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Fra 
klubbens 

leder
Hei alle sammen,
Jeg håper alle to og firb einte 

har det bra!  Det er et nytt år 
med nye muligheter. Først vil jeg 
ønske nye redaktør Elin Hovde, 
og ny redaksjonsmedarbeider, 
Jon Wagtskjold velkommen og si 
at jeg er veldig takknemlig for at 
vi har medlemmer som melder 
seg til tjeneste når andre vil ha 
en  pause.  Et annet sted i bladet 
 finner dere en presentasjon av 
hver av dem.

I Norsk Lundehund Klubb har 
vi mange spennende saker på 
gang dette året også.  Jeg trodde 
at vi skulle få et hvileår i 2013 
etter at vi har fått loset i havn 
rasekompendiet i 2011 og Lunde
hundboken i 2012, samt 50års 
marker ingen for klubben.  Men 

sånn er det ikke!  Når alt så  stille 
og rolig ut, kom pålegget fra NKK 
om å utarbeide en  rasespesifikk 
avlsstrategi (RAS) for norsk 
lundehund, og da var det bare å 
brette opp ermene igjen å gå på 
med krum hals.  To av de som har 
vært involvert i de tidligere store 
skriveprosjektene våre er tungt 
involvert denne gangen også, det 
gjelder Ingvild Espelien og  Hanna 
Gautun.  De gjør en fantastisk 
jobb for klubben, og det står ikke 
på bruk av verken feriedager, fri 
 d  ager eller ettermiddager for å få 
til et godt resultat. Jeg må si at jeg 
er svært takknemlig og ikke minst 
ærbødig for den innsatsen de 
legger ned.  

Fra styret har Turid Helfjord 
tatt på seg jobben som  komite 

Rita H Daverdin
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  medlem for RAS som styrets 
representant, og jeg har lyst til å 
skryte litt av henne også.  Hun 
har jobbet med hesteavl i mange 
år, og som noen 
av dere kjenner 
til, har hun hatt 
lundehund siden 
hun var tenåring.  
Derfor represen
terer Turid både 
fagkunnskap og 
kontinuitet i arbeidet med RAS.  

Jeg vet at vi har en faglig 
sterk arbeidsgruppe som skal 
 utarbeide RAS, men det skal også 
bli anledning for medlemmene 
til å kommentere framlegget.  
Klubbens tillitsvalgte, samt en 
del av de mest erfarne oppdret
terne av lundehund, er invitert 
til et  arbeidsmøte i april. På det 
møtet vil de viktigste punktene i 
RAS utformes. I forbindelse med 
spesialutstillingen håper jeg at 
alle vil sette av en dag ekstra, slik 
at vi får mange deltakere på vårt 
medlemsmøte søndag 7. juli hvor 
RAS skal legges fram.

Og når jeg nå snakker om 
 arbeidet for Norsk Lundehund: 
jeg vil også skryte av Merete 
Evenseth som sitter med hunde
kartoteket, og dermed i praksis 

også medlemskartoteket.  Hun 
tryller frem tall og statistikker til 
de som jobber med RAS, og det 
er gull verdt.  I dag fikk jeg epost 

fra henne om at 
alle hundene fra 
 hundetellingene 
som ble gjennom
ført i 2012 er lagt 
inn i vår data
base, og dermed 
har vi oversikt 

over alle nålevende lundehunder 
i Norge.  

Jeg bare må ta med litt 
 statistikk også. I siste nummer 
av Hundesport er det oppgitt 
 registreringstall for alle hunde 
raser i Norge, og jeg tar med talle
ne for de norske rasene:

• Norsk elghund grå 1000 valper
• Norsk elghund sort 177 valper
• Dunker 162 valper
• Norsk Buhund 117 valper
• Norsk Lundehund 87 valper
• Hygenhund 53 valper
• Haldenstøver 10 valper

Vi har hatt en oppgang i  antall 
valper fra 2011 til 2012 på 33 
valper, som utgjør en økning på 
61 %. FANTASTISK!  Hundesport 
og NKK har lagt merke til denne 
økningen, og kommentert den 

” ... I Norsk 
 Lundehund Klubb har 

vi mange  spennende 
saker på gang dette året 

også ...   
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med bilde og bildeteksten "LYS 
FRAMTID". 

På bildet nedenunder ser dere 
en  grafisk fremstilling av hvordan 
valpetallet har endret seg over 
tid, og det går jo tydelig frem at 
det har vært både oppturer og 
 nedturer.  

Det viktigste å lære av denne 
figuren er at det har gått oppover 
de siste årene. Dette må vi fort
sette med alle sammen, og vi må 
ha en klar målsetning om å opp
rettholde samme valpetall i årene 
fremover. Vi har ansvaret for å ta 
vare på en helt unik hunderase 
og det må alle være med og støtte 
opp om.

I dette nummeret av LHN 
finner dere innkalling til årsmøtet 
i klubben.  Hvis dere har saker 

dere brenner for, så må dere sende 
den/de inn til styret snarest slik at 
de kan legges frem for årsmøtet.  
I neste LHN kommer årsmøte 
papirene og det som hører til 
årsmøtet.  

Videre så er det spesial 
 utstilling i Trøndelag i år.  Vi har 

allerede skre
vet om dette i 
 tidligere LHN, 
men jeg vil 
 gjerne minne 
dere på dette 
 arrangementet 
på nytt, for 
det blir svært 
innholdsrikt: 
årsmøte, ut
stilling, fest
middag, NKKs 

 internasjonale utstilling i Trond
heim, og medlemsmøte.  Snakk 
om storeslem: her kan man skryte 
av sine lundehunder i lag med 
andre ihuga lundehundfolk en hel 
helg!

Nå er lyset tilbake, og det går 
mot vår.  Jeg håper alle får en 
riktig fin vår, og mange fine turer 
med lundisene sine.

Ha det fint så lenge!
Rita



Lundehund-nytt 1/2013 7 

Fra 
Redaksjonskomitéen

Med dette nummeret av 
Lunde hundnytt, er også en 
ny redaksjons komité på plass. 
 Solveig Bjørkenes Steinnes kom 
inn i komitéen høsten 2012, og 
henne har vi fortsatt med oss, men 
Jon Wagtskjold 
og Elin Mariboe 
 Hovde er nye, og 
det er vi tre som 
framover skal 
redigere og utgi 
 Lundehundnytt.

Vi har noen tan
ker om   utviklinga 
av bladet, og dere legger sikkert 
merke til at forsiden allerede 
har fått en liten endring. Også 
inne i bladet har vi gjort en del 
endringer: vi har benyttet et annet 
skriftbilde enn tidligere og bruker 
tospalter der det er hensikts
messig. Dette er gjort for å sikre 
at bladet fortsatt er lett leselig 
samtidig som vi fornyer litt. Selve 
innholdet har vi imidlertid ikke 
endret noe særlig på. Her fortset
ter vi dagens policy, hvor Lunde
hundnytt skal være et organ for 
hele klubben, og tjene interessen 
til rasen Norsk Lundehund og alle 

 klubbens  medlemmer.

Nytt i dette bladet er også 
en ny satsing på Lillelunden. Vi 
håper dere som har barn støtter 
opp om vårt nye kryssordtilbud, 
og at dere som har barnebarn eller 

nabobarn gjør det 
samme. Vi trenger 
å få opp interessen 
for lundehund 
blant den yngre 
garde, og at det 
er noe for dem i 
bladet, er en måte å 
gjøre det på.

Samtidig vil vi takke Gunn 
Tove Ormset og Anneli Rosenberg 
for all støtte og hjelp i forbindelse 
med utgivelsen av dette numme
ret, og vi kommer helt sikkert til å 
spørre og grave litt også framover. 
Gunn Tove og Anneli overdrar oss 
et solid fundamentert blad, og vi 
gleder oss til å fortsette arbeidet 
med bladet.

Når dere mottar bladet er våren 
over oss for fullt, og vi håper 
mange tar bilder av sine hunder i 
denne tiden og sender oss. Lunde
hundene er flotte fotomodeller!

” ....Vi har 
noen tanker om 

  utviklinga av 
 bladet .... 
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På Dogs4All på Lillestrøm i 
November ble Roar Torsteinsen 
og Ingvild S. Espelien i Norsk 
Lundehund Klubbs hedret med 
NKKs Sølvmerke.

Da kunne Roar Torsteinsen, 
mangeårig oppdretter av lunde
hund, æresmedlem og medlem 
siden stiftelsen av klubben i No
vember 1962, motta NKKs Sølv
merke for sin innsats for rasen og 
klubben. Det kunne også Ingvild 
S. Espelien, mangeårig opp 
 dretter av lundehund og medlem 

NKKs sølvmerke
til lundehundfolk
Tekst og foto: Lille Wagtskjold

På bildet sees f.v. Ingvild S. Espelien og Roar Torsteinsen samt Jean Døvik, som også 
mottok sølvmerket for sin innsats i hennes klubb. Helt til høyre sees lederen i NKKs 
hovedstyre, Siv Sandø, som delte ut hedersbevisningene.

i avlsrådet, samt hennes uvurder
lige bidrag for rasen som redaktør 
av Lundehundboka.

NKK deler årlig ut heders
bevisningene NKKs Sølv og 
Gullmerke og Oppdretterprisen. 
Sølvmerket tildeles for verdifull 
personlig innsats for NKKs med
lemsklubber og hundesaken over 
tid, herunder også fremragende 
oppdrett.

Våre hjerteligste gratulasjoner 
til begge to!
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Eg lova å sende bilde av Lundard (eller Luno som vi kallar han). Dei 
er tekne 25.12.2012 på hans 15 års dag.

Lundard 
er norges eldste lundehund

Sidan vi fekk han i 1998 som li
ten kvalp har han hatt selskap av 
2 vaksne og 4 gutar. Han er åleine 
heime om dagane, og det er gjen
sidig glede når skuleelevane kjem 
heim. 

Han likar å ha selskap, og veit 
alltid å finne ein som er viljug til å 
ha han i senga om natta. Passar all

tid på å bli med ut på tur, sjølv om 
han ikkje likar å gå så langt lenger. 

Alderen tyngjer og kanskje er 
det kulda han ikkje likar, så han 
trivst best i godstolen nær resten 
av “familien”.

Med helsing
Helge Følid

Sande i Sunnfjord

Tekst og foto: Helge Følid
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Hei på dere
Jeg er den nye redaktøren for 

Lundehund-nytt. Jeg fikk min 
første lundehund som 12åring – en 
hann ved navn Kimbo. Kimbo ble 
værende igjen hos mine foreldre 
da jeg flyttet som 19-åring, og han 
ble 13 år gammel. Det skulle gå 
mange år og en labradors liv før 
jeg igjen fikk lundehund. Denne 
gangen ei tispe som kommer fra 
Unn Kristin Opheim i Trondheim. 
Hun fikk navnet Holli etter mitt 
kaninoppdrett Hollendertunet, og 
er nå snart 2 år gammel. Med tispe 
kom også interessen for avl, og 
jeg planlegger å ha kull på henne i 
2014.

Til daglig er jeg biblioteksjef i 
Modum kommune i Buskerud, der 
jeg leder et bibliotek med 6 ansatte.
På fritiden spenner mine interesser 
over mangt og mye, og jeg har vært 

et aktivt foreningsmenneske siden 
jeg var 15. I dag er jeg leder og 
kasserer i grendelaget her jeg bor, 
og driver aktivt med hundedressur 
hos Canis på Hønefoss. I tillegg 
har jeg 13 kaniner, hvorav 2 er 
angora. Jeg har drevet kaninavl 
siden 1999 med forskjellige 
raser, men hele tiden med min 
favorittrase hollender. Nå har jeg 
også lært meg å spinne ulla fra 
egne angorakaniner, og strikking 
er favorittsysselen på kveldstid 
når alle dyra har fått sitt.  Jeg bor 
på gård, og har mye uteplass og 
et flott miljø å trene hund i. Holli 
er supergod på innkalling, da 
hun løper løs på gården, og jeg er 
avhengig å ha en hund jeg kan stole 
på. Bundet er hun kun i løpetiden. 
Nå på vinteren går jeg på ski med 
henne hver ettermiddag så sant det 
ikke er for kaldt, og i tillegg får hun 
lov å være med meg på jobb, så vi 
er mye sammen vi to.

Jeg ønsker å bidra til å fortsette 
det gode arbeidet som er gjort 
med Lundehundnytt, og håper 
også å få lov å utvikle bladet 
videre. Jeg har med meg to flinke 
redaksjonsmedlemmer, så jeg tror 
dette skal bli bra.  Dere finner 
meg på facebook og når meg på 
redaksjon@lundehund.no.  Håper 
virkelig at dere som er medlemmer 
i klubben bidrar med stort og smått 
til bladet, og gjerne også med bilder 
vi kan trykke. Ønsker dere et godt 
nytt lundehundår alle sammen! 

Nye i Lundehund-nytt

Elin Mariboe Hovde
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Som ny redaksjonsmedarbeider 
er det min jobb å redigere bladet 
rent teknisk: innholdet skal på 
plass på en måte som både er 
leservennlig og systematisk på 
samme tid. 

Jeg bor på Nesttun i søndre del 
av Bergen sammen med Torbjørg 
(Lille) og for tiden to beagler, Kira 
(etter Shakira fordi hun vifter sånn 
med svansen) og Gunvald (som er 
svensk og har litt av væremåten 
til en annen Gunvald fra svenske 
krimserier på TV). Vår neste blir 
en lundehund som vi håper gjør 
bergenser av seg om ikke så lenge. 

Som født i 1950 tilbringer 
jeg siste del av arbeidslivet som 
rådgiver i Bergen Kommunes 
seksjon IKT Konsern. Her 
jeg steller med utvikling og 
forvaltning av IKTavtaler, og 
nytter erfaringer fra et langt jobb

liv som itleder og konsulent i 
daglig organisering og drift av 
kommunens mange forskjellige 
IKTvirksomheter. 

Jeg er styremedlem / 
sekretær i Bergen Selskaps og 
Brukshundklubb hvor jeg også 
er redaktør og produsent av 
vårt internblad Kobbelet.  Som 
hundeklubb for alle raser har 
vi en meget variert virksomhet 
med en stor utstilling i året og en 
rekke mindre brukshundtiltak i 
regionen. I tillegg er jeg en ivrig 
leirdueskytter i Haglegruppen til 
Bergen Jeger og Fiskeforening – 
en liten arv fra det å ha drivende 
jakthunder i mange år, og som 
man ikke kan benytte så alt for 
mye her i området. 

Som de fleste IT-mennesker 
har man en hang til å teste ut 
nye ting innenfor fagfeltet. Min 
nysgjerrighet forener interesser 
for foto, programvare og 
organisering i det å drive med 
bl a redigering av Lundehund
nytt . Sammen med de to andre 
i redaksjonen setter jeg sammen 
bladet for leserne og sender det 
til trykkeriet; jeg utgjør det man 
ofte kaller ”desken” i en slik 
virksomhet.

Jeg ser frem til å jobbe med 
bladet og etter hvert treffe dere 
lesere: vi er avhengig av respons 
for å kunne lage et godt og 
formålstjenlig Lundehundnytt!

Jon Wagtskjold
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Etter to, tre år med relativt få 
valper fikk vi i 2012 hele 80 nye 
valper. I tillegg fikk vi opplysnin
ger om 10 valper som var dødfødt 
eller døde kort tid etter fødsel, 
noen med synlige defekter som 
hareskår. 

Etterspørselen har vært  noen 
lunde jevn utover året, men 
flere ønsket tisper for å kunne 
ha mulighet til å avle videre. Det 
var en overvekt av hannvalper 
(46 hanner og 34 tisper), men alle 
ble solgt etter hvert. Vi fikk 3 nye 

Valpeåret 2012
Av Liv Skjervik 
valpeformidler

oppdrettere, men vi vil gjerne ha 
mange flere! En oppdretter startet 
på ny etter et opphold på mange 
år. Veldig bra! 

Mot slutten av året har vi 
en del på venteliste. Enkelte vil 
gjerne ha valpen til sommerferien! 
Etter Dogs4All i november fikk 
jeg en del henvendelser om valper 
og om rasen generelt, og det ble 
flere hyggelige telefonsamtaler ut 
av det. Det er helt klart positivt 
for rasen med omtale i media og 
visning på utstillinger. 

Resultat av det norske Værøy-D-kullet etter paring på Værøy under Spesialen 2012 
hos kennel Vollakloa. Værøy-D-kullet ble jo det eneste kullet i Norge etter paring på 
Værøy på Spesialen. Det ble også et kull hos Cecilia i Sverige.
Foto: Dagrun Mæhlen
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Årsmøte
Spesialutstilling

Medlemsmøte
2013

Velkommen til en helg for lundehundentusiaster i 
Melhus, helgen 5. - 7. juli 2013

HUSK: vi holder tombola til inntekt for hovedklubben.  
Alle oppfordres til å ta med en gevinst.

Vi håper dere vil sette av helgen 5. 7. juli 2013 for å delta på Norsk 
Lunde hund Klubbs årsmøte, spesialutstilling og medlemsmøte. Selve 
utstillingen vil foregå på Øysand Camping i Melhus, lørdag 6. juli, 
mens møtene vil finne sted på Klett Samfunnshus, Melhus

Overnatting:
Øysand Camping
7224 Melhus
Tlf: 72 87 24 15, 92 08 71 74
Epost: post@oysandcamping.no
www.oysandcamping.no 

Sandmoen Bed & Breakfast
Sandmoflata 5,
7072 Heimdal
Tlf: 72 59 61 50
www.sandmoen.no

Generell informasjon:
Registrering før utstillingen foregår på Øysand Camping, fredag kveld 
etter årsmøtet og fra kl 0900 lørdag morgen. Alle må vise vaksinasjons
kort for alle hunder de har med til Øysand Camping.
OBS! OBS!: I hht NKKs regler er det ikke tillat å ta med seg valper som 
er yngre enn 4 mnd til utstillingsplassen.

Utstillingen sponses med fôrpremier fra Royal Canin.
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Foreløpig program
Fredag 5. juli 
Kl 19.00: Årsmøte for Norsk Lundehund Klubb (sted: Klett Samfunns
hus,  Melhus).  Etter årsmøtet håper vi det kan bli hyggelig samvær på 
Øysand camping, Melhus. 
Frist for innsendelse av saker til årsmøtet 2013 er mandag 6. mai. 
Sakene sendes styret v/Rita H. Daverdin, Hyllandv. 2, 7517 Hell.

Lørdag 6. juli 
Kl 10.00: Spesialutstilling med stort cert for Norsk Lundehund.  
Utstillingen avholdes på Øysand Camping, Melhus. 
Dommer: Frank Christiansen 
Påmelding: www.nkk.no. Priser: webpåmelding 350, kr, manuelt 410, 
kr, web m/forlenget frist kr. 410,. Valp 46 og 69 mnd  pris kr 200, 
(manuell og utvidet påmelding har samme påslag som for de ordinære 
klassene). Påmeldingsfrist: 1. juni, forlenget frist 11. juni.Ansvarlig for 
påmeldingen: Gunn Tove Ormset, ePost: spesial@lundehund.no.
Det blir salg av kaffe, kaker og vafler på utstillingsplassen. I tillegg vil 
Lundebua ha åpent hele helgen og man kan prøve lykken på tombola. 

Kl 19.00: Festmiddag (sted: Klett Samfunnshus, Melhus) 
Meny: hemmelig, men sikkert veldig god (!) varm mat. Kaffe og kaker. 
Alkoholfri drikke til maten. Det er mulighet til å ta med egen drikke. 
Pris: 225, kr (barn under 10 år gratis). Påmelding: se eget påmeldings
skjema på neste side i bladet. Inntektene fra middagen går til NLK avd. 
Trøndelag.

Søndag 7. juli 
NKKs internasjonale utstilling, Trondheim. Gruppe 5. Se egen 
annonsering fra Norsk Kennel Klub, www.nkk.no. 

kl 17.00 Medlemsmøte (sted: Klett Samfunnshus, Melhus) 
Tema: informasjon om klubbens arbeid med RAS (rasespesifikk 
avlsstrategi). 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN TIL EN HYGGELIG 
HELG I TRØNDELAG!
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The Show will be held at Øysand Camping in Melhus, a small town in 
Trønderlag County in the middle of Norway.
This is the largest show for Puffindogs in Norway.  In 2012 as many as 
110 dogs and puppies entered the Specialty show at Værøy.
You can combine this show with the NKK International Show in Trond
heim on July 7.
You may use the entry services of Norsk Kennel Klubb at www.nkk.no. 
An english language version is also available. 
If you need more information please email the Specialty Show Commi
tee at spesial@lundehund.no.

The Puffindog
Specialty Show  2013

Welcome to the Specialty Show in Melhus, Norway, 
July 6. 2013

You book cabins at
Øysand Camping
7224 Melhus
Tlf: 0047 72 87 24 15,
Or +47 92 08 71 74
Email: post@oysandcamping.no
www.oysandcamping.no

or rooms at
Sandmoen Bed & Breakfast
Sandmoflata 5,
7072 Heimdal
Tlf: 72 59 61 50
www.sandmoen.no
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For de som ønsker å delta på festmiddagen lørdag  6. juli, ber vi om at 
dette skjema fylles ut og sendes til mailadresse stefan.degraaf@hotmail.
com (evt pr post til Stefan de Graaf, Parkveien 3, 7030 Trondheim) innen 
24. juni. Dette for at vi skal kunne se hvem og hvor mange har meldt 
seg på i vårt regnskap.  Middagen koster 225, pr. person, barn under 10 
år gratis.
I tillegg ber vi om at totalbeløpet for middagen betales innen 24. juni til 
konto: 0539.43.16662 (Norsk Lundehund Klubb Avd.Trøndelag). 
Betalingen sammen med innsending av dette skjemaet er en 
påmeldings bekreftelse.

Jeg vil gjerne delta på festmiddagen.

Jeg heter:

Jeg kommer med følgende antall voksne personer 
(over 10 år gammel):

Jeg kommer med følgende antall barn (under 10 år 
gammel):

ePostadressen min er:

Jeg har betalt for: voksne personer á kr 225,

Totalt er det kr.:

Betalers navn:

Angi her hvis 
du har mat 
 intoleranser:

Sendes til mailadresse <stefan.degraaf@hotmail.com> (evt pr post 
til Stefan de Graaf, Parkveien 3, 7030 Trondheim) innen 24. juni.

Påmeldingsskjema: 
Festmiddag lørdag den 6. juli 2013
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Mattilsynet innfører nye regler om innføring av hund til Norge fra 1. 
Mai 2013. I de nye reglene er det særlig reglene om 

• behandling mot revens dvergbendelorm, 
• reglene om innførsel av hunder fra Sverige og 
• reglene om innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland 

som er endret. 

Nye regler 
om innføring av hund
til Norge
Tekst: Lille Wagtskjold

Bakgrunnen for endringene er 
blant annet at vi på denne måten 
forsøker å unngå smitte av dverg
bendelorm til Norge. Det har vist 
seg at så mange som 1 av 4 har 
slurvet, bevisst eller av uvitenhet, 
med ormekuren ved innførsel av 
hund fra Sverige til Norge.

Siden 2011 har hundeeierne 
selv kunnet behandle hundene 
sine i Sverige med ormekuren og 
skrive egenerklæring før innreise 
til Norge. Dette blir ikke lenger 
tillatt.

Fra 1.mai skal behandlingen 
foretas av veterinær og dokumen
teres i hundens pass, også ved 
innreise fra Sverige.

Det andre som blir nytt, er at 
det også på Sverigeturen blir krav 
om IDmerking av hunden og 
at den skal ledsages av EUpass, 
på samme måte som hunder fra 
andre EUland.

På forespørsel til Mattilsynet 
opplyser de at det blir krav om at 
behandlingen skal være foretatt 24 
– 120 timer før ankomst til Nor
ge. Skal en hund fra Norge være 
i utlandet i mindre enn 24 timer, 
må behandlingen foretas i Norge 
før utreise. Foretas behandlingen i 
Norge før utreise, kan man være i 
utlandet i opp til 120 timer uten å 
måtte behandle på nytt.  

For de som reiser ofte/pendler 
mellom Norge og Sverige kan en 



Lundehund-nytt 1/2013 19 

velge et alternativ til behandling 
24120 timer før innreise. Da kan 
hunder få en ”grunnbehandling” 
med ormekur minst to ganger 
med maks. 28 dagers mellomrom, 
før første innreise til Norge. Der
etter behandles de på nytt minst 
hver 28. dag. 

Unntaket fra kravet om orme
kur er de hunder som kommer 
direkte fra Finland, Storbritannia, 

Kort sammendrag av de nye reglene fra 1.mai

• Fra Sverige:
Alle hunder som kommer direkte fra Sverige, uten å ha vært 

innom andre land først: ID-merking, hundepass og  ormekur hos 
veterinær 24-120 timer før innreise til Norge. Ingen krav til ra-
biesvaksine mellom Norge og Sverige.

• Fra Finland:
Alle hunder som kommer direkte fra Finland,  Stor britannia, 

Irland og Malta: ID-merking, hundepass,  rabiesvaksine minst 21 
dager før ankomst. Ingen krav til  ormekur før ankomst Norge.

• Fra andre EØS/EU –land:
Alle hunder, også norske som har vært på reise og kommer 

fra for eksempel Danmark, Tyskland, Be-Ne-Lux,  Frankrike eller 
andre EØS/EU-land, enten direkte eller via  Sverige: ID-merking, 
hundepass, rabiesvaksine minst 21 dager før ankomst og orme-
kur hos veterinær 24-120 timer før innreise til Norge.

Irland og Malta.
Du kan lese mer detaljert om 
reglene på Mattilsynets hjemme   
 sider http://www.mattilsynet.
no/dyr_og_dyrehold/reise_med_
kjaledyr/. 

An English language version of 
the new rules is also available on the 
www.mattilsynet.no web site link 
above.
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Den 22.7.2012 ble det født en valp hos May Elisabeth Lernæs Selbekk, 7320 
Fannrem.
Kullnr: 125333
Far: Heike Av Vinterskogen  16220/06 . Han er far til 3 valper
Mor: Lita Veronika Lernæs Odinsdatter  25070/08. Hennes 1.kull
NO48230/12 H Lundefoxen’s Charlie Heikeso n,     2640 Vinstra

Den 21.9.2012 ble det født 4 valper hos Margit Lines Våtvik, 8800 
Sandnessjøen
Kullnr: 127232
Far: Vildensky Arathorn  NO32626/11. Hans 1.kull
Mor: Dykebo’s Fossejenta  NO44344/10. Hennes 1.kull
NO54487/12 H Linesviken’s Fjalar 8063 Værøy
NO54488/12 H Linesviken’s Garm 9050 Storsteinnes
NO54489/12 H Linesviken’s Hero 9300 Finnsnes
NO54490/12 T Linesviken’s Embla 8630 Storforshei

Den 24.9.12 ble det født 2 valper hos Kari Margrethe Haugland, 4330 
Ålgård.
Kullnr: 127317
Far: FrostBjørn Av Vinterskogen  NO55906/09. Han er far til 6 valper
Mor: Paluna’s Åsne Saradotter  NO42110/11. Hennes 1.kull
NO54785/12 T Lundeheim`s Ata Åsnedotter,      7092 Tiller
NO54784/12 T Lundeheim`s Alma Åsnedotter,   2151 Årnes

Den 25.9.2012 ble det født 3 valper hos Dagrunn Mæhlen, 7316 Lensvik.
Kullnr. 126996
Far: C´cheveyo Lonewolf  CMKU/NL/13/08. Hans 1.kull I Norge
Mor: Frontpage Arna Atladottir  S62873/2007. Hun er mor til 4 valper
NO53796/12 H VærøyDage Av Vollakloa,  8200 Fauske
NO53797/12 H VærøyDrotten Av Vollakloa,  7039 Trondheim
NO53798/12 T VærøyDaga Av Vollakloa,  84010 Ljungaverk, Sverige

Lundehunder født,
og hvor de dro
Tekst: Merete Evenseth
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Den 30.9.2012 ble det født 3 valper hos Elin og JimOddvar Hansen, 9022 
Krokelvdalen.
Kullnr. 127675
Far: Mopsegårdens Freidig  29151/08. Han er far til 4 valper
Mor: Lundtola’s Anna A’mira  12495/06. Hun er mor til 4 valper
NO55882/12 T Aki,   2848 Skreia
NO55883/12 T Haru Karma,  8063 Værøy
NO55884/12 T Umi,   7039 Trondheim

Den 6.10.2012 ble det født 4 valper hos Liv Skjervik, 4308 Sandnes.
Kullnr. 127520
Far: Løvheims Oter  NO36665/10. Han er far til 6 valper
Mor: Paluna’s Atla Troyadotter  NO30013/11. Hennes 1.kull
NO55384/12 H Paluna’s Yr Cayu Atlason, D41238 Mönchengladbach, 
Tyskland.
NO55385/12 H Paluna’s Ymir Atlason ,  4615 Kristiansand S
NO55386/12 H Paluna’s Yaran Atlason,  4333 Oltedal
NO55387/12 T Paluna’s Ylva Atladotter,  4325 Sandnes

Den 7.10.2012 ble det født 2 valper hos Sigrid Fossåen 6009 Ålesund.
Kullnr. 128181
Far: Løvheims Hler  06821/06. Han er far til 8 valper.
Mor: Lundtolas Barbro Bella  01190/08. Hennes 1.kull.
NO57503/12 T ADiva Eir,   5918 Frekhaug
NO57504/12 T ADora Sussi,   7790 Malm

Den 6.11.12 ble det født 4 valper hos Frida Foosnes Helgesen, 7050 
Trondheim.
Kullnr.130076
Far: Eriksro Trevliga Liam  FIN39288/08. Han er far til 19 valper.
Mor: AnjaPolly  NO44862/10. Hennes 1.kull.
NO30191/13 H – Fusentast,  3540 Nesbyen
NO30192/13 T – Anna,  7560 Vikhammer
NO30193/13 T – Trixi,   7050 Trondheim
NO30194/13 T – Ester,  7042 Trondheim

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige 
valper, som er med å bringe kulturarven vår videre.
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NLK
Databasen
Av Gerd Haugen og Merete Evenseth

Har du ikke sjekket ut NLK sin Database enda? Da anbefaler jeg deg å gå 
inn på <http://www.daverdin.com/nlk> og følge anvisningene du finner 
der.

Denne databasen har Marc 
 Daverdin arbeidet med noen år 
etter oppfordring fra klubbens 
styre og avlsråd. Her håper vi 
med tiden å kunne finne alt om 
lundehundene i Norge og andre 

land. Det er et stort arbeid som 
er nedlagt til nå!

Pr i dag (den 26.2.2013) er det 
lagt inn 3625 lundehunder. Olav 
Runde og Marc Daverdin be
gynte tidlig å legge inn  hunder 
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for at Databasen kunne vises på 
Værøytreffet i 2012. Etter hvert har 
Unni Hofstad, Elin Desirée  Walseth 
Johannessen, Gerd Haugen, og 
Merete Evenseth fra Norge, Estrid 
 Heldager og Susanne Stig Hansen 
fra Danmark og Siv Kvarnström fra 
Sverige, vært aktive og lagt inn det 
de har av opplysninger.

I dag er alle nålevende hunder 
i Norge lagt inn, slik at dersom du 
går inn på linken og følger bruks
anvisningen for å få deg passord, 
så kan du legge inn bilder, resul
tater, sykdomsinformasjon etc. på 
akkurat din hund. Dette er et viktig 
verktøy for klubben, medlemmer 
og entusiaster. Oppdrettere som 
ønsker å finne en parrings-partner 
til sin tispe, kan her sjekke ut hann
hunder i tilgjengelig avstand og 
sammenlikne stamtavler, for å gjøre 
det beste valg. Eieropplysninger 
kan man få ved å henvende seg til 
fylkeskontakten.

Jo flere lundehundeiere som 
benytter seg av databasen, jo mer 
verdifull vil den bli.

Vi ønsker lykke til, det er ikke så 
vanskelig som man kunne tro.
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Det vil altså si at vi er 565 hunder 
+ 21 valper som ikke er ferdig re
gistrert i NKK (i skrivende stund 
24.2.2013.), og som jeg derfor ikke 
har fått fordelt på distriktene = 
586 lundehunder. Ved forrige tel
ling i 2010 var det 507 hunder + 19 
valper = 526.

Av disse er det 14 eiere vi ikke 
har fått kontakt med i 2012, så tal
let er litt usikkert. Men det er født 
80 valper fordelt på 28 kull i 2012, 
og det er jo veldig bra. Av disse 23 
oppdretterne er det kommet til 6 

helt nye, som ikke har oppdrettet 
lundehund de seneste 5 årene. 

Vi har 10 hunder som er født 
før år 2000, og eldste er født 
25.12.1997,  heter Lundard, og bor 
hos eier Helge Følid på Sande i 
Sunnfjord. Oppdretteren på Lun
dard er kontaktperson for Hor
daland, Sogn og Fjordane, Kari 
Øvstedal. Jeg ringte til eieren og 
fortalte nyheten, og han ble helt 
overveldet. 

Hilsen
Merete Evenseth

Hundetellingen 2012 
er avsluttet
Fylke	  i	  Norge Hanner Tisper Sum Andel Født	  før	  2000
Sør Trønderlag 29 37 66 11,7	  %
B+V og Telemark 27 34 61 10,8	  %
Nordland Nord 31 23 54 9,6	  %
Rogaland 28 23 51 9,0	  %
Nordland Sør 20 27 47 8,3	  % 2
Hordaland + SF 22 15 37 6,5	  %
Nord Trønderlag 16 19 35 6,2	  % 1
Møre og Romsdal 17 16 33 5,8	  %
Akershus 19 13 32 5,7	  %
Troms 16 13 29 5,1	  %
Oppland 8 16 24 4,2	  % 1
Oslo 19 5 24 4,2	  % 2
Agder 11 11 22 3,9	  %
Hedmark 13 9 22 3,9	  % 2
Østfold 12 9 21 3,7	  %
Finnmark 5 2 7 1,2	  % 2
Samlet 293 272 565 100,0	  % 10
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Amie vil pusse 
tenner

Tekst og foto Solveig B. Steinnes

Min lille lundejente Amie er en energisk og aktiv liten dame. 
En gang her i vinter fikk hun helt dilla på børster.

 Amie, hva har du der?
 Ser du vel, muttern, det er en tannbørste.
 Nei Amie, det der er ingen tannbørste. Det er en 

dobørste! Den bruker jeg når jeg skal skrubbe doen.
 Men muttern, den lukter jo så godt. Tror du ikke jeg 

kan bruke den likevel?
 NEI, Amie. Absolutt ikke!
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  Hva er det du 
holder på med nå 
lille venn?

  Jeg pusser tenna!
  Nei, Amie. Det 
der er en hunde
pelsbørste. Det 
er den jeg bruker 
når jeg skal børste 
 pelsen til store 
søster Sookie.

  Okey, muttern, 
men jeg trodde 
altså at det var 
en sånn tann 
 børstestikker. Det 
kjennes i alle fall 
sånn ut.

  Amie, hva er det 
spiser på nå?

  En tannbørste ser du 
vel.

  Nei, Amie, det der 
er en gulvskrubb! 
Faktisk er det min 
gulvskrubb! Kom 
hit med den før du 
ødelegger den!

  Unnskyld da mut
tern, jeg trodde 
faktisk…
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  Men Amie, da! Hva 
gjør du? Hvor fant du 
den!

  Jeg kikka bare inn i 
kjøkkenskapet, og der 
lå den. I søppelbøtta 
faktisk. Kan jeg få 
pusse tenna med den?

  Nei, men lille venn. 
Det er jo en gam
mel oppvaskbørste. 
Hvordan skal du 
klare å pusse tenner 
med den? Nei la meg 
få den og kaste den i 
søpla igjen.

  Okey da, muttern. 
Den smakte ikke så 
veldig godt uansett.

  Hva i alle dager er 
det du har der?

  Vel altså. Jeg fant 
den på badet, trodde 
kanskje det var en 
hundetannbørste?

  Nei, vennen min. 
Det er en negle
skrubb. Og du har 
nesten ødelagt den.
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  Men se her. Siden du er så innstilt på å børste tenner 
skal du få din egen tannbørste. Vær så god.

  Å! Tusen takk muttern, denne passa akkurat til meg! 
Nå blir tenna mine fiiiine!

Redusert registrerings- og påmeldingsavgift 
på fem norske raser, blant annet lundehunder

Fra 1. januar 2013 har NKKs Hovedstyre besluttet å innføre halv 
avgift ved registrering og påmeldingsavgift til NKKs utstillinger 
for følgende norske hunderaser; dunker, haldenstøver, hygenhund, 
norsk buhund og norsk lundehund.

Ordningen med redusert pris er med dette utvidet til å omfatte 
 ytterligere to norske hunderaser vurderes som utrydningstruede, 
norsk buhund og norsk lundehund. Tidligere var det gratis på 
 melding og registrering for dunker, haldenstøver og hygenhund.

Ordningen er sammen med andre tiltak ment å understøtte   ut 
 rydningstruede norske raser. (Kilde: NKK)
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I denne konkurransen kan man 
melde på alle hundene som har 
stilt på utstillinger i år 2012. Etter 
resultat på hver utstilling får hun
den poeng etter fastsatt skjema, 
etter hvor godt den har gjort det. 
Men ingen hunder kan få poeng 
for mer enn 5 utstillinger, og bare 
de to beste poengsummene pr ut
stilling gjelder. Det må også være 
5 forskjellige dommere. Man kan 
også ha færre utstillinger og være 
med på konkurransen. Det samme 
gjelder for veteraner og valper.

Det er 18 eiere som har på
meldt tilsammen 32 hunder til 
Årets hund 2012  hanner, tisper, 
veteraner og valper. Av 26 på
meldte hos tisper og hanner er det 
kun 8 hanner, og det samme bildet 
er det hos veteraner og valper 
med færre utstilte og påmeldte 
hanner. Tre av veteranene er også 
med blant hanner og tisper, og det 
er 7 påmeldt valper og har aldri 
vært så mange!

13 hunder har fått poeng fra 5 
utstillinger, og av disse er det 12 
hunder som har deltatt på mer 
enn 5 utstillinger og noen få opp 

til 14 utstillinger. Og mange har 
poeng fra færre enn 5 utstillinger, 
så her har det vært hele spektret. 
Det er viktig å ha med seg at det 
er god markedsføring av rasen, 
om man deltar en gang eller flere. 

I 2012 var det ca 80 utstillinger 
for norsk lundehund, og vi stilte 
på 2/3 av dem. Med Spesialen og 
50 årsjubileet på Værøy var det 
rekorddeltagelse!

Det er fem dommere som har 
dømt rasen mer enn en gang på 
våre utstillinger, men likevel slik 
at rasen har vært bedømt av et 
stort utvalg forskjellige dom mere. 
Kun noen få hunder har vært 
dømt av samme dommer mer enn 
en gang i vårt langstrakte land.

Fra referatet til Norsk Kennel 
klubs hovedstyre og vedtak i møte 
nr. 3/12 26.03.12, nevnes at det 
innføres halv registreringsavgift 
og halvt anmeldesgebyr for utryd
ningstruede norske raser. Tiltaket 
trer i kraft fra 01.01.13.

Om konkurransen 
Årets hund 2012
Av Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen
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Navahoos Birk Yksander, eier Turid Johansen 94 p (5 utst)
Paluna`s Dagr, eier Hans Arvid Øberg 84 p (5 utst)
Lundetuvans Foss Svartkurle, eier Liv Skjervik 71 p (5 utst)

Beyla Arnadottir Av Vollakloa, eier Dagrunn Mæhlen 86 p  (5 utst)
Lyrypa`s Topsy, eier Iren Storli  78 p  (5 utst)
Paluna`s Sara Heradatter, eier Liv og Einar Skjervik 77 p  (5 utst)

Tisper

Årets Hund 2012
De tre Beste Hanner, Tisper, Veteraner og Valper
Av Dagrun Mælhen

Hanner                                  
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Løvheims Trud, eier Alejandra Garcia 86 p  (5 utst)
Linesviken`s Driva, eier Inger M Storli 72 p (5 utst)
Lyrypa`s Flora, eier Inger M. Storli 70 p (5 utst)

Valper

Ålvisheim`s Illuge Skald, eier Solvor og Andreas Melum 88 p  (5 utst)
Paluna`s Sara Heradatter, eier Liv og Einar Skjervik 70 p  (5 utst)
Lundekloens Vinga, eier Gunn Tove Ormset 34 p  (2 utst)

Veteraner
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Hvor lenge har du drevet med lundehund?
 Fnugg kom til oss lille julaften i 2006.

Hvem var din første lundehund? 
 Fnugg Av Vinterskogen, f. 31.10.2006.

Hvilke hunder har du nå?
 Labradoren Bergrosas Fillip og lundehundene Alma og Fnugg.

Hvorfor begynte du med lundehundavl? 
 I utgangspunktet ønsket vi en liten familiehund som lett kunne 

 følge oss på tur og med god pels som ikke får kladder i snøen. Valget 
falt på norsk lundehund. For å sørge for vårt bidrag til rasen fikk vi 
parret Fnugg. Da det kun kom en valp, hadde vi ikke hjerte til å selge 
den lille tispevalpen. Dermed hadde vi to. Vi hadde jo da egentlig ikke 
bidratt til noe som helst hvis ikke genene deres ble ført videre. Så det 
har vi sørget for. Samtidig er det veldig trivelig med valper.
Fikk du noen hjelp av andre oppdrettere i starten? 

 Jeg kontakter alltid rutinerte folk i klubben når jeg planlegger 
 eventuelle kull for å finne rett hannhund. Også hvis det er noe jeg lurer 
på for eksempel under drektighet og valping. Jeg har også fått god hjelp 
av valpeformidler til å finne valpekjøpere.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker spesielt?

 Vi har til sammen fått 9 valper, så jeg husker dem alle. Alma har vi 
selvfølgelig best kjennskap til siden hun er vår.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du ser det?

 Jeg synes ikke oppdrett av lundehund er spesielt vanskelig, men 
vi har opplevd utfordringer ved selve parringen fordi hannen har hatt 
problemer med å få det til.
Hva synes du er bra med norsk lundehund?

- Lundehundene våre er trivelige familiehunder. De er flotte tur- 
 kamerater som ikke har så stor radius vekk fra flokken sin. Alma og 
Fnugg er sjeldent mer en 20 meter unna. De følger også lett med på 
skiturer.

Presentasjon av oppdrettere

Unn Kristin Opheim
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Har du hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere? 
 Nei

Har du importert eller eksportert noen lundehund? 
 Jeg leverte en valp til Kypros i fjor.

Stiller du hundene dine på utstilling? 
- Fnugg har vært på utstilling en gang. Hun fikk rød sløyfe:)

Har du noen tanker om ditt framtidige oppdrett av lundehund?
 Jeg blir nok ikke noen stor oppdretter, men jeg ser ikke bort ifra at 

det blir et par kull til.

Unn Kristin Opheim, Lianveien 63, 7025 Trondheim
Tel. 72 55 74 71 / 924 35 006
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Hvor lenge har du drevet med lundehund?
 Vi har hatt Norsk Lundehund i drøyt 3 år.

Hvem var din første lundehund? 
 Vår første Lundehund er Løvheims Natt, til daglig kalt Rappi.

Hvilke hunder har du nå?
 Vi har nå Løvheims Natt (Rappi), Frontpage Nysgjerrige Petra (Pe

tra) og Løvheims Urd (Urd)
Hvorfor begynte du med lundehundavl? 

- Det var vel egentlig litt tilfeldig. Vi fikk jo beskjed av oppdretter 
Gerd Haugen, at alle tisper av denne rasen skal ha ett kull, hvis det er 
mulig. Vi hadde både anledning og lyst til å prøve.  Vi ble etter kort tid 
veldig fasinert av Lundehunden. Vi håper med dette lille bidraget at vi 
kan være med å redde denne flott rasen. 
Fikk du noen hjelp av andre oppdrettere i starten? 

 Ja vi har fått masse hjelp og gode råd av Gerd Haugen.
Hvordan kom du fram til ditt kennelnavn?

 Det er rett og slett navnet på huset her fra gammelt av.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker spesielt?

 Det er ikke mer enn 3 hannhunder, så jeg må vel si at jeg husker 
alle like godt! Syrinborgs Carlson På Taket bor på Nøtterøy, Syrinborgs 
Rally Rolf bor i Bergen og Syrinborgs Turbo Stig i Danmark.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du ser det?

 Det vanskeligste for oss har vært at hannhundene har vært lite in
tressert. Tida har vært riktig, tispene har stått men det har ikke blitt par
ring. De har kanskje vært litt uerfarne, men ett sted må de jo begynne!
Hva synes du er bra med norsk lundehund?

 Jeg synes de er lette å ha med å gjøre. Veldig greie med andre hun

Presentasjon av oppdrettere

Kennel Syrinborg
Tove Strandmoe
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der. Kjempeflott størrelse og supersjarmerende med alle sine egenheter! 
De røyter lite og har en fantastisk lettstelt pels.
De er morsomme å jobbe og trene med, kan brukes til alle typer hunde
sport!
Har du hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere? 

 Vi har importert Frontpage Nysgjerrige Petra fra Johanna Olsson. Vi 
har eksportert en hannhund, Syrinborgs Turbo Stig til Danmark.
Stiller du hundene dine på utstilling? 

 Jeg har stillt alle mine tre tisper endel. Synes nok at premieringen 
kan svinge litt for mye. Har opplevd å få gul sløyfe på lørdag og cert 
og BIR på søndag. Da spriker det litt for mye. Ellers opplever jeg at de 
fleste norske dommerne er veldig intressert i rasen.  Å stille for enkelte 
utenlandske dommere kan vel nesten sammenlignes med å spille lotto. 
Har du noen tanker om ditt framtidige oppdrett av lundehund?

 Vi vil arbeide for å avle fram sunne, friske og rasetypiske Lunde
hunder.

Kennel Syrinborg, Tove Strandmoe, 3233 Sandefjord
www.syrinborg.com, ePost: strandmoe@online.no

Tel 33 45 16 69 / 908 54 664
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Under denne tittelen vil vi i tiden som kommer presentere hunder som 
har fått nye championtitler i løpet av året som har gått. Denne spalten 
vil erstatte Certgalleriet som har vært et fast innslag tidligere. Det ble i 
2012 blitt 11 nye champions, 10 norske og en nordisk.

Norsk utstillingschampion

Lyrypas Buster   
10116/05
Storli, Inger Marie og Inge, 
Steinkjær

Våre nye 
champions
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Paluna’s Gaia Saradatter  
DK18861/07
Hansen, Susanne Stig, 
Danmark

Unique Treasure Chic Berengaria 
FI11618/10
Nikurautio, Nina, 
Finnland

Lundetuvans Saxo Vassarve  
FI16696/11
Rosenberg, Anneli, 
Åland
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Eriksro Pearl Pontiac   
FI43546/09
Widding, Trygve V., 
Tromsdalen

Silversound’s TsingisKaani  
FI30099/10
Keskinen, Eija, 
Finland

Vingheias Saga   
NO34888/09
Ormset, Gunn Tove, 
Fannrem



Lundehund-nytt 1/2013 39 

Løvheims Oter   
NO36665/10
Loland, Oddvar, 
Kristiansand S

Lyrypa’s Topsy                                 
NO36912/10
Storli, Iren, Unni Og Inger Marie, 
Steinkjer

Paluna’s Dagr Troyason                     
NO40373/10
Øberg, Hans Arvid, 
Eidsvoll
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Nordisk utstillingschampion

Mopsegårdens Gurine            
NO46319/09
Evenseth, Merete, 
Krokelvdalen
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Har du en gammel genser som ikke er i bruk lenger, kan du lett lage en 
flott seng til hunden eller katten din. Hvis genseren er av ull bør den 
toves i vaskemaskinen før du begynner. Vask på høy temperatur, så 
ullen filter seg godt. 

Hundeseng
av en gammel genser

Tekst og foto: Solveig B. Steinnes
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 Selv hadde jeg en gammel ullgenser som hadde vært vasket i for varmt 
vann og var godt tovet fra før av. Jeg kunne derfor gå i gang med en 
gang.

Legg genseren flatt utover, og brett ermene ned langs siden så side-
sømmen og sømmen under ermet ligger parallelt. Bruk en stor stoppe
nål eller lignende, og kraftig tråd. Fest tråden inne i armhulen på gense
ren og sy ermet fast til sidekanten.
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Sy ermet fast til du er kommet omtrent midt på ermet. Nå bretter du 
opp nedre kant på genseren, og fester ermet langs brettekanten slik at 
det når midt på foran. Gjenta med det andre ermet.

Når begge ermene er sydd fast, festes de sammen foran. Sy bare i 
 kantene, så ermene er åpne inne. De skal fylles med fyllstoff for å bli 
pølser.
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Fyll bunn og ermer med passende mengde fyllstoff. For den som hol
der på gjenbruk finnes det mange ting som kan benyttes. Selv brukte 
jeg gamle slitte ullsokker og lester som ikke lenger lot seg stoppe flere 
ganger.  Nå kan kantene sys sammen slik at bunnen blir tett.

Sy en søm langs kanten av bunnen slik at fyllstoffet i bunn og sider 
holder seg på plass.
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Etterfyll i pølsa bak på senga, og sy igjen halsåpningen. Nå er hunde
senga snart ferdig. Jeg brukte ½1 time på denne.

Og så kunne Amie ta sin nye seng i bruk.!
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Belønning og straff
hva er det og hvorfor bruker vi det?
Tekst: Ellen Enger Müller

En hund vil alltid arbeide under to ulike faktorer - for å oppnå et 
gode eller for å unngå straff. Jeg personlig er tilhenger av å belønne 
hunden for adferd jeg ønsker, fremfor å straffe da den feiler. 

Jeg ønsker en hund som jobber 
med glede, med et intenst ønske 
om å oppnå noe  ikke en hund 
som frykter konsekvensene ved 
ikke å utføre en oppgave. Jeg 
ønsker et positivt samspill med 
hunden min  vi skal da ha det 
moro sammen!

En god venninne av meg, som 
også er instruktør og som i flere 
år har arbeidet med utdanning 
av servicehunder illustrerte dette 
ganske godt på et kurs en gang.  
Hun sa: Nå skal jeg lære deg 
franske gloser. Og jeg har 
to muligheter til å motivere deg til 
å klare å uttale det riktig.  
Alternativ 1: Dersom du etter gitt 
antall forsøk ikke klarer å uttale 
ordet rett vil jeg klype deg hardt i 
øret. Hvis du klarer det, vil jeg si 
et ord på gresk du ikke forstår. 
Alternattiv 2: Dersom du etter gitt 
antall forsøk klarer å uttale ordet 
rett vil du få 1000 kr. Hvis du ikke 

klarer det sier jeg ingenting, og 
det skjer ikke noe.  
På hvilken måte vil de to ulike 
alternativene påvirke min måte 
å jobbe på, og mitt ønske om å 
prøve? Personlig ville jeg nok bli 
ganske engstelig og tilbakeholden 
av alternativ 1  og arbeidsgleden 
vil nok være fraværende. Med 
alternativ 2 derimot, vil jeg gå på 
med stor iver. 1000 kr for et fransk 
ord  og ingen konsekvenser om 
jeg ikke klarer det! Yes  go for it! 
Og slik er det for hunden også!

Vi mennesker liker å tenke at 
hundene jobber for å tilfredstille 
oss  dessverre gjør de ikke det. 
Hunder jobber for å oppnå et gode 
eller unngå en straff - og for mitt 
vedkommende ønsker jeg hunder 
som med glede jobber for å oppnå 
et gode. Det betyr ikke at jeg aldri 
sier nei, eller NEI. Før jeg bruker 
det ordet lærer jeg de derimot hva 
det betyr, og jeg bruker det ALDRI 
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da jeg trener inn nye ting. Men 
hvis min hund hopper opp på 
bordet så sier jeg selvsagt nei og 
tar den ned igjen. 

Belønning kan 
være utrolig mange 
forskjellige ting, og 
de mest vanlige er 
godbiter og leker. 
Vi har også en hel 
mengde former for 
belønning som vi 
kanskje ikke tenker over i det 
daglige, men som vi likevel 
bruker. Her er noen eksempler:

Vi skal ut på tur, og jeg krever 
at hunden skal være i ro med 
båndet på innenfor døren. Før 
den får lov å gå ut skal den ta 

blikkkontakt med meg, og jeg sier 
”værsegod”. Belønningen i dette 
tilfelle, er at hunden får gå ut. 

Tid for matservering, og jeg 
setter skålen 
på gulvet. Før 
hunden får 
forsyne seg 
skal den se på 
meg, og jeg sier 
”værsegod”. 
Belønningen her 

er at den får spise maten sin. 

Vi er ute på tur og hunden drar 
i båndet for å komme frem til en 
tisseflekk som lukter veeeeeeldig 
godt. Den drar så hardt at jeg ikke 
får stoppet opp, og hunden når 
frem med meg hengende på slep. 

”  - og for mitt 
vedkommende ønsker jeg 

hunder som med glede 
jobber for å oppnå et gode... 

LOKKEMAT: Vinga har full fart oppover bommen mot godbiten. Når hun når 
den får hun sin belønning.
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I dette tilfelle belønner hunden 
seg selv for at den drar i båndet, 
med å nå frem til den flekken for 
å lukte. 

Belønning øker sjansen for 
at adferden gjentar seg så lenge 
hunden føler at den oppnår noe 
(dvs en belønning 
den setter pris 
på). Dette gjelder 
enten den når 
frem til en 
tisseflekk med oss 
hengende på slep 
(selvbelønning), 
eller den får indrefilet om den 
kommer når du roper. 

Belønning i form av godbit 
kan være mye forskjellig for ulike 
hunder. Jo bedre godbiten er, jo 
mer intenst vil hunden prøve 
å oppnå den. Dersom du skal 
lære hunden din noe, la de kjipe 
tørrforbitene ligge igjen hjemme 
og ta med deg litt pølse, skinke, 
fiskepudding, fiskekaker, kokt 
lever, kjøttkaker...her er det bare 
fantasien som setter grenser  
og hundens smaksans som er 
målestokken. Finn ut hva hunden 
din liker ALLER best  og bruk det 
som et verktøy!

Jeg tror de aller fleste av oss 
ønsker å ha en hverdagslydig 
hund, som kan gå løs på skogtur 
og komme når vi roper på den. 

I skogen finnes MANGE flotte 
belønninger for hunden, som den 
kan velge selv. Her er dyrespor 
av mange slag, fugler som 
flakser og kanskje har det gått 
en annen hund her før? Og her 
er en arena hvor vi har MANGE 

konkurrenter, og 
hvis vi ønsker at 
hunden vår skal 
velge å komme til 
oss fremfor alt dette, 
må den ha lært at 
den får godt betalt 
for det. Når jeg går 

i skogen med mine hunder, gjør 
jeg noe som jeg tror på fint heter 
”Belønning av tilfeldig kontakt”. 
Det betyr at jeg har litt godbiter 
i hånda, og hver gang hunden(e) 
kommer innom meg uten at jeg 
har ropt på de får de en godbit. 
Dette gjør det attraktivt å ”komme 
innom”, og hundene holder seg 
nær meg. Det er jeg som kommer 
i senter av turen, og ikke alle de 
fantastiske tingene de kan belønne 
seg med der ute. Dette betyr ikke 
at mine hunder tråkker i bena på 
meg hele tiden, men det betyr at 
de ikke løper alt for langt unna 
meg, og stadig ”svinger innom”. 
Vi går tur sammen.

 Jeg vet at noen hevder at 
dersom hunden har lært det, så 
trenger man ikke lenger belønne 
den. Dette er jeg helt uenig 

”... om hunden vår 
skal velge å komme til oss 
fremfor alt dette, må den 

ha lært at den får godt 
betalt for det....
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i. Det jeg derimot 
er enig i er at man 
etterhvert kan stille 
litt høyere krav og øke 
vanskelighetsgraden. 
For å bruke eksempelet 
med de franske 
glosene så ville jeg nok 
etterhvert måttet si flere 
ord, så en hel setning, 
og så flere setninger 
sammen for den 
1000lappen. Jeg ville 
likevel være motivert 
og ha lyst til å gjøre 
det. Hvis jeg derimot 
fikk beskjed om at nå 
er det ingen penger 
lenger, nå er du blitt så 
flink. Så hvis du ikke 
klarer det nå kniper jeg 
deg i øret. Da ville all 
gleden med å forsøke 
bli erstattet med frykt 
for å mislykkes. 

En liten apropos til slutt! 
Alt vi gjør gjennom hele dagen 
med hunden vår er trening; 
trening på hverdagslivet. Husk 
å belønne hunden din også i alle 
hverdagssituasjonene og ikke bare 
når du tar på deg for å gå ut og 
trene!

Hundene skal føle glede mens de lærer 
nye ting, og når det venter en beløn-
ning på andre siden av hinderet hop-
per både Heike og Vinga gladelig over.

Lykke til! 
Kos deg med hunden din.
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Laang søndagstur i dag. Ren 
påskestemning med 5 når vi 
startet litt før soloppgang og +7 
når vi kom hjem. Det negative 
er at snøen til Doffen er borte 
og de fleste stiene i skogen har 
Bislett- belegg. Pappsen fikk seg 
en  skikkelig luftetur på morgen 
kvisten i form av et høyhastig  
hets m øte med et furutre. Ble kutt i 
nesa og hoven leppe. Doffen så litt 
lurt på meg og utbrøt ” Detta kan 
du Fatter’n!” «Hva mener du Dof
fen fikk jeg frem ” «Du begynner å 
bli litt av en ”på tryne spesialist”, 
du Fatter’n” Måtte vel bare si meg 
enig i det og kravla meg opp igjen 
på to ben. 

Vi rusla litt videre før Doffen 
utbrøt ”Fatter’n du ser ut som han 
i Rocky filmen som fikk skikkelig 
dask på snuta!”

 ”Dask på snuta Doffen? Hvor 
er det du lærer sånn språk?”Han 
så litt lurt opp på meg før han 
utbrøt ”Har vel en god læremester 
kanskje?”.. tja hva skal’n svare?  

Det blødde litt så Pappsen fant 
fram Gaffateipen og dro på en bit 

Doffen og Pappsen 
på søndagstur
Tekst og foto: Petter Nilsen

på snuta, da ble Doffen imponert. 
”Plaster a Fatter’n?”.  Jeg var nødt 
til å forklare’n at vi gutta ikke 
brukte plaster, men holder oss 
til Gaffateip og sikkerhetsnåler. 
Han så på meg med store øyne, 
”Er det helt sant Fatter’n???” ”Du 
skjønner det Doffen, at kan det 
ikke fikses med Gaffateip så er det 
å anse som defekt”. Han ble litt 
imponert tror jeg, for nå ønsker’n 

DOFFEN ER IMPONERT: 
Er det helt sant Fatter`n?
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seg en sånn liten rull med teip 
som Pappsen har. 

Nå er ikke Gaffa så kjempekjekt 
å ha midt i tryne når du jogger 
gjennom et boligstrøk på søndags 
formiddag, så Pappsen fjerna 
teipen da andre turgåere sluttet å 
hilse. 

Siden det var så superfint vær 
så planla vi frokost i skogen, og 
Doffen fikk spesialsmurt mat- 
 pakke, hjemmebakt solsikkebrød 

med potetstappe.

 Ikke helt vellykket, for den 
hadde frøse til is, så når vi skulle 
dele, så var det bare Doffen som 
klarte å tygge den matpakka. 
Pappsen fikk klare seg med litt 
vann til frokost i dag til Doffen’s 
store glede. 

Nå ligger’n foran kamin og 
sover, og der befinner’n seg frem 
til vi skal på jobb i morgen.

Det går visstnok rykter om at lundehund ikke går sammen med andre 
raser... Bullterrieren Igor og Lundehunden Mio har ikke hørt påstanden.
Foto og eier Siv Kvarnstrøm, kennel Boromir.
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Det gjelder for alle indivi
der – uansett rase og art – at vi 
lærer best når vi er konsentrert 
om det vi driver med. På samme 
måte som det er vanskelig å lære 
et barn vanskelige mattestykker 
samtidig som det ser en spennen
de film på tv, er det vanskelig å 
lære en hund/valp å sitte, gå på 
plass eller komme mens den har 
fokus på fuglen som flyr, en spen
nende lukt eller bilen som kjører 
forbi. Uansett hva slags ambi
sjonsnivå du har for hunden din, 
så vil dere sammen ha stor glede 
av at kontakten dere imellom er 
god. 

Hva er egentlig kontakt?
Med kontakt mener jeg at 

hunden din har fokus på deg (og 
du på den), fremfor å sjekke ut alt 
annet. Det betyr ikke at den aldri 
skal sjekke ut alt annet, men det 
betyr at dersom den gjør det så 
har du sagt det er greit.

Hvordan trene kontakt?
Det finnes mange måter å trene 

kontakt på. Jeg håper at noen av 
dem etter hvert sklir inn hos deg 
som en naturlig del av hunde
holdet. Etter hvert vil du ikke 
engang tenke over at du egentlig 
gjør en kontaktøvelse. 

Godbit i hånden
 Sett deg på gulvet foran 

hunden. Vis hunden at du har en 
godbit og lukk så hånden igjen 
rundt godbiten. Hunden vil være 
ivrig og forsøke å grave, slikke og 
kanskje bite for å få den frem. Sitt 
helt stille og ikke si noe. På et tids
punkt vil hunden kaste et blikk 
på deg – og akkurat når du fanger  
blikket dens, åpner du hånden. 
Etter få ganger vil hunden lære at 
nøkkelen til å få den godbiten er å 
se deg inn i øynene. 

Godbit på gulvet
Gjør samme øvelsen som over, 

men legg godbiten på gulvet og 

Kontakt
Tekst: Ellen Enger Müller

Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og 
hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva 
kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan du 
kan få kontakt med hunden din.
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legg hånden over. 

Godbit til siden
Etter hvert som hunden din tar 

poenget med å se deg i øynene 
for å oppnå godis, så kan du gjøre 
det vanskeligere. Du kan holde 
godbiten i hånden og strekke ar
men ut til siden. 
Da må hunden 
ikke bare flytte 
blikket, men 
også kanskje snu 
hodet eller vri 
hele kroppen. Et
ter hvert kan du 
også ta godbiter 
i begge hendene og holde de ut til 
siden. Når hunden tar blikkontakt 
sier du ”Bra” og belønner.

Foring/matskål
Så snart valpen din er vant til 

sitt nye hjem, kan du, dersom den 
har god appetitt, bruke foringen 
til å trene kontakt. Sett deg på huk 
foran hunden med matskålen i 
hånden. Valpen vil da være svært 
ivrig på å komme til den skålen, 
men hold skålen unna til valpen 
kaster et blikk på det. Si spontant 
”Værsegod” og sett skålen på 
gulvet med en gang. Synes du det 
er vanskelig å holde skålen kan 
du sette den på gulvet og legge en 
hånd over. Øvelsen vil da fungere 
slik ”godbit på gulvet” gjør over. 

Etter hvert som hunden ser på deg 
lar du det gå litt lenger tid før du 
sier ”værsegod”. 

Med denne øvelsen lærer hun
den flere ting. Dere trener kontakt, 
og du sier ”værsegod” før den får 
forsyne seg. Etter hvert trenger du 
ikke holde på skålen, hunden vil 

søke ditt blikk 
fordi den vet at 
det er ”nøkke
len” som åpner 
for godsakene. 
Du kan da reise 
deg og stå opp
reist. Selv bruker 
jeg denne anled

ningen til å lære hunden kom
mandoen ”Stå”. Da jeg er rimelig 
trygg på at hunden ikke forsyner 
seg med maten før jeg sier værse
god så setter jeg på ordet ”Stå” før 
jeg sier værsegod. (Selvsagt er det 
viktig at hunden faktisk står). Her 
kan man velge selv, noen har sitt 
foran matskålen. Grunnen til at 
jeg velger stå er at jeg synes dette 
er en ganske vanskelig øvelse å 
trene og matskålen setter jeg foran 
hunden opptil flere ganger hver 
dag. 

Ut døren
Du og hunden er i gangen, sko 

og bånd er på og idet du åpner 
døren så ruser hunden ut og nær
mest drar deg overende. Her er en 

” ... Uansett hva slags 
ambisjonsnivå du har for 

hunden din, så vil dere 
sammen ha stor glede av at 

kontakten dere imellom er 
god ... 
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fin anledning til å trene kontakt, 
med en belønning hunden setter 
pris på, nemlig å gå ut. 

Gjør deg klar til å gå ut, still 
deg foran døren og vent til hun
den fanger blikket ditt. I det 
hunden fanger blikket ditt åpner 
du døren og går ut. Du kan også 
velge å åpne døren 
først og holde 
hunden igjen i 
båndet. Den får 
ikke krysse ter
skelen uten å ha 
fanget blikket ditt. 
Etter hvert kan du 
kreve at den hol
der det litt lenger. Jeg bruker her 
 samme kommando som jeg gjør 
under foring, ”Værsegod”, men 
her kan du også sette på noe annet 
dersom du ønsker det. 

I skogen, i hagen, på fotballba-
nen etc – belønning av tilfeldig 
kontakt

Når du er ute, og valpen 
kommer bort til deg uten at du 
har ropt på den, så stikk til den 
en liten godbit. Valpen vil fort 
erfare at det er lønnsomt å ”stikke 
innom”. Med dette får du en hund 
som er oppmerksom på deg også 
når den går løs ute – og du vil stå 
i  fokus for hundens oppmerksom
het. Noen hunder tar dette veldig 
lett og du kan få en hund som 

går ved din side hele tiden, mens 
andre finner enda større glede i å 
sjekke ut livet rundt seg i skogen 
enn godbitene dine. For de aller 
ivrigste kan du godt gi litt sjeldne
re slik at den også får oppleve litt 
annet, for den som ikke er ”inn
om” så ofte kan du kanskje tenke 

på om du skal 
prøve en godbit 
som hunden er 
enda mer glad 
i. Jeg har skre
vet en del om 
ulike godbiter 
og belønnings 
former under 
 ”belønning”. 

Ute/inne i bånd
Helt i starten kan denne øvel

sen gjøres inne. Her er det minst 
forstyrrelser av andre ting. Ha 
godbiter i hånden, bånd på hun
den og stå helt passiv og vent. 
Når hunden ser på deg sier du 
”bra” og gir godbit. Etter hvert vil 
du få en hund som søker blikket 
ditt. Drøy da bittelitt lenger før 
du sier ”bra” slik at dere holder 
blikkkontakten. Dersom hun
den ser vekk har du ventet litt 
for lenge – prøv igjen. Når du får 
hunden til å holde blikket ditt litt, 
kan du prøve å bevege deg. Første 
gang skal du belønne bare du har 
løftet foten – så lenge hunden hol
der blikket ditt. Sakte men sikkert 

” ... Etter hvert som 
du trener finnes det ingen 
 grenser for hvor lenge du 

kan holde blikket til  hunden 
din. 

Det er dere to ...
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forlenger du stunden før beløn
ning og du kan bevege deg rundt 
din egen akse slik at hunden 
fysisk må flytte seg for å holde 
blikket ditt. Dersom hunden bry
ter blikkkontakten snur du deg 
først helt vekk før du starter på 
nytt. Start med å gjøre dette inne – 
og ta så øvelsen med deg ut. Etter 
hvert som du trener finnes det 
ingen grenser for hvor lenge du 
kan holde blikket til hunden din. 
Det er dere to.

På plass/fot
Jeg skriver om det her, selv om 

det ikke er en ren kontaktøvelse. 
Starten på denne øvelsen bygger 
på den over ute/inne i bånd. Før 
du begynner med På plass trenin
gen bør du ha trent kontaktøvel
sen over slik at du kan bevege deg 
litt rundt uten at hunden slipper 
blikket ditt. Begynn som over, og 
beveg deg baklengs. Hunden går 
nå forover mot deg, og holder 
blikket ditt. Snu deg så 180 grader 
mot høyre mens du holder hun
dens blikk. Dere vil nå gå i samme 
retning, og valpen har kommet 
opp på siden av deg. Den er nå 
i perfekt posisjon for ”på plass/
fot”. De første gangene venter du 
ikke engang til du har snudd deg 
180 grader før du belønner. Etter 
hvert øker du kravene gradvis 
og du vil belønne mens dere går 

fremover i samme retning. Velg 
deg ut den kommando du ønsker 
å bruke (påplass, fot, gå pent) det 
spiller ingen rolle hva du kaller 
det, bare du sier det samme hver 
gang. Så – da du har gjort dette 
noen ganger og ser at hunden 
din er rett plassert ved ditt ven
stre kne da du snur, så sier du 
kommandoen du har valgt, også 
belønner du. 

Det du i praksis nå har gjort er 
å lære hunden øvelsen først, og 
deretter sette på kommandoordet. 
Det jeg gjør ved innlæring på den
ne måten er å gjenta kommando
ordet mange ganger mens hunden 
gjør akkurat det jeg vil den skal, 
nemlig å gå ved mitt venstre kne 
og kikke på meg. Jeg sier da ”på
plass” Påplass” På plass” gjentatte 
ganger før jeg belønner. Dette gjør 
jeg fordi jeg vil prente inn i hun
dens hode at når den hører ordet 
”på plass”, er det ensbetydende 
med at den skal befinne seg ved 
mitt venstre kne og se på meg. 

Eva Bodfält har skrevet boken 
”Kontakt”. Jeg anbefaler boken på 
det varmeste, dersom du har lyst 
å lære mer om dette. Kontakt med 
hunden din gir deg et fantastisk 
utgangspunkt uansett hva slags 
ambisjoner du har for hunden din.

Lykke til med hunden din!
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Kryssord 1/13

Slik løser du kryssordet:
Fyll inn svaret på spørsmålene nedenfor i rutene. I de grå feltene vil det 
til slutt danne seg et ord. 

1. Hva heter Norges eldste lundehund?
2. Hva heter årstiden da vi har snø?
3. Hva slags hund ligner på en rev?
4. Hva er det motsatte av å være blid?
5. Hva heter ungen til hunden?
6. Hva heter lundehunden som er så glad i børster?
7. Hva elsker hunder å få hver dag?

Vil du være med i trekningen av en lundehundeffekt, send inn svaret til 
redaksjon@lundehund.no innen 1. mai 2013. Voksne kan også sende inn 
på egne eller andres barn eller barnebarn.

Lillelunden
Tekst:  Elin Mariboe Hovde
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Rasmus Berglund, 8 år, 
på Vambu,  Ringkollen 
i  Ringerike  kommune, 

 Buskerud, med 
 lundehunden Odin, 1 år.

Fra kvikklunsj-pause 
 under treningsrunden 
sammen med familien  

 3. mars 2013

Barn og hund på Værøyutstillingen sommeren 2012 ble dømt  av Siv Sandø.
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Bestanden af Lundehunde 
Vi har i årets løb mistet en del 

af de gamle hunde og desværre 
er der ikke kommet mange nye 
til. De hunde vi måtte sige farvel 
til er Frida (10 år), Odin (10 år), 
 Ulfrigga Lundes Edda (10 år), 
 Nysom Eskil (13 år), Ulfrigga 
 Lundes Balder (12 år), Nysom 
Ystel (14 år) og Nysom Quiny (16 
år).

I 2012 er der født 2 kuld som 
tilsammen har givet 4 hanhude. 
Der var 3 hvalpe hos Keeza’s 
Lunde: Roar, Rupis og Roki, de 
er alle blevet i Danmark – og hos 
Ulfrigga Lundes én hvalp:    Qavi – 

Fra Danmark: Året der gik 2012
Tekst og foto: Jytte Nysom

Igen tid til at dvæle lidt over det forgangne år. 

han bor nu i Norge.
Der er importeret 2 hanhunde 

og 1 tæve: Frontpage Dreki fra 
Sverige, Stein Lunde’s Joker fra 
Luxembourg og Moonheim Zac
kes Donna fra Finland.

I øjeblikket er den danske 
bestand på 71 lundehunde, 39 
hanhunde og 32 tæver. 

Jeg håber 2013 bliver et år hvor 
den danske bestand af lunde 
hunde øges. Lige nu er der håb 
om det, da der er fire tæver der 
venter hvalpe i begyndelsen af det 
nye år og der er planer om flere 
kuld.

Jeg opfordrer stadig til at 
hanhunde stilles til 
rådighed for avl og 
at familier med tæver 
overvejer at få et enkelt 
kuld. Vi har brug for så 
mange hunde i avlen 
som muligt, for at få en 
god genetisk variation. 
Dansk Kennel Klub 
har ændret reglerne 
for avlsgodkendelse, 
så det ikke mere er 
nødvendigt at udstille 
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hundene, før de kan få hvalpe. 
Jeg opfordrer dog til at avlshunde 
bliver udstillet mindst to gange. 
En udstillingskritik kan give hjælp 
til hvilke kvaliteter man skal lede 
efter hos en avlspartner.

Udstilling
I 2012 har 24 danske lundehun

de været udstillet. Jeg tror næsten 
det er rekord. I de seneste 10 år 
har der helt sikkert ikke været 

udstillet så mange danske lunde
hunde. Dejligt at så mange har 
fundet vej til udstillingsringen. Vi 
har desuden haft udstillingsbesøg 
af 6 hunde fra Sverige, 2 fra Nor
ge, 1 fra Finland og 5 fra Tyskland. 
Nogle var forbi på et enkelt besøg 
og andre kunne så godt lide vore 
udstillinger, at de kom flere gange. 

I år var der både en dansk vin
der titel og en nordisk vinder titel 
på spil i Herning og det trak især 
de udenlandske hunde til. Nye 
titler i år var nordisk veteranvin
der, dansk juniorvinder og dansk 
veteranvinder.

11 danskejede lundehunde har 
været på udstilling i udlandet, 
hvilket også er rekord mange. 
De 10 af dem var tilmeldt Norsk 
Lundehund Klubb’s 50 års ju
bilæumsudstilling på Værøy. Stein 
Lunde´s Joker blev BIMhvalp 
og Paluna’s Gaia Saradatter blev 
BIM. Flot at de danske hunde 
markerede sig så godt på så stor 
en udstilling.

Paluna’s Gaia Saradatter fik 
Norsk cert på udstillingen og blev 
dermed Norsk Champion. Efter
følgende har Gaia også været på 
en udstilling i Sverige, hvorfra 
hun vendte hjem med titlerne 
Svensk, Nordisk og International 
Champion.

Frontpage Frey har været på 
verdensudstilling i Østrig, hvor 
han fik titlen Verdensvinder 2012. 
Desuden kom han på podiet som 
nummer tre i gruppen. Det er me
get sjældent at norsk lundehund 
bliver placeret i gruppen, så vi er 
meget stolte over at Frey gjorde 
det så godt. Frey har også været i 
Sverige, hvor han blev Svensk og 
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International Champion. 
2012 har givet 6 nye danske 

champions. Fra Sverige: Frontpa
ge Cox Pomona, Frontpage Tildra, 
Jens og Trollfjord Dragi; fra Norge: 
Løvheims Natt; og fra Finland: 

Årets vindertitler i Dansk Kennel Klub:
• Københavnsvinder 2012: Frontpage Frey, DK og Ulfrigga Lundes Edda, 

DK
• Dansk Vinder 2012: Frontpage Frey, DK og Frontpage Cox Pomona, S
• Dansk Juniorvinder 2012: Frontpage Decibell, S
• Nordisk Vinder 2012: Anarchos Trikimess, FIN og Arla Tiriltunge, N
• Nordisk Juniorvinder 2012: Frontpage Decibell, S
• Racevinder 2012: Jens, S

Årsresultater og vandrepræmier:
• Årets Han & Klubvinder 2012: Løvheims Forseti
• ÅretsTæve & Klubvinder 2012: Heldager’s Nanna
• Årets Hvalp (årgang 2011): Heldager’s Oktavius
• Årets Unghund: Stein Lunde’s Joker
• Årets Debutant: Keeza’s Lunde Oona
• Årets Veteran: Ulfrigga Lundes Edda
• Opdrætterfadet for årets kuld (født i 2011): Kennel Heldager’s / Estrid 

Heldager
• På Juleudstillingen gik Labpokalen til Frontpage Frey og Trøstepokalen 

gik til Heldager’s Omega.

I årets løb har lundehundene placeret sig godt i store ring i Spidshunde
klubben.

• Donna BISbaby 2 og 3
• Joker BIShvalp 2 og BISjunior 1
• Fossi BISavl 1,1 og 2 samt Årets Avlshund
• Kennel Heldager’s BISopdræt 2, 3 og 4 samt Årets 3. bedste Opdrætter.  

Anarchos Trikimees.
To hunde blevet Klubchampi

ons: Heldager’s Nanna og Palu
na’s Lif Geiradotter.
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Træf
I år blev lundehunde

træffet afholdt i Ullerslev. 
Vi var samlet 28 lundehun
de, 29 mennesker og 34 
regnbyger. Træffet vil helt 
sikkert blive husket for at 
være det træf hvor Rikki 
faldt i havebassinet under 
sit vedholdende forsøg 
på at fiske en bold op af 
vandet. 

Jubilæum i Norge
I 2012 kunne Norsk Lunde

hund Klubb fejre klubbens 50års 
jubilæum. I denne anledning var 
træffet på Værøy rykket et år 
frem. Fire danske familier med i 
alt 15 lundehunde drog nordpå 

for at være med til at fejre ju
bilæet. Mange andre lande var 
repræsenteret på træffet, så der 
var god lejlighed til erfaringsud
veksling på tværs af nationaliteter, 
møde gamle venner og få nye ven
ner. Træffet bød på vandretur til 
Måstad, lancering af ny database, 
årsmøde, forskellige hundeaktivi
teter, film, koncert, specialudstil
ling, festaften og masser af socialt 
samvær.

Store Hestedage i Roskilde
Den anden weekend i septem

ber deltog vi for anden gang med 
vores hunde i Store Hestedag. 
Fem familier mødte op med i alt 9 
hunde. I år var vi desværre place
ret langt fra hovedstrøgene, så vi 
havde ikke lige så mange besø
gende på vores stand som sidste 
år. Flere af vores hunde fik lejlig
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hed til at prøve hundevæddeløb 
(lure coursing). Det var lige noget 
vores lundehunde kunne bruge. 
Jeg håber det lykkes os at arran
gere en aktivitetsdag med lure 

coursing på et senere tidspunkt.

Planer for 2013
Allerede nu er der flere arrange
menter under planlægning.

Jeg håber, at mange af jer vil støtte op om disse arrangementer. Det er en 
rigtig god mulighed for at gøre reklame for vores dejlige race.

• Slagelse festuge – Dyrenes dag 24. juni
• Tivoli Friheden i Århus dato ikke fastsat
• Hest & hund i Andelslandsbyen Nyvang 3. og 4. august
• Lundehundetræf i Vamdrup 17. august
• Store Hestedage i Roskilde 7. og 8. september 
• Hundedag i Tivoli København 15. september
• Gåtur – kom gerne med forslag til tid og sted

Mange hilsner
Jytte Nysom
Racerepræsentant
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Nytt från Finland
Tekst: Anneli Rosenberg

Lundehundspromenader 2013
• 6.4   Vanda kl. 10
• 29.9  Svamppromenad Nuuksio kl.10
• 12.10   Nuuksio kl.10
• 9.11  Vihti kl. 11
• 30.11  Lilla jul promenad i Esbo med korvgrillning  kl.11

Vid deltagande meddela senast kvällen före om inget annat upp 
kommer till Eija Keskinen, tel: +358 40 505 2651

Registreringsstatistik
2010:  5 kullar 16 valpar (Anarchos, Unique Treasure, Silversound´s,  
 Moonheim)
2011: 7 kullar 19 valpar (Eriksro, Moonheim, Recknagel, Unique
 Treasure, Acornways)
2012: 10 kullar  24 valpar (Unique Treasure, Avoin, Moonheim, Goblin,
 Silversound´s, Eriksro)

FIN EE  RO & RO GR DK CH. 
DKV12  V09 V12

Anarchos Trikimees

uppf. Pia Suopanki
ägare: uppf. & Anneli 

Rosenberg
handler: Liisa Lehto
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Från Svenska Lundhundsällskapet
Tekst och foto: Annika Ågren

Under 2012 registrerades totalt 41 lundehundar i Sverige. Av dessa 
var 35 födda i Sverige, tre importerades från Åland, två från Norge och 
en från Holland.

Det är en liten ökning jämfört med år 2011 då 35 hundar registrera
des, varav fem var importer. Inavelsgraden var 1,2 procent förra året 
jämfört med 1,3 procent 2011. Våra uppfödare arbetar kontinuerligt för 
att hålla inavelsgraden så låg som möjligt.

Tävlingen Årets Lundehund 
2012 med 30 tävlande hundar 
är avgjord.

Segrare i klassen Utställning 
blev Trollfjord Dragi. Han blev 
även Årets Lundehund 2011.

Årets Lundehund Veteran 2012 blev Nysom Jenna (bilden till vän
ster) och Årets Lundhund Valp 2012 blev Vingheias Indra (till höger).
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Hei alle,

Siden siste Lundehundnytt 
har NLK avd. Trøndelag avholdt 
sin årlige julelunsj på Øye Gren
dehus.  Vi samlet oss søndag 
2. desember til medbrakt lunsj.  
 Dette treffet ble en stor suksess 
med 40 deltakere fra Steinkjer i 
nord til Berkåk i sør.  Det er impo
nerende at noen kjører flere timer 
for å delta på vår julelunsj.  Som 
vanlig ble det arrangert tur først, 
og mange benyttet anledningen 
til felles hundelufting.  Deltakerne 
var borte en knapp time, og det 
var tid nok for at komiteen fikk 
pyntet lokalet. Det kom langt flere 
folk denne gangen, så vi var både 
i kjeller og på loft for å hente nok 
bord og stoler.  Lunsjbordet var 
riktig lekkert, og kakebordet like
så.  Praten gikk livlig, og vi hadde 
nye unge rekrutter som gikk rundt 
og solgte lodd.  Lotteriet innbrakte 
noen tusen kroner og det var mer 
enn nok til å betale husleien.

Klubbens leder, Rita H. Daver
din, fikk bruke litt tid til å gratu
lere Ingvild Espelien med NKK 
hederstegn i sølv.  Vi er alle svært 
stolte over å ha en så kunnskaps
rik og aktiv lundehund entusiast i 
vår region.

Avdelingen skal avholde sitt 
årsmøte 9. mars.  Vi kommer 

tilbake med informasjon fra dette 
møtet i neste nummer av LHN.

Styret i avdelingen har satt 
sammen en arbeidsgruppe for å 
arrangere årets spesialutstilling 
den 6. juli.  Den består av styrets 
medlemmer, Gunn Tove Ormset, 
Solvor Melum og Unni Hofstad.  
Det blir et stort arrangement 
denne helgen, men avdelingen 
har flere å trekke på både lokalt 
og fra hovedstyret.  Inntektene 
fra festmiddagen lørdag vil gå 
til avdeling Trøndelag, og legger 
grunnlaget for videre aktivitet i 
laget, samt at vi kan sende delta
kere på årsmøtet som skal være 
på Morokulien i 2014. Annonse 
for Spesialutstillingen og de andre 
aktivitetene denne helgen finner 
du et annet sted i bladet. 

Selv om du ikke skulle være så 
interessert i å stille ut din hund, så 
vil jeg anbefale deg å ta en tur til 
Øysanden denne dagen. Der vil 
du møte lundehundeiere fra hele 
landet! I tillegg vil jeg oppfordre 
alle til å delta på årsmøtet og ikke 
minst medlemsmøtet på søndag 7. 
juli der utkastet til klubbens avls
strategi for rasen vil bli presentert.

På vegne av styret for NLK, 
Avd Trøndelag,

Hanna Gautun

Lundehundnytt fra Trøndelag
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Æresmedlemmer

Norsk Lundehund Klubb har over årene hedret noen få av medlemme
ne med tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene får diplom fra klub
ben ved utnevnelsen, og varig, gratis medlemsskap.  

Våre æresmedlemmer er:  
•  Sofie Schønheyder 
•  Margit Lines Våtvik 
•  Christen Lang 
•  Roar Trosteinsen  
•  AnneLise Torsteinsen 

Værøy-D-kullet etter paring på Værøy under Spesialen 2012 hos 
kennel Vollakloa. Foto: Dagrunn Mæhlen
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NLK avdelinger

Avdeling Trøndelag (etter valg 9.mars 2013 og før konstitusjon av styret)
Styreleder Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  Tel: 72 55 57 85 / 911 09 116,  ePost: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
   Stefan de Graaf, Parkv. 3, 7030 Trondheim 
  Sally Haugen, Granheim, 7517 Hell  
  Rita Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell 
  Tel: 922 36 662 
  Siv Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim   
Vara  Siri Monkan, Ola Frosts veg 2A, 7031 Trondheim 
medlemmer Mari Østgård 
Revisor  Frida Tove Meland 
  Gunn Tove Ormset 
Valgkomite Rita Nordhaug 
  May Elisabeth Lernæs
  Solvor Melum 
  
Avdeling Nordland  
Styreleder Tina Karstensen Fransson, Hammarn 28, leil. 201, 8003 Bodø 
   Tel: 916 34 847, ePost: tinakar@online.no 
Nestleder Stig Moen, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
  ePost: stikarmo@online.no 
Sekretær Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen  
  Tel: 900 51 420, ePost: ked@dahlmo.no 
Kasserer  JanErik Fransson, Lyngenveien 34, 8663 Mosjøen.  
  ePost: tinakar@online.no  
Styremedlem Ellen Brattbakk, Brækken, 8664 Mosjøen 
  ePost: ebrattbakk@hotmail.com 
Vara  Berit Marthinussen,  Vågehamn, 8412 Vestbygd 
medlemmer Epost: beritfm@online.no 
  Bjørg Skundberg, Lyngenveien 7, 8680 Trofors 
  Epost: bjorgskund@msn.no  
Valgkomite Hermund Brækken,  Brækken, 8664 Mosjøen 
   Jon Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen, ePost: smia@dahlmo.no 
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NLK Kontaktpersoner
Finnmark  Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 9600 Hammerfest
   Tel: 917 62 954, ePost: elin_dwj@yahoo.no

Troms   Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 
   9022 Krokelvdalen
   Tel: 916 44 269.  ePost: mereteevenseth@yahoo.no

NordTrøndelag  Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik
   Tel:74 39 38 61 / 952 17 957, ePost: eiliv@hofstad.cc

SørTrøndelag   Solvor Melum, Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim
   Tel: 73 83 70 28, ePost: solvor.melum@c2i.net

Møre og Romsdal  Irene Stølan, Søstrene Ratviks vei 12 D, 6015 Ålesund
   Tel: 952 22 079, ePost: enerien@yahoo.no

Sogn og Fjordane /  Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik
Hordaland  Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no 

Rogaland   Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes 
   Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
   ePost: livskjervik@hotmail.com

Øst og VestAgder Tor Omholt, Omholt, 4824 Bjorbekk
   Tel: 481 03 817, ePost: mulleliten@c2i.net

Hedmark   Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 2219 Brandval
   Tel: 476 26 707, ePost: gmortj@online.no 

Oppland   Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 SørFron
   Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, 
   ePost: groviken@online.no

Buskerud / Vestfold /  Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Telemark   Tel: 32 79 15 70, ePost: gerha@online.no

Akershus / Oslo /  Roger Gibson, Simensbråtveien 6, 1182 Oslo
Østfold   Tel: 22 68 87 10 / 468 41 898, ePost: gibson@online.no
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Komitéer ogtillitsvalgte
Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes  
  Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, ePost: livskjervik@hotmail.com 
Avlsrådet: Felles epost: avlsraadet@lundehund.no   
Leder:   Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
  Tel: 909 81 295, ePost: chrlan@online.no 
  Ingvild Espelien, Bratsberg , 7039 Trondheim. 
  Tel: 901 14 352, ePost: ingvild.espelien@vinterskogen.no 
  Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes. 
  Tel: 51 67 22 16, ePost: livskjervik@hotmail.com 
  Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  Tel: 911 09 116, ePost: hanna.gautun@ntnu.no   
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse og Spørreskjema vedr.  
  kull og parringer:  
  Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 SørFron 
  Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, ePost: groviken@online.no 
Revisor :  Øyvind Hjelme 
Vararevisor:  Odd Reidar Gautun 
Valgkomite: Gro W. Viken, Baksidevegen. 320, 2647 SørFron 
  Tel: 61 29 81 15 / 90 58 52 77, ePost : groviken@online.no 
  Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik 
  Tel: 74 39 38 61 / 952 17 957, ePost : eiliv@hofstad.cc 
  Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik 
  Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no 
Lundebua:  KarenElise og Jon Dalhmo, Drevja, 8664 Mosjøen 
  Tel: 75 18 76 64 / 900 51 420   
Bestilling:  http://lundehund.no/lundebua eller 
  ePost: lundebua@lundehund.no. 
Ansvarlig for klubbens kalender 2013:  
   May Elisabeth Lærnes Selbekk 
  Gunn Tove Ormset 
  ePost: kalender@lundehund.no 
Ansvarlig for Årets hund 2012:  
  Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen,  
  ePost  aretshund@lundehund.no  
Klipparkiv, lundehund i media:   
  Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 1339 Vøyenenga. 
  Tel: 67 13 32 49, ePost: rtors@online.no 
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Klubbeffekter / materialforvalter:     
  Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 
  5464 Dimmelsvik, Tel: 53 48 17 29 / 995 74 139, 
  ePost: jhelops@online.no 
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: 
  Styret utnevner to delegater.  
Medlemskartoteket:    
  Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen 
  Tel: 916 44 269, ePost: mereteevenseth@yahoo.no   
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no  
  Felles ePost: hjemmeside@lundehund.no  
Ansvarlig for klubbens hjemmeside:   
  Frida Helfjord, Stig Moen og Ida Skarkerud 
Norsk Lundehund Klubbs database:   
  ePost: database@lundehund.no. 
  Spørsmål, kommentarer og forslag  Marc Daverdin 
  
Antall medlemmer i NLK:  378 pr 15. mars 2013

VINNI, eier Liv Olsen, oppdretter Frida Tove Meland
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Returadresse:
Merete Evenseth

Glimmervegen 11, N-9022 Krokelvdal

Lundehundboka tar for seg 
rasens historie og betydning 
for kystkulturen. Samtidig gir 
boka en innføring i stell av 
lundehunden, og passer godt 
for alle som er interessert i 
rasen.
For dem som ønsker å 
 anskaffe lundehund eller 
vil drive oppdrett på rasen, 
vil boka gi viktig informa-
sjon. Lundehundboka bidrar 
 forhåpentligvis til å øke 
 interessen for lundehunden 
slik at flere skaffer seg en, 
og kanskje bidrar til rasens 
 redning ved å avle lunde- 
hunder.

Lundehundboka kan bestilles via ePost hos
leder@lundehund.no eller lundebua@lundehund.no


