
 

NORSK LUNDEHUND KLUBBS HEDERSPRIS 2020.  

Utdelt på Morokulien 30.07.22 pga avlysning av Lundehunddagene 
i 2020   

 

Årets hederspris går denne gang til en person som har vært medlem av Norsk Lundehund 
klubb siden 13.12.2011 og har hatt lundehund siden 2013. Fikk da en omplasseringshund fra 
Sverige 

Personen har hatt et kull med valper, til tross for flere forsøk har personen i likhet med mange 
andre strevd med å lykkes med videre avl. Har også lang erfaring med andre raser. Personen 
har valgt et svært originalt kennelnavn. 

Personen har stor arbeidskapasitet og bruker en det meste av sin fritid til å jobbe for klubben.  
Gir råd, hjelp og støtte til de som ønsker det. Har over flere år vært fylkeskontakt for sitt 
distrikt. 

Er kunnskapsrik, energisk og svært engasjert. Personen er en ildsjel for bevaring av Norsk 
Lundehund. Har over flere år vært med i Avl- og sunnhetsutvalget.  

Er en nøye og ryddig person som har god oversikt over det som det jobbes med og stiller alltid 
godt forberedt. Er allsidig, systematisk og har kunnskap innenfor flere områder.   

Har hatt hovedasvar for å utarbeide dokumenter og koordinere lundehundtellingen de siste 
årene. Har tatt utallige telefonsamtaler for å få tak i de siste manglende lundehundeierne. 
Jobber med to pcer og skjermer og har dermed full oversikt. 

Til slutt legges det inn alt av opplysninger fra tellingene inn i databasen, for så å lage statistikk 
som medlemmene får ta del i og som gir viktig informasjon om hvordan det står til med Norsk 
Lundehund. 

Er også en av de som har ansvar for klubbens database, og gjør en stor innsats der også.  

Reiser landet rundt for å delta og bidra på Lundehunddagene. 

Har en smittende latter og en lett kjennelig dialekt. 

En stor og imponerende arbeidsinnsats som blir gjort på dugnad for Norsk Lundehund Klubb 
Gratulerer til LILLE (TORBJØRG) WAGTSKJOLD som er mottaker av NORSK LUNDEHUND 
KLUBBS hederspris FOR 2020 

 
Hilsen styret i Norsk Lundehund klubb  


