om lundehunden, formulere artikler om relaterte tema og hente 
aktuelt stoff fra andre kilder. Kontakt med klubbens medlemmer og tillitspersoner når 
de ønsker å levere stoff til bladet er en prioritert oppgave.
Det vil være en fordel med kjennskap til praktisk arbeid i en redaksjonsgruppe. Det er 
også viktig å peke på at dette vil være frivillig arbeid med belønning i form av "ære og 
berømmelse" og morsomt arbeid for en meget verdig sak. 
Ta gjerne kontakt med leder@lundehund.no dersom du vil bidra.

• Redaktør
• Journalister

• Desk-oppgaver, produksjon og distribusjon
for å gi ut klubbens internblad Lundehund-nytt

Bladet var fra 19. september 1962, og det ble litt nostalgi da 
det i år er 60 år siden klubben ble stiftet. Jeg viser spørsmål 
og svar som det stod i bladet nedenfor:

Ved spørsmål om rasen i dag, 60 år etter, så hadde det blitt 
gitt et mer korrekt svar, samt at folk har mer kjennskap til 
rasen nå og det er eiere i hele landet. Artig kuriositet lell, og 
vi som har rasen veit sjølsagt at vi har verdifulle urhunder.

Bladet VI MENN den gang kostet kr 1.50, og jeg har hatt 
litt undersøkelser for å finne ut hva en en lundehundvalp 
kostet for 60 år sia og hvor mange det var i Norge. Anbefalt 
pris fra Norsk lundehundklubb er i dag kr 18.000,- for en 
lundehundvalp. 

Pris på valp 
For å finne ut mer har jeg søkt hjelp hos Anne-Lise og Roar 
Torsteinsen, og Roar forteller:

«Vi veit i hvertfall pris i 1964, da vi kjøpte 2 tisper av Eleanor 
Christie, hvorav den ene ble sendt til mine foreldre Hilda og 
Fredrik Torsteinsen på Værøy. De hadde da fra før hunden 
Bobb. Vi betalte kr 500,- for hver valp, med avtale på å 
levere en valp i retur for hver av tipsene etter deres kull. 

Valpen som ble levert tilbake til Eleanor Christie ble solgt til 
foreldrene til Erna Solberg. (tidl. statsminister).

Prisen for valp var vel i realiteten dyrene enn i dag. Når vi 
leverte en valp ble prisen kr 1000,-, og lærerlønningen lå på 
ca kr 1500,- pr mnd.»

Antall lundehunder og avl 
Så for å finne ut hvor mange av rasen det fantes for 60 
år sia, har jeg også søkt hjelp, hos Lille Wagtskjold og 
Roar Torsteinsen. Lille har sjekket og tatt ut rapport i 
lundehundklubbens database og Lille forteller:

 «Var vanskelig å finne pålitelige tall på hvor mange hunder 
som var i live i 1962, da databasen har fødselsdatoer på de 
som muligens levde da, men mangler dødsår på de fleste. 
Har gått gjennom listen med hunder, og ser at det iallefall 
var 20 hunder som levde i 1962.»  

Roar forteller: « Jeg har gått gjennom alt jeg har fra før 1966. 
Da klubben ble startet var det fra begynnelsen 11 hunder 
som var med i avl. I 1966 ble det registrert 12 valper og tallet 
på hunder var øket til 31 stk. Det var spennende tider. Når 
skulle vi nå målet med 200 registrerte hunder? Det var målet 
på den tida som vitenskapsfolka hadde satt opp før vi kunne 
si at rasen var berget.» 

På denne listen og rapporten som Lille har tatt ut, litt før og 
etter 1962, var det flest lundehundeiere i Nordland og Oslo 
fylke. Oppdrettere hadde heller ikke kennelnavn. Mulig 
Eleanor Christie var en av de første med kennelnavn, og 
hennes første kull med kennelnavnet Lundeuren var født i 
1965.

Nå er det lundehundeiere i hele vårt langstrakte land. I NKK 
for 2021 er det en økning av registrerte valper av rasene 
generelt og også for lundehund med 158 lundehundvalper, 
og en økning på 12 fra 2020.

Takk for gitte opplysninger i artikkelen fra Anne-Lise og Roar 
Torsteinsen, og fra Lille Wagtskjold. Faksimile av notis i Vi 
Menn fra 1962 er gjengitt med tillatelse fra forlaget.

Fra ei kusine fikk jeg del av et gammelt blad, da ho såg at 
det var spørsmål om lundehunden på siden Mann og mann 
imellom i bladet Vi Menn, så tenkte ho på meg med mine 
lundiser.

For 60 år siden
Tekst av Dagrunn Mæhlen
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl og sunnhetsutvalget v/Lille Wagtskjold

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige 
valper, som er med å bringe kulturarven vår videre!

04.02.2020 ble det født 2 valper hos Jarle Waldeland, Vigrestad
Kullnr. 203298
Far: Urdfjells Bark - NO32383/18 Han er far til 6 valper
Mor: PALUNA's Urd Åsnedotter - NO33214/14 Hun er mor til 2 valper
Felix - NO34179/21 - H 4355 KVERNALAND
Ureg. Tispevalp 4362 VIGRESTAD

28.08.2021 ble det født 5 valper hos Maylen Sæther, Hemnes
Kullnr. 218200
Far: Lundesommer Hallgrim - NO56251/17 Han er far til 10 valper
Mor: Nelyam's Dex - NO40272/17 Hun er mor til 9 valper
Nelyam's Bernie - NO61876/21 - H 8130 SANDHORNØY
Nelyam's Penny - NO61877/21 - T 3427 GULLAUG
Nelyam's Shelly - NO61878/21 - T 3515 HØNEFOSS
Nelyam's Amy - NO61879/21 - T 7654 VERDAL
Nelyam's Cooper - NO61880/21 - T 0358 OSLO

21.09.2021 ble det født 3 valper hos Veronika Stigaard Larsen, Løten
Kullnr. 218603
Far: Toot's Æ E Din - NO32557/18 Han er far til 10 valper
Mor: Olympia av Northern Bones - NO33217/18 Hun er mor til 3 valper
Ymslandas Aun - NO63303/21- H 2316 HAMAR
Ymslandas Ask - NO63304/21- H 2340 LØTEN
Ymslandas Alm - NO63305/21- H 2335 STANGE

22.09.2021 ble det født 2 valper hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 219060
Far: Moonheim Abbes Kaiser - FI16364/17 Han er far til 15 valper
Mor: Pride Of Norway's Chinook Wind - NO31105/20 Hun er mor til 2 valper
Pride Of Norway's Fire By Finnen - NO64819/21 - H 1387 ASKER
Pride Of Norway's Flash By Finnen - NO64820/21 - H 6070 TJØRVÅG

01.10.2021 ble det født 2 valper hos Aud Else og Per-Magne Sletteland, Sandsli
Kullnr. 219173
Far: Ir Ildjarn - NO59239/17 Han er far til 3 valper
Mor: Frida - NO47049/16 Hun er mor til 4 valper
Kaleb - NO65216/21- H 4724 IVELAND
Samuel - NO65217/21- H 9020 TROMSDALEN

04.10.2021 ble det født 3 valper hos Aud Else og Per-Magne Sletteland, Sandsli
Kullnr. 219173
Far: Ir Ildjarn - NO59239/17 Han er far til 6 valper
Mor: Frøya - NO43807/18 Hun er mor til 3 valper
Aron - NO65383/21- H 1350 LOMMEDALEN
Ronja - NO65384/21- T 5282 LONEVÅG
Dina - NO65385/21- T 6812 FØRDE

04.10.2021 ble det født 5 valper hos Tor-Arne og Wenche S. Helle, Dalekvam
Kullnr. 218924
Far: Ir Ildjarn - NO59239/17 Han er far til 11 valper
Mor: Catrol's Aria - NO53123/16 Hun er mor til 9 valper
Balder av Uttakleiv - NO64383/21- H 4121 TAU
Bonzo av Uttakleiv - NO64384/21- H 9419 SØRVIK
Birk av Uttakleiv - NO64385/21- H 8022 BODØ
Bella av Uttakleiv - NO64386/21 - T 6480 AUKRA
Balto av Uttakleiv - NO64387/21- H 9016 TROMSØ

13.10.2021 ble det født 1 valp hos Reidun Bonde, Selbu
Kullnr. 219850
Far: Paluna's Jare Fannison - NO55166/18 Han er far til 9 valper
Mor: Urd - NO32765/16 Hun er mor til 1 valp
Birka av Enerhaugen - NO67645/21 - T 7580 SELBU

17.10.2021 ble det født 3 valper hos Åshild Krogh Ulriksen, Grimstad
Kullnr. 220274
Far: Mjøskastellets Elvin - NO37113/18 Han er far til 9 valper
Mor: Obrima's Bina - NO49929/17 Hun er mor til 3 valper
Åskroghs Ravna - NO69765/21- T 4886 GRIMSTAD
Åskroghs Hauk - NO69766/21 - H 4307 SANDNES
Åskroghs Ørn - NO69767/21 - H 3227 SANDEFJORD

20.10.2021 ble det født 4 valper hos Iren Storli, 7732 Steinkjer
Kullnr. 219001
Far: Lyrypa's ULVAR BENJI - NO39244/20 Han er far til 4 valper
Mor: Lyrypa's Iris - NO57866/17 Hun er mor til 12 valper
Lyrypa's Asterix - NO64642/21- H 9170 LONGYEARBYEN
Lyrypa's Asta - NO64643/21- T 6770 NORDFJORDEID
Lyrypa's Agna - NO64644/21- T 9386 SENJAHOPEN
Lyrypa's Agny - NO64645/21- T 7732 STEINKJER

29.10.2021 ble det født 3 valper hos Merethe Boneng, Levanger
Kullnr. 220152
Far: Eigir Fenjason av Vollakloa - NO47385/18 Han er far til 14 valper
Mor: Bera av Kystflokken - NO45332/18 Hun er mor til 9 valper
Heierås Zaga - NO68817/21- T 8661 MOSJØEN
Heierås Zyda Zyrin - NO68818/21- T 3233 SANDEFJORD
Heierås Zimon - NO68819/21 - H 7654 VERDAL

08.11.2021 ble det født 4 valper hos Ole Sandberg, Horten
Kullnr. 219558
Far: Zippo Forglemmegei av Revehjerte - NO56606/19 Han er far til 11 valper
Mor: Urdfjells Dokka - NO53255/18 Hun er mor til 4 valper
Artur - NO66674/21 - H 5226 NESTTUN
Are - NO66675/21 - H 3057 SOLBERGELVA
Alma - NO66676/21- T 3656 ATRÅ
Agnes - NO66677/21- T 7100 RISSA

15.12.2021 ble det født 3 valper hos Kari Margrethe Haugland, Ålgård
Kullnr. 2210015
Far: Lundeheim's Gunnar Emblason - NO33206/20 Han er far til 3 valper
Mor: Langenesjenta's Eisa Piadatter - NO36201/19 Hun er mor til 5 valper
Lundeheim's Jofrid Eisadotter - NO30458/22 - T 4406 FLEKKEFJORD
Lundeheim's Jorulv Jaro - NO30459/22 - H 9402 HARSTAD
Lundeheim's Jarl Eisason - NO30460/22 - H 4260 TORVASTAD

28.12.2021 ble det født 4 valper hos Anne Nygård, Sirevåg
Kullnr. 2210432
Far: Birk - NO41951/19 Han er far til 4 valper
Mor: Binne Belle Chanel av Kystflokken - NO45334/18 Hun er mor til 8 valper
Jæren's Lundehjerte Bjørt - NO31942/22 - T 1900 FETSUND
Jæren's Lundehjerte Båra Ira - NO31943/22 - T 5641 FUSA
Jæren's Lundehjerte Bestla IIva - NO31944/22 - T 5590 ETNE
Jæren's Lundehjerte Blid Molly - NO31945/22 - T 2840 REINSVOLL

28.12.2021 ble det født 3 valper hos Ida Marie Haug, Fluberg
Kullnr. 2210226
Far: Tor Av Stjernepoten - NO37204/14 Han er far til 10 valper
Mor: Lundehiets Lillemor - NO43758/18 Hun er mor til 3 valper
Multa - NO31228/22 - T 2825 GJØVIK
Luigi - NO31229/22 - H Søndre Land
Toyota - NO31230/22- T 7043 TRONDHEIM

Importerte:
09.10.2021 ble det født valper hos Åsa Häggström, Sverige
Far: Kung Sunes Bosse - SE29917/2013
Mor: Lundesommer Frigg - NO35850/19
Gillerts Castor SE63500/2021 - H 8310 KABELVÅG
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Norsk Lundehund Klubb
sammen med Svenska Lundehundsällskapet

inviterer til Lundehunddagene 2022
på Morokulien i Innlandet

29. - 31. juli 2022

PRAKTISK INFORMASJON
Overnattingssteder
Morokulien camping har hytter av 
enkel standard, og plasser for bobiler/
campingvogner som ligger rett ved 
utstillingsplassen. Bestilling av hytte 
gjøres via epost morokuliencamping@
gmail.com. Ingen forhåndsbestilling av 
plass til bobil/campingvogn. 

Montebello camping er 1 min 
kjøretur/9 min gange unna – har 
hytter i ulik standard og størrelse og 
plasser til bobiler/campingvogner. De 
ønsker helst booking via hjemmesiden 
www.montebellocamping.no, men 
man kan også booke via e-post book-
ing@montebellocamping.no dersom 
man ikke ønsker å legge ut for hytta 
ved bestilling. Ingen forhåndsbes-
tilling av plass til bobil/campingvogn.  

G-kroen motell (5 min gange fra ut-
stillingsplassen): man kan booke via 
hjemmeside www.g-kroen.no eller via 
e-post post@gkroen.no dersom man 
ønsker å betale nærmere ankomst. 
Man kan bestille enkel frokost på 
G-kroen. 

De to campingplassene har til sammen 
god kapasitet til bobiler/campingvogn 
og de er sikre på at de har plass til alle 
campere. 

Annet
Felles epostadresse for lundehund-
dagene er spesial@lundehund.no. 
Spørsmål kan sendes til denne e-post-
adressen. 

Dersom noen ønsker å bidra under 
 arrangementet, send e-post til  spesial@
lundehund.no.

PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 29. juli
Kl. 10:00 - 11:00 Ringtrening på Fredsplassen ved Morokulien Camping.

Kl. 11:00 - «Kom som du er». Uoffisiell utstilling som er åpen for krysningshunder og kryptorkide på 
Fredsplassen ved Morokulien Camping. Påmelding fra kl. 10:00 på stedet og kostnad er kr. 
150,- pr. påmelding. Dommer er Christen Lang.

Kl. 14:00 - 18:30 Informasjonsmøte om Krysningsprosjektet, erfaringer så langt, faglige anbefalinger, veien videre 
og hva det vil si å åpne stamboken for norsk lundehund. Det bli vist fram et stort antall 
prosjekthunder. Vi legger opp til et romslig program med god tid til spørsmål og diskusjon. 
Gratis adgang og bevertning. Møtested er G-Kroen. Påmelding til leder@lundehund.no

Kl. 19:30 - Grilling på gapahukplassen på Morokulien camping. Ta med grillmat og drikke.

Lørdag 30.juli
kl. 09:00 Norsk Lundehud Klubb sin spesialutstilling med spesialdommer Christen Lang ved Morokulien 

camping. Påmelding til utstilling skjer elektronisk via NKK (nkk.no), Påmeldingsfrist 
03.07.2022. Spørsmål om utstillingen kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, 
utstilling". Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet til NLK på utstillingsdagen. Fordi 
utstillingsplassen ligger i grenseområdet anbefales at norske hunder som oppholder seg der være 
behandlet mot revens dvergbendelorm. Utenlandske hunder må ha slik behandling og hun-
depass.

kl 19:00 - Svenska Lundehundsällskapet välkomnar er på middag på G-kroen . Mer informasjon kommer 
att finnas på vår hemsida www.lundehund.se. Anmälan/påmelding görs på hemsidan www.
lundehund.se/aktiviteter/utstallningar. Vänligen meddela allergi vid anmälan av middagen.

Søndag 31.juli
Kl 09:00 – Svensk Lundehundsällskaps spesialutstilling med dommer Hans-Åke Sperne, ved Morokulien 

camping. Informasjon om påmelding for norske utstillere legges ut på www.lundehund.se. Fordi 
utstillingsplassen ligger i grenseområdet anbefales at norske hunder som oppholder seg der 
være behandlet mot revens dvergbendelorm. Utenlandske hunder må ha slik behandling og 
hundepass.

NB: alle må vise gyldig vaksinasjonskort før de slipper inn på utstillings plassen.  De som har med seg hund som ikke 
skal stille i konkurransen må også vise gyldig vaksinasjons kort. 
Fordi utstillingsplassen ligger i grenseområdet bør hunder som oppholder seg der være behandlet mot revens 
dvergbendelorm. Kontakt gjerne veterinær for nærmere informasjon om behandling mot revens dvergbendelorm 
(ormekur). Utenlandske hunder må ha hundepass. Alle hundene skal være vaksinert i henhold til NKKs regler. Valper 
under 4 månders alder har ikke adgang til utstillingsplassen. 
For SLS-utstillingen, se www.lundehund.se. 
Lundehunddagene 2022 gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale smitteverntiiltak og med 
forbehold om at Covid-19 situasjonen tillater det. Programmet er foreløpig - arrangementene, tidspunktene og priser 
kan bli endret.

Norsk lundehund klubb arrangerer et åpent
Informasjonsmøte om krysningsprosjektet
Kl 14.00 – 18.30 på Morokulien fredag 29. juli 2022

Programmet er ennå ikke klart, men vil fokusere på følgende tema:
• Konsekvenser av lav genetisk variasjon i en populasjon og hva det vil si for hundeavl
• Erfaringer i krysningsprosjektet så langt
• Faglige anbefalinger for krysningsprosjektet
• Hva vil det si å åpne stamboken for Norsk lundehund?

Som en del av møtet vil det bli vist fram et stort antall prosjekthunder.

Vi legger opp til et romslig program med god tid til spørsmål og diskusjon.

Det vil bli servert pizza underveis.

Møtet er gratis, men av hensyn til planleggingen ber vi om at interesserte 
melder seg på e-post til leder@lundhund.no .

 Foto Peter Aronsson

Stolt sponsor av
Norsk Lundehund Klubbs
Spesialutstilling 2022
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NORSKE LUNDEHUNDER SOM BLE 
CHAMPION I 2021
Tekst: Dagrunn Mæhlen Foto: Innsendt av eierne

N UCH Lundehiets Lettie, ble norsk champion i Nordkjosbotn 
23.10.21 for dommer Karl- Erik Johansson. Eiere er Silje Anett 
Jansson og Arve Drageide, og oppdrettere er Belinda Andersen, 
Connie Andersen og Iris Christine Andersen.  

N UCH Jo Aslak, ble norsk champion på NKK i Harstad 02.10.21 for 
dommer Birgitta Svarstad. Eier er Merete Evenseth, og oppdretter er 
Sigrun Rytter. 

N UCH Bera av Kystflokken, ble norsk champion i Steinkjer 11.09.21 
for dommer Frank Christiansen. Eier er Merethe V. Boneng, og 
oppdretter er Anne Sofia Stabrun.

N UCH Paluna's Jare Fannison, ble norsk champion i Selbu 28.08.21 
for dommer Eli-Marie Klepp. Eier er Magne Hansen, og oppdretter er 
Liv Skjervik.

I Lundehundnytt nr. 4 2021 gikk vi ut og inviterte dere 
eiere til å vise de lundehunder i Norge som var blitt 
champion i løpet av 2021 med frist 15.01.2022; norsk, 
utenlandsk, nordisk, nordic og internasjonal champion. 

Innføringen av titler for norsk junior og veteranchampion 
er utsatt på ubestemt tid. Jf. Norsk Kennel Klub.

2021 ble på nytt et coronaår, og vi har fått tilbakemelding 
på 4 hunder. Det er  færre enn i 2020. Her forteller vi om 
hvilke hunder som ble championer med titler, samt eiere 
og oppdrettere og viser bilder av disse flotte hundene her. 

Utstillingsaktiviteter

Styresak 31, 20.04.21 - Ny vandrepremie på 
Spesialen

Vandrepremie fra kennel Vollakloa- Beste 
Junior.

Med å gi en premie fra kennel Vollakloa 
til de som deltar på Spesialen på Norsk 
Lundehund Klubbs utstilling hvert år, ønsker 
en å hedre den junioren som blir plassert 
som beste junior. 

Dette ment som en start for å fremheve 
en ung hund for de som deltar med sine 
juniorhanner- eller tisper. Utdeles for første 
gang i Morokulien 2022 på den norske 
Spesialen.  

Mer informasjon om vandrepremien kommer 
i neste utgave av Lundehund-nytt.

Utdrag fra ref. fra styrebehandling:

Vi har ikke vandrepremie til beste junior i 
dag. Styret skal ta avgjørelse ved likt napp 
etter 10 år. 

Styresak 68 C, 16.11.21 - Årets junior kommer 
med fra 01.01.2022 i konkurransen Årets 
Utstillingshund. 

Ref. fra styrebehandling. Siden flere 
utstillinger og Norsk Kennel Klub har begynt 
å premiere junior i egen junior gruppe, ser 
Styret at dette kan komme i samme kategori 
som «Årets tispe/ hannhund» og ønsker å 
opprette denne nye klassen.

Ny vandrepremie: Beste Junior
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Årets aktivitetshund 2021
Av komiteen for Årets aktivitetshund Astrid D. Rødsand og Ida Skarkerud. Foto lundehundeierne. 

Resultater 

Plass Hund  Eier Starter Poeng
1    N UCH RL1 Karo Cecilie Standal 20 230
2 Eina Fenjadottir av Vollakloa Martine Andersen 4 85
3 N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens Iver Astrid Driva Rødsand 4 80
4 N UCH NJV-16 RLII Linesviken’s Gote Io-Freyjason Astrid Driva Rødsand 4 45
5 RLI Fratercula’s Første Kjærlighet Iver Hilde Margrethe Simonsen 5 25

2021 var nok et år preget av pandemi med vesentlig 
mindre aktiviteter i det norske hundemiljøet. 

Det vises på antallet lundehunder 
påmeldt til årets aktivitetshund. Etter 
flere år med økning i aktiviteten 
gikk antallet påmeldte hunder 
vesentlig ned i 2021. Vinneren 
av årets aktivitetshund i Norsk 
Lundehundklubb, har likevel klart 
å være imponerende aktive. Cecilie 
Standal vinner for andre året på 
rad med hennes flotte Karo. Dette 
radarparet står fram som ypperlige 
ambassadører for lundehunden som 
aktivitetshund. 

Komiteen for årets aktivitetshund 
håper vi er på vei mot mer normale 
tilstander hvor flere, både lundehunder 
og prosjekthunder, får anledning til 
å delta i aktiviteter sammen med sine 
eiere. Vi oppfordrer alle som har lyst 
til å melde seg på treninger i deres 
lokale hundeklubber. Mestring av 
nye oppgaver styrker båndet mellom 
hund og eier og gir glede og hygge i 
hverdagen. 

Karo og min rallylydighetsreise 2021
Herre fred for en hund Karo er. 
Han får meg med på ting jeg aldri 
trodde jeg skulle tørre. I 2021 har 
vi deltatt på mange stevner og vi 
har oppnådd målet om færre disk 
enn året før. Det er en så herlig 
følelse når vi sammen kommer 
over målstreken. Og enda bedre 
er følelsen av å ha gjort det bra og 
hatt ett supert samarbeid gjennom 
løpet, da er ikke resultatet så viktig. 
Egentlig er ikke resultatet viktig i 
det heletatt, men det å ha mestret 
å komme seg til stevneplassen 
og komme seg over start. Men 
når Karo har mest lyst å rulle seg 
i det våte gresset og ørene ikke 
virka ja da har matmor mest lyst å 
forsvinne i ett stort hull i bakken. 
Men Karo er en super støttespiller 
og får meg til å fortsette sammen 

med masse flotte folk i rally miljøet. 
I 2021 har vi til og med hatt noen 
turer på pallen og vi fikk oppleve 
seier. Når vi stod øverst på pallen 
eller på pallen i det hele tatt holdt 
matmor på å dø av sjokk, mens 
Karo var super stolt av å være 
dødsfink. Vi har gått en del kurs og 
fått flere gode tips på veien videre. 
Vi elsker å trene sammen og Karo 
viser med hele seg at dette er gøy. 
Og han viser med hele seg at han 
trenger å få brukt seg på noe annet 
enn bare fysisk. Og mange turer 
på stevne i 2021 endte med at vi 
kjøpte oss en gammel campingvogn 
så matmor fikk flere utfordringer 
på turene. Digger verdens beste 
supergutt.

Cecilie Standal

Eina Fenjadottir av Vollakloa 
I år har vi fått startet i klasse 2. 
Pga koronasituasjonen har det 
dessverre blitt lite stevner og da det 
ofte er langt å reise fra hjemstedet 
Mosjøen blir det dessverre ikke så 
mange stevne-starter som vi skulle 
ønske, men Eina viser likevel at hun 
er skapt for å kunne imponere og 
havner titt og ofte på en pallplass. 
Vi har fått flere førstepremieringer 
og havnet på pallen flere ganger i år 
på både 2 og 3 plass, og ser frem til 
den dagen lundehunden skal trone 
øverst på pallen som nr. 1! 

Noe jeg spesielt liker med 
rallylydighet er at jeg kan rose 
hunden min verbalt gjennom hele 
banen. For uten ros tror så tror jeg 

nok at lille Eina ikke hadde orket 
å høre så mye på matmor. Alle 
hunder og hundeførere har nytte 
av å trene sammen da dette styrker 
deres forhold. Rallylydighet er da 
en flott aktivitet som passer for alle 
hunder hvor samspill og kontakt 
er like viktig som selve lydigheten. 
Så for dere som ikke har vært borti 
rallylydighet oppfordrer jeg dere til 
å melde dere på kurs eller kontakt 
den lokale hundeklubben. Dette 
er en voksende hundesport som vi 
kommer til å se mer av i fremtiden 
og kanskje møter dere meg og 
lundisjenta Eina på et stevne i 
fremtiden? 

Martine Andersen

N UCH EUW15 RLII Dunderdalens Iver og NUCH NJV16 RLII 
Linesviken’s Gote Io_Freyjason 
På grunn av smittesituasjonen 
har vi ikke vært spesielt aktive i 
2021. På våren fikk vi ikke trent, 
men vi hev oss likevel på impuls 
med og tok bronsemerket i agility 
med begge hundene. Det var artig. 
Hundene imponerte meg stort i 
denne sammenhengen. Iver har 
gått noe agility for flere år siden 
mens Hjallis kun har vært med 
på to agility-treninger tidligere. 
Han hadde blant annet aldri prøvd 
hindre som vippe og hjul før han 
møtte de på prøven.  På høsten fikk 
vi endelig vært med på treninger 
med vår lokale hundeklubb igjen. 

Det var et lyspunkt å få møte 
andre hundeentusiaster og ha det 
morsom med felles aktiviteter. Fram 
mot vinteren fikk vi klemt inn to 
offisielle stevner og et uformelt 
klubbstevne i rallylydighet klasse 
3. Litt rustne var vi på det første 
stevnet. Det kom seg allerede på 
neste stevne der Iver imponerte 
med sitt andre napp til Elite-klassen 
før pandemien stengte aktiviteten 
ned igjen. Nå ser vi fram til nye 
utfordringer i året som kommer.  

Astrid Driva Rødsand

RLI Fratercula’s Første Kjærlighet Iver 
Kyrre og jeg var med på to stevner 
i Rally lydighet  på tampen av 
sesongen. Vi har trent det ganske 
lenge men det behøves en del 
trening med forstyrrelser jevnlig. Så 

2021 var ikke vårt år resultatmessig. 
Gutten er glad i å trene med mor.

Hilde Margrete Simonsen
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TISPER 2021

Plasse- 
ring Navn Poeng

Antall 
tellende 

utstillinger Eier
1 Pride Of Norway's Blue Lava 60 3 Anette Vabø
2 Paluna's Kira Unnidotter 50 3 Anahita Juvelid og Alexander Hope Eriksen
3 Langenesjenta's Ella Piadatter 48 3 Gerd Langenes

Alfa 46 3 Gerd Langenes
Fenja Drottensdottir 45 3 Dagrunn Mæhlen
Linesviken's Driva 39 3 Inger Marie Storli, Iren Storli og Unni Storli
Frid 36 3 Unni Hofstad
Heierås Åsny 35 3 Iren Storli
Pride Of Norway's Dew By Finnen 35 3 Anette Vabø
Pride Of Norway's Dawn By Finnen 32 3 Pål Moi
Pride Of Norway's Electric 21 1 Anahita Marlen Bajand Juvelid og Alexander Hope Eriksen
Lundehiets Lettie 18 1 Silje Janson
Pride Of Norway's Energy 8 1 Gerd Langenes

Årets utstillingshund 2021
Av komiteen for Årets utstillingshund Ellen Utsi og Anette VabøAndersen. Foto lundehundeierne.

Pride Of Norway's Blue Lava Paluna's Kira Unnidotter Langenesjenta's Ella Piadatter

På tross av færre utstillinger i 2021, så har det vært 
mange utstilte lundehunder i løpet av 2021. Det er 
gledelig å se at så mange har fått til å vise hundene 
sine på tross av mange restriksjoner grunnet covid-19. 
Fullstendig rapport om utstillingshundene kan leses 
under styrets årsrapport.  

Det er flere hunder som har oppnådd gode resultater, 
men som ikke er påmeldt til årets utstillingshund. Vi 
vil oppfordre alle som oppnår gode resultater på en eller 

flere utstillinger i løpet av 2022, til å melde på til årets 
utstillingshund. 

I år blir alle påmeldte deltakere publisert i Lundehund-
nytt. Deltakere som ønsker en oversikt over 
poengutregning, kan ta kontakt på utstillingshund@
lundehund.no for å få dette. 

Fra klubbens spesialutstilling 2019 i Mosjøen. Foto Jon Wagstkjold

HANNER 2021

Plasse-
ring Navn Poeng

Antall 
tellende 

utstillinger Eier
1 Moonheim Abbes Kaiser 68 3 Gerd Langenes
2 Eigir Fenjason av Vollakloa 54 3 Hilde Birgitte Berg Altø og Herold Altø
3 Toot's Æ E Din 52 3 Liz Holt Iversen og Ellen Utsi

Hakon 51 3 Hilde Birgitte Berg Altø
Jo Aslak 41 3 Merete Evenseth
Toot's Åkkey 28 3 Liz Holt Iversen og Ellen Utsi

VETERANER 2021

Plasse-
ring Navn Poeng

Antall 
tellende 

utstillinger Eier
1 Linesviken's Driva 54 3 Inger Marie Storli, Iren Storli og Unni Storli
2 Dunderdalens Hera 32 3 Belinda Andersen
3 Lundeskogens Ole-Einar 26 2 Belinda Andersen

VALPER 2021

Plasse-
ring Navn Poeng

Antall 
tellende 

utstillinger Eier
1 Pride Of Norway's Evolution 66 3 Anette Vabø
2 Pride Of Norway's Electric 60 3 Anahita Marlen Bajand Juvelid og Alexander Hope Eriksen
3 Syrinborgs Henriette Pimpernell 56 3 Tove Elisabeth Strandmoe

Pride Of Norway's Energy 44 3 Gerd Langenes
Pride Of Norway's Eclipse 21 3 Pål Moi

Pride Of Norway's Evolution Pride Of Norway's Electric Syrinborgs Henriette Pimpernell

Linesviken's Driva Dunderdalens Hera Lundeskogens Ole-Einar

Moonheim Abbes Kaiser Eigir Fenjason av Vollakloa Toot's Æ E Din
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Nok et suverent valpeår: I 2021 ble det født hele 138 lundehundvalper fordelt på 
45 kull! Dette tilsvarer en gjennomsnittlig kullstørrelse på 2,7. Nedenfor ser dere 
utviklingen av valpeproduksjonen i Norge siden 2001. 

Figur 1. Oversikt over antall lundehunder født pr. år i Norge.

Vi ser at produksjonen har holdt seg jevnt høyt på 80 valper 
og mer de siste årene. Det ligger en enorm innsats bak dette! 
Vår rase gir relativt små kull, og mange har forsøkt uten å 
lykkes. Dersom vi skal nå målet i RAS om 1000 lundehunder 
i Norge innen 2025, er det viktig at vi fortsetter å jobbe for å 
få flest mulig valper pr år. 

I fjor var det 5 kull med 1 levedyktig valp. For å følge 
utviklingen er det statistisk nødvendig med et større antall 
kull. Vi ser derfor på utviklingen over perioder på 10 år av 
gangen. Tabellen nedenfor viser utviklingen i siden 1932. 

Periode Antall kull Antall kull med 
1 valp

Prosent kull 
med 1 valp

1932 – 1963 43 17 40 %
1964 – 1973 148 31 21 %
1974 – 1983 240 58 24 %
1984 – 1993 222 31 14 %
1994 – 2003 245 38 16 %
2004 – 2013 238 53 22 %
2005 – 2014 242 53 22 %
2006 – 2015 241 52 22 %
2007 – 2016 248 52 21 %
2008 – 2017 257 55 21 %
2009 – 2018 259 52 20 %
2010 – 2019 267 49 18 %
2011 – 2020 291 50 17 %
2012 - 2021 314 46 15 %

 
Tabell 1. Andel valpekull med 1 valp pr 10-årsperioder.

For perioden fra 1932 til 1963 er det få kull, statistikken er 
derfor usikker og vi velger å se bort fra den.  For periodene 
fra 1964 og fram til 2020 varierer antall kull med 1 valp 
fra 14 % til 24 %. For 2012-2021 er den på 15 % samlet 
sett. Denne andelen er fremdeles høy sammenlignet med 
andre raser. Dette er en lite gunstig situasjon, både for tispa 
og den ene valpen. Det er en utvikling vi følger nøye, da 
små kull, dødfødte valper, og redusert fertilitet er tegn på 
innavlsdepresjon.

Effektiv populasjonsstørrelse – hvorfor er den så viktig?
Av historiske årsaker har vår rase en genetisk variasjon på 
ca. 4 %.1 Dette er veldig lavt! All avl i lukkede populasjoner 
(raser) medfører en gradvis reduksjon av den genetiske 
variasjonen. Vi må derfor gjøre alt vi kan for at så mye som 
mulig av det arvematerialet vi har i rasen i dag videreføres. 
Dette gjør vi bare ved å bruke så mange ulike hunder i avl 
som mulig.

Den effektive populasjonsstørrelsen er et mål på hvordan 
arvematerialet i en rase videreføres over tid. Er den for lav, 
betyr det at den genetiske variasjonen reduseres, da altfor få 
ulike hunder benyttes i avlen. 

En forenklet metode for å beregne den effektive 
populasjonsstørrelsen tar utgangspunkt i antall tisper og 
hannhunder brukt i avl pr. generasjon. Man definerer en 
generasjon til 5 år. Metoden forutsetter at disse ikke er 
nært beslektet. Siden alle dagens lundehunder er nærmere 
beslektet enn avkom av helsøsken, blir resultatet her 
kunstig høyt. Beregningen gir allikevel en god pekepinn på 

Fra Avl og sunnhetsutvalget (ASU)

Valpeproduksjonen i 2021
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utviklingen: Gjør vi det vi kan for å opprettholde den lille 
genetiske variasjonen vi har i rasen? 

Ved denne metoden beregnes den effektive populasjons-
størrelsen, ved følgende formel:

Grafen nedenfor viser antallet lundehunder som er benyttet 
i avl i Norge i 5 års-perioder fra 2001- 2021 og den effektive 
populasjonsstørrelsen, for disse periodene.

Figur 2. Effektiv populasjonsstørrelse. (Tallene er hentet ut fra 
NLKs database.)

For at en hundepopulasjon skal betraktes som bærekraftig 
må den effektive populasjonsstørrelsen være minst 100.  
Dette forutsetter at forholdet mellom kjønnene er ganske 
likt. Som dere ser av grafen, bruker vi jevnt over færre 
hannhunder enn tisper. Vi må derfor fortsette å gi ubrukte 
hanner sjansen.

Vi ser at den effektive populasjonsstørrelsen for de tre 
siste generasjonene 2015-2019 (130) og 2016-2020 (109) og 
2017-2021 (82) er lavere enn de foregående. Hundene i disse 
årsklassene er imidlertid fremdeles unge og vi kan forvente 
at flere av dem blir avlet på i årene som kommer.  Den 
effektive populasjonsstørrelsen vil derfor fortsette å stige for 
hunder født etter 2013 inntil de blir for gamle for avl.

For generasjonen 2013-2017 er den effektive 
populasjonsstørrelsen nå oppe i 152. Det er en svært positiv 
utvikling som viser at flere unge dyr kommer i avl nå enn i 
2000 – 2004. Den trenden må vi fortsette å utvikle! 

Vi må også fortsette å anstrenge oss for å benytte ulike 
tisper og hanner i forskjellige kombinasjoner. Fertiliteten 
er høyest i ung alder. Der er derfor viktig at vi gir unge 
hanner sjansen, særlig om vi har en erfaren tispe som lar 
seg pare naturlig. På samme måte er det viktig å ikke vente 
for lenge med å pare tispene, de tar seg ofte lettere da og kan 
senere tilbys flere ulike hanner. Man bør også unngå å gjenta 
kombinasjoner flere ganger, spesielt om det første kullet ga 
mer enn en valp. Hvis det produseres mange helsøsken, vil 

det på sikt bli vanskeligere å finne avlspartnere som ikke er i 
for nær slekt.

Matadorgrensen
Norsk Lundehund Klubb har siden 1982 sluttet opp om 
anbefalingen gitt av husdyrgenetiker Dr. Per-Erik Sundgren 
(Svenska Lantbruksuniversitet) om å sette en øvre grense for 
antall valper den enkelte hannhund kan få i løpet av sitt liv. 
Denne grensen beregnes ut i fra 5 % av antallet valper født 
de siste 5 årene. Nyere forskning viser at denne grensen nok 
burde vært enda lavere (ned mot 2 % i hht NKK) for raser 
med lav genetisk variasjon. 

For å fremme bruk av så mange 
hannhunder som mulig i vår 
rase, holdes det maksimale antall 
avkom en lundehannhund kan 
få på 20 valper. Dette tilsvarer 
4% av valpeproduksjonen på i 
alt 506 de siste fem årene. Denne 
grensen gjelder uansett om valpene 
eksporteres / fødes i utlandet eller 
ikke. 

Hva kan klubben tilby av hjelp?
Klubbens database er et utmerket 
verktøy for å finne hannhund til 
en tispe. Det er ikke nødvendig 
å være innlogget for å søke etter 
paringspartner. Har du funnet noen 
interessante hannhunder du ikke 
kjenner eier til, kan ASU og/eller 
lokalkontaktene hjelpe deg med 
kontaktinformasjon. 

Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn f.eks. for å 
gjøre endringer på dine kontaktdata, eller legge inn bilder 
av hunden din, har glemt brukernavn eller passord eller 
har andre spørsmål, kontakt Marc Daverdin eller Lille 
Wagtskjold på database@lundehund.no 

Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) hjelper gjerne med å 
finne mulige partnere til din hund. Send epost til oss 
(avlogsunnhet@lundehund.no) eller ring (kontaktinfo finner 
du bakerst i bladet). Lokalkontaktene eller andre erfarne 
oppdrettere kan også gi gode råd.

Huskelisten for oppdrettere inneholder en oversikt over 
hva man må passe på ved oppdrett. Listen er tilgjengelig 
på klubbens hjemmeside og ved direkte kontakt med ASU. 
Ring eller send epost til oss.

Lundehundboka gir inngående informasjon om avl på rasen 
og praktiske råd.

Uansett, lurer du på noe, ikke nøl med å be om råd fra 
Avl- og sunnhetsutvalget (ASU), lokalkontakter og erfarne 
oppdrettere!

Referanse
1) Kettunen et al. PlosOne 12 (1) 2017, e0170039 Cross-Breeding 
Is Inevitable to Conserve the Highly Inbred Population of Puffin 
Hunter:The Norwegian Lundehund og Melis et al. Genes 13 (2022) 
163. Genetic Rescue of the Highly Inbred Norwegian Lundehund.
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11.. KKoommmmeennttaarreerr  ttiill  hhaannddlliinnggssppllaanneenn..  

Styret for Norsk Lundehund Klubb har valgt å supplere retningslinjene for Avl- og sunnhetsutvalgets 
arbeid i form av en overordnet handlingsplan for avlsarbeidet for perioden 2022-2027.1 Handlingsplanen 
legger målene i klubbens RAS fra 2014 til grunn. Klubbens medlemmer har vært involvert i prosessen 
gjennom innspill på klubbens fagseminar på Åstjern (8-10 oktober 2021), der 60 medlemmer deltok og en 
åpen høring der det kom inn til sammen 19 innspill innen fristen 6. januar 2022. 

1.1. Innspill og prioriteringer gjort på Åstjern 

Gjennom en Workshop fikk deltagerne på Åstjern diskutere og foreslå tiltak til den nye handlingsplanen. 
Innspillene ble så sortert etter tema, før deltagerne prioriterte tiltakene på slutten av seminaret. Resultatene er 
vist nedenfor. 

Populasjon – Øke antall hunder og kombinasjoner (3 stemmer pr deltager) 
Tiltak Stemmer 
Lokale samlinger – Aktivt invitere nye eiere og vise fram hundene 38 
Krav til tispekjøpere om 2 kull 10 
Oppdretterkurs for tispe & hannhundeiere 47 
Lokale rådgivere for avl 26 
Fremme databasen 3 

 

Bedre mage-/tarm-situasjonen (3 stemmer pr deltager) 
Tiltak Stemmer 
Seminar om ernæring og kosthold 13 
Fagseminar med fokus på mage-/tarm-problemer 20 
Oppdatere Gastroguiden 13 
Øke fokus på stressfaktorer og sosialisering 14 
Øke genetisk variasjon ved å ta prosjekthunder inn i stamboka 63 

 

Andre områder det bør fokuseres på (2 stemmer pr deltager) 
Tiltak Stemmer 
Undersøke mulig årsak til krampejukking hos tisper 23 
Undersøke mulig årsak til problemer med hud og pels 31 
Forebygge nervøsitet, lydfølsomhet 27 

 

Krysningsprosjektet (3 stemmer pr deltager) 
Tiltak for å få best mulig gevinst av prosjektet Stemmer 
Fortsette prosjektet som et sideprosjekt inntil vi har mer forskningsdata 6 
Åpne stamboken for prosjekthunder 46 
Fryse sæd av F1 og F2 hunder 32 
Bedre informasjon og kunnskap om prosjektet  
Vise prosjekthunder på treff og samlinger 30 
Mer informasjon i Lundehund Nytt og på nett 3 
Lokale samlinger om prosjektet 10 
Digitale info-møter med mulighet for å stille spørsmål 20 

 
1 Det er ikke noe krav fra NKK at klubbene utarbeider handlingsplaner. Å utarbeide retningslinjer for Avl- og sunnhetsutvalgets arbeid inngår i 
styrets oppgaver (NLKs lover §4-3, NKK-Raseforvaltning).   
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1.2. Respons fra høringen 

Det kom inn til sammen 19 innspill på høringen innen fristen 6. januar. Dette gir, sammen med høringsinnspillene 
i tabellene over, en god respons fra klubbens medlemmer. De fleste høringsinnspillene bidro med nye moment 
eller nyttige kommentarer. Det er derfor gjort ganske mange endringer i handlingsplanen etter høringsrunden. 
Flere nye punkt er kommet til, og andre punkt er slettet eller slått sammen/omorganisert. 

1.3. Kommentarer til enkelte punkter i handlingsplanen 

Styret har sammen med Avl- og sunnhetsutvalget vurdert alle innkomne innspill i høringsrunden, både de som 
fremkom under workshopen på fagseminaret, og de som ble sendt inn på epost. Under gir vi forklaringer på de 
punkt som vi fikk flest innspill til: 

Krav/forventning til tispekjøpere. 
Det har i alle år vært et krav fra klubben side at kjøpere av tisper har vært villige til å la de få minimum ett kull, så 
sant dette var mulig. Dette har inngått i Norsk Lundehund Klubbs vedlegg til kjøpekontrakten, som også 
informerer om risiko for mage-tarm sykdommer hos lundehund, men har falt ut i teksten anbefalt i klubbens 
Huskeliste for oppdrettere.  

På Åstjern ble krav om to kull pr tispe foreslått. I høringssvarene var flere negative til et krav om at tispekjøpere 
må avle. Klubben mener at denne forventningen til tispekjøpere må opprettholdes, og at det påligger oppdrettere 
et ansvar å gjøre dette klart. Samtidig fikk vi inn flere innspill der det ble påpekt at forventningen om bruk i avl 
også bør gjelde hannhunder. Det er et nyttig og viktig innspill som også vil bidra til å øke den effektive 
populasjonen ytterligere for rasen. 

Ut fra innspillene har vi derfor endret teksten i handlingsplanen på dette punktet. Oppdretter forventes å bruke 
NLKs vedlegg til kjøpekontrakt der det står at: Kjøpere av lundehundtisper forplikter seg, så langt mulig, å ha 
minimum ett valpekull. Kjøpere av lundehundhanner forplikter seg til å stille hunden til disposisjon til avl minimum 
en gang. Dette gjelder så fremt hunden er klinisk frisk. 

Det blir viktig å informere bedre om dette kravet, samt å sørge for at teksten i vedlegget til enhver tid er oppdatert 
og ligger lett tilgjengelig for oppdrettere på klubbens hjemmeside/Huskeliste for oppdrettere. 

Øvre grense for innavlskoeffisient  
Den øvre grensen for innavlskoeffisienten er satt på 3,25 over 5 generasjoner for å balansere behovet for å holde 
innavlsgraden så lav som mulig, samtidig som vi får benyttet flest mulig hunder i avl. Settes koeffisienten for lavt 
kan den bli et alvorlig hinder for få benyttet en del hannhunder. Selv om dette er den øvre grensen, ser vi at de 
fleste oppdrettere er veldig flinke til å holde innavlsgraden lavere, noe som er flott og ønskelig. Denne grensen gir 
et råd om en øvre grense, som gir større praktisk handlingsrom i de tilfelle det er nødvendig. 

Hva vil det si «å videreutvikle ASUs rådgivningstjeneste for valpekjøpere og oppdrettere gjennom 
regionale samlinger»? 
Vi fikk en del tilbakemeldinger på at dette punktet slik det opprinnelig var skrevet, fordi vi brukte ordet «nettverk», 
og at det var uklart hvilken organisering og funksjon det skulle ha i forhold til klubbens organisasjon. Derfor er det 
nå fjernet, og vi presenterer en mer ryddig organisering der vi understreker ASUs rolle som klubbens 
rådgivingsorgan. Gjennom regionale samlinger med faglig innhold vil ASU bidra til at folk blir kjent med andre 
medlemmer lokalt og derved finner folk som kan gi hjelp og råd på mer uformell basis ved behov. I samlingene vil 
fokus være både på hold av lundehund og avl, og tanken er å invitere alle som har lundehund, og særlig 
valpekjøpere. Dette fordi valpekjøperne er de fremtidige oppdretterne, selv om de kanskje i utgangspunktet ikke 
identifiserer seg selv som oppdrettere. 
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Etablere en sædbank som disponeres av NLK for både lundehunder og prosjekthunder 
Vi fikk innspill fra flere om at dette punktet var utelatt, og det er et viktig punkt. ASU har arbeidet over lengre tid 
for å få til en sædbank der både lagring og fremtidig uttak er mulig. Det er selvsagt både viktig og riktig å få 
sædbanken inn i handlingsplanen. 

Redusere disposisjonen for mage-/tarmproblemer inkludert IL, samt bedre fertilitet og generell helse ved å 
Redusere disposisjon for mage/tarmsykdommer inkludert IL, samt bedre fertilitet og generell helse 
ved å øke den genetiske variasjonen 

Dette punktet dreier seg om krysningsprosjektet. Gjennom prosjektet har vi til nå, økt den genetiske variasjonen 
hos de hundene som er avlet utenfor lundehundens stambok, men i et eget register. Så lenge vi avler utenfor 
stamboka, vil ikke lundehunden som rase dra nytte av prosjektet. Derfor er det svært viktig å åpne stamboken for 
å kunne utnytte den økte genetiske variasjonen fritt i rasen. Åpningen vil likevel skje gradvis og over lang tid, og 
med nøye vurdering underveis. Det vil ikke medføre at en mengde krysninger slippes inn i stamboka samtidig. 
Hvert individ som skal føres inn i stamboka, skal godkjennes. Dette punktet avstedkom flere reaksjoner. Som 
man kan se ut ifra tabellen over, var det hele 63 stemmer for åpning av stamboka på fagseminaret. 11 av 
tilbakemeldingene som kom på epost var også for en åpning, mens 8 var imot. 
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22  HHaannddlliinnggssppllaann  ffoorr  22002222--22002277  

  

Mål og tiltak Milepæl 
  

Mål: Effektiv populasjonsstørrelse er minimum 200, basert på minimum 90 
hanner og 110 tisper 2027 

• Oppdretter forventes å bruke NLKs vedlegg til kjøpekontrakt der det står 
at: Kjøpere av lundehundtisper forplikter seg, så langt mulig, å ha minimum ett 
valpekull. Kjøpere av lundehundhanner forplikter seg til å stille hunden til 
disposisjon til avl minimum en gang. Dette gjelder så fremt hunden er klinisk 
frisk. 

kontinuerlig 

• Klubbens forventninger til valpekjøpere i fht bruk av hundene i avl 
presiseres på klubbens hjemmesider.  

vår 2022 

• Fremme databasen som avlsverktøy gjennom klubbens kanaler. kontinuerlig 

• Kvalitetssikre brukergrensesnittet til databasen.  
 

2024 

• Innavlskoeffisienten ved nye kombinasjoner skal være så lav som mulig 
og ikke overskride 3,25 over 5 generasjoner. 

kontinuerlig 

• Videreutvikle ASUs rådgivertjeneste for valpekjøpere og oppdrettere 
gjennom regionale samlinger.  

kontinuerlig 

• Formidle faktabasert informasjon om rasen på utstillinger, konkurranser, 
messer og i media. 

kontinuerlig 

• Øke den effektive populasjonsstørrelsen ved å åpne stamboken for 
utvalgte og godkjente hunder fra NLKs krysningsprosjekt. 

2023 

• Etablere en sædbank som disponeres av NLK for både lundehunder og 
prosjekthunder. 2023 

  
Mål: Antall lundehunder i Norge utgjør 1000 individ eller mer 2027 
• Oppdretter forventes å bruke NLKs vedlegg til kjøpekontrakt der det står 

at: «Kjøpere av lundehundtisper forplikter seg, så langt mulig, å ha minimum ett 
valpekull. Kjøpere av lundehundhanner forplikter seg til å stille hunden til 
disposisjon til avl minimum en gang. Dette gjelder så fremt hunden er klinisk 
frisk.» 

kontinuerlig 

• Videreutvikle ASUs rådgivertjeneste for valpekjøpere og oppdrettere 
gjennom regionale samlinger. 

kontinuerlig 

• Oppdatere huskelisten for oppdrettere og vedlegget til kjøpekontrakten. vår 2022 

• Presentere god, faktabasert informasjon om rasen på utstillinger, 
konkurranser, messer og i media.   

• Kvalitetssikre informasjon om rasen på klubbens hjemmesider. 2023 
• Øke populasjonsstørrelsen ved å åpne stamboken for utvalgte og 

godkjente hunder fra NLKs krysningsprosjekt. 2023 -> 
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Mål: Redusere risiko for utløsing av mage-/tarmproblemer inkludert IL kontinuerlig 

• Etablere kontakt med fagmiljø innen ernæring for råd om foring av 
lundehunder. 2022-2023 

• Øke rasens robusthet overfor mage-/tarmproblemer ved innføring av 
nye gener gjennom å åpne stamboken for krysningshunder. 2023 -> 

  
Mål: Forbedre behandling av mage-/tarmproblemer inkludert IL  

• Oppdatere Gastroguiden 2022 
• Arrangere et seminar om ernæring og mage-/tarmproblemer hos 

lundehund. 2023-2024 

• Gjennomføre kapselprosjektet for bedre kunnskap om diagnostisering 
av tarmproblemer hos lundehund.  2022-2023 

• Øke rasens robusthet overfor mage-/tarmproblemer ved innføring av 
nye gener gjennom å åpne stamboken for utvalgte og godkjente hunder 
fra NLKs krysningsprosjekt. 

2023-> 

  
Mål: Redusere disposisjonen for mage-/tarmproblemer inkludert IL, samt 
bedre fertilitet og generell helse ved å øke den genetiske variasjonen  

• Videreføre krysningsprosjektet i samarbeid med NKK, NMBU og Norsk 
Genressurssenter. kontinuerlig 

• Utvikle kriterier og prosess for inkludering av utvalgte prosjekthunder i 
rasen. 2022 

• Åpne stamboken for utvalgte og godkjente hunder fra NLKs 
krysningsprosjekt gjennom vedtak på et årsmøte i klubben. 2022-2023 

• Følge utviklingen av genetisk variasjon i rasen og hos krysningshundene 
ved gjennomføring av DNA-analyser kontinuerlig 

  
Mål: Øke kunnskapen om andre utfordringer i rasen  

• Utrede forekomst og mulig årsak til krampejukking hos tisper 2023 

• Utrede forekomst og diagnoser for hudproblemer i rasen 2024 

• Utarbeide råd om miljøtrening og sosialisering for å redusere framtidig 
stress hos hundene. 2024 

  

Mål: Opprettholde rasens opprinnelige eksteriør  

• Arrangere jevnlige dommerseminar for rasen 2024 

• Etablere en ressursgruppe av erfarne dommere med spesiell kunnskap 
om rasen 2022 

  

Mål: Opprettholde rasens opprinnelige mentalitet, bruksegenskaper, atferd 
og instinkt  

• Fullføre adferdsanalyser av i alt 50 lundehunder 2022 

• Videreutvikle adferdsanalysen og lage en mentalbeskrivelse for 
lundehunden. 2023 

• Bruke mentalbeskrivelse som verktøy ved åpning av stamboka for 
utvalgte og godkjente prosjekthunder. 2023 -> 
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Oppdatering om DNA-testing av hunder i 
Norsk Lundehund Klubbs krysningsprosjekt 
Tekst av ASU og Claudia Melis, illustrasjoner av Claudia Melis

Claudia forteller:
Norsk Lundehund Klubb samler DNA 
prøver fra alle krysningshundene og 
lundehundene i krysningsprosjektet for 
å overvåke endringer i den genetiske 
variasjonen. Vi har til nå screenet 108 
hunder med 170 000 SNP markører 
(CanineHD Illumina 170K SNP 
array), inkludert markører for flere 
Dog Leukocyte antigen (DLA) gener 
på kromosom 12, for å kartlegge 
variasjonen av disse genene i rasen. 
Disse genene er spesielt interessante 
siden følsomheten overfor smittsomme 
sykdommer, kreft og andre 
immunforsvar-relaterte problemer 
sannsynligvis er knyttet til mangfold 
blant disse genene. 

Den nylig publiserte vitenskapelige 
artikkelen baserer seg på data fra to 
krysninger med buhund og avkom 

Figur 1. Familietrær som viser de to første utkrysningene av Lundehunden med Buhunden, etterfulgt av tilbakekryssene med 
Lundehunden. Hunner er representert med sirkler, og hanner er representert medfirkanter. Individene som ble inkluderte i den 
første artikkelen er markerte med en tykkere linje.

Som en del av Norsk Lundehund 
Klubbs krysningsprosjekt 
undersøker forskeren Claudia 
Melis i samarbeid med en 
internasjonal gruppe av forskere 
genetisk variasjon hos reinrasede 
lundehunder og de ulike 
generasjonene av krysninghunder.

Det er viktig å følge utviklingen 
av den genetiske variasjonen for 
å sikre oss at vi får en varig økt 
genetisk variasjon i lundehunden 
som følge av innkrysningen. 

Dette er et langsiktig arbeid 
som vil fortsette i fremtiden i 
krysningsprosjektet, også etter en 
åpning av stamboka. 

Det er gledelig at Claudia 
allerede nå har fått godkjent en 
publikasjon i det vitenskapelige 
tidsskriftet Genes. Dette er et 
tidsskrift med fagfellevurdering 
(peer review). Fagfellevurdering 
betyr at forskere som har god 
kjennskap til fagfeltet, men 
som er helt uavhengige og ikke 
kjenner til Claudia og hennes 
medarbeidere som forskere, har 
vurdert forskningsarbeidet, og 
godkjent metoder og resultater. 
Innen forskning er dette det 
viktigste kvalitetsstempelet på 
arbeidet.

etter paring av disse med lundehund 
(Figur 1). Ettersom man krysser tilbake 
med lundehund for å ivareta rasens 
særpreg foreligger det en betydelig 
risiko for at den innførte genetiske 
variasjonen går tapt. 

I disse første analysene har vi 
sammenlignet den genetiske 
variasjonen hos buhund, lundehund, 
F1- og F2-generasjonene. Vi forventet 
at det genetiske mangfoldet hos F2-
hunder ville være høyere enn hos 
lundehund, men lavere enn i F1 og 
buhund, og heterozygositetsverdiene 
(et mål på genetisk mangfold) viste 
det forventede mønsteret. Vi fant 
også at serier av homozygositet (runs 
of homozygosity ROH), dvs lange 
områder av homozygote gener arvet 

fra en felles stamfar, var redusert 
hos F2-individer sammenlignet med 
lundehunder. Våre analyser viser at 
utkrysningen hadde en positiv effekt, 
men indikerer også at det ervervede 
genetiske mangfoldet tapes raskt ved 
tilbakekrysning. En måte å redusere 
tapet av den innførte genetiske 
variasjonen kan være å kombinere 
enkelte F2-krysninger.

Formidling av resultatene 
Resultatene har blitt delvis 
formidlet til medlemmer av Norsk 
Lundehund Klubb på fagseminaret 
på Åstjern den 8-10 oktober, 2021. 
En vitenskapelig artikkel er publisert 
i det fagfellevurderte tidsskriftet 
Genes (https://www.mdpi.com/2073-
4425/13/1/163). Claudia Melis vil også 

presentere resultatene i et åpent digitalt 
foredrag den 28. februar (via ZOOM).

Veien videre 
Vi fortsetter å samle inn DNA-
prøver fra både lundehunder og 
krysningshunder for blant annet å følge 
utviklingen i den genetiske variasjonen 
blant prosjekthundene. Neste planlagte 
artikkel vil sammenligne mangfold 
i tarmflora fra 90 hunder med deres 
genetisk mangfold, for å se om det 
er en sammenheng. Etter hvert som 
vi samler nok data om fenotype 
(eksteriør, adferd, helse, osv.) vil vi 
også kjøre Genome-Wide Analyser 
og, om mulig, identifisere områder 
i avlsmaterialet som samsvarer med 
spesifikke trekk knyttet til helse, 
eksteriør og mentalitet.

Finansiering av prosjektet så langt
Forbruksmateriell til innsamling av 
DNA prøver og DNA ekstraksjon 
(munnsvabber, kjemikaliene, 
mikropipetter, osv.) har blitt 
finansiert av Norsk Lundehund 
Klubb (ca. 25 000 kr). De genetiske 
analysene ble finansiert av 

Landsbruksdirektoratet (60 000 
kr) og et stipend fra Peder Sæther 
Center i Berkley, USA (100 000 kr). 
Claudia jobber på prosjektet i sin 
forskningstid på Dronning Maud 
Minne Høyskole og har fått tilgang 
til laboratorier ved NTNU, noe som 

ikke er en selvfølge i dag. Norsk 
Lundehund Klubb er veldig heldige 
som har forskere som Claudia og 
hennes medarbeidere som nedlegger 
tid på å studere rasen vår uten egne 
prosjektmidler til lønn og drift. Det er 
ikke en selvfølge i dag.

Figur 2. Diagram som viser tre forskjellige målinger av genetisk variasjonen hos lundehund, buhund, F1 og F2.
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Lundehundens lave antall valper, små valpekull (mange 
en- og to-valpskull) og høye frekvens av tomme tisper 
og hanhunder med reproduksjonsproblem bekrefter 
husdyrgenetikk-teoriene om innavlens negative effekt på 
fruktbarhet hos både handyr og hundyr.  

Definisjoner, innavl, 
innavlsdepresjon 
Innavl defineres teoretisk som 
sammenparing av individer som 
er mer i slekt enn gjennomsnittet i 
populasjonen (rasen). I praksis har 
man definert innavl som paring 
av nære slektninger, men grensen 
for hva man definerer som nære 
slektninger har aldri vært absolutt. 
Noen har definert innavl som paring 
av individ som har en besteforeldre 

(eller en oldeforeldre felles). Da blir 
innavlen til avkommet enten 25 
prosent eller 12,5 prosent.  Innavl 
øker homozygotien, (likheten 
mellom allelene i et genpar) 
mens motsatsen, krysningsavl 
øker heterozygotien (genetisk 
mangfold). Heterozygositeten kan 
økes ved å krysse fjerne slektninger 
(forutsatt at disse har stor innbyrdes 
genetisk variasjon), raser eller til 
og med arter. Så målet for genetisk 

Innavl og fruktbarhet
Av Odd Vangen, professor i husdyravl og genetikk, Institutt for miljø og biovitenskap (NMBU), Ås

Fruktbarhet, både 
hos hanner og tisper, 
påvirkes negativt av 
innavlsdepresjon, dvs. av 
nedgang i fruktbarhet som 
følge av økt homozygoti. 
Fruktbarheten nedsettes 
også på grunn av innavl 
fordi sannsynligheten for 
at recessive sykdomsgen 
opptrer i dobbel dose øker, 
og dermed gir sykdom og 
redusert fruktbarhet. Dette 
er generell avlsteori og 
gjelder for alle husdyr, også 
for hund.  

Professor, dr. Agric Olav Vangen ble i 2021 utnevnt til ridder av 
1. klasse av St. Olavs orden for sitt arbeid for dyrevelferd og et 
bærekraftig landbruk. Vangen er en nasjonalt og internasjonalt 
anerkjent forsker, underviser, foredragsholder og formidler. Han 
har mange forskeropphold i utlandet og faglige verv i og utenfor 
universitetet i Norge og internasjonalt. Odd Vangen har forsket 

på og undervist i så godt som alle produksjonsdyr i Norge i tillegg 
til hest og hund, og har således en usedvanlig stor bredde i sin 
kunnskap.  Han har engasjert seg i samfunnsdebatten, for eksempel 
i forbindelse med naturmangfoldloven, og som en tydelig stemme i 
arbeidet med etisk og bærekraftig avl på hund og hest.

Tinká s Frøken Fryd og TÖfra Erik I1, foto Bård Mathias Andersen

variasjon i en hunderase er da en glidende skala fra nære 
slektningsparringer (foreldre-avkom; fullsøsken) til 
rasekrysning.

Viktigere enn innavlen til enkeltindivider er 
innavlsutviklingen i populasjonen. Tradisjonelt er jo 
innavl blitt brukt for å «lage» enkelte raser, fordi innavl 
gir større likhet, og det har ofte vært eksteriør likhet som 
har vært grunnlaget for å definere hunderaser. Det betyr at 
større eller mindre innavl alltid er til stede i populasjonen. 
Det vi kan gjøre er da særlig å kontrollere innavls-
UTVIKLINGEN i en rase. Vi måler gjennomsnittlig innavl 
i populasjonen som gjennomsnitt av innavlen til alle 
individene i en generasjon.  Små populasjoner er alltid mer 
utsatt for innavl enn store da det er færre individ å velge 
mellom ved avl.

Innavlsøkningen innen en rase er avhengig av antall 
hanner og hunner i avl, en jevn fordeling på avkom 
per foreldrepar og at vi ikke har flaskehalser (dvs. 
enkeltgenerasjoner med svært få avlsdyr). Generelt 
i hundeavlen er det paring av nære slektninger og 
overforbruk av populære hanner som har gitt det høye 
innavlsnivået vi har i mange raser, i tillegg til at mange 
raser er små i antall; den innavlsøkningen kan vi ikke gjøre 
noe med uten å krysse inn ny genetikk. 

Det er to årsaker til at en ønsker å unngå innavl. Det 
ene er innavlsdepresjon og innavlens påvirkning 
særlig på egenskaper med lave arvbarhet. Det andre er 
opphopning av genetiske defekter i små populasjoner, 
slik at sannsynligheten for å få to kopier av samme 
genetiske defekt i et individ. Eksempel på slike genetiske 
defekter, kan være immunrelaterte sykdommer som mage/
tarmsykdommer, hudlidelser og testikkelmangel. 

Innavlsdepresjon og fruktbarhet 
I klassiske lærebøker i avl oppgis innavlsdepresjon som i 
prosent av gjennomsnittet for rasen ved 10 prosent økning 
i innavlsnivået. For eksempel; kullstørrelse hos mus viser 
8 prosent nedgang på 10 prosent økning i innavlen. Det 
tilsvarer 0,6 unger pr generasjon. Tilsvarende tall for gris er 
oppgitt til 4,6 prosent av middelet noe som betyr 0,4 færre 
grisunger (tall fra klassisk lærebok i kvantitative genetikk, 
gjengitt i mange andre lærebøker). Slike tall er beheftet 
med store feil, fordi det er begrensede forsøk som har målt 
innavlsdepresjon. Innavl fører til økt homozygoti (større 
genetisk likhet) og dette påvirker egenskaper negativt. 
Det er særlig fruktbarhetsegenskaper, morsegenskaper og 
andre egenskaper som uttrykkes tidlig i dyrets liv som viser 
innavlsdepresjon (kullstørrelse, overlevelse, tidlig vekst 
etc.). Egenskaper med høy arvbarhet (som eksteriøre trekk) 
viser liten innavlsdepresjon. Innavlsdepresjonen oppheves 
alltid ved avl for økt heterozygoti---som krysningsavl. 

Opphopning av genetiske defekter ved innavl  
Den andre effekten av innavl på fruktbarhet og helse er 
knyttet til økt homozygoti som fører til økt sannsynlighet 
for at to alleler som er bærere av enkeltgensykdom 
begge opptrer i et genpar. Disse typer sykdomsgen er 
ofte recessive, noe som betyr at hunden må ha genet i 
dobbelt dose for at det skal bli sykdom/død som resultat.  
Vi kaller hunden bærer når den har genet i enkelt dose. 
Når en kjenner frekvensen av slike gener kan en beregne 
sannsynligheten for at en hund får sykdommen gitt en 
viss innavlsgrad hos hunden. Slike sykdomsgen kan både 
påvirke sykdom, men også fruktbarhet, bidra til å forklare 
tomme tisper og sterile hanhunder.

Hva med Lundehunden? 
I lundehundavlen har det vært to viktige utfordringer: 
Rasen har gjennomgått to genetiske flaskehalser med 
svært høy innavl, slik at alle nålevende lundehunder 
stammer fra to til tre individ. Etter dette, har den største 
begrensningen for lundehundavlen vært få og små kull pr 
generasjon. Dette skyldes både lav fruktbarhet på grunn av 
mange tomme tisper etter paring, manglende paringsevne 
eller redusert sædkvalitet hos hannene, samt at en del 
lundehunder ikke kan avles på grunn av alvorlig mage/
tarm sykdom.

Det er vist av mange forskere at lundehunden har vesentlig 
lavere grad av heterozygoti enn andre norske raser, som 
f.eks. buhund. Det er også vist vesentlig lavere grad av 
polymorfi (antall genvarianter i et allel) noe som også 
bidrar til manglende genetisk variasjon i rasen.  At 
hundyrfruktbarheten er redusert fremkommer gjennom 
utydelige løpetider, tomme tisper og lav kullstørrelse. Hos 
hannhundene er det høy frekvens av både en testikkel og 
mangel på paringsevne og fruktbarhet hos hanhundene 
med 2 testikler. I hundetellingen 2020 er det ca. 18 
prosent av hanhundene som er gitt avlsrestriksjoner 
pga kryptorkisme. Det er også bare ca. halvparten av 
hanhundene som ble brukt avl som fikk kull (dette må ikke 
nødvendigvis være hanhundens skyld). Det er også bare 45 
posent av de tisper som ble forsøkt satt i avl som fikk kull. 
Dette må ikke nødvendigvis være tispenes skyld. Men ser 
en på summen av fruktbarhetsutfordringene er det ikke 
tvil om at Lundehunden har mange slike. Dette skyldes i 
stor grad summen av innavlsdepresjonen i seg selv, men 
også av sykdomsgener som påvirker fruktbarheten.

Alle disse tallene viser at introduksjon av nye gener 
gjennom innkrysning i rasen er ikke bare berettiget, men 
høyst nødvendig, både av helse- og fruktbarhetsårsaker. 
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Å dra ned temperaturen og tempoet i menings-
utvekslingene forutsetter at vi er nysgjerrige på 
andres meninger.

Kloden koker. Det samme gjør 
hjernene til folk som debatterer 
temaer som  bybane, vaksine, 
klimakrise, transseksualitet og 
fylkesgrenser.

Ordvekslingen er opphetet og steil. 
Folk nøler ikke med å stemple 
hverandre som trangsynte idioter 
og hatere. Temperaturen kan være 
så høy at folk kvier seg for å delta 
og si hva de mener. Det fører til 
at ordskiftet gjerne domineres av 
de tøffeste og mest hardhudede 
blant oss. Den gjengen er neppe 
samfunnets smarteste.

Hvordan takle uenighet?
Uenighet er krevende, særlig når 
den oppstår med noen vi har hatt 
en god tone med tidligere. 

I flere år har jeg hatt korte, muntre 

samtaler med mannen bak disken 
i den lokale grønnsakbutikken. 
Han er en blid mann, som det alltid 
er lett å prate med. Vi har ertet 
hverandre og spøkt om politikk, 
kropp og  fotball.

Nå har tonen endret seg. En dag 
kom det litt tilfeldig frem at vi 
har ulikt syn på vaksine. Jeg 
mener definitivt at alle burde 
vaksinere seg, om de ikke har en 
bakenforliggende medisinsk grunn 
til å la være. Hans oppfatning er at 
vaksinene er utviklet mistenkelig 
raskt, av selskaper som tjener grovt 
på overdreven frykt spredd av 
myndighetene. Derfor har han ikke 
tenkt å vaksinere seg, og mener folk 
burde la være.

Hvordan skal jeg svare på sånt tøv? 
Det hjelper ikke å klikke i vinkel og 

Fem strategier     for å håndtere  uenighet
Av Øyvind Kvalnes

Illustrasjon: CleanPng

Det er ikke til å stikke 
under en stol at også 
vår klubb har uenighet 
mellom medlemmer 
som til tider kan bli 
fastlåst. Det er helt ok å 
diskutere, men man skal 
være varsom med å ta 
eierskap til sannheten.

Redaksjonen har derfor 
valgt å trykke denne 
artikkelen om hvordan 
man kan se uenigheter 
fra flere sysnvinkler. 

Det er lov å lytte til 
hverandre.
Øyvind Kvalnes er professor 
i organisasjonsadferd ved 
Handelshøyskolen BI. 

Artikkelen er gjengitt med hans 
tillatelse og ble først publisert 28. 
januar 2022 i Bergens Tidende.

Øyvind Kvalnes synes det er 
artig at artikkelen trykkes i et 
hundeblad!

vise avsky. Jeg får heller puste rolig og prøve å finne en 
måte å takle uenigheten  på.

5 strategier for å håndtere uenighet
Meningsbrytning og friksjon er i utgangspunktet 
en bra ting. Vi er avhengig av det for å lære mer og 
utvikle gode ideer. Hvis forslag får skli igjennom uten 
motstand, blir det slett kvalitet. Derfor trenger vi å 
finne gode strategier for å møte folk som har et annet 
syn på ting enn oss selv.

I boken «Filosofisk førstehjelp» skiller jeg mellom fem 
strategier for å håndtere  situasjoner hvor vi står ansikt 
til ansikt med en vi er uenig med.

Da kan vi:
• Misjonere:  

Fortelle hva vi allerede vet er sant og riktig, på en 
mest mulig overbevisende måte, for å omvende den 
andre til vårt syn.

• Konversere: 
La uenigheten ligge, og styre samtalen inn på andre 
og  mer ufarlige arenaer.

• Kverulere:  
Presse og vri på den andres standpunkter, uten tanke 
på å omvende eller skape ny læring og erkjennelse, 
med eller uten glimt i  øyet.

• Kansellere: 
Avstå å snakke videre med denne personen som har 
meninger vi ikke kan akseptere.

• Filosofere:  
Utforske saken sammen, lytte aktivt til den andre, 
prøve å finne årsakene til at vi er uenige og være 
beredt til å revurdere egne  oppfatninger.

I møtet med grønnsakhandleren har jeg vurdert alle fem 
strategiene. Vi møtes i  sammenhenger hvor det ikke er 
så lett å misjonere. Det står andre i kø bak meg, så det 
er ikke tid til å legge frem de beste vaksineargumentene.

Vi ender gjerne opp med å konversere, selv om samtalen 
er mer anstrengt enn tidligere. Både han og jeg er klar 
over at den andre har et motsatt syn på noe vi  mener er 
viktig.

Med noe mer tid ville det vært fristende å kverulere, 
uten forventning om at den andre skulle endre syn.

Jeg har også vært inne på tanken om å kansellere, ved å 
velge en annen plass for å kjøpe grønnsaker eller bare 
være taus i butikken.

Den femte strategien er den mest ambisiøse, og ville 
krevd at vi møttes til en alvorsprat etter stengetid. Det 
vurderer jeg fremdeles om jeg skal invitere til.

Det finnes en tid og et sted for alle de fem strategiene. 
Poenget med å legge dem frem, er å synliggjøre 
alternativene. Vi kan velge. Det finnes et repertoar for å 
møte uenighet.

Ved å være oppmerksomme på det, kan vi 
kanskje få dratt ned temperaturen og tempoet i 
meningsutvekslingene. Hva om flere prøvde den 
filosofiske strategien? Den forutsetter at vi er nysgjerrige 
på hva den andre har å si. Vi er  nødt til å lytte ordentlig 
for å forstå hvordan den andre tenker og føler. 

Saklig samtale kan starte der.
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Oppdretterpresentasjon - Norsk lundehund

Hvor lenge har du drevet med Lundehund? 
Jeg har hatt lundehund siden 1985.

Hvem var din første Lundehund?
Min første Lundehund var Guro. Jeg husker dagen da hun 
kom til oss som om det var i går. Min yngste datter og ei 
venninne var å hentet henne på Ålgård. Det herligste vesen 
en kunne tenke seg, og oppdretteren het Kari Hetland. 
Mange år har gått siden den gang, mange Lundehunder har 
vi hatt og mange valpekull.

Hvilke hunder har du nå?
Mine hunder som er hjemme hos oss nå er Gaute, som er 
en omplasseringshund. Han har gitt mange utfordringer 
og kan ikke bo hos andre. Fungerer bare sammen med 
oss voksne, men vi elsker den gutten. Så har vi Obrima’s 
Bina eller Vilja, en hund som er glad i alle og har gitt oss 
et etterlengtet valpekull i høst. Så er det Åskroghs Ravna,  
husets prinsesse med daglignavnet Lykke. Hun er datter av 
Vilja og Mjøskastellets Elvin.

Hvorfor begynte du med Lundehundavl? 
Jeg har vokst opp med hunder, og jeg har i voksen alder hatt 
oppdrett av Puddel og etterhvert av Lundehund. Det var helt 
naturlig for meg å begynne med avl av Lundehund. Det var 
vel et ønske fra Norsk lundehund klubb at de som kjøpte 
tispevalp burde ha minst et kull. 

Fikk du hjelp av andre oppdrettere i starten? 
Jeg hadde et godt og tett samarbeid med Sofie Schønheyder 
som var klubbens leder. 

Hvordan kom du fram til ditt oppdretternavn hvis du har 
det? 
Det er sammensatt av mitt fornavn og pikenavn, og var et 
enkelt valg.

KENNEL ÅSKROGH
Oppdretter Åshild Krogh Ulriksen 

Min gode medhjelper  og ektemann i 59 år, Per Edv og meg.

 Gaute er ikke begeistret for Lykke, han mener tydeligvis at hun har tatt hans plass.

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker 
spesielt? 
Jeg tror jeg husker alle av mine hunder, sjøl om jeg har 
stor familie som betyr mye for meg, så må jeg innrømme 
at hundene har en stor plass i mitt hjerte. De behøver ikke 
å være perfekte eller oppnå premier på utstilling eller i 
lydighet.

En alenevalp som ble født i 1997 ble puffa bort av moren, 
og hun ville ikke ha noe med ham å gjøre. Jeg melket mora 
og gav valpen, varma ham med varmeflaske og hårføner, 
og etterhvert laga melkeblanding til ham. Han ble ikke 
salgsvare og vi ble veldig knytta til han. Han ble hos oss hele 
levetiden, ble 14 år gammel og var aldri syk. 

Hva er det vanskeligste med oppdrett av Lundehund?
Det er kanskje å finne en hanne som passer. Har hatt 
hannhunder hjemme og løpske tisper, uten at det har gitt 
resultat. 

Hva synes du er bra med Lundehund?
Det er en fantastisk hund på alle måter. En frisk rase, og en 
hund som er lett å ta med på tur. Vi reiser mye og kjører 
strekninga Grimstad – Tana og retur en gang hvert år. Det 
er aldri noe problem, hverken under kjøring, overnatting 
eller lufting. Da har vi med alle hundene. 
Lundehundene trives også godt i båt, og er med på alle 
båtturer, både dagsturer og overnattingsturer. De elsker 

å løpe på holmene selv om de må være i bånd. Mange 
spennende lukter der for en «urhund», i dobbel betydning. 

Har du hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere? 
Nei, jeg har ikke det.

Har du importert eller eksportert Lundehund?
Jeg har kjøpt valper i utlandet.

Stiller du hundene dine på utstilling? Hvis du gjør- hva 
synes du om resultatene de gav? 
Jeg har stilt lundehunder ja, og syntes det var gøy. Men i den 
tiden jeg var interessert var det mange rare kommentarer 
fra dommerne. Det var mange ting de fikk trekk for som 
er rasetypisk for Lundehunden. Den sløyfa eller den 
glassdingsen betyr ikke så mye, men det var gøy å møte 
lundehundfolk igjen og igjen. Nå er det vel blitt flere 
dommere med bedre kjennskap til rasen.

Er dine hunder med på andre aktiviteter?
Akkurat nå har det blitt lite aktiviteter å være med på. 

Har du noen tanker om ditt fremtidige oppdrett av 
Lundehund? 
Så lenge jeg er klartenkende og helsa er god, så skal jeg ha 
flere kull. Jeg blir 79 år i 2022. Det kullet jeg hadde i høst var 
en fantastisk opplevelse, og var faktisk det første kullet jeg 
hadde etter at jeg ble pensjonist. Så håper det blir flere. 

Lille Lykke eller Åskrogh`s Ravna, fra  siste valpekull, som blir 
hos oss og skal føre rasen videre.

Ferie i Tana. Årets høydepunkt. En hvil i solsenga etter en 
utfordrende tur på elvesanden.

 Åskrogh`s Hauk, Åskrogh`s Ørn og Åskrogh`s Ravna på 
matmors fang.

Lundehund i båt går veldig bra.
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365 dager med din trofaste hund av Helen Exley 
Forfatterens spesialitet er små gavebøker med sitater fra noen av verdens beste 
forfattere. Sitatene er ment å være til ettertanke og bidra til en fin dag. Denne fine 
samlingen av søte og morsomme hundebilder, ett for hver dag, er den perfekte 
gaven til alle hundeelskere. Boken er spiralinnbundet og kan stå fremme der det 
måtte passe best. Boken kan brukes år etter år, da den bare har datoer og ingen 
årstall eller ukedager.  
Forlag: Zebra

Trygg hund av Carina Josefine Iversen 
Mange hundeeiere opplever å ha en usikker og sensitiv hund. I denne boka finner 
du hjelp til å gjøre hunden trygg og glad, løse atferdsutfordringer og samtidig ha 
det gøy med hunden. Forfatteren brenner for å hjelpe slike hunder, og holder kurs 
i atferd og hundetrening. Hun driver også et hundesenter og en hundebarnehage. 
I tillegg er hun aktiv på nett, både på YouTube og på egen hjemmeside: https://
online.carinajosefine.no/  Hun har online-kurs og webinarer, og har akkurat 
startet opp Trygghund-klubben som er en hundeklubb på nett med nytt innhold 
hver måned. 
Boka er utgitt på hennes eget forlag. 
 
Hundequiz med Anton av Monica Sagen 
Dere som har sett på «Fra bølle til bestevenn» da denne serien gikk på NRK, 
husker sikkert den røslige newfoundlenderen Anton som regjerte familien sin. Nå 
har Anton fått egen spørrebok. Her kan man utfordre hverandre til spørredueller 
med temaer hentet fra det populære TV-programmet, samt spørsmål om alt 
som involverer hunder, fra hunderaser og hundetrening til kjendishunder og 
hundekjendiser. Boken har til sammen 500 spørsmål for både små og store 
hundeentusiaster. 
Forlag: Cappel Damm

Hvordan overleve som hundeeier av Clive Whichelow  
Hunden er din mest lojale og trofaste venn. Men hvis du skal overleve dens 
ubegrensede energi og totale mangel på sosiale antenner, trenger du en 
overlevelsesstrategi. Dette er en humoristisk bok der man ser på hundeholdet med 
skråblikk. For deg som liker å le av alt som kan gå galt.  
Forlag: Hermon

 

Valping – drektighet, fødsel og valpestell av Anne L. Buvik og Tove Solberg,  
2. utg. 
Denne boka kom ut i 2015, men er fremdeles til salgs, og er den beste boka vi har 
om valping, drektighet, fødsel hos hund og valpestell. Boka er beregnet for folk 
som trenger tips og hjelp i arbeid med oppdrett av hunder. Den er skrevet på en 
lettfattelig måte og egner seg også for deg som venter valper og som trenger gode 
råd og informasjon om hva som kreves av deg som oppdretter. Boka inneholder 
svar på mange spørsmål vedrørende paring, drektighet, fødsel og valpestell. 
Forfatterne har begge god erfaring som oppdrettere og har samarbeidet med 
norske dyrleger på dette bokprosjektet. Denne 2.utgaven er oppdatert i forhold til 
lovverket. 
Forlag: Vigemostad & Bjørke

Hundelykke – når familien får valp av Tonje Henning 
Hundetrener Tonje CK Hennig gir råd om hvordan man skaper en trygg og god 
relasjon til familiens nye firbente medlem. Hvordan forbereder man seg? Hva 
bør man gjøre de første dagene, ukene og månedene med valp og ung hund i 
huset? Hennig viser hvilke øvelser som kan være til hjelp under valpestadiet og de 
kompliserte tenårene, og hvordan familien på best mulig måte kan vokse sammen 
med hunden. Stoffet i boken er lagt opp på en lettfattelig måte slik at både voksne 
og små hundeeiere kan lese den i felleskap.  
Forlag: Stenersens

Hund – alt du må vite om din best venn av Emma Garlant 
Dette er boka for alle som har hund, har tenkt å skaffe seg hund eller bare 
er interessert i hund. Den gir deg den kunnskapen du trenger for at du og 
menneskets beste venn skal få et godt liv sammen. Boka gir et innblikk i hundens 
opprinnelse, naturlige atferd, sanser og språk, samt en mengde praktiske råd om 
alt fra kjøp av utstyr til valg av rase og oppdretter. Du får også nyttig informasjon 
om relevante lover og regler, og hvordan du best kan legge til rette for at hund og 
barn skal leve i harmoni med hverandre. Forfatteren er adferdsbiolog og gir deg 
en grundig innføring i hvordan du kan bruke belønningsbaserte metoder til å få 
hunden til å oppføre seg slik du ønsker, som å komme når du roper, gå i bånd uten 
å dra og være rolig inne. I tillegg lærer du hvordan du forebygger og behandler de 
vanligste atferdsproblemene, som frykt og aggresjon. Dette er en komplett bok for 
den hundeglade som vil bli enda bedre kjent med sin beste venn! 
Forlag: Cappelen Damm

 

Hjernetrim for hunder av Christina Sondermann 
Hunder er som mennesker, de trenger mental utfordring like mye som de 
trenger fysisk aktivitet. Mental trening kan hindre uønsket adferd og bidrar til 
stressreduksjon hos hunden og det er med å knytte tettere bånd mellom hund og 
eier. I denne boken får leseren en rekke råd og tips om aktiviteter som kan gi den 
firbeinte følgesvennen hjernetrimmen den trenger for å trives. Aktivitetene i boka 
kan gjennomføres med enkle midler, og ofte med ting du allerede har i huset. Her 
er mange fine aktiviteter for innedager med dårlig vær ute. Anbefales både til 
voksne og barn. 
Forlag: Vega

Bøker utgitt i 2022

Bøker utgitt i 2021

Minner om

En smakebit fra hundebøkenes verden
Tekst av Elin Mariboe

Hundebøker er så populært at vi til og med i 
Norge kan utgi flere i året. Går vi til land som 
Storbritannia og Tyskland finner vi et enda 
større utvalg av hundebøker. 

Denne artikkelen presenterer de nyeste 
hundebøkene som har kommet ut i Norge de 

siste to år. Alle bøkene er fremdeles i salg, og 
mange er også kjøpt inn på ditt lokale bibliotek. 

Bokomtalen er basert på informasjon fra 
Biblioteksentralen, samt artikkelforfatterens 
egne kommentarer til bøkene.
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Åpning av årsmøtet ved leder i Norsk Lundehund Klubb

1. Registrering og godkjenning av stemmeberettigede

2. Oppnevning av møteleder, referenter, tellekorps og to representanter til
å undertegne protokollen fra møtet

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og observatører med rett til å
være til stede

4. Årsmelding 2021

5. Regnskap 2021 med revisors beretning

6. Kontingenten, revidert budsjett 2022 og budsjettforslag 2023

7. Saker innkommet til årsmøtet
• Saker fra styret
• Saker fra medlemmer

8. Valg
• Kandidater svarer på spørsmål fra årsmøtedeltakerne (se

presentasjon av kandidater i møtepapirene)
• Valget gjennomføres

9. Avslutning

Fullmakt
Hvert medlem kan gi fullmakt til ett (1) annet  medlem som møter på årsmøtet. Fullmakt kan brukes til å avgi stemme 
på saker som legges frem på årsmøtet (se NLKs lover §3.2).  Fullmakten skrives på eget ark og skal utformes slik:

Jeg (tydelig navn) gir med dette fullmakt til  ..................................... for å stemme på saker på mine vegne på digitalt 
årsmøte i Norsk Lundehund Klubb 31. mai 2022.

Mvh......................................
(dato og underskrift til  f ullmaktsgiver)

SKRIFTLIG FULLMAKT PÅ EGET ARK SENDES NORSK LUNDEHUND KLUBB V/ELIN 
MARIBOE, SKJERPEVEGEN 16, 5430 BREMNES, INNEN TORSDAG 19. MAI 2022.

Dagsorden
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb

tirsdag 31. mai 2022 kl. 18:00

Digitalt årsmøte 2022 i Norsk Lundehund Klubb
Styret i Norsk Lundehund Klubb har vedtatt  å holde 
årsmøte i 2022 som digitalt møte. Klubben har gode 
erfaringer fra 2021, den digitale kompetansen blant 
medlemmene er gjennomgående høy, avviklingen av 
årsmøtet som digitalt møte er demokratisk siden alle med-
lemmene har mulighet til å delta fra hele landet og vil 
være økonomisk besparende for med lemmene som slipper 
å reise langt for å delta. Dette vurderes som veldig viktig 
for medlemmene og vil samtidig virke til å sikre bred 
oppslutning om klubbens årsmøte.

Årsmøtet gjennomføres 31. mai 2022 fra kl 18:00. Den 
digitale tjenesten er bestilt og leveres av samme leverandør 
som sist (SmartDialog AS). Som i fjor vil møtet vil bli 
gjennomført som et Teamsmøte med eget tilleggsprogram 
(Smartvote) som brukes til å avgi stemmer på saker og valg. 
Dette programmet benyttes også til å melde seg til innlegg, 
replikk og eventuelle endringsforslag. Utførlige anvisninger 
for bruk av den digitale løsningen vil bil sendt alle påmeldte 
før møtet.

Det vil også i år bli digital påmelding til møtet. Alle 
registrerte medlemmer i Norsk Lundehund Klubb kan delta 
på det digitale årsmøtet. For å delta må du melde deg på til 
møtet på eget digitalt skjema. Informasjon om påmelding til 
møtet legges ut om kort tid på klubbens Facebooksider og 
nettsider lundehund.no.

Som i 2021 vil det bli arrangert et testmøte kort tid før 
årsmøtet slik at alle som ønsker å delta vil få anledning til å 
prøve ut den digitale løsningen. Nærmere informasjon om 
dette prøvemøtet vil bli sendt til registrerte årsmøte deltakere 
når deltakerlisten er klar.

Dersom du ikke kan eller ikke ønsker å delta digitalt, kan du 
sende inn din forhåndsstemme til valget og ellers gi fullmakt 
til saker til en møtedeltaker på vanlig måte. Nærmere om 
framgangsmåten er beskrevet andre steder i sakspapirene og 
på klubbens nettsider.

Alle møtepapirer og løpende informasjon vil bli lagt ut på 
klubbens nettsider lundehund.no med lenker fra klubbens 
facebookside.  

• For spørsmål om møtet, ta kontakt med styret på e-post
styret@lundehund.no, gjerne i god tid før møtet.

• Før spørsmål om valget, ta kontakt me valgkomiteen på
e-post valgkomite@lundehund.no, gjerne i god tid før
møtet.

Noen hovedpunkter og datoer
• Alle årsmøtepapirer vil som vanlig være tilgjengelig her i Lundehund-nytt. De vil

også være tilgjengelig digitalt på klubbens nettsider Lundehund.no
• Påmelding til årsmøtet sendes digitalt på eget skjema som er tilgjengelig på

nettsiden lundehund.no, og må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb innen
torsdag 19. mai 2022.

• Forhåndsstemmer må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb v/Elin Mariboe,
Skjerpevegen 16, 5430 Bremnes, innen torsdag 19. mai 2022. Forhåndsstemmer
kan ikke sendes digitalt.

• Fullmakter til møtedeltakere for saker på årsmøtet (en -1- fullmakt per
møtedeltaker) må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb v/Elin Mariboe,
Skjerpevegen 16, 5430 Bremnes, innen torsdag 19. mai 2022. Fullmakter kan ikke
sendes digitalt.

• Digitalt prøvemøte vil bli avholdt mandag 30. mai fra kl. 18:00.
• Det digitale årsmøtet vil bli avholdt tirsdag 31. mai mai 2022 fra kl 18:00 som

tidligere  annonsert.

På klubbens hjemmeside blir det kontinuerlig lagt 
inn informasjon om årsmøtet 2022. 
Benytt gjerne OCR-koden for å finne informasjon:
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ÅRSMELDING FRA MEDLEMSTJENESTER 2021 
v/ Jon Wagtskjold

Norsk Lundehund Klubb har jevn økning av medlemmer i 
2021. Pr 29.12.2021 hadde klubben 685 medlemmer, mens 
til samme tidspunkt i 2019 hadde klubben 651 registrerte 
medlemmer. 

Medlemstjenester svarer på spørsmål om medlemskapet 
i klubben vår og holder ajour informasjon både overfor 
enkeltmedlemmer og NKK. 

Det er Norsk Kennel Klubs medlemssystemer som forvalter 
informasjonen om medlemmene på klubbens vegne. Dette 
sikrer at personvern er ivaretatt i våre medlemsregistre 
iht norsk lovgivning. Medlemmene kan også vedlikeholde 
egen informasjon på NKKs «Min side». NKK forestår 
også fakturering av medlemskontingent. Kontingenten er 

en viktig inntektskildefor Norsk Lundehund Klubb og er 
grunnlag for medlemmenes rettigheter i klubben.

Medlemsinformasjon i registeret er også grunnlag for 
distribusjon av Lundehund-nytt. Det er derfor viktig 
at medlemmene betaler kontingenten og vedlikeholder 
informasjonen om sitt medlemskap og eventuelle 
adresseendringer. 

Ta gjerne kontakt med klubbens medlemstjeneste som 
for assistanse. Vi hjelper gjerne medlemmene med 
vedlikehold eller svarer på spørsmål om medlemskapet. 
Medlemstjenesten kan kontaktes på e-postadressen 
medlem@lundehund.no. 

ÅRSMELDING
Norsk Lundehund Klubb

1. januar 2021 - 31. desember 2022

STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN

Leder: Merete Evenseth (på valg i 2021) Ble gjenvalgt fra 10.7 for 2 nye år
Nestleder: Elisabeth Røstholdt til og med 9.7. Tor-Arne Helle overtar fra 10.7, siste året
Styremedlem: Tor-Arne Helle til og med 9.7. Iren Storli overtar fra 10.7, for 2 år
Styremedlem: Karen Elise Dahlmo (på valg i 2021) Ble gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem: Solveig Bjørkenes Steinnes (på valg i 2021) Gjenvalgt fra 10.07 for ett år
1. vara: Gunn Haugstulen til og med 9.7. Elin D.W. Johannssen fra 10.7 for ett år
2. vara: Morten Sølsnæs Strandmoe til og med 9.7. Alexander H. Eriksen fra 10.7 for ett år

Valgresultat ellers:
Revisor: Øyvind Hjelme, gjenvalgt for 2 år
Vararevisor: Odd Reidar Gautun gjenvalgt for 2 år

Valgkomite: 
Rita H. Daverdin, leder til og med 9.7. Astrid Driva Rødsand overtar som leder fra 10.7
Alejandra Garcia
Geir Morten Jansberg
Vara: Ingvild Høvik Kiland

MEDLEMMER I NORSK LUNDEHUND KLUBB ETTER KATEGORI PR 31.12.2021

Medlemskategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hovedmedlem 330 344 343 400 412 407 449 548 588
Husstandsmedlem 28 27 27 33 31 34 36 36 40
Utenlandske medl. 35 25 24 24 24 16 14 16 15
Æresmedlem 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Gratismedlemmer 
(dommere)

23 23 22 19 19 19 18

Klubbmedlemmer  
vervet av oppdrettere

18 0 28 20

TOTALT 398 423 421 484 493 497 522 651 685

TILLITSVALGTE OG STYREOPPNEVNTE UTVALG

Avl- og sunnhetsutvalget:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Sigrun Rytter, Vega
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
Astrid Driva Rødsand, Oslo fra høsten 2021
Maien Munthe-Kaas (Veterinær som kontaktes ved behov)

Krysningsgruppa:  
Består av medlemmene av avl- og sunnhetsutvalget. 

Arbeidsgruppe adferd og bruksegenskaper: 
Solveig Bjørkenes Steinnes (leder), 
Sigrun Rytter 
Elin D. W. Johannessen (permisjon) 
Gunn Tove Ormset

Kontaktperson Giardia:  
Gerd Langenes

Kontaktpersoner ved spørsmål om mage/tarm problemer: 
Gerd Haugen, Sætre
Unni Hofstad, Vikna
Hanna Gautun fra Avl- og sunnhetsutvalget

Valpeformidler: 
Alejandra Garcia. 
Gerd Haugen er Valpeformidlers støttespiller og vara.

Norsk Lundehund Klubbs database:
Marc Daverdin, Stjørdal (databaseansvarlig)
Torbjørg (Lille) Wagtskjold fra Avl- og sunnhetsutvalget

Hjemmesiden:

Ragna Fossen, Oslo (teknisk)
Berit Fanneløb Martinussen, Vestbygda i Nordland
Trine Thoresen, Øverbygd i Troms
Astrid Rødsand, Oslo

Lundebua:
Merete Evenseth

Medlemstjenesten:
Jon Wagtskjold

Lundehund-nytt:
Elin Mariboe, Bømlo (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Liland
Dagrunn Mæhlen, Lensvik 

Årets Utstillingshund:
Ellen Utsi
Anette Vabø-Andersen

Årets Aktivitetshund:
Ida Skarkerud 
Astrid Rødsand 

Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse, 
kull og paringer:
Databasen

Registrering av valper med eierinfo 
Databasen med Torbjørg (Lille) Wagtskjold.

Lundehund kalenderen:
Ble laget av redaksjons medlemmene for Hjemmesiden

Ansvarlig for stand på messer:
Alt ble avlyst i 2021 pga Corona

Fylkeskontakter:

Troms og Finnmark nord: Janne-Grethe Konst Strøm, 
Hammerfest

Troms og Finnmark sør: Nina Schneider, Tromsø

Nordland nord: Else-Britt Lian, Narvik

Nordland sør; Hilde-Britt Nilsen, Sandnessjøen til høsten 
2021. Da overtok Karen Elise Dahlmo, Drevja

Trøndelag nord; (avd Trønderlag ved styret): Iren Storli, 
Steinkjer. 

Trøndelag sør: NLK avd. Trøndelag v/styret. Leder Hilde 
Birgitte Berg Altø

Møre og Romsdal: Cecilie Standal, Ørskog.

Vestland: Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen 

Rogaland: Liv Skjervik, Sandnes til mai 2021

Agder: Gerd Langenes, Søgne til mai 2021

Vestfold og Telemark: Tove Strandmoe, Sandefjord

Viken Vest: Kristin Duvold, Heggedal 

Viken Øst: Irene Zakariassen, Torp til desember. Da overtok 
Alejandra Garcia, Drammen

Oslo: Pascale Renee Cyr, Oslo

Innlandet Vest: Gro Viken, Roverud

Innlandet Øst: Geir Morten Jansberg, Brandval.
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STYRETS AKTIVITET I PERIODEN

Styret har, til tross for utfordringer med korona, hatt et godt 
samarbeid med mange gode diskusjoner for å komme frem 
til best mulig resultat. Det er naturligvis noe utfordrende 
å i hovedsak ha styremøtene via digitale løsninger, men 
vi opplever at det har dekket behovet for gjennomgang av 
saker.

Styret har per januar holdt 10 styremøter på digitale media 
og hatt oppe 103 saker. Vi hadde ikke fysisk styremøte pga. 
koronasituasjonen. Det er åpent for vara å være med på 
alle møter. Referat fra møtene legges ut på hjemmesiden og 
sendes til lundehundkontakter, tillitsvalgte og ASU. 

Styret gikk inn for å avholde årsmøte digitalt via Smart 
dialog/vote og Sveinung Flaathen. Det er god erfaring fra 
2021, den digitale kompetansen blant medlemmene er 
gjennomgående høy, demokratisk siden flere har mulighet til 
å delta fra hele landet og økonomisk for medlemmene som 
slipper å reise langt for å delta.

Det digitale RS-møtet varte i ti timer og det var til tider 
ganske heftige diskusjoner. På grunn av at forslaget til 
økning av grunnkontingenten ble nedstemt, valgte hele 
styret å gå av. Jon Wagtskjold var klubbens representant og 
han deltok også på det ekstraordninære møte for NKK 25. 
april. Styret takker for informasjon og at Christen stilte opp 
på RS 27.11. 

Klubben har hatt rekord på antall totale medlemmer, 685 
medlemmer med alle medlemstyper. 20 av disse er vervet av 
oppdrettere.

Styret har hatt en prosess med å revidere retningslinjene for 
fylkeskontaktene. Denne er sendt kontakter og oppdatert på 
hjemmesiden. 

Rogaland har stiftet et interimstyre med formål å danne 
egen avdeling. 

Spesialutstillingen 2021 ble også i år avlyst på grunn 
av de rådende forhold med usikkerhet rundt corona og 
stadig skiftende råd fra helsemyndigheter. Vi håper på 
gjennomføring på Morokulien i 2022. Iren Storli er styrets 
representant der. 

Styret ga en oppmerksomhet til Johnny Leo Johansen og 
lundehunden Zkipper for deres fremragende markedsføring 
og utrettelige innsats bl. a i sosiale medier for kystkultur 
og framsnakke rasen vår. Dermed var første «Lundehund 
ambassadør» pris delt ut.

Styret takker Ingvild Espelien for at hun stiller seg 
positivt til å påta seg den store jobben med å oppdatere 
Lundehundboken og være forfatter for dette store prosjektet.

Norsk Lundehundklubb gjennomførte fagseminar på 
Åstjern 8-10 oktober 2021. Her arbeidet man med RAS. Ras 
skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene 
har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl 
også i fremtiden. Ca 60 personer deltok.

Årets junior kommer med fra 01.01.2022.

Styret er takknemlig for god innsats med å lage kalender for 
2022. 

Det har vært ryddet i listene hos valpeformidler slik at en 
har mer reell oversikt over hvem som ønsker valp. Styret har 
oppfordret valpeeiere til å sende inn info om kull slik at det 
kan legges ut på klubbens facebook-side. 

Mandat for ASU er uendret, Astrid Rødsand kom med i 
utvalget for å bidra i arbeidet. 

Styret har svart opp spørsmål fra medlemmer og andre. 
Referat ligger på klubbens hjemmeside under styrereferat.

Nkk la om sitt system for å søke om utstillinger. Vi som 
raseklubb får veldig mange søknader og leder må logge 
seg inn i klubbsystemet i NKK hver gang for å godkjenne 
søknadene. Dette kan til tider være tidkrevende. Før ga 
vi alle klubber en generell tillatelse for å ta med norsk 
lundehund på sine utstillinger, men nå må hver enkel 
utstilling godkjennes.

Høringssvar er sendt til NKK om blant annet kontingent og 
innavlsgrad er svart opp innen relevante frister. 

Klubbens kriselån til NKK er tilbakebetalt i sin helhet 
inklusive renter i lånetiden.

Styret har startet en prosess for å finne ny løsning hvordan 
databasen skal håndteres i fremtiden. 

Leder takker styret for jobben som er gjort i løpet av 2021 og 
ser fram til videre samarbeid. 

Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret
• Kalendere gitt til våre anonyme givere.
• Blomster til Unni Hofstad sin 80 års dag, 19 desember.
• Sitteunderlag til alle styremedlemmer, ASU medlemmer 

og Redaksjonskomiteen for Lundehund-nytt.
• Gaver til de eksterne foreleserne på Fagseminaret i 

oktober.
• Årets Lundehund Ambassadør 2020 tildelt Johnny 

Leo Johansen og Lundehunden Zkipper, for 
fremragende markedsføring av nordnorsk kystkultur og 
kulturskatten norsk lundehund på frimerke og i sosiale 
medier. Utdelt på Bø i Vesterålen 3. september 2021.

• Magnorglass til de tre vinnerne i Årets aktivitetshund.
• Magnorglass til de tre vinnerne i Årets utstillingshund. 

Tispeklassen, hannhund, valper og veteraner.
 
Gaver/tilskudd klubben har fått:
Klubben mottar av og til gaver og donasjoner fra folk både i 
og utenfor klubben.

• Gave til helsearbeid fra anonym giver 10.000, -.
• Gave anonymt til helse kr 2000,-
• Vippsinnsamling øremerket helse/forskning.  

Klubbens eiendeler
Klubbens eiendeler, se vedlegg 1

Klubbens økonomi
Se regnskap og budsjett: se vedlegg 2

Kalendere 2022
Innkjøpt 180 stk. 
Solgt 150 stk
Satt sammen av redaksjonen for hjemmesiden og Jon 
Wagtskjold.

TISPER 2021

Plassering Navn Poeng

Tellende 
utstill-
inger Eier

1
Pride Of Nor-
way's Blue Lava 60 3 Anette Vabø

2
Paluna's Kira 
Unnidotter 50 3

Anahita 
Juvelid og 
Alexander 
Hope Eriksen

3 Langenesjenta's 
Ella Piadatter

48 3 Gerd  
Langenes

HANNER 2021

Plassering Navn Poeng

Tellende 
utstill-
inger Eier

1
Moonheim 
Abbes Kaiser 68 3

Gerd  
Langenes

2
Eigir Fenjason 
av Vollakloa 54 3

Hilde Birgitte 
Berg Altø og 
Herold Altø

3 Toot's Æ E Din 52 3

Liz Holt 
Iversen og 
Ellen Utsi

VETERANER 2021

Plassering Navn Poeng

Tellende 
utstill-
inger Eier

1
Linesviken's 
Driva 54 3

Inger Marie 
Storli, Iren 
Storli og Unni 
Storli

2
Dunderdalens 
Hera 32 3

Belinda  
Andersen

3
Lundeskogens 
Ole-Einar 26 2

Belinda 
Andersen

VALPER 2021

Plassering Navn Poeng

Tellende 
utstill-
inger Eier

1
Pride Of Nor-
way's Evolution 66 3 Anette Vabø

2
Pride Of Nor-
way's Electric 60 3

Anahita Mar-
len Bajand 
Juvelid og 
Alexander 
Hope Eriksen

3

Syrinborgs 
Henriette 
 Pimpernell 56 3

Tove Elisabeth 
Strandmoe

Årets utstillingshund 2021 
V/ Ellen Utsi og Anette Vabø-Andersen

Utstillingsåret 2021
I løpet av 2021 har det blitt stilt ut lundehunder på 32 
forskjellige offisielle utstillinger. Det er betydelig færre 
arrangementer enn tidligere, da covid-19 restriksjoner 
har ført til at mange arrangører har måttet avlyse 
arrangementene. Også lundehunddagene ble avlyst i 2021. 
I 2021 var det flest lundehunder på NKK Trondheim sitt 
arrangement. Da deltok 36 lundehunder. 

30 hannhunder har vært stilt ut i løpet av 2021. Dette 
er en liten oppgang fra 2020 men betydelig nedgang 
sammenlignet med 2019. 10 av disse hannhundene har vært 
på utstilling minst 5 ganger i løpet av året. To av hannene 
har vært på 11 forskjellige utstillinger. En av hannene 
har oppnådd BIG3 plassering og en har oppnådd BIG4 to 
ganger. Veldig mange arrangører har valgt å ikke arrangere 
finaler i 2021, så det er mange BIR-hunder som ikke har fått 
muligheten til å konkurrere i finaler i år. 

60 tisper har vært stilt ut i løpet av 2021. Dette er en liten 
oppgang fra 2020. 20 av tispene har vært stilt ut minst 5 
ganger. En tispe har vært på 10 forskjellige utstillinger. En 
tispe oppnådde BIG2 plassering og 4 tisper oppnådde BIG4 
plasseringer. 

7 veteraner har vært stilt ut mellom 1 og 7 ganger i løpet av 
2021. Linesviken’s Driva har oppnådd BIS4 veteran. 

Det har vært stilt ut minst 10 valper på minst 19 forskjellige 
valpeshow. Dette er en nedgang fra 2020, da 16 valper ble 
stilt ut. En av valpene har vært på 10 valpeshow. 5 valper 
har oppnådd 10 gruppeplasseringer totalt (BIG2-BIG4). 
Pride Of Norway’s Electric har oppnådd BIS valp på NKK 
Lillehammer. 

Det er flere hunder som har oppnådd gode resultater, 
men som ikke er påmeldt til årets utstillingshund. Vi 
vil oppfordre alle som oppnår gode resultater på en eller 
flere utstillinger i løpet av 2022, til å melde på til årets 
utstillingshund. 

I år blir alle påmeldte deltakere blir publisert i Lundehund-
nytt. Deltakere som ønsker en oversikt over poengutregning, 
kan ta kontakt på utstillingshund@lundehund.no for å få 
dette. 

Resultater Årets utstillingshund 2021

ÅRSRAPPORTER FRA GRUPPER OG TILLITSVALGTE
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Årets Aktivitetshund 2021
v/ Astrid D. Rødsand og Ida Skarkerud 

2021 har vært et unntaksår hvor pandemien har lagt en 
demper på alle typer hundearrangementer. Det har vært 
arrangert færre stevner og i tillegg har mange av stevnene 
som faktisk ble arrangert, hatt begrensinger i antallet 
deltakere. Lundehundeierne har vært mindre aktive 
med trening og aktiviteter enn normalt. Vi ser derfor en 
klar nedgang i antallet hunder som er påmeldt til årets 
akvititetshund 2021. 

Norsk Lundehund Klubb gratulerer N UCH RL1 Karo og 
Cecilie Standal som vinner av årets aktivitetshund for andre 
året på rad. Denne ekvipasjen har vært svært aktive til tross 
for den vanskelige situasjonen. Klubben håper smitten går 
ned slik at flere igjen kan delta i aktiviter og ha de morsomt 
med hundene sine. 

Resultater 

Plass Hund Eier Starter Poeng

1    N UCH RL1 Karo
Cecilie 
Standal 20 230

2
Eina Fenjadottir av 
Vollakloa

Martine 
Andersen 4 85

3

N UCH EUW-15 
RLII Dunderdalens 
Iver

Astrid Driva 
Rødsand 4 80

4

N UCH NJV-16 
RLII Linesviken’s 
Gote Io-Freyjason

Astrid Driva 
Rødsand 4 45

5

RLI Fratercula’s 
Første Kjærlighet 
Iver

Hilde 
Margrethe 
Simonsen 5 25

Årsmelding fra Museumsgruppa 2021 
v/ Turid Helfjord, Rita Daverdin og Karen Elise Dahlmo. 

Museumsgruppa har som resten av samfunnet hatt lite 
å gjøre det siste året.  Vi fikk likevel til å gjennomføre et 
arrangement i samarbeid med Jektefartsmuseet i Bodø. 29. 
juli hadde vi lundehundmyldring på uteområdet ved museet. 
17 lundehunder dukket opp fra nord og sør og det ble et fint 
og trivelig lite treff. Det ble og holdt et bildeforedrag inne på 
museet, og til slutt dukket NRK Nordland overraskende opp 
og det ble gjort intervju med leder, Merete. 

Museumsgruppa håper å fortsette samarbeidet med 
Jektefartsmuseet og Arkiv i Nordland når Norge åpner opp. 

ÅRSRAPPORT FRA AVL- OG 
SUNNHETSUTVALGET OG KRYSNINGSGRUPPA 
for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) har i denne perioden hatt 
følgende medlemmer:

Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Torbjørg Lille Wagtskjold, Bergen 

Sigrun Rytter, Vega
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
Astrid Rødsand, Oslo (fra september 2021) 

ASU har hatt ett fysisk møte i Trondheim samt ti digitale 
møter i 2021. I tillegg har mange saker blitt behandlet 
fortløpende pr e-post.

ASU har fått inn 91 henvendelser (som ikke angår 
krysningsprosjektet) i perioden. Disse henvendelsene 
kommer via telefon, e-post og Facebook fra hundeeiere som 
søker råd i forbindelse med avl (36 stk), sykdom mm (46 stk) 
eller annet (9 stk).  Spesielt i helsespørsmål, kan kontakten 
vare over mange uker/måneder og være ganske hyppig. 
Denne aktiviteten er viktig for rasen. Videre har ASU 
behandlet tre saker fra styret og iverksatt seks egne saker. 

Rådgivning ang. Avl- og oppdrett 
ASU oppdaterer Huskelisten for oppdrettere på klubbens 
hjemmeside ved behov. I tillegg gir ASU råd om valg av 
avlskombinasjoner, paring, og oppfølging knyttet til avl til 
hundeeiere om som tar direkte kontakt.

Rådgivning ang mage-/tarmproblemer 
Klubbens Gastroguide er tilgjengelig på klubbens 
hjemmeside og oppdateres ved behov. I tillegg gir ASU v/
Hanna Gautun råd til hunde-eiere som tar kontakt.

Oppdrettersamling
Det har ikke blitt avholdt oppdrettersamlinger i 2021 
grunnet korona-restriksjonene.

Databasen
Torbjørg Lille Wagtskjold er ASUs representant i forbindelse 
med videreutvikling av databasen i samarbeid med Marc 
Daverdin, samt vedlikehold av hunderegisteret.

Fagseminar om RAS
ASU sto for programmet på klubbens Fagseminar på 
Åstjern 8-10 oktober. Programmet inkluderte to inviterte 
foredrag og syv presentasjoner gitt av ASU. I tillegg var 
det en workshop for å gi innspill til tiltak i klubbens nye 
handlingsplan og en visning av prosjekthundene. I alt deltok 
60 personer.

Frossen sæd
Etter søknad til NKK og Genressurssenteret ble det i 2018 
gitt tillatelse til å inseminere fem tisper med sæd tappet av 
lundehunder i 1995. Tre tisper har blitt inseminert. En tispe 
gikk tom, mens to fødte valper i hhv 2019 (4 valper) og 2020 
(3 valper). DNA-prøver av disse valpene er under behandling 
og vil bli publisert.

I 2020 stoppet NKK muligheten for å benytte nedfrosset 
sæd av lundehund i påvente av et generelt regelverk for uttak 
av sæd fra deres sædlager. ASU har deltatt i et digitalt møte 
arrangert av NKK om dette, men det har ikke vært fremgang 
i saken. ASU har begynt å utrede muligheten for å etablere 
en egen sædbank for lundehund.

Internasjonalt arbeid
Grunnet reiserestriksjonene ifm koronasituasjonen ble 
det ikke gjennomført internasjonalt møte med de andre 
nordiske landene i 2021.

Informasjonsarbeid
ASU har hatt 4 innlegg om aktuelle tema rundt helse og 
avl på lundehund og 4 artikler om krysningsprosjektet i 
Lundehund-nytt og en artikkel om krysningsprosjektet i 
Hundesport.

I hvert nummer av Lundehund-nytt har ASU også en spalte 
over valper født og hvor de dro.

Forskning og helse

Kapselprosjektet
Det er etablert et samarbeid med Ellen Skancke (NMBU) 
for å forsøke å utvikle en metode for å avdekke om en 
hund er disponert for IL eller ikke ved hjelp av kapselskopi. 
Resultatene vil bli sammenlignet med data fra ultralyd 
og endoskopi. Klubben har fått støtte på 80.000 NOK fra 
Dyrlege Smidts stiftelse til innkjøp av kapsler. I tillegg 
har NMBU fått 235.000 NOK fra Agrias helsefond for å 
dekke kostnader til lønn og klinikkleie forbundet med 
undersøkelser utover selve kapselskopien. Dette, sammen 
med innsamlede midler fra klubbens medlemmer sikrer 
nødvendig finansiering. Prosjektet ble utsatt pga Covid-19 
og flytting av NMBU til nye lokaler på Ås. Gjennomføringen 
avhenger av kapasiteten til Ellen Skancke og tilgang på Ås.

Krampejukkende lundehunder
Mange lundehundtisper opplever perioder med 
krampejukking. Antall dager og graden av påkjenning 
varierer. ASU har kontaktet NMBU (Ellen Skancke, Astrid 
Indrebø mfl) uten å få noen ordentlig respons eller interesse. 
I et forsøk på å avdekke omfang, eventuelle mønster eller 
mulig årsak har ASU startet et miniprosjekt. En digital 
spørreundersøkelse har blitt besvart av ca 50 hundeeiere 
med plagete tisper og det er lagt inn spørsmål om forholdet i 
årets hundetelling. I tillegg er det tatt blodprøver av 8 friske 
tisper under jukkeperioden. Resultatene er ikke entydige 
og vil bli fulgt opp videre med nye blodprøver utenom 
jukkeperiodene, samt etter perioder med endret diett.

Studie av tarmfloraen til lundehunder
ASU samarbeider med Claudia Melis og Cathrine 
Brekke ved NMBU om et studium av tarmfloraen til 
lundehunder. Det er samlet inn prøver av 60 lundehunder 
og 42 prosjekthunder. Resultatene vil bli analysert i 
2022. Prosjektet vil blant annet kunne gi informasjon om 
kostholdets betydning for tarmfloraen. Prosjektet er støttet 
av Claudias arbeidsplass Dronning Mauds Minne Høgskole 
for barnehagelærere.

Krysningsprosjektet

Krysningsgruppa har i perioden bestått av medlemmene i 
ASU. Merete Evenseth har, på vegne av styret, vært mottaker 
av e-poster som omhandler prosjektet. 

Kull
Vi har hatt fire krysningskull i 2021. Til sammen hadde vi 16 
førstegenerasjonshunder, 42 andregenerasjonsvalper og 10 
tredjegenerasjonsvalper pr. 31.12.2021. Vi lyktes endelig med 
å få et kull med norrbottenspets. Det er stor interesse for 
krysningsprosjektet og ASU får jevnlig henvendelser fra folk 
som er interessert i valp.

Mønstring av prosjekthunder
Ni prosjekthunder har blitt mønstret i 2021.  Hundene ble 
fotografert, målt, veid og beskrevet ved hjelp av et detaljert 

skjema. Resultatene fra mønstringsskjemaene har blitt 
digitalisert i ett samlet dokument.

DNA-studier
For å følge utviklingen av genetisk variasjon i 
krysningsprosjektet blir alle prosjekthundene DNA-testet. 
Til nå er 72 lundehunder og prosjekthunder blitt testet. 
Det er Claudia Melis som står for innsamling og tolkning 
av data i samarbeide med fagmiljø bl.a. ved NMBU og 
Genressurssenteret. De første resultatene er publisert i det 
fagfellevurderte tidsskriftet Genes (https://doi.org/10.3390/
genes13010163)  og viser at den genetiske variasjonen 
reduseres raskt ved tilbakekrysning med lundehund. Til nå 
har vi fått 60.000 NOK fra Landbruksdirektoratet for dette. 
Disse midlene er nå brukt opp og rapport sendt inn. En 
søknad om ytterligere økonomisk støtte vil bli sendt inn i 
2022.

Rapport fra Valpeformidler

v/ Gerd Haugen og Alejandra Garcia 

Det ble formidlet 27 valper fordelt på 10 tisper og 17 hanner.

I tillegg ble det omplassert 4 hanner og 1 tispe.

Vi har i år hatt ei skikkelig opprydning på interesselisten. 
Alle 736 stk som sto på listen i høst fikk epost om at de ble 
slettet av listen og at de som fremdeles ville stå på den, måtte 
registrere seg på nytt. Dette var effektivt og vil bli gjort en 
gang med jevne mellomrom.

I tillegg ringer vi først til interessenter før vi formidler videre 
til oppdretter. Vi får veldig mye eposter til valpeformidler. I 
tillegg har vi egen tlf med faste telefontider. De fleste sender 
epost.

Formidlet  
gjennom  
valpe- 
formidler

Fødte 
valper

Valper 
formidlet

Om-
plasserings- 
hunder

Interesse 
liste pr 31.12

2017 80 23 2 109
2018 85 36 5 123
2019 77 31 2 200 
2020 140 30 3 431
2021 138 27 5 185

Statistikk   over valpeformidlingen

Årsrapport fra Giardia kontakten
v/ Gerd Langenes

Ikke mottatt
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Rapport fra mage/tarm kontaktene

Unni Hofstad: Ikke mottatt

Gerd Haugen: Ikke mottatt

Hanna Gautun:
I 2021 mottok jeg 36 henvendelser fra lundehundeiere 
med hunder med mage-/tarmproblemer av ulik 
karakter, noe som utgjør en gradvis økning over de 
siste fem årene. Disse har blitt fulgt opp i 1 - 16 uker 
eller mer, til tider ganske hyppig (nesten daglig i 
starten) alt etter problemets karakter og utvikling. Ikke 
alle hundene har IL, noen har en magekatarr, noen en 
infeksjon av en bakterie eller parasitt (for eksempel 
giardia) og ikke minst, så har noen flere tilstander på 
en gang. Noen hunder med IL får andre kompliserende 
tilstander underveis, da de er ganske sårbare. Noen 
hunder har nettopp blitt syke mens andre har vært det 
lenge.

Jeg har også diskutert behandling av noen IL-syke 
hunder med noen veterinærer. Dette har gjerne skjedd 
med utgangspunkt i Gastroguiden som vi har fått 
flere gode tilbakemeldinger på. Arbeidet med å gi råd 
til eiere med syke hunder kan til tider være ganske 
energitappende. Jeg mener allikevel at det er viktig 
at klubben og ASU har noen som kan gi råd i disse 
tilfellene og er innstilt på å fortsette med det.

Rapport fra Lundebua
v/ Merete Evenseth

Klubben selger jevnt og trutt mange bøker i løpet av 
et år. I år har vi kjøpt inn lite varer pga avlysninger av 
Lundehunddagene.

Styret er veldig åpne for gode produkter, som vi kan ha i 
Lundebua. Vi har et flott samarbeid med Magnor glass for 
bestilling av øl og vinglassene våre, slik at vi slipper å ha de 
på lager, men kan bestille rett for kunden.

De fargerike halvstrup halsbåndene fra Kifani er veldig 
populær og de bestiller vi inn når det begynner å bli fritt 
på lageret, som er i Tromsø hos leder. Lageret av bøker er i 
Kongsvinger hos Geir Morten Jansberg.

ROSETTER oversikt 2021

Opptelt  
31.12.21

Inn-
kjøpt 
2021

INNKJØPS- 
PRIS

LAGER- 
VERDI

HP Valp 2  kr 30.90 61,8

BIR Valp 4  kr 31.10 124,4

BIM Valp 2  kr 31.10 62,2

Barn og 
Hund

13  kr 22.40 291,2

BIR Junior 3  kr 31.10 93,3

BIM Junior 2  kr 31.10 62,2

Excellent 34  kr 31.10 1057,4

Very good 13  kr 31.10 404,3

CK 36  kr 32.50 1170

Championat 13  kr 51.40 668,2

Cert 3  kr 36.10 108,3

BISS 0  kr 124.70 0

BIR 6  kr 51.40 308,4

BIM 6  kr 51.40 308.4

BIR  
Veteran

2  kr 31.10 62,2

BIM  
Veteran

3  kr 31.10 93,3

HP AVL 
Klasse

17  kr 31.10 528,7

HP  
Oppdrett

10  kr 31,10 311

Beste  
oppdretter 
kl.

5  kr 31.10 155,5

Beste 
Avlsklasse

7  kr 31.10 217,7

Hederspris 0  kr 124.70 0

Sum lager 
2021

   5 780,1

Varer  Lundebua 2021 PR 31.12.2020 kjøpt i 2021 pr 31.12 innkjøptspris utsalgspris Totalt varelager
T-skjorte grønn 1 0 kr 100,00 kr 150,00 kr 0,00
Ølglass fra Magnor med lundehund motiv Bestilles rett fra Magnor 2 0 kr 189,00 kr 300,00 kr 0,00
Vinglass fra Magnor med lunehund motiv Bestilles rett fra Magnor 2 0 kr 185,00 kr 300,00 kr 0,00
Lundehund boka 394 300 kr 75,00 kr 399,00 kr 22 500,00
Lundefugler kosedyr 1 0 kr 5,00 kr 50,00 kr 0,00
Pins lundefuggel, gave 140 140 Gave 10 kr 50,00 kr 1 400,00
Porselenskrus med lundehunden 3 0 vet ikke, 50 kr 90,00 kr 0,00
Tøymerke stor logoen 44 44 vet ikke, 30 kr 50,00 kr 1 320,00
Lundefugler for veggoppheng fra Keramikkhagen 1 0 kr 145,00 kr 250,00 kr 0,00
Boken  « Alt for Norge» 26 18 kr 199,20 kr 250,00 kr 3 585,60
Halvstrup halsbånd fra Kifani 36 5 kr 354,00 kr 400,00 kr 1 700,00
Lundehund garn fra Selbu Spinneri. 145 136 kr 42,50 kr 100,00 kr 5 780,00
Totalt varelager pr 31.12.2021 kr 36 285,60

Rapport fra Adferds- og bruksegenskapsgruppa
v/Solveig B. Steinnes

Ingen aktivitet i 2021 pga Corona situasjonen, men Solveig 
holdt foredrag på Fagseminaret om prosjektet så langt

Årsrapport for hjemmesiden - lundehund.no

Ikke mottatt

Årsmelding for 2021  
fra redaksjonen for Lundehund-nytt

Lundehund-nytt er klubbens medlemsblad. Bladet har også 
i år kommet ut med fire utgaver, ca hvert kvartal. Bladet 
distribueres til registrerte betalende hovedmedlemmer når 
redaksjonen avslutter arbeidet med hver utgave. 

Redaksjonen har også i 2021 sendt ut fire utgaver. Bladet er 
tildelt ressurser som gir oss gode muligheter til å produsere 
et innholdsmessig og kvalitativt tilfredsstillende blad for 
klubbens medlemmer innenfor budsjetterte rammer.

Redaksjonen arbeider meget godt sammen, og har et godt 
samarbeid med klubbens styre. Mye av bladets innhold 
produseres av redaksjonen og klubbens komitéer og utvalg. 
Mange medlemmer sender inn stoff til oss, og vi er veldig 
fornøyde med de bidragene, enten det er artikler eller bilder. 
Vi har også et godt samarbeid med trykkeriet som er valgt 
etter anbudsrunde.  

Medlemmer som ønsker å sende artikler og bilder 
for publisering i bladet kan kontakte redaksjonen på 
e-postadressen redaksjon@lundehund.no .

ÅRSRAPPORT 2021, NORSK LUNDEHUND KLUBB 
AVDELING TRØNDELAG

Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag har i 
2021 bestått av:

Hilde Birgitte Berg Altø (leder)
Jann-Magnar Fiskvik (nestleder)
Claudia Melis (sekretær)
Gunn Tove Ormset (kasserer)
Merethe Varslot Boneng (styremedlem)

Iren Storli (varamedlem)
Siri Monkan (varamedlem)
Revisorer: Mari Østgaard, Trond Åge Seem (vara)
Valgkomite: Unni Storli, Tonje Andersen

Vara: May Elisabeth Lernæs Selbekk

Avdelingen avholder årsmøte 13.mars 
Styret har hatt 3 ordinære styremøter. I tillegg har flere saker 
blitt behandlet på epost/zoom.
Avdelingen har hatt følgende aktiviteter i perioden:
Kurs i agility/nosework 29-30.mai

Avholdt hos Sportshunder i lokaler på Havstein.
Vi hadde kurs i Nosework/Agility siste helgen i mai. Det var 
et vellykket kurs der hunder og eiere fikk prøvd litt variert 
gjennom helgen. 
Lundehundtreff Kvam iforbindelse med 
Steinkjerutstillinga
I år fikk vi gjennomført vårt tradisjonelle lundehundtreff på 
Kvam etter Steinkjerutstillinga i september.
Det var ei meget trivelig helg, med besøkende helt fra 
Tromsø og Narvik i nord og ned til Trøndelag. 
Til tross for guffent vært på lørdagskveld med masse regn, 
var vi 20 tobeinte og 25 firbeinte på campingen. Det var 
ikke så mye aktiviteter på treffet i år, men vi kjørte så klart 
lundehundrace – til stor glede for alle.
Kurs i Hoopers/triks 
Avholdt hos Sportshunder på Havstein
Siste helgen i oktober hadde vi dagskurs i Hoopers/
triksekurs. Det var ment å være over to dager, men pga 
lite deltakere kjørte vi et minikurs istedenfor å avlyse. 
Deltakerne koste seg med denne nye sporten og nye triks.
Julelunsj 5.desember
I fjor fikk avdelingen igjen endelig arrangert sin årlige 
julelunsj 5.desember
Denne gangen på et helt nytt sted, i et samfunnshus i Hegra 
– litt øst for Stjørdal.
Flott og stort lokale med ikke mindre enn to vedovner som 
sørget for god varme.
Vi var mange som syntes det var på tide å treffes for sosialt 
samvær etter et heller rolig år, så vi ble hele 28 tobeinte og 22 
firbeinte, derav 3 valper.
Ellers så har det vært mange spontantreff rundt omkring i 
fylket.
Støtte til kursavgift. 
Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på kursene 
pga. lang reisevei, kunne søke om støtte på kr. 500 for 
deltakelse på ett lignende aktivitetskurs i sitt nærområde. 
Avdelingen satte av kr. 3000 til dette formålet. Ingen 
søknader kom inn.

Grasrotandel til Avdeling Trøndelag
Avdelingen er registrert for å motta støtte gjennom 
Grasrotandelordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en 
inntekt på 16 654,33 kr i 2021. 

Eiendeler
Pr. 31.12.2021 har Norsk Lundehund Klubb Avdeling 
Trøndelag følgende eiendeler:
Ett utstillingsbord
To dommerkofferter
En roll-up
Ett hinder 
En tunnel
 
Innlegg til LH Nytt
Styret har sendt inn kort rapport om aktiviteten i avdelingen 
til samtlige 4 nummer av Lundehund Nytt i 2021.

Facebook
Avdelingen har en egen Facebook-side: Norsk Lundehund 
Klubb Avdeling Trøndelag:
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https://www.facebook.com/pages/Norsk-Lundehundklubb-
avd-Tr%C3%B8ndelag/1590730547819151?fref=ts

Og en Facebook gruppe:  https://www.facebook.com/
groups/819971271408467/

ÅRSRAPPORTER FRA REGIONENE

Troms og Finnmark, nord
v/ Janne-Grethe Konst Strøm

I Finnmark er det nesten stillstand på antall lundehunder. Vi 
håper på å få flere hunder i 2022! 

Siden avstandene er store, har det ikke blitt avholdt noen 
treff. Heldigvis er kontakten mellom lundehundeiere i 
Finnmark god. 

Årsrapport 2021 fra Troms og Finnmark – sør
v/ Nina Schneider

Pr. desember 2021 bodde det ca. 53 lundehunder i det som 
har vært Troms fylke, 20 tisper og 33 hannhunder. I tillegg 
har vi seks prosjekthunder i regionen, alle er hannhunder.

I 2021 kom det hele 13 nye valper til regionen, 10 
hannhunder og 3 tisper. Med tanke på fremtidig avl har 
vi nå en stor overvekt av hannhunder i regionen, bare 
12-13 tisper som ikke er for gamle for kull, kontra ca. 
25 hannhunder som kan brukes i avl (hvorav kun 2 har 
kull etter seg). Prosjekthundene er ikke medregnet her. 
Forhåpentligvis blir det flere tisper i tiden fremover, slik at 
i hvert fall noen av hannhundene får sjansen til å bli brukt 
i avl. Det har ikke vært noen kull i 2021, til tross for en god 
del paringsforsøk.

I Tromsø-området har det vært mange spontane treff 
ulike steder der hundene kan utfolde seg fritt, i tillegg til 
byvandringer i sentrum. Også i 2021 jobbet vi med eggleting 
for Avinor ved Tromsø lufthavn. Det ble funnet flere egg enn 
i årene før. I Harstad-regionen har det vært et organisert 
treff i forbindelse med NKK Harstad, med bra deltakelse 
også fra nordre Nordland.

Nordland nord 
v/ Else-Britt Lian 

I Narvikområdet har vi nå sju unge og friske 
lundehunder. I høst prøvde vi å pare Linde Seraphim 
av Revehjerte med Mikkel av Northern Bones. To vakre 
hunder med fantastisk fint lynne. De falt umiddelbart 
for hverandre, og var utrolig fine sammen. Paringen 
førte dessverre ikke til valper, men vi prøver igjen ved 
neste løpetid. Disse to bør absolutt få minst ett kull 
sammen!

Vi har ikke hatt noen felles treff det siste året, men 
noen møtes jevnlig, og noen mer sporadisk. Håper det 
blir flere møter i tiden fremover når vi kan begynne å 
leve litt mer normalt.

Det er lenge siden jeg har fått noen henvendelser fra 
mennesker som ønsker seg lundehund, men jeg håper 

at også dette tar seg opp igjen når verden normaliserer 
seg.

Nordland sør 
v/ Hilde- Britt Nilsen, Karen Elise Dahlmo overtok høsten 
2021.

Det har ikke vært avholdt større arrangement i Nordland – 
sør i løpet av det siste året. 

Vi hadde et lite treff i Drevja i januar 2021 med 5 hunder. 
Noen av lundehundeierne i Mosjøenområdet har hatt 
fellesturer i nærområdet og det vil vi fortsette med videre. 
Håper at flere kan være med på turer og at det også blir tatt 
initiativ til fellesturer på resten av Helgeland. 

Karen Elise Dahlmo overtok som kontaktperson etter Hilde-
Britt Nilsen i november. Hilde-Britt ønsket avløsning. 

Vi takker Hilde-Britt for innsatsen som kontaktperson. 

Møre og Romsdal.
v/ Cecilie Standal

Hei pga korona har aktiviteten i 2021 vært liten. Men det har 
vært ett treff og en tur. Ellers har det vært en del forespørsler 
om å hilse på rasen. Noe gutta mine gjerne stiller opp på. 

Vestland
v/ Lille Wagtskjold

I Vestland fylke er det nå 77 lundehunder, fordelt på 42 
hanner og 35 tisper, inkludert 7 nye valper. 4 kull med 
tilsammen 12 valper har sett dagens lys i Vestland i 2021.  45 
lundehundeiere var medlemmer i klubben ved årsskiftet.

Fylkets eldste hund er Odin Nico på 13 ½ år, som eies av 
Eline Børtveit.

Dessverre har koronasituasjonen gjort det vanskelig å få 
til treff, og det har blitt bare ett treff i 2021. Takk til Silje 
Mjelde som tok initiativ til et treff på Myrbø sent i høst, da 
samfunnet åpnet litt opp igjen en stakket stund...... 

Vestfold og Telemark
v/ Tove Strandmoe

Vi har ikke hatt særlig stor aktivitet i Vestfold og 
Telemark dette året. Vi hadde ett felles treff i juni. Da 
leide vi en inngjerdet skog på 60 mål i Andebu. Vi var 
22 lundehunder, 20 voksne og 2 valper. Dette vil vi 
gjenta til sommeren. 

Det har vært mange henvendelser om rasen. Vi har 
også hatt mange på besøk som ville hilse på hundene.

Valpekull har det vært både i Vestfold og Telemark som 
har blitt spredt utover Norges land. Noen valper har 
flyttet til fra andre distrikt. 

Vi håper vi kan få til litt mer aktivitet i 2022.

Viken vest
v/ Kristin Duvold

Ikke mottatt.

Viken øst
v/ Irene Zakariassen. Alejandra Garcia overtok høsten 2021

Det har ikke vært mye aktivitet i fylket i 2021. Alejandra 
overtok som fylkeskontakt i desember og hadde da ett 
juletreff hvor det møtte opp 11 stk med sine hunder.

Oslo
v/ Pascale Renee Cyr

Året 2021 ble et tregt år for oss lundehundeiere som 
bor i Oslo-området. På grunn av en ny koronabølge 
på vinteren og tidlig på våren, valgte vi å ikke 
arrangere noe offisielt treff i Ekebergparken slik vi gjør 
hvert år. Noen få medlemmer har imidlertid brukt 
facebookgruppen vår til å kommunisere og organiserte 
småtreff i helgene. 

I løpet av denne tiden fortsatte det å være en økt 
interesse for rasen fra folk som ønsker å få en hund 
til familien. Jeg svarte på mange telefoner og e-poster. 
Mange som tar kontakt er veldig interesserte. Det 
fortsatt er mange useriøser henvendelser og en del 
mister interesse når de hører at det er lange ventelister/
tid for å få valp. For de seriøse forespørslene er de 
invitert til å bli med i Facebook-gruppen vår og 
oppfordres til å prøve å møte en lundehund. Jeg hadde 
selv 3 familier på besøk hos oss for å møte Solan og 
jeg vet at andre i Oslo meldte seg frivillig til å møte 
familier som ønsket å møte lundehund (og takk til 
dem). 

Da høsten kom var det mange som gledet seg til å 
møtes igjen, og vi arrangerte endelig et offisielt treff. 
Siden jeg var usikker på om jeg kunne møte personlig, 
da jeg nettopp hadde født, fikk jeg hjelp av Ingvild 
Høvik Kiland, som alltid er en veldig ivrig deltaker i 
Oslo. Jeg er veldig takknemlig for hennes hjelp! Det var 
en stor glede å se at så mange som 20 lundehunder kom 
og det inkluderte to nye eiere med sine valper! Alle var 
i godt humør og gledet seg allerede til neste gang vi 
kan møtes igjen. Vi håper det blir før slutten av februar 
2022.

Innlandet vest
v/ Gro W. Viken

I det gamle Oppland fylke har det i året 2021 skjedd 
svært lite, som i mange andre fylker. Koroná n slår inn 
på alle områder!  Men helt dødt har det ikke vært: På 
Prøysenstua har det vært månedlige treff fra juli, med 
varierende antall deltakere/hunder, OG vær....  Gleden 
over å møtes har, om mulig, vært større i 2021 enn 
ellers. Vi er sosiale vesener, både på 2 og på 4, og det 
har vært fint å kunne dele utelivet når møter innendørs 
er så begrenset.

Oversikt over antall hunder kommer i neste nummer av 
Lundehund-nytt; som alle vet har det vært hundetelling 
i januar 2022, og vi er spent på om økningen har 
fortsatt!

Håpet for 2022 er at vi kan arrangere Lundehund-
dagene på Morokulien - vi krysser armer og labber for 
at dette lar seg gjøre!

Innlandet øst
v/ Geir Morten Jansberg Fylkeskontakt Innlandet Øst

I Innlandet Øst (Hedmark) har vi rett i overkant av 50 
hunder hvorav 6 er krysningshunder, Nøyaktig antall får vi 
etter tellingen.

Det er fortsatt spesielle tider, men vi hatt noen treff ved 
Prøysenstua sammen med Innladet Vest (Oppland), Ida 
Skarkerud og Belinda Andersen står for dette via facebook 
siden for treffet. For de som har ønsket det, treffes vi ved 
Prøysenstua og går ei rundløype og etterpå har vi sosialt 
samvær hvis det har vært mulig.

Takk til alle!

Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og 
andre støttespillere for deres innsats og engasjement for 
lundehunden og klubben i året som er gått!

Merete Evenseth 
leder

Tor-Arne Helle 
nestleder

Karen Elise Dahlmo 
sekretær

Solveig B. Steinnes  
kasserer

Iren Storli 
styremedlem

Elin D.W. Johannessen 
varamedlem

Alexander H. Eriksen 
varamedlem
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VEDLEGG 1 TIL ÅRSMELDINGEN 2021,  KLUBBENS EIENDELER

KLUBBENS EIENDELER

• Originalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren Aina 
Johansen fra Værøy. Ble brukt til å trykke opp æres 
diplomer. Bildet er rammet inn og skal gå som et” 
vandrebilde” mellom klubbens ledere. Er nå hos leder.

• Et stort vevd teppe av en Lundefuggel, gitt av Christen 
Lang og skal følge lederen av klubben. Er hos leder.

• Porselensfat fått til 50 års jubileet fra DCNH. Er hos 
leder.

• Stoffbilde av lundefugler, mottatt fra Christen Lang i 
2017. Er hos leder.

• 2 stk utstillingstelt. 1 stort telt med stenger, beregnet 
for utstillinger, 3 kaffekanner, 1 høydemåler, 2 
utstillingsbord, malte plasserings kjegler 1-4 plass og 
diverse premier og sløyfer til utstillinger. Er hos Karen 
Elise Dahlmo

• De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av familien 
Burschil fra Tyskland. (25 stk ferdig med årstall, ble gitt 
i 2005). Oppbevares hos Solvor Melum. Til Værøy 2012 
hadde Klaus Burschil med pokaler fra 2023-2029.

• Diverse” standsmateriell”, 1 fiskegarn, 4 glass kavler, 
2 rolluper med bilder og logoen til klubben, 12 kvm 
teppefliser, 7 plakater og en stor rollup, som klubben 
fikk fra NKK i 2016 med bilde av Benoni og Rosa samt 
litt diverse plakater og inngjerdingen. Dette er hos Geir 
Morten Jansberg

• Et stort banner av Måstad, som klubbens leder fikk 
i 2020 fra en sportsforetning i Tromsø. Bildet er tatt 
fra Håheia mot Måstad og ble laget av sportskjeden 
Norrønna. Den er hos leder.

• Datautstyr til klubbens database. (er stasjonert hos Marc 
Daverdin)

• En minnepenn med klipparkivet, skannet av Helge 
Tollefsen, befinner seg hos leder.

• Trykk kloss med klubbens logo. Laget til klubbens 50 
års jubileum for å bruke til trykk på skinn etc. Kan 
lånes ut. Er hos leder.

• Restopplaget av Lundehundboka er lagret hos Geir 
Morten Jansberg, på butikken hans.

• Lundebua med varelager er hos Merete Evenseth

RIKSARKIVET
Eleanor Christies private arkiv og fotografier, ca. 750 
dokumenter og like mange fotos. Skannet inn av Helge 
Tollefsen og levert Riksarkivet 14.11.2014. Dokumentene 
ligger ute på nettet www.arkivportalen.no

SENDT TIL ARKIV I NORD I 2018-2020

• Hefte fra evaluering av Værøytreffet, Spesialutstillingen 
på Øysand og et hefte over alle vandrepokalene til 
klubben med statuttene og vinnerne.

• Glass monument fått til 50 års jubileet fra NKK

• NLK fane fra klubbens oppstart, av labben

• Brodert bilde fått til 50 års jubileet fra den finske 
lundehund klubben. 

• En minnepenn over en god del gamle bilder fra 
klubbens oppstart. Skannet av Helge Tollefsen hos Sofie 
Schønheyder. Lagret på klubbens Dropbox.

• Ingvild Espelien hadde noen bokser med originalbilder, 
samlet inn til boken.

• Ei eske med gamle gjenstander fra arkivet til Sofie 
Schønheyder.

• En del regnskapspermer frem til 2015

• Sofie Schønheyder’s fysiske arkiv fra klubbens 
begynnelse.

• Gammelt fysisk arkiv angående registrering av valper og 
utstillinger. Resultatene er lagt inn i Databasen. Dette 
arkivet kommer fra Laila Koldingsnæs Myrvold og Gro 
W. Viken.

Årsmøte 2022  
Regnskap for 2021 med revisors beretning  

Budsjett 2022 - 2023
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Norsk Lundehundklubb  Budsjett  2022 - 2023

Revidert budsjett Forslag 2023
2022

Inntekter
Annonser LHN 4800 4800
Lundebua 90000 90000
Kontingent 220000 220000
Lotteri 5000 5000
renter inn 300 300
Utstilling inntekt 35000 35000
sum inntekter 390100 390100

Utgifter
Årsmøte utgifter 31000 31000
Lundehundtreff 10000 10000
Lundehundnytt trykk 60000 60000
utsending LHN 50000 50000
Programvare 8000 8000
Styrets utgifter 40000 40000
Museumsgruppa 5000 5000
Utstilling 30000 30000
Lundebua varer og porto 60000 60000
Rekvisita/kontorhold 2000 2000
ASU 35000 35000
Kryssprosjekt 30000 30000
Adferds/mentalgruppa 7000 7000
Nordisk møte 18000 18000
Kompetanseheving 20000 50000
Dommerseminar 15000 15000
Web/ data 5000 5000
Gaver fra NLK 15000 10000
Bankkostnader 700 700
Revisjon/nytt opplag bok 20000 20000
til styrets disposisjon 20000 20000
Sædbank 10000 10000
sum utgifter 491700 498500
Over/underskudd -68400 -108400

Avsatte midler
Gaver til helsearbeid 59271
Gaver  gentest 34522
Gaver til NLK 1361
Lundehundtreff 2020
Kryssprosjekt 52000
Kapselprosjekt 57434
Jukkeprosjekt 8967
Revisjon bok 187673
Giardia gruppa 14000

417248

Revisors beretning Norsk Lundehundklubb sitt Årsmøte 2022

Krav til regnskapet

Om regnskapet og anbefalinger

Revisor har ingen ytterligere kommentarer til regnskapet.

Konklusjon 
Regnskapet til Norsk Lundehundklubb  1.1.2021-31.12.2021 godkjennes.

Harstad 26.02.2022

Øyvind Hjelme

En organisasjon i denne størrelse trenger ikke følge Norsk Regnskapsstandard (NRS) selv om 
dette anbefales. Eneste konkrete formkrav er at regnskapet skal gi en best mulig 
informasjon om økonomien for organisasjonens medlemmer. 
En organisasjon av denne størrelse har ikke revisjonsplikt, men bør gjennomføre revisjon av 
hensyn til egenkontrollen.

Regnskapet til NLK er ført som et ordinært bedriftsregnskap dette fører til avvik mellom 
kontantstrøm og driftsresultat. Dette er pga av utestående (leverandørgjeld og 
kundefordringer). Beholdning består av bankkontoer, kontantkasse og varebeholdning. 
Kontantkasse er betydelig redusert siste året, noe som er en fordel.
Saldo på Landkredittkonto er pr 31.12.2021: kr 706.579,35. Dette er en økning på kr 
105.049,17 fra 2020. Driftsregnskapet viser et positivt resultat på kr 2.861,55.  Det er ikke 
funnet noen avvik eller posteringsfeil i regnskapet.
Det har de siste årene blitt en tydelig bedring på gode bilag fra alle som ber om 
kostnadsrefusjon, dette har også fortsatt i 2021. Med bakgrunn i at det er et omfattende 
regnskap som er ført på frivillig basis er kvaliteten på regnskapet svært god. Det har i år ikke 
vært nødvendig med avklaringer fra kasserer.
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Årsmøte 2022 
Saker til behandling

Innkomne saker fra styret:
1. Endre frister for innsending av forslag eller saker til årsmøtet og frister for innsending av 

forslag til kandidater for valgene

• Forandre ordlyd i §3-3 Innkalling. 3 avsnitt «Med innkallingen skal følge»: 4 punkt. Forslag eller saker som 
medlemmene eller styret ønsker behandlet på årsmøte skal være styret i hende/poststemplet senest 31.12  

• Forandre ordlyd i §3-3 Innkalling. Punkt 6. Forslag på kandidater ved valgene skal være valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 31.12.

Styrets begrunnelse;
Vedtektenes §3.3 Innkalling, "Hva som skal følge innkallelsen, 4. punkt" er en del av NKKs lovmal fra 2017 og kan dermed 
ikke utelates i klubbens vedtekter. Selve fristen kan derimot endres ut over 4 uker som er minimumskrav. På årsmøtet på 
Fredvang i Lofoten 2016 ble tidsfristen drøftet og besluttet endret til 31. mars i stedet for senest 4 uker før møtedato. Dette 
ble stadfestet på årsmøtet i Søgne 2018 ved en større gjennomgang og tilpasning av klubbens vedtekter til den nye lovmalen 
fra NKK.  Vedtektene ble endelig godkjent av NKK fra april 2019.

Styret ønsker å endre datoen for å sikre en større fleksibilitet for datofesting av årsmøtet. Man kan da i større grad arrangere 
årsmøtet enten som fysisk møte i forbindelse med Lundehunddagene eller digitalt møte på ett annet tidspunkt ettersom man 
ønsker. Slik det er nå med fastsatt dato 31 mars forutsettes det at møtet arrangeres om sommeren, for at styret skal klare alle 
frister ut til medlemmene.

Man taper da muligheten for å arrangere møtet på den mest aktuelle alternative tiden om våren hvert år. Andre årstider er 
uaktuelle fordi årsmøtet ifølge vedtektenes §3.1 skal avholdes innen 31. august hvert år.

Et annet viktig poeng er at alle er medlemmer den 31.12 og dermed er Vedtektenes §2-3, 3. ledd sier at «medlem har ingen 
rettigheter før kontingenten er betalt» og Vedtektenes § 3-1 nest siste ledd sier at «Alle klubbens medlemmer har forslagsrett 
til klubbens årsmøte» ivaretatt.

Styrets forslag til vedtak: Begge frister endres til 31. desember hvert år.

2. Fjerne §2-5 Æresmedlem. Det kan til årsmøte foreslås særlig fortjente medlemmer som 
klubbens æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Denne paragrafen foreslår styret å fjerne.

Styrets begrunnelse: 
Slik paragrafen står i dag kan hvem som helst foreslå kandidater og «alle» kan bli æresmedlemmer.

Vi har vært i kontakt med advokat Hilde Engeland i NKK, som skriver følgende: «Det er helt klart litt uheldig at det kan 
fremmes mange kandidater, og at dette i seg selv er tilstrekkelig for å bli tatt opp som æresmedlem. Det vil jo satt på spissen 
innebære at alle medlemmer kan bli foreslått som æresmedlem slik at alle blir dette. Det har nok ikke vært meningen».

Styret mener denne ikke er aktuell lengere da styret kan påskjønne en person eller flere som har ytet Norsk Lundehund 
Klubb stor tjeneste og jobbet for lundehundens fremme. Som tegn for dette får vedkommende en Hedersutmerkelse.

Styrets forslag til vedtak: § 2-5 Æresmedlem tas ut av klubbens lover.

Innkomne saker fra medlemmer:
1.  Sak til årsmøte angående frister for saker og kandidater fra Petra Ognøy

Med dette forslaget ønsker jeg å bidra til en mer helhetlig og fleksibel løsning for innkalling og gjennomføring av årsmøter.

Sak 1 – frist for innsending av saker

I § 3-3 Innkalling står i dag følgende under punkt 4:
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/
poststemplet senest 31. mars.
Dette foreslås endret i henhold til lov mal fra NKK til følgende:
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/
poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar med 2/3 dels flertall å endre loven i henhold til innsenders 
forslag.

Sak 2 – frist for innsending av kandidater frå Petra Ognøy

I § 3-3 under punkt 6 står det i dag følgende:

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 8 uker før 
møtedato.

Dette ønskes endret i henhold til lov mal fra NKK til følgende:

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før 
møtedato.

Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar med 2/3 dels flertall å endre loven i henhold til innsenders 
forslag.

Link til Lovmal for klubber 2017 NKK: https://www.nkk.no/getfile.php/132022798- 1543234317/Dokumenter/Om%20NKK/
Organisasjonen/Strategiske%20dokumenter/Lovmal%20for% 20klubber%202017.pdf

Styrets kommentar: 

Se våre begrunnelser og forslag til vedtak i sak 1 i Saker fra styret. 4 uker er all for kort tid til saksbehandling, samt å sende 
ut årsmøte papirene i Lundehund- nytt til alle medlemmer.

Styrets forslag til vedtak: Oppfordre årsmøte til å støtte styrets forslag til vedtak i sak 1 fra styret.
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2.  Saker angående Avls- ogh sunnhetsutvalget

2.1.  Sak til årsmøte angående Avl- og sunnhetsutvalget, fra Stein-Erik Greter

Vi har et utvalg, avl- og sunnhetsutvalget (ASU), som i sin tid het «Avlsrådet». Allerede på et tidlig tidspunkt valgte 
Avlsrådet selv sine egne medlemmer. Hvordan medlemmene da ble valgt inn, vet jeg ikke, antagelig ble de spurt og godkjent 
av styret. At det dengang pga. medlemsantallet muligens ble akseptert som hensiktsmessig og riktig er ikke en unnskyldning 
for at det i dag også skal være riktig. Når en ser på den geografiske fordelingen av ASU-medlemmene, ser en også en ekstrem 
skjev fordeling av medlemmene (Trøndelag 3, Bergen 2).

Dette har ført til at ASU også i dag, hvor Norsk Lundehund Klubb (NLK) har mer enn 700 medlemmer, selv velger sine 
medlemmer etter at de ifølge pålitelige kilder først er blitt spurt om de er for blandingsavl eller ikke. Hvis dette stemmer, 
så viser det at utviklingen i klubben går i retning av enevelde. I et demokratisk samfunn burde det være soleklart at 
medlemmene til ASU må velges på et årsmøte, som er klubbens høyeste styringsorgan. Med bakgrunn i det nåværende 
valgsystemet har en tilstand oppstått hvor alle medlemmene i dette, viktige, organet i NLK, er tilhengere av blandingsavl. 
Dette er ikke en sunn tilstand. Noe som kan minne om “demokratiet” i enkelte folkekongresser. 

For å rette på det er det kun en ting å gjøre: ASU og alle de andre organene må velges på årsmøtet. Jeg er klar over at dette er 
noe NKK ikke vil like. De vil ha folk som de kan bearbeide, men vi har sett hvordan det gikk med NKK for et par år siden! 
Det er et skremmende eksempel på hva som kan hende hvis en misbruker demokratiske prinsipper.

Forslag til vedtak:
1. Styret utarbeider et forslag hvor avstanden mellom valgene bestemmes, og fremlegger dette 

på årsmøtet 2022 (Forslag 4 år).
2. Styret bestemmer nyvalg 2023.
3. Før det første valget av ASU blir det bestemt hvor mange medlemmer det skal ha (Forslag 8 

medlemmer).
4. For å få en glidende overgang må i 2023 minst 50 % av det nye ASU bestå av nåværende 

medlemmer.
5. Etter en halv avstand (2 år dvs. i 2025) står 50 % av medlemmene til valg.
6. I framtida står dermed 50 % av ASU-medlemmene hvert annet år til valg. Dermed oppnår 

man at medlemmene minst står i 4 år og man får en kontinuerlig «drift» og en viss 
«gjennomtrekk».

7. Gjenvalg er mulig med maksimalt to sammenhengende perioder (8 år).
8. Det tilstrebes geografisk mangfold.

2.2. Sak til årsmøte angående Avls og sunnhetsutvalg fra Petra Ognøy

Avls og sunnhetsutvalg etter dette kalt ASU er et utvalg som etter mandatet har avl og sunnhet av norsk Lundehund i fokus.

ASU består i dag av medlemmer som er håndplukket. Det oppleves slik at ASU er et lukket  eksklusivt utvalg av medlemmer 
som det er ikke lett å komme inn i.

Når det gjelder vedtatte lover i Norsk Lundehundklubb § 4-3 punkt 5, så står det følgende:

Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og 
eventuelt redaktør.

I dette punktet er det ikke nevnt at avls- og sunnhetsutvalget eller utvalg generelt kan velges  av styre uten at det skal tas opp 
på årsmøte.

Følgende forslag til vedtak fremmes derfor på årsmøte 31.05.2022: Avls- og sunnhetsutvalget skal 
velges av årsmøte.

Styrets behandling av sakene 2.1. og 2.2.

Omtrent samme sak ble fremlagt på årsmøte av Greter i Lofoten i 2016. Tidligere styre innhentet råd fra NKK den gangen. I 
paragraf 4-3 står det at styrets oppgaver er: oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, utarbeide 
retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør. Saken ble den gang godt begrunnet og styret la den frem som 
informasjon, og årsmøtet gikk ikke til avstemming. 

I 2017 byttet klubbens avlsråd navn, og heter nå Avl og sunnhetsutvalget (ASU). De har samme funksjon som det tidligere 
avlsrådet men dekker også helserelaterte saker utover avl. Dette til informasjon om at man snakker om samme særkomite.

I 2019 hadde vi en sak om at prosjektplaner skulle vedtas på årsmøte. Den gang henvendte styret seg også til NKK og fikk 
svar fra jurist:

"Det forslaget (prosjektplanen) som er fremmet av medlemmet kan ikke vedtas av årsmøtet. Organisasjonsstrukturen 
vil medføre at det ikke er gjennomførbart. Raseklubbbene er delegert raseforvaltningsansvaret. Disse oppgavene er 
det styret i klubben som skal ivareta, eventuelt gjennom avlsråd i klubben. Årsmøtet kan altså ikke vedta å frata styret 
muligheten til å forvalte rasen mellom årsmøtet. Dette vil stride med lovmalen, som uttrykkelig opplister hva som er 
styrets oppgaver, jf. lovmalens § 4-3. Dette er det NKKs Representantskapsmøte som har vedtatt, og det er følgelig ikke 
anledning til å endre lovmalen på dette punkt. Avlsråd står i en særstilling under styrets, og det er kun styret som kan 
instruere rådet. Et vedtak som går imot lovmalen vil altså ikke være gyldig. 

At årsmøtet i § 3-4 er tildelt myndighet til å instruere organer i klubben, medfører ikke at de kan instruere avlsrådet. Det 
vil stride mot hele strukturen. Det kommer frem for øvrig av § 1-3 hva som er klubbens organer. Disse er oppnevnt av 
årsmøtet, og kan instrueres. 

§ 1-3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøte, ekstraordinært årsmøte, styret, valgkomite og avdelinger.

Likevel kan ikke styret instrueres hva gjelder avlsrådet. Dette er, som nevnt over, en oppgave som er tildelt styret ved at 
NKKs RS har satt opp organisasjonsstrukturen på denne måten. 

Med vennlig hilsen Haakon Rognsaa Arnesen, Jurist, Organisasjonsavdelingen, Norsk Kennel Klub"

I tillegg kan man lese i Norsk kennelklubb sitt dokument om raseforvaltning. Se vedlagt link Raseforvaltning.pdf (nkk.no)

§ 3.6 Avlsråd

- Avlsrådets medlemmer bør ha god rasekunnskap, erfaring i hundeavl og kjennskap til grunnleggende genetikk og 
avlslære.
- Arkivere helsedata for rasen.
- Holde seg à jour med resultater fra utstillinger og prøver.
- Være rådgivende for oppdrettere i avlsspørsmål og oppdrettervirksomhet.
- Gi veiledning ved valg av egnede avlsdyr. 

§ 3.7 Kompetanse

 - Sørge for at raseklubbens styrende organer og utvalg har relevant kompetanse og kunnskap. - Deltagelse på NKKs 
avlsrådskurs, kynologikurs, organisasjonskurs og lignende.

Styrets forslag til vedtak på begge innkomne sak 2.1. og 2.2: Dette tilsier jo at dersom klubben har ansvar for at råd og utvalg 
har relevant kompetanse og kunnskap, så kan det ikke settes sammen med valg på årsmøtet.

Årsmøte orienteres, men saken går ikke til avstemming, fordi den kan ikke stemmes over.
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3.  Valpeformidler, fra Stein Erik Greter

Den nåværende ordningen hvor valpekjøpere fordeles etter geografisk gunstig plassering av individer, kan føre til at enkelte 
valpekjøpere aldri blir fremlagt og vurdert. Dette leder til en meget subjektiv fordeling av valper, og kan også avhenge av 
både valpekjøper og oppdretter sitt forhold til valpeformidler.  

Jeg foreslår følgende ordning, som er 100 % objektiv:

Forslag til vedtak
1. Valpekjøperne blir foreslått i den rekkefølge deres søknader innkommer hos 

valpeformidleren.
2. Hvis valpeformidleren avviker fra punkt 1 må hun/han begrunne det og melde dette 

skriftlig til styret.
3. Valpeformidler plikter seg til å være tilgjengelig utover dagens 4t i uken (stand by).

Styrets behandling av saken:

1 Dette kan vi ikke gjøre, da avlsstrategien alltid har vært at man prøver å fordele valpene geografisk ut der de passer best for 
videre avl. Men selvfølgelig er det uunngåelig å ikke plassere en valp, som kanskje ikke passer til alle. Det hender en sjelden 
gang at valpen kunne vært plassert bedre.

2. Styret har full tillit til at valpeformidlerne gjør så godt de kan utfra de valpene de får fra oppdretterne til formidling. 
De bruker Databasen, som et verktøy for å finne ut hvor valpene passer best for avl. Imidlertid har også oppdretteren stor 
innflytelse på hvor de vil sende sine valper og det er oppdretterne som har det siste ordet. Og det er også en del valpekjøpere 
som takker nei når de får tilbud.

3 Valpeformidlerne har egen epost adresse og de svarer stort sett innen et døgn på epost. Det er satt av egen telefon tid for de 
som ønsker tlf kontakt, men de fleste sender epost.

Minner om at også valpeformidling er frivillig og ulønnet arbeid i Norsk Lundehund Klubb, som alle andre verv og man 
pålegger aldri noen tillitspersoner til å være «stand by»

Styret har ingen grunn til å gjøre noe med ordningen og takker valpeformidlerne for den enorme innsatsen de har gjort i 
flere år.

Jf. styrets oppgaver § 4-3, drive klubben i samsvar med klubbens formål § 1-2, samt utarbeide retningslinjer for særkomiteer. 
Vi har egne retningslinjer for valpeformidler som revideres hvert andre år.

Styrets forslag til vedtak: Dette er ingen årsmøtesak og foreslår at den blir avvist.

4.  Handlingsplan, frå Petra Ognøy

Det er lagt mye arbeid i handlingsplanen i fra Avls- og sunnhetsutvalget og styre. Dette er et dokument som er viktig for 
videre utvikling av vår elskede Lundehund.

Gjennom en handlingsplan skal medlemmer og andre få oversikt over hva klubben jobber mot og hva som er korte og 
langsiktige mål.

Derfor ønsker jeg å foreslå at Handlingsplanen er det dokument som blir lagt frem for årsmøte til behandling, avstemming 
og dermed godkjenning.

Forslag til vedtak: Handlingsplanen skal behandles og vedtas av årsmøte.

Styrets behandling av saken: 

Styret viser til svar frå styret i sak 2.

Raseklubbbene er delegert raseforvaltningsansvaret. Disse oppgavene er det styret i klubben som skal ivareta, eventuelt 
gjennom avlsråd i klubben. Årsmøtet kan altså ikke vedta å frata styret muligheten til å forvalte rasen mellom årsmøtet. 
Dette vil stride med lovmalen, som uttrykkelig opplister hva som er styrets oppgaver, jf. lovmalens § 4-3. Dette er det NKKs 
Representantskapsmøte som har vedtatt, og det er følgelig ikke anledning til å endre lovmalen på dette punkt. Avlsråd står 
i en særstilling under styrets, og det er kun styret som kan instruere rådet. Et vedtak som går imot lovmalen vil altså ikke 
være gyldig. 

Den reviderte handlingsplanen legger målene i klubbens RAS fra 2014 til grunn. Det er ikke noe krav fra NKK at klubbene 
utarbeider handlingsplaner. Å utarbeide retningslinjer for Avl- og sunnhetsutvalgets arbeid inngår i styrets oppgaver (NLKs 
lover §4-3).  Styret for Norsk Lundehund Klubb har valgt å gjøre dette i form av en overordnet handlingsplan for avlsarbeidet 
for perioden 2022-2027.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøte orienteres, men saken går ikke til avstemming, fordi den kan 
ikke stemmes over.

5.  Sak innsendt av en person som ikkje var medlem av Norsk lundehund klubb 1.2.22

Saken avvises pga Vedtektenes §2-3, 3. ledd sier at «medlem har ingen rettigheter før 
kontingenten er betalt».

Vedtektenes § 3-1 nest siste ledd sier at «Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte». Det betyr at man 
må være registrert medlem for å ha forslagsrett til klubbens årsmøte. Er man ikke registrert medlem ved innsendelse av 
forslag, har man ingen forslagsrett. 
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6.  Æresmedlemskap

6.1  Æresmedlem. Foreslått av Morten Gilje

Jeg ønsker å foreslå følgende kandidater til ÆRESMEDLEM i NLK for sitt store engasjement og innsats i lokallag, som 
fylkeskontakter og som oppdrettere i en årrekke. De har jobbet for å fremme Norsk Lundehund på en flott måte og de har 
alle mange valpekull på sine kennelnavn. 

• Kari Margrethe Haugland
• Liv Skjervik
• Gerd Langenes

6.2  Forslag til æresmedlemskap. Foreslått av Petra W. Ognøy

Jeg ønsker å foreslå Liv Skjervik til æresmedlem i henhold til §2-5 i Lover for Norsk Lundehund Klubb. Liv har gjennom 
mange år bidratt på en svært god og positiv måte i Norsk Lundehund klubb.

Hun har vært medlem av Avlsrådet, jobbet i mange år som en fantastisk Valpeformidler, kontakt for alle i Rogalandsområde 
og ikke minst bidratt med over 150 valper som oppdretter under eget navn Paluna.

Liv har med sin rolige og sindige væremåte hjulpet mang en fortvilet førstegangs valpe eier på en utmerket måte. Hun kan 
den dag i dag nås til alle døgnets tider om man trenger råd og hjelp.

Hun har tidligere mottatt hedersprisen fra Norsk Lundehund klubb. Men jeg mener at hun fortjener å bli anerkjent som 
æresmedlem for sin utrettelige innsats for disse fantastiske hundene og klubben. Jeg håper at alle medlemmer sammen med 
meg kan gi henne denne æresbevisningen. 

7.  Oppstart av ei avdeling til Norsk Lundehundklubb frå Petra Ognøy

Nå har vi hattstiftelsesmøte.

Grunnen at vi kaller det for SørVest er at vi ikke ønsker å gjenopplive gamle avdeling Rogaland, men starte noe nytt.

Når det gjelder geografisk område, strekker vårt inntaksområde utover det som er grensen for Rogaland.

Vi tok utgangspunkt i de medlemmene som står oppført også i NKK Rogaland. Dette gjelder da også medlemmer som ikke 
fysisk har adresse i Rogaland.

Så med dette ønsker vi å fremme en sak for oppstart av ny avdeling av NLK.
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Styrets merknader til avdelingens foreslåtte vedtekter:

• I lovene for Norsk lundehund klubb §3-6 Avdelingene står det følgende: Avdelingen er organer for geografisk bestemte 
områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktenes avdeling om slik avdeling er opprettet. Derfor må dere 
følge fylkesgrensene til Rogaland. Akkurat slik som avdeling Trøndelag har det i sin paragraf 4: sitat «Medlem i avd 
Trøndelag er enhver som er medlem i Nlk og bosatt i Nord-eller Sør Trøndelag.» sitat slutt. På klubbsiden til NLK hos 
NKK står Rogaland med følgende postnummer intervaller:  
4000-4399, 4460-4465, 5501-5538, i tillegg til 5523, 5535, 5546, 5561 og 5580.

§ 4 første avsnitt endres til å gjelde «bosatt i Rogaland».Dette er også for å sikre dette som advokat Hilde Engeland i 
NKK skriver til dere i forbindelse med stiftelsesdokumenter:

Svar fra advokat Hilde Engeland i NKK:  
En avdeling er ikke en klubb i klubben, men nettopp en avdeling av klubben. Med andre ord skal avdelingen forholde 
seg til styret i klubben og ha et lovverk som samsvarer med klubben.

Styret i regionen oppfordres sterkt til å benytte navnet avdeling Rogaland, fordi det er det som er avdelingens 
geografiske bestemte område.

• Endre ordlyden i §7 og dette gjelder denne avdelingen og avdeling Trøndelag. §7 Årsmøte endres til følgende tekst for 
denne avdelingen og avdeling Trøndelag: 

«Årsmøte skal avholdes hvert år og senest 4 uker før årsmøte i hovedklubben. J.fr paragraf 2.3»

• Forslag til kandidater ved valgene skal være valgkomiteen i hende senest 31.12. Forslag til saker som ønskes behandlet 
på årsmøtet skal skal være avdelingsstyret i hende senest 31.12

Styrets forslag til vedtak: Merknadene til foreslåtte vedtekter for regionen må ryddes opp i før 
årsmøtet går til avstemning med disse endringen. 
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Årsmøte 2022 - Valg

Valgkomiteens enstemmige innstilling til sammensetning av styret

Verv Kandidat

Leder Merete Evenseth, Troms & Finnmark (ikke på valg)

Nestleder Hilde Birgitte Berg Altø, Trøndelag (ny, 2 år)

Styremedlemmer Karen Elise Dahlmo, Nordland  (ikke på valg)

Iren Storli, Trøndelag  (ikke på valg)

Gunn Laila Zahl Johansen, Nordland (ny, 2 år)

Varamedlemmer til styret TorArne Helle, Vestland  (ny, 1 år)

Alexander H. Eriksen, Agder (gjenvalg, 1 år) 

Valgkomité Astrid Driva Rødsand, Viken  (leder, ikke på valg)

Geir Morten Jansberg, Innlandet (ikke på valg)

Ingvild Høvik Kiland, Oslo (ny, 2 år)

Varamedlem til valgkomitéen Nina Schneider, Troms og Finnmark (ny, 1 år)

Revisor Ingrid Wolff, Vestland (ny, 1 år)

Vararevisor Odd Reidar Gautun, Trøndelag  (ikke på valg)

Øvrige innsendte forslag på kandidater til styreverv

Verv Kandidat Forslagsstiller

Nestleder (2 år) Anette Vabø, Agder Alexander H. Eriksen

Petra W. Ognøy, Rogaland Morten Gilje og Silje Mydland

Morten Gilje, Agder Kari Margrethe Haugland, Petra W. Ognøy, Silje 
Mydland og Ludvig Oliversen

Styremedlem (2 år) Petra W. Ognøy, Rogaland Kari Margrethe Haugland, Silje Mydland og 
Morten Gilje

Rune Jonny Kjær, Rogaland Petra W. Ognøy, Morten Gilje, Silje Mydland og 
Ludvig Oliversen

Morten Gilje, Agder Petra W. Ognøy og  Silje Mydland

Anette Vabø, Agder Petra W. Ognøy

Varamedlem til styret (1 år) Magne Furenes, Rogaland Kari Margrethe Haugland, Morten Gilje, Petra W. 
Ognøy, Silje Mydland og Ludvig Oliversen

Silje Mydland, Rogaland Kari Margrethe Haugland, Morten Gilje, Petra W. 
Ognøy og Ludvig Oliversen

Medlem valgkomité (2 år) Ludvig Oliversen, Rogaland Kari Margrethe Haugland, Morten Gilje, Petra W. 
Ognøy og Silje Mydland

Liv Skjervik, Rogaland Morten Gilje, Petra W. Ognøy og Silje Mydland

Varamedlem valgkomité (1 år) Liv Skjervik, Rogaland Kari Margrethe Haugland, Morten Gilje, Petra W. 
Ognøy og Silje Mydland

Ludvig Oliversen, Rogland Morten Gilje, Petra W. Ognøy og Silje Mydland

Oppstillingen av kandidater 
er utgangspunkt både 
for forhåndsstemming og 
gjennomføring av valget på det 
digitale årsmøtet.

En stemmeseddel følger som 
vedlegg i denne utgaven av 
Lundehundnytt. Den benyttes 
i 2022 ved forhåndsstemming, 
se egen instruks om bruk på 
stemmeseddelen. 

Både ved digitalt valg og 
forhåndsstemming vil alle 
kandidater settes opp etter 
foreslått verv med mulighet for 
å velge kandidater ved å krysse 
av i rubrikker. 

På det digitale årsmøtet foregår valget fra toppen og ned. Det vil si vi 
starter med vervet som nestleder og tar posisjon for posisjon nedover 
lista. En kandidat som er foreslått til flere verv faller bort fra videre 
avstemning så fort vedkommende blir valgt. Det kreves alminnelig 
flertall, det vil si 50 % + 1 stemme, blanke stemmer teller ikke. Der 
det er flere enn en kandidat kan det bli flere avstemminger hvis ingen 
av kandidatene oppnår mer enn 50 % av stemmene under første 
avstemming. Den kandidat som oppnådde færrest antall stemmer faller 
ut i neste runde inntil en kandidat har oppnådd alminnelig flertall. 

Forhåndsstemming. For de som ikke har anledning til å delta på 
årsmøtet, er det anledning til å forhåndsstemme på valget. Stemmeseddel  
for forhåndsstemmer følger med i bladet. Se innstruks for innsending av 
forhåndsstemmer  på stemmeseddelen. I tillegg er det mulig å laste ned 
stemmeseddelen på klubbens hjemmesider http://www.lundehund.no/
index.php/om-norsk-lundehundklubb/protokoller eller bruk QR-koden.

Det digitale årsmøtet vil 
bli gjennomført som et 
Teams møte med eget 
tilleggsprogram, SmartVote, 
som brukes til å avgi stemmer 
på saker og valg. 

Denne appen benyttes også til 
å melde seg til innlegg, replikk 
og eventuelle endringsforslag.

Om gjennomføring av valget
Slik fungerer SmartVote ved votering på årsmøtet:
Alle møtedeltakere med stemme-, 
tale- og forslagsrett har tilgang til 
SmartVote appen fra en PC, Mac 
eller nettbrett. Det er også mulig 
med tilgang fra smarttelefon, men 
dette anbefales ikke da alt blir 
ganske smått og uleselig. 

Du mottar en personifisert epost 
med en lenke for innlogging til 
SmartVote appen. Lenken sendes 
til deg som er registrert deltaker, 
både til din e-postadresse og til 
oppgitt mobiltelefonnummer. Etter 
innlogging med den personifiserte 
lenken du mottar,  kan du melde 
deg på talerlisten og votere på 
saker og valg. 

Votering settes opp av møteleder 
og vises i SmartVoteappen. Du 
voterer ved å markere valgene dine 

og bekrefter ved stemmeknapp på 
skjermbildet.

Ved votering vises framdriften 
av gjennomføringen i  SmartVote 
appen. Det settes opp opp et 
skjermbilde med et stemmebrett 
hvor vi kan følge med på 
gjennomføringen av voteringen. 

Resultatet av voteringen settes 
opp og publiseres umiddelbart.  
Resultatet lagres og kan senere 
dokumenteres i referater ol.

Det vil også bli holdt et prøvemøte 
hvor påmeldte kan prøve ut løs-
ningen. Nærmere informasjon om 
dette prøvemøtet vil bli sendt til 
registrerte årsmøte deltakere når 
deltakerlisten er klar.

Informasjon om valget

Forhåndsstemmer må være mottatt av 
Elin Mariboe, Skjerpeveien 15, 5430 
Bremnes innen torsdag 19. mai 2022.



68 Lundehund-nytt  nr. 1 - 2022 Lundehund-nytt  nr. 1- 2022 69

Som forberedelse til valget har valgkomitéen bedt alle kandidater om å gi en kort presentasjon av seg selv. Kandi-
datene har mottatt fire spørsmål til besvaring: om personlig bakgrunn, erfaring fra frivillige organisasjoner, tanker 
om arbeidet i styret og hva kandidaten vil prioritere i sitt arbeid for Norsk Lundehund Klubb. Her følger kandi-
datenes besvarelse.

Årsmøte 2022 - Valg 
Presentasjon av kandidatene

Hilde Birgitte Berg Altø, Trøndelag
Kandidat til nestledervervet, ny, foreslått av valgkomiteen 

Jeg bor i Vallersund, Fosen - Trøndelag. Er oppvokst på Leksa. Tidligere sjømann. Da jeg var barn hadde 
vi flere labradorer. Har i dag fire lundehundgutter, der den første kom i hus for litt over syv år siden 
og de andre tre er nå ca 6 mnd, snart 4 år og 6 år. Aktiv med utstillinger, rally, blodspor m.m. Har tatt 
instruktørutdanning hund, eget firma og har et samarbeide med Trondheim Hundeskole. Kjører flere 
hundekurs i året. 

I 2021 var jeg med og startet opp ny hundeklubb i min hjemkommune Ørland. Bor på et småbruk 
sammen med mannen min Herold med god plass til arrangement og aktiviteter, og mange planer innen 
bl.a. hund fremover.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund 
Da jeg fikk min første lundehund kom jeg inn i styret til NLK avd. Trøndelag ved første påfølgende 
valg. Der ble jeg nestleder i avdelingen. Etter en runde som nestleder, ble jeg valgt som leder i NLK avd. 
Trøndelag og har sittet som leder siden. Jeg er også fylkeskontakt i  NLK Region Trøndelag (Sør). 

Jeg har jobbet som fast verge hos Statsforvalteren i 5 år. Jeg sitter som leder i Ørland Hundeklubb, som 
jeg selv var med og startet opp. Sitter som kasserer i Ørland/Bjugn Jeger & fisk.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund 
Klubb
Det er veldig viktig ta med seg alle innspill fra medlemmer, styret og andre. At alle innspillene tas opp på 
styremøtene, slik at styret kan ta gode og fornuftige beslutninger over det som kommer inn. For å kunne 
gjøre en god jobb i styret, mener jeg at en må ha et brennende ønske om å jobbe med akkurat dette. Og at 
jeg - ved å bli valgt inn i styret som nestleder, kan være med å gjøre en forskjell. Samhold og solidaritet er 
viktigere enn noen gang. Vi må også være enig om å være uenig i så mangt, men fortsatt holde sammen 
og samarbeide godt. Jobben med NLK er svært viktig for å bevare vår unike rase. Vi er alle en unik 
«liten» gruppe som må dra lasset med bevaring av rasen sammen. Dette gjelder først og fremst den rene 
rasen, men også krysningsprosjektet som er et veldig viktig prosjekt.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg har allerede nevnt at det er jobben med å ivareta vår unike rase som er det  aller viktigste! Å verne 
om og fremheve rasen vår nå og for fremtiden. Krysningsprosjektet er et sårt tema for mange, men dette 
prosjektet må ivaretas når det er i gang, og det er veldig viktig at den prosessen får fortsette.  Mange 
lurer nok på hva min holdning til dette er, og det er at jeg ser nødvendigheten av at det må få fortsette 
fremover, og det ver viktig for rasen vår. Det er også veldig viktig å jobbe med å holde klubben samlet, 
slik at vi alle kan glede oss over vår flotte rase sammen. 

Gunn Laila Zahl Johansen, Nordland
Kandidat som styremedlem, ny,  foreslått av valgkomiteen

Jeg har 4 barn og 3 ( +1 bonus) Barnebarn. Jeg har arbeidet med mye forskjellig, og spesielt innen 
ledelse, i over 30 år. Jeg er fagutdannet som Agronomtekniker, maskin- fører, og har Bachelor innen 
Administrasjon ledelse/Statsvitenskap + Bachelor i Handel og Logistikk.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Har drevet med rekruttering, undervisning, natur og friluftsliv, organisasjonsarbeid, er ammehjelper 
(frivillig info og hjelp) på 32. år . Vært aktiv innen barneidretten da ungene var små/styrearbeid. Var 
både administrativ og operativ leder i Røde Kors Hjelpekorps gjennom noen år på 80-90 tallet. Jeg 
har også drevet med hund siden barndommen. Både brukshund (lavinehund, gjeterhund), lydighet( 
eliteklassen), avl og utstillinger. Har også vært godkjent appellmerkedommer gjennom NKK i en del år 
på 80-90 tallet.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund 
Klubb
Jeg mener det er viktig å være inkluderende og samlende i alt styrearbeid. Her må jeg si at jeg allerede 
er imponert over «Lundis» folket. Har blitt tatt imot og hjulpet fra 1. dag. Ellers er det viktig å høre på 
medlemmens spørsmål, bekymringer og gleder ved hundeholdet. Man har alle ulike ståsted. Vi har et 
langstrakt land og det er viktig å se alle. Nå er det jo spesielt i utgangspunktet da det er lite Lundehunder 
i forhold til andre raser. Desto viktigere å være inkluderende og åpen for nye innspill.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg er jo selv ny så jeg må være litt under «opplæring» av rasen og hva som rører seg og hva som er tatt 
tidligere avgjørelser om. Men jeg er spesielt interessert i Avlsarbeid og de utfordringene som vi her har - 
for å beholde en frisk og funksjonell rase- også i fremtiden, i inn og utland.Liker også å arbeide med bruk 
av hundene. Har hatt veldig lyst til å være med /lære om hvordan de oppdro hundene den tiden - de var 
avhengi- ge av dem - i fiskeværene.

Tor-Arne Helle, Vestland 
Kandidat som varamedlem til styret, ny, kommer fra vervet som nestleder, foreslått av valgkomiteen

Eg er oppvaksen på Nord-Europas største innlandsøy, men bur i Vaksdal i Hordaland. Utdanna 
sivilingeniør, har erfaring frå forvalting og arbeider med havbruk. Har hatt alltid hatt hund og har i dag 
ein prosjekthund og ein lundehund heime, begge på 5,5 år. På lundehunden har me hatt to valpekull.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hundund
Eg har brukt mykje tid på å bygge opp det lokale idrettslaget med relevante tilbod til både organisert og 
uorganiserte aktiviteter for ungdom. I dag er eg opptatt av utviklinga i lokalsamfunnet. I tillegg har eg 
vore ein del av lundehundstyret sidan sommaren 2019.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund 
Klubb
Styre i ein så viktig klubb må på ein god måte representere mangfoldet av medlemmer. For å få dette til 
må styret være tilgjengelig for medlemmane og ta innkommande innspel med i prosessane. Det er viktig 
at arbeidet med prosjekthundane fortsett og at ein følger dette tett opp.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Avlsarbeidet for lundehunden må sikres og den rasespesifikke avlsstrategien bør evalueres i tett 
samarbeid med oppdrettere. Klubben bør arbeide for at et bredest mulig utvalg av hunder skal inn i avl. 
Geografisk spredning av lundehunder som får valper vil øke interessen lokalt og få flere interesserte i 
rasen.

Alexander H. Eriksen , Agder
Kandidat som varamedlem til styret, gjenvalg, foreslått av valgkomiteen 

Jeg er 30 år, bosatt i Farsund og samboer med Anahita. Etter å ha oppdaget rasen i 2014 fikk vi vår 
første Lundehund i 2017, og har idag to lundehundtisper. Interessen for hund og hundesport har gradvis 
eskalert, og vi driver idag aktivt med både utstilling og andre aktiviteter som agility og litt lydighet. 
Planen er å starte eget oppdrett på Norsk Lundehund.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund? 
Har de senere årene blitt stadig mer involvert i hundesport, og er idag styremedlem i Farsund og Lyngdal 
hundeklubb, her drives det med mange slags aktiviteter med hund.
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Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund 
Klubb
At man prioriter vervet man har tatt på seg, og deltar så langt man har mulighet.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover.
Det jeg jeg ser som viktig er å være med å drifte klubben videre på den gode måten det har blitt gjort, og 
arbeide for fortsatt fremdrift i de mange gode helserelaterte prosjektene klubben har. 

Ingvild Høvik Kiland, Oslo
Kandidat som medlem i valgkomitéen, tidligere vara, foreslått av valgkomitéen
Bosatt i Oslo, med et snakketøy som stammer fra røtter fra nord og er gift med en blid sørlending. Er 
statsansatt jurist med informasjonssikkerhet som spesialtfelt. Jeg er den stolte eier av en flott hannhund 
(Hjalmar) som nå er far til 10 valper fordelt på 3 kull. Arrangerers det lundetreff i nærområdet, så deltar 
jeg. Dersom det er gått for lang tid siden vi har truffet lundehundvenner, så tar jeg gjerne initiativ til å 
dra i gang et treff.  

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Som korpsforelder har jeg erfaring fra ulikt komitéarbeid og flere år i valgkomitéen til korpsets styre. Er 
i dag varamedlem i valgkomitéen til NLK.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som   Norsk Lundehund 
Klubb
Som medlem av valgkomitéen vil jeg prioritere mangfold blant de kandidater som foreslås til styreverv. 
Klubben har mange ressurssterke medlemmer som kan utføre et godt arbeid som medlemmer av styret, 
både på kort og lang sikt. Disse må fanges opp og inkluderes, slik at vi også fremover har kandidater 
som er villig  til å bruke sin fritid på denne spesielle og flotte rasen, gjennom å påta seg styreverv.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Ved siden av det viktige arbeidet med ulike tiltak rettet mot utbredelsen av IL i rasen, så mener jeg 
at klubben bør prioritere tiltak for å få opp antallet hunder gjennom å få flere tisper i avl, og bruk av 
flere hannhunder. Det er mange som i dag gjør en stor jobb for å bidra til dette, og belastningen kan 
bli stor på velvillige enkeltpersoner. Det bør derfor iverksettes tiltak som kan gi uerfarne tispeeiere 
støtte/veiledning i forbindelse med avl, særlig de som ikke har erfarne oppdrettere å lene seg på. Dette  
innebærer også tiltak rettet mot nye valpeeiere, slik at de opplever å være inkludert og informert mht. 
arbeidet med å bringe rasen videre.

Nina Schneider, Troms og Finnmark 
Kandidat varamedlem i valgkomiteen, ny, foreslått av valgkomiteen  

Jeg er 45 år, opprinnelig fra Tyskland, men har bodd i Norge siden 2004. Er utdannet landskapsarkitekt 
og jobber i Tromsø kommune. Jeg bor sammen med samboer Daniel og lundehundene Mio (7) og Nova 
(5) på Kvaløya utenfor Tromsø. Vi har i de siste årene prøvd å få i gang litt oppdrett av rasen, men har så 
langt bare hatt ett kull. I tillegg trener og konkurrerer jeg innen rallylydighet med hundene mine. Jeg er 
veldig interessert i genetikk og avl og leser gjerne artikler og studier innenfor temaet.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Jeg er klubbens fylkeskontakt for Troms og Finnmark - sør, og har vært det siden 2018. Før vi fikk 
hunder var jeg aktiv som frivillig søk- og redningsmannskap i Norsk Folkehjelp. Utover det har jeg 
bidratt i valgkomiteen i det lokale bygdelaget. Er også medlem i Tromsø hundeklubb og hjelper gjerne 
til under avvikling av rallylydighetsstevner, som tidtaker, banemannskap mm.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund 
Klubb
Rasehundavl drives i all hovedsak på hobbybasis og innenfor frivillige organisasjoner, og det innebærer 
et stort ansvar for de ulike aktørene. Klubben, oppdrettere og lundehundeiere har i alle år jobbet for 
å bevare og forbedre rasen etter beste evne, samtidig som vi stadig får ny kunnskap om genetikk, 
og grensene for hva som er etisk akseptabelt er under endring. Det er ingen enkel øvelse, og ikke 
unaturlig at det oppstår uenigheter. Det gjelder å være ydmyk overfor all innsats som legges ned for 
rasen på frivillig basis, og ta godt vare på alle som bidrar på ulik vis. Styret må opptre samlende for alle 
medlemmer. Jeg anser det også som svært viktig at styret og klubbens ulike organer gir god informasjon 
om alt arbeid som gjøres.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Vi må bedre helsesituasjonen til rasen, dette er en utfordring som må tas på det største alvor og gis 
høyeste prioritet. Mye bra er gjort gjennom alle årene, men vi er på ingen måte i mål. Vi trenger en robust 
rase der avlen baserer seg på forskningsbasert kunnskap, med best mulig helse som mål.

Ingrid Wolff, Vestland
Kandidat som revisor, ny, foreslått av valgkomiteen 
Ingrid Wolff har jobbet med regnskap i over 30, siden 2012 som autorisert regnskapsfører med utdanning 
fra BI. Hun jobber med vanlig regnskapsføring, lønn, rådgivning, skatt og årsoppgjør med kunder som 
driver med alt fra frisør, butikk, eiendom, entreprenør og verkstedindustri. Hun har vært revisor i flere år 
for lokale organisasjoner som skolemusikken og ulike lag i det lokale idrettslaget. Hun er åpen for å lære 
mer om hva som forventes av en revisor for Norsk Lundehund Klubb. 

Anette Vabø-Andersen
Kandidat til vervene som nestleder i styret og styremedlem, ny, foreslått av Alexander H. Eriksen og 
Petra W. Ognøy

Jeg er straks 43 år, gift, har to barn og bor i Tvedestrand. Vokst opp med hund og oppdrett. Jeg har hatt 
oppdrett av Dvergpinscher i mange år men nå går det bare i Lundehund. Mitt første Lundehundkull kom 
for fem år siden. Det har blitt 8 kull og 25 lundehundvalper så langt. Jeg har tre lundehundtisper hjemme.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund? 
Jeg har lang erfaring fra organisasjonsarbeid. Har i flere perioder vært styremedlem i Norsk 
Pinscherklubb, samt satt i både valgkomite, utstillingskomite og avlsråd gjennom flere år. Er pr dags dato 
leder for Avlsrådet. Jeg har vært nestformann og formann i Tvedestrand Hundeklubb. Jeg har også satt en 
periode som leder for avlsrådet i Norsk Berner Sennehundklubb, det jeg blant annet var med på å innføre 
HD-Indeks som avlsverktøy. Jeg er også i NLK sin Årets Utstillingshund kommite. Organisasjonsarbeid 
er noe jeg trives godt med.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Som et eventuel nestleder i NLK vil mitt hovedfokus være å prioritere medlemmene, samholdet og 
mangfoldet for at klubben fortsatt skal være for alle. Det er viktig for meg at alle blir hørt og respektert.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover?
Hundehelse og god avl er en av mine store fanesaker, så videre arbeid mot en friskere Lundehund er noe 
jeg virkelig brenner for. I vår klubb er jo dette viktigere enn noen gang. 

Morten Gilje, Agder
Kandidat til vervene som nestleder i styret og som styremedlem, ny, foreslått av Kari Margrethe 
Haugland, Ludvig Oliversen og Petra Ognøy 
 
Mitt navn er Morten Gilje, jeg er 38 år gammel. Født og oppvokst i Flekkefjord i Agder. Jeg jobber til 
daglig som butikkselger i Bondekompaniet ( Felleskjøpet Rogaland og Agder ). Der jeg har ansvar for 
kjæledyr blant annet. Har gått kurs i ernæring til både hund og katt. Jeg har pr i dag en lundehund som er 
min, og er for-vert for en.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Av erfaringer fra frivillig arbeid kan jeg nevne at jeg har sittet i styret i lokal velforening, samt i 
fortidsminneforeningen. Det har og blitt en del dugnadstimer i løpet av årene i båtlaget min far har satt i 
styret for.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Innsats fra frivillige i lag, foreninger og klubber slik som NLK er utrolig viktig, man må jobbe sammen 
for å fremme rasen Norsk Lundehund og løfte frem viktigheten av å bevare denne vakre og særegne 
rasen. Her er det viktig å sørge for god tone og takhøyde for alles meninger og synspunkter.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg ønsker å jobbe for at vi alle skal kunne løfte frem hverandre og rasen vår på en god måte. God 
hundehelse og riktig avl er viktig for meg. Jeg ønsker og å være med å videreutvikle det gode arbeidet 
som er lagt ned når det kommer til ernæring og kost.  Kapselprosjektet er en ting jeg kjenner jeg ønsker å 
jobbe med.
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Petra Ognøy, Rogaland
Kandidat til vervene som nestleder i styret og styremedlem, ny, foreslått av Morten Gilje og Kari 
Margrethe Haugland     
Jeg er 47 år, født i Sveits, gift, mor til tre ungdommer og har to lundehunder. Vi bor på Ognøy i Rogaland. 
Jeg jobber til daglig som kjøretøyinspektør i Statens vegvesen. Jeg har fagbrev som bilmekaniker fra Sveis. 
I 1998 skulle jeg dra på MC tur til Norge. Nå 23 år senere er jeg og MC én min fremdeles her. Vi bor på et 
småbruk som vi er i starten av å utvikle.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
I den lille kommunen vi bor i blir man involvert i mangt. Jeg er visekretsleder for KFUK- KFUM 
speiderne på Haugalandet og er leder for Stifinner troppen her lokalt på Bokn. Videre er jeg engasjert i 
lokallaget til Røde Kors.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Frivillig arbeid er veldig viktig. Uten ildsjeler som brenner for noe kommer ikke samfunnet seg videre. For 
meg er det viktig at man gjør hverandre gode i et styre. Det er viktig at alle blir sett og kan bidra med det 
de kan og kanskje utfordres på noe som de kunne tenkt seg å prøve.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Det viktigste framover er for meg å jobbe for forståelse og holde klubben samlet og være raus. Å bevare 
denne rasen er utrolig viktig. Jeg brenner for denne snåle rasen og for meg er det utrolig viktig å komme 
til bunns i hvordan og hva som utløser IL.

Rune Jonny Kjær, Rogaland
Kandidat til vervet som styremedlem, ny, foreslått av Petra W. Ognøy, Morten Gilje og Ludvig Oliversen

Er 49 år singel «ung» mann fra Nord-Norge bosatt på Jæren. Er utdannet bakersvenn, men sklei inn i 
logistikkbransjen på et «bananskall» i 2006 og har siden jobbet med ulike logistikk utfordringer i større 
internasjonale selskaper, og har også fagbrev innenfor dette fagfeltet. Har en Lundehund tispe på 1 år og 
har i et tidligere forhold også hatt ei tispe som nå er 8 år gammel, men bor hos sin eier. 

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Har drevet på med rasekatter og oppdrett av Norsk Skogkatt og Britisk Korthår i flere år. Har i 2 perioder 
a 2 år vært med i styret til RORAK som kasserer for en av de større katteklubbene i Rogaland. Ved 
utstillinger så håndterte enn mange transaksjoner i forbindelse med utstillingene og det var viktig og 
ha god økonomisk oversikt på inntekter og utgifter. Utover styrearbeidet, så deltok man på de ulike 
aktivitetene som var i klubben og bidro også med diverse hjelp hos andre klubber som hadde utstillinger 
etc når man hadde mulighet til det. 

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb 
Det er viktig og ha god og ordnet styring av klubben, da vi som sitter i styret er valgt inn i styret av 
klubbens medlemmer og enn skal være lydhør og representere medlemmers meninger og synspunkter. Vi 
sitter der på vegne av medlemmene. 

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover 
Det er å være med å gjøre klubben bedre for alle medlemmer uansett mening. Få arbeidet som styret 
utfører mer synlig slik at en sammen drar lasset framover for medlemmene og hundene vi er så glad i. Det 
vil si at en må få en god og transparent styring av klubbens arbeid og økonomi oversikt.

Magne Furenes , Rogaland
Kandidat til vervet som varamedlem i styret, ny, foreslått av Kari Margrethe Haugland, Morten Gilje, 
Petra Ognøy og Ludvig Oliversen 

Hei jeg heter Magne Furenes og er 48 år, har kone en sønn og 2 lundehunder. Har hatt hund stort sett hele 
livet.  Og elsker å kunne bidra i det lokal hundemiljøet. 

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund 
Jeg har vært styre medlem og styre leder i andre klubber og borettslag, så styrearbeid er noe jeg har drevet 
med i mange år 

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Det jeg synes er viktig med styrearbeid er å forvalte medlemmenes interesser, få et samhold i klubben og 
sikre Norsk lundehund en god fremtid 

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover  
Mitt hovedmål er å sikre norsk lundehund eksistens og samle alle klubbens medlemmer  der alle får 
uttrykke sine synspunkter.

Ludvig Oliversen, Rogaland
Kandidat til vervene som medlem i valgkomiteen og varamedlem i valgkomiteen, ny, foreslått av Kari 
Margrete Haugland, Morten Gilje og Petra Ognøy

Mann født høsten 1955, kort utdannelse, langt arbeidsliv mest innen logistikk og reservedelsplanlegging. 
Interesser for relasjonsbygging, veldig glad i mennesker, friluft, natur, miljø, dans og musikk. 

Av organisasjonsliv har jeg bakgrunn fra skolekorps (Nestleder og kasserer) og det samme i idrettslag og 
fagforeninger. 

Liker veldig godt å få folk med ulike holdninger til å samarbeide og respektere hverandre samt å nå felles 
mål. 

Liv Skjervik, Rogaland
Kandidat til vervene som medlem i valgkomiteen og varamedlem i valgkomiteen, ny, foreslått av    
Morten Gilje, Kari Margrethe Haugland og Petra Ognøy

Jeg er 72 år, pensjonist, bor i Sandnes kommune, har 4 barn, og 8 barnebarn. Har hatt lundehunder siden 
1990, og har drevet oppdrett siden 1991, med hittil 52 kull og til sammen 158 lundehundvalper.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund 
Jeg har vært fylkeskontakt i Rogaland i ca 20 år, og vært aktiv i lundehundmiljøet med å arrangere treff og 
turer i nærmiljøet. Har også vært valpeformidler i 13 år!

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Jeg synes at man skal lytte til innspill fra alle medlemmer og behandle alle med respekt. 

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg mener det er viktig å ha et langsiktig perspektiv. Jobbe aktivt med å spre kunnskap om lundehundens 
historie og levekår. Og ta vare på denne unike rasen som den alltid har vært.
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Lillelunden
Tekst og illustrasjon av Elin Mariboe

Da bjørnen mistet halen sin og det som 
skjedde etterpå  

 
Du har sikkert hørt eventyret om da 
bjørnen mistet halen sin. Kort fortalt 
dreier eventyret seg om den gang både 
bjørnen og reven hadde lang flott hale. 
En dag traff bjørnen på reven da han 
kom over isen med en stor bøtte med 
fisk i munnen.

- Hvor fant du dem? spurte bjørnen.
- De har jeg fisket med halen min, sa 
reven.

Det ville bjørnen også lære, og ut igjen 
på isen bar det med dem. Her viste 
reven bjørnen hvordan han kunne 
stikke halen ned i et hull i isen og 
vente på at fisken bet. Den skulle bite 
skikkelig før han skulle røske til seg 
halen, sa reven.

Bjørnen gjorde som reven sa, og satt 
der både lenge og vel. Til slutt syntes 
han det begynte å stikke i halen, og 
han dro den til seg ved å reise seg med 
et rykk. Et stygt vræl lød gjennom 
skogen og reven sto bak en busk og lo. 
Ute på isen kunne han se at bjørnen 
hadde røsket av seg hele halen, og fra 
den dagen var bjørnen stumphalet.

Men eventyret slutter ikke der, for hva 
skjedde med halestumpen som satt 
igjen i isen? Jo nå skal du høre:

På samme tid var lundehunden 

haleløs, og han ønsket seg så inderlig 
en slik hale som reven hadde. 
Tilfeldigvis var lundehunden der 
da reven lurte bjørnen, og hunden 
syntes det var synd med halen til 
bjørnen som satt fast i isen, for den 
halen kunne hunden tenke seg.  
Lundehunden listet seg ut på isen 
og prøvde å få halen opp fra hullet, 
men det viste seg å by på problemer. 
Hunden tenkte lenge og vel, og til slutt 
fikk han en idé. Han løp av gårde for å 
finne reven, og fant han liggende å lure 
på ei mus bak en stein. 

- God kveld, sa hunden.
- Se hva du gjorde nå! Bjeffet reven. – 
Jeg hadde nesten den musa.
- Jeg må fortelle deg noe, sa hunden. 
Har du sett at en musefamilien har 
slått seg ned i halestumpen til bjørnen 
der ute på isen?
- Nå tuller du, sa reven.
- Nei, sa hunden, du må bli med ut og 
se.

Det var blitt mørkt da de kom ut på 
isen, og reven så ikke så godt i mørket. 

- Jeg ser ingenting, sa reven
- Du må se riktig godt etter, sa 
hunden. – Jeg stakk hodet mitt ned i 

hullet i  isen i sted, og der satt det en 
hel musefamilie. Bestefar mus beit 
meg i nesa, så jeg tør ikke stikke den 
nedi en gang til.

- Pøh! Du er pysete! sa reven. 
Så stakk reven hodet ned i hullet der 
bjørnerumpa satt fast. Nå var hunden 
rask, og ga reven et skikkelig dytt 
bak så han kjørte hele kroppen ned 
i hullet i isen og bare rumpa stakk 
opp. Det boblet og sydet under der, 
og hunden tok tak i rumpa til reven 
og dro det han kunne. Rett som det 
var falt hunden bakover og reven kom 
opp som et prosjektil med bjørnehalen 
dinglende i munnen, men nå trodde 
reven det var bestefar mus som bet 
han i halen, så han bråsnudde seg, 
spytta ut bjørnehalen og beit over sin 
egen hale så den ble delt i to.

- Au, au, au hylte reven og løp av gårde 
med en halv hale. 

Tilbake på isen satt lundehunden med 
en fin liten revehale med hvit haletipp 
mellom tennene. Den svarte halen 
til bjørnen var glemt, og fra den dag 
hadde lundehunden en fin liten hale 
med hvit haletipp …. Snipp, snapp, 
snute, så var eventyret ute.

Lunde er en fugl som trives godt på 
vingene ute på havet. Den er hurtig og 
har en toppfart på 85-88 km/t. 
Lunden har korte vinger, så til tross for at den kan 
fly fort, er den ikke rask til å endre kurs eller styre 
utenom rovfugl. 

Tyvjoen er en fryktet røver som ofte raner maten 
fra lunden når denne kommer med mat i nebbet 
mot land. Utenfor hekkesesongen lever lunden 
stort sett på havet.

Når lunden skal hekke om våren kommer den 
til Nord-Atlanteren, der blant annet Værøy og 
Lofoten ligger. Her graver lunden huler i steinura 
for å lage et trygt sted til eggene sine. 

Lunden parer seg til havs, og paret som 
finner sammen holder sammen livet ut. 
Når et lundepar har funnet seg en egnet 
reirplass, vender de tilbake til denne år 
etter år. 

Paret bruker de to, tre første ukene til å 
reparere og klargjøre det gamle reiret før 
hunnen legger sitt ene egg. Ja, du leste 
rett - lunden legger bare ett egg. og hun 
deler på rugingen med hannen. De må 
ruge i 40-45 dager før ungen kommer ut 
av egget.  

Den lille ungen kan ikke svømme til å 
begynne med slik f.eks. andunger kan. 
Skulle den være uheldig å falle på havet før 
den kan fly, vil den drukne. 

Lundeungen vil vokse og utvikle seg i 
omkring 5 år. Den er ikke kjønnsmoden 
før den er 3-4 år gammel, men siden 
lunden blir 20-25 år gammel, starter den 
ofte ikke å hekke før den er mellom 5 til 
8 år. Selv om lunden hekker i kolonier, 
forsvarer den hekkeplassen sin, og liker å 
ha litt avstand til naboen.

Du har kanskje hørt lydnivået i en hekkekoloni av 
sjøfugl. Det er ganske høylytt. Men lunden er en 
relativ taus fugl, og har en dempet lyd i forhold til 
andre sjøfugler.

Lunden er en gammel art. Allerede for 5 millioner 
år siden fantes den på jorden. Den kan dykke ned 
til ca. 70 meters dybde. Det fargerike nebbet har 
lunden kun i hekkesesongen. De flotte fargene på 
nebbet har også gitt den navnet sjøpapegøye. 

Kilder: Stephen Moss - Slik lever våre fugler
            Wikipedia

Slik lever lundefuglen
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Nytt fra Avdeling Trøndelag

Heisann alle lundehundentusiaster i Trøndelag

Håper alle sammen hadde en nydelig juletid sammen med 
sine firbeinte venner, og vi vil samtidig benytte muligheten 
til å ønske alle sammen et riktig godt nytt lundehundår.

Håper dere alle har hatt en flott start på 2022!

Her ute på Fosen er vi ikke bortskjemte 
med skikkelige vintre, men denne 
vinteren har det så langt vært mye snø 
og stabilt kaldt. Vi håper det fortsetter 
slik sånn at flåttsesongen ikke starter 
like tidlig som i fjor, som var februar..

I fjor fikk avdelingen igjen endelig 
arrangert sin årlige julelunsj 5. 
desember.

Denne gangen på et helt nytt sted, i 
et samfunnshus i Hegra – litt øst for 
Stjørdal. Flott og stort lokale med ikke 
mindre enn to vedovner som sørget for 
god varme.

Vi var mange som syntes det var på 
tide å treffes for sosialt samvær etter et 
heller rolig år, så vi ble hele 28 tobeinte 
og 22 firbeinte, derav 3 valper.

De fleste tok den tradisjonelle turen i kaldt og flott 
vintervær, mens noen ble igjen for å forberede lunsjen.

Det var dekt til langbord der praten gikk livlig, mens alle nøt 
maten. Det ble både gløgg, kaffe og saft sammen med et alltid 
like bugnende lunsjbord som alle hadde gitt sitt bidrag til.

Fra den årlige julelunsj 5. desember, foto Jann-Magnar Fiskvik

Tekst av Hilde Birgitte Berg Altø

Fra den tradisjonelle juleturen, foto Jann-Magnar Fiskvik

Og som alltid hadde vi vårt populære lotteri, og bordet var 
fullt av flotte premier som alle hadde bidratt til. Loddsalget 
gikk som varmt hvetebrød, og det var til tider kanskje 
vanskelig å holde oversikten over alle loddene for enkelte. 
Og noen hadde mere vinnerlykke enn andre, så hver ende av 
langbordet sanket premier, mens det dryppet en og annen 
premie på oss andre også ☺.

Nissefar hadde det fryktelig travelt i år med alle han skulle 
rekke over, men han dukket plutselig opp og suste gjennom 
lokalet i en sabla fart mens gavene ble utdelt i raskt tempo – 
å før vi visste ordet av det hadde han fortsatt på sin ferd.

Vi i avdelingen har startet med forberedelsene til 
Lundehunddagene i 2023, da er det Trøndelag sin tur til å 
arrangere. Her vil vi trenge flere frivillige og vi håper mange 
av dere har lyst å bidra, både i forkant og under selve dagene. 
Det vil komme mere informasjon etter hvert.

I skrivende stund forbereder vi oss på årsmøte som vil finne 
sted søndag den 13. mars 2022 kl 15.00 på Victoria Vinne 
Shell/Verdal. Håper mange blir å se der. 

Skulle det bli umulig for oss å arrangere fysisk møte, vil det bli 
informert om i alle kanaler.

Årets program er under utarbeidelse og det planlegges både 
kurs og treff i løpet av våren.

Nærmere info om aktiviteter kommer både pr epost og via 
våre kanaler på Facebook.

Vi ønsker veldig gjerne innspill til aktiviteter gjennom året 
fra dere, da det hjelper oss med å finne kurs og evt andre 
arrangement.

Eller så vil vi prøve å få til noen spontantreff rundt om i 
Trøndelag, det vil også bli informert om på FB-side/gruppe.

Det som også er veldig gøy for avdeling Trøndelag, er at så 
mange ønsker å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk 
Tipping.

2021 brakte inn hele kr 16.654,- til oss, og det kommer alle 
medlemmer i avdelingen til gode gjennom sponsing av kurs 
etc. Tusen hjertelig takk alle sammen som er med å støtte 
oss! 

Ønsker flere å gjøre det samme, så finner dere oss enklest 
ved å søke med org.nr 995 195 852

Ønsker dere alle en fortsatt flott vinter, også er det ikke lenge 
til vi har vår og lange lyse dager igjen!

Vi håper og tror at 2022 blir bedre enn de to siste årene, slik 
at vi igjen kan treffes og arrangere mere enn i fjor! Satser på 
å se mange av dere rundt omkring på diverse arrangement!

På vegne av styret for NLK, avd Trøndelag 
Hilde Birgitte Berg Altø

På tur i Levangerområdet, foto Merethe V. Boneng
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlemmer

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188, 
7165 Oksvoll, tel: 485 04 109, 
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng
Iren Storli
Siri Monkan

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Vara til valgkomite

Mari Østgaard
Trond Åge Seem
Unni Storli
Tonje Andersen
May Elisabeth Lernæs Selbekk

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

Unni Hofstad,  tel: 74 39 38 61 / 952 17 957, 
e-post: unni@hofstad.cc

Gerd Haugen, tel: 32 79 15 70, 
e-post: gerd-haugen@altiboxmail.no

Hanna Gautun, tel 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook

Spesielt for giardia:
Gerd Langenes, tel: 909 05 070
e-post: giardia@lundehund.no

Norsk Lundehund Klubb har over årene 
hedret noen få av medlemmene med 
tittelen "æresmedlem".  Æresmedlemmene 
får diplom fra klubben ved utnevnelsen, 
og varig gratis medlemsskap i klubben. 
 

Våre æresmedlemmer er:  
• Margit Lines Våtvik 
• Christen Lang 
• Roar Torsteinsen  
• Anne-Lise Torsteinsen

Valpeformidling i NLK NLK Database

Norsk Lundehund Klubb har 
en egen valpeformidler som har 
ansvar for å bidra til kontakt 
 mellom interesserte valpekjøpere 
og oppdrettere, og bidra til at den 
genetiske variasjonen hos lunde-
hund spres rundt i landet.

Valpeformidler har en viss over-
sikt over hvor det er ledige  valper, 
samt at valpeformidler holder en 
oversikt/venteliste over de som 
ønsker seg lundehundvalp.

Valpeformidler har best oversikt 
over valper og valpekjøpere i 
Norge, men bidrar også til å opp-
rette kontakt med valpe kjøpere 
og oppdrettere i utlandet. 

Valpeformidler kan også hjelpe 
til med omplassering av lunde-
hunder.

Ta gjerne kontakt med klubbens 
valpe formidler for mer informa-
sjon:

Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b

3025 Drammen
Tel.: 412 67 679  

(onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

The Norwegian Lundehund Database 
collects and maintains all information 
on Puffindogs worldwide

To keep the information updated on dogs 
alive or passed away, illnesses experienced 
and other relevant information regarding 
the breed, we strongly recommend all 
lundie-owners to report such information 
to the database-manager Marc Daverdin, 
eMail: database@lundehund.no. The 
information will be anonymously used 
for research, helping prevent illness in the 
breed.

The database also offers help finding 
suitable partners when breeding your 
Lundehund.

This is the official database of the Norwegian 
Lundehund Klubb. You will find it on the 
internet at NLK´s hompage address http//
www.lundehund.no or internet-address: 
http://lundehunddatabase.no/nlk/. To be 
granted access, please contact Mr. Marc 
Daverdin at the eMail-address indicated 
above.

Valpeformidler
Alejandra Garcia, 
tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19) 
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

Avl- og sunnhetsutvalget 
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no

Christen Lang, leder 
Hanna Gautun
Sigrun Rytter
Torbjørg Lille Wagtskjold 
Ingvild Svorkmo Espelien 
Astrid Driva Rødsand

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Se Avl- og sunnhetsutvalget

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
e-post: valgkomite@lundehund.no

Astrid Driva Rødsand
Alejandra Garcia
Geir Morten Jansberg

Varamedlem til valgkomitéen
Ingvild Høvik Kiland

Lundebua 
Merete Evenseth 
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel: 916 44 269 

Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. eller 
e-post: leder@lundehund.no

Ansvarlig for klubbens kalender  
e-post: kalender@lundehund.no

Ragna Fossen 
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen

Bestilling av kalender hos Lundebua

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
e-post: utstillingshund@lundehund.no 

Ellen Utsi
Anette Vabø-Andersen

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
e-post: aktivitetshund@lundehund.no

Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud 
___________________________

*   Permisjon.

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no

Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte 
Styret oppnevner to delegater

Hundekartoteket /NLK Database

Torbjørg Lille Wagtskjold
Marc Daverdin
Spørsmål, kommentarer og forslag: 
e-post: database@lundehund.no

Medlemstjenester:    
e-post: medlem@lundehund.no
Jon Wagtskjold

Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no

Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold

Klubbens hjemmeside, 
www.lundehund.no

e-post: hjemmeside@lundehund.no

Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no

Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,  
tel: 915 25 944, 
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Troms og Finnmark, sør
Nina Schneider, tel: 994 70 766. 
e-post: schneidernina77@gmail.com

Nordland, nord
Else-Britt Lian, tel: 408 58 572,
e-post: else_britt_lian@hotmail.com 

Nordland, sør
Karen Elise Dahlmo, tel: 900 51 420,
e-post: ked@dahlmo.no

Trøndelag, nord
Iren Storli, tel: 926 06 467,
e-post: iren.storli@gmail.com

Trøndelag, sør
Hilde Birgitte Berg Altø, 
tel: 485 04 109
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Møre og Romsdal
Cecilie Standal, tel: 992 70 002,
e-post: cecilie@standal.as

Vestland
Torbjørg Lille Wagtskjold, 
tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Agder
Kristin Moi, tel: 974 20 798
kris_saka@hotmail.com

Vestfold  og Telemark
Tove Strandmoe,  tel: 908 54 654, 
e-post: strandmoe@online.no

Viken vest
Kristin Duvold, tel: 928 30 771,
e-post: kriduvold@hotmail.com   

Viken øst
Alejandra Garcia, tel 413 29 367,
e-post: snuppela@gmail.com

Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com

Innlandet vest
Helge Bjerke, Tel: 995 77 960,
e-post: helbjerk@hotmail.com

Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no

Gro W. Viken, tel:  905 85 277, 
e-post: groviken@online.no



Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128,  5148 Fyllingsdalen

Vi har noen eksemplarer igjen av 

Lundehund-kalenderen 2022
Kalenderen koster nå kr. 200,- inkludert 

porto og kan bestilles på e-post hos  
lundebua@lundehund.no

20222022


