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INNKALLING 
TIL ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUND KLUBB

Fredag 8. JULI 2016 KL 1730 -1900
LYSBØEN UNGDOMSHUS, RAMBERG I LOFOTEN

Dagsorden

Åpning av årsmøtet ved leder

1. Godkjenning av antall stemmeberettige

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen

5. Årsmelding for Norsk Lundehund Klubb

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Fastsettelse av medlemskontingent

9. Innkomne saker

10. Saker fremmet av styret

11. Valg

Velkommen til årsmøte!
Styret

Merk: frist for innsending av saker som medlemmene ønsker å ta opp er 5 uker før 
årsmøtet.  Saker må være styrets leder i hende innen 3. juni 2016.
Saker sendes til: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell. E-post: leder@lundehund.no
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Redaksjonsarbeidet for dette nummeret 
avsluttet 20. mai 2016

Fra redaksjonskomitéen

Når dette leses nærmer vi oss klubbens årsmøte 
på Ramberg Gjestegård og spesialutstilling/camp 
noen km unna på Fredvang. I lederen sin har Rita 
Daverdin gitt bakgrunn for valg av arrangementssted, 
og at styret vil evaluere alle tilbakemeldinger når 
arrangementet er gjennomført. 

I bladet finner dere også innkallingen til årsmøtet, 
årsmelding fra styret, regnskap, budsjettforslag 
og innstilling til valg. Samtidig presenteres ulike 
prosjekter som drives i klubben. Dette viser et høyt 
og bredt engasjementnivå. Diskusjonene kommer 
sikkert til å gå rundt bordene denne gangen også. 

Vi mottar av og til artikler til bladet som inneholder 
bilder eller annet stoff som andre personer eller 
organisasjoner kan oppfattes å ha eier-rettigheter 
til. En av artiklene i bladet denne gangen omhandler 
en TV-reportasje om lundehunden.  Her benyttes 
klipp fra Programbladet og VG fra 1974. Tillatelser 
er i dette tilfelle innhentet og gitt, men har tatt 
lang tid å få på plass. Som organisasjon må NLK 
være varsom med slike tilfeller og opptre ryddig 
og ordentlig overfor tredjepart. Det kan oppfattes 
som paragrafrytteri, men kan få store økonomiske 
konsekvenser for klubben hvis vi trår feil. Derfor vil 
du alltid – så langt redaksjonen makter – finne navn 
på artikkelforfatter og fotograf på bilder, i tillegg til 
at forfatter/fotograf alltid vil måtte være ansvarlig for 
egne produksjoner som trykkes i bladet.

Når det er sagt, gleder redaksjonen seg enda en gang 
over å levere et fyldig blad– selv om stofftilfanget 
domineres av sakspapirer til årsmøtet slik vi er pålagt 
etter klubbens lovverk. Årsmeldingen viser altså en 
mangesidig aktivitet som få andre hunderaseklubber 
kan vise til. Det er imponerende mange som gir av 
sin fritid for å jobbe for lundehundens beste, og 
enda bedre at de vil skrive om det i medlemsbladet 
Lundehund-nytt.  Og det er jo dette som holder 
organisasjonen gående så bra som den går nå, og at 
vi fortsatt kan lage et interessant og trivelig blad for 
våre lesere.

Redaksjonen ønsker alle leserne en god sommertid, 
og vi håper å se mange av dere i Lofoten i 
begynnelsen av juli!

Basar på sommerens treff på Fredvang, Lofoten

De som ønsker å kjøpe lodd kan henvende seg til 
leder på epost leder@lundehund.no eller sms til 
tilf 922 36 662.  Vi har satt opp en bok hvor vi 
skriver inn de som kjøper lodd forløpende.  

Hvert lodd koster 10,- kr.  Hvis du vil kjøpe lodd, 
betal inn ønsket beløp til konto nr 7877 06 94409 
Norsk Lundehund Klubb.  Merk innbetalingen 
"Lodd 2016". Send beskjed til leder om hvor 
mange lodd du har betalt for.

Hjemmestrikket 
genser i ull, str 

dame small - 
medium

Hjemmestrikket 
genser i mohair-
garn, str dame 
large

Noen av gevinstene 
samlet bl.a. 
silkeskjerf med 
lundehundmotiv, 
telysestaker fra 
Smeden i Sund, 
glasskuler fra 
Vikten Glasshytte, 
hjemmestrikkede 
votter og sokker, 
vase fra Magnor 
glassverk, trefigur 
fra Etzy, sekker 
med logo, figur av 
lundefugler.

Vi har flere 
gevinster, men disse 
er hemmelig til 
treffet.

Tekst og bilder: Rita H. Daverdin

Vi legger opp til god, gammeldags basar etter årsmøtet fredag kveld. Klubben har 
 samlet en god del gevinster allerede, men det er fremdeles mulighet å bidra med gevin-
ster til lotteriet.
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Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Rita Hartvigsen Daverdin, 
Hyllanvn. 2, 7517 Hell

Klubbens faktura-/regnskapsadresse:
Norsk Lundehund Klubb 
v/kasserer Sigrun Rytter, 
Sætreveien 406, 2092 Minnesund
e-post: srytt@online.no
KTO: 7877 06 94409 , 
IBAN NO91 7877 0694 409 , 
BIC/SWIFT DNBANOKKXXX 

Styret i Norsk Lundehund Klubb 
2015/2016:
Felles e-post: styret@lundehund.no
Leder: Rita Hartvigsen Daverdin, 

Hyllanvn. 2, 7517 Hell.
Tel. 922 36 662
e-post: leder@lundehund.no

Nestleder: Elin D.W. Johannessen 
Breilia 9, 9600 Hammerfest, 
Tel: 917 62 954

Kasserer: Sigrun Rytter, 
Sætreveien 406, 2092 Minnesund 
Tel: 974 76 608

Sekretær: Tove E. Strandmoe, 
Helgerødv 234, 3233 Sandefjord, 
Tel: 908 54 654

Styremedlem: Gerd Langenes 
Eiketjønnveien 22, 4640 Søgne
Tel: 909 05 070

Varamedlemmer:
Alejandra Garcia, 
Store Landfall øvre 6 B, 3025 Drammen
Tel: 413 29 367
Geir Morten Jansberg, 
Norderhaug 26, 2219 Brandval
Tel: 476 26 707

Valgkomité:
Gerd Haugen (leder)
Jan Opsanger
Kari Breistøl
Trygve Widding (varamedlem)

Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun

Seniorkontakt: 
Margit L. Våtvik

Registrerte medlemmer i NLK:  
443 pr 22. mai 2016

Norsk
Lundehund Klubb

Fra
klubbens leder
Hei alle sammen,

Våren er kommet for fullt her i Trøndelag den sis
te uken. Jeg velger derfor å starte min siste leder
artikkel med vårdikt (etter D. Jäger):

Kom mai, du skjønne milde, 
gjør skogen atter grønn, 
og la ved bekk og kilde,
fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne at,
jeg igjen deg så!
Akk kjære mai, 
hvor gjerne gadd jeg i marken gå!

Det er litt rart å skrive den siste lederartikkelen.  
Fire år er jo rimelig lang tid, men det har gått vel
dig fort.  Jeg er svært takknemlig for den tilliten som 
 klubbens medlemmer har vist meg: tusen takk til 
alle!

I løpet av disse fire årene har det skjedd mye i Norsk 
Lundehund Klubb. Ikke minst er vår kunnskap 
om IL økt. I en serie med artikler i bladet har avls
rådet skrevet om IL fra flere innfallsvinkler.   Disse 
 artiklene bør bli et supplement til Lundehund
boken, og jeg anbefaler alle å ta kopier som de gir til 
sine valpekjøpere.  

Den nyeste kunnskapen om IL og annen relevant 
kunnskap om rasen finner dere alltid i medlems
bladet.  Dette er et sterkt argument for at alle som 
kjøper seg lundehund bør være medlem i klubben. 
Selvsagt er det også viktig for klubbens økonomi og 
dermed arbeidet for  rasen at vi har mange betalende 
medlemmer. 

Snart er det treff med årsmøte og spesialutstil
ling.  Jeg håper virkelig at alle som kan kommer til 
 Fredvang i Lofoten helgen 8.  10. juli.  Vi har mye 
spennende på programmet.  Men det mest spen
nende kan vi ikke gjøre noe med: været.  Blir det 
fint sommervær får vi et fantastisk treff, men blir 
det regn og nordavind så blir det ikke fullt så fint.... 

Vi har lagt opp til både infomøte om Giardia, 
basar,  utstilling med stort cert og festmiddag 
med  delikatesser fra Lofoten.  Vi avrunder det 
hele med mønstring av prosjekt hundene, og tur 
i vakre omgivelser på Fredvang.  Her skulle det 
være noe for enhver smak, håper jeg.

Det er nok på sin plass å minne om hvorfor årets 
treff blir lagt til Fredvang og ikke Værøy.  I 2012 
hadde klubben jubileumstreff på Værøy med et 
stort antall deltakere.  Arrangementet var godt 
planlagt, og veldig godt gjennomført fra klub
bens side.  Men værgudene var ikke med oss, 
sanitærforholdene til de som bodde i klubbens 
camp var langt under pari, og mange hunder 
ble syke under og etter treffet.  Når i tillegg 

 fergeselskapet ikke ville sette opp ekstra av
gang over til Moskenes, ja, da var stemningen 
på bristepunktet da treffet var over.  Klubben 
har aldri hatt så mange  hunder på spesial
utstillingen enn det året, og det er  lenge  siden 
vi har hatt så dårlig vær......  Summen var ikke 
på den positive siden, og derfor ble det raskt 
klart at årets “Værøytreff ” ikke skulle holdes 
på Værøy.  

Allerede høsten 2013 var jeg på besøk hos 
NLK avd. Nordland for å høre deres mening 
om et nytt treff i Lofoten, og rådet var klart: 
velg et  annet sted i Lofoten denne gangen.  
Derfor  prøver vi Fredvang.  

Lofoten er et populært turistmål.  Derfor har 
de som ønsket seg hytte/rom hvor hund er 
tillatt møtt på problemer.  Mitt ønske er jo 
at alle som vil skal kunne delta på årets store 
“happening” i klubben. Det er derfor trist å 

registrere at flere ikke finner egnet sted å bo.  
Jeg beklager dette på det sterkeste!

Avslutningsvis vil jeg takke alle jeg har jobbet 
sammen med i NLK de siste fire årene.  Klubben 
har dyktige medlemmer som legger ned mange 
 timer i jobben for å bevare rasen Norsk Lunde
hund.  Jeg skal fortsette å heie på alle som  jobber 
for å bevare Norsk Lundehund i fremtiden, men 
ser også fram mot roligere tider for egen del.  

Jeg vil ønske det nye styret lykke til.  

Vennlig hilsen
Rita

Til dere alle: 

RIKTIG GOD SOMMER 
OG SÅ SEES VI  PÅ  FREDVANG I JULI!
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Lundehunder født, og hvor de dro
Av Tove og Morten Strandmoe

Lundehundens Nestor i Danmark 

Aksel Kristiansen 
er stille sovet ind i en alder af næsten 91 år.

	

	

Den 01.10.15 ble det født 4 valper hos Roger Gibson 
Kullnr:160862  
 
Far:  Viljar   NO38781/14        Han er far til 10 valper 
Mor:  Keeza's Lunde Sara  DK09199/2013        Hun er mor til 4 valper 
 
Abbe NO32763/16 H        Finland 
Loke  NO32764/16 H        Mosterhamn 
Urd    NO32765/16 T       Haukeland 
Una Sara  NO32766/16 T     Oslo 
 
Den 29.11.2015 ble det født 1 valp hos Hanna Sofie Holme Gautun 
Kullnr: 160024 
 
Far:  Midnattsol Hrafn AKCNP23535401  Han er far til 1 hann 
Mor:  Eir NO44492/13     Hun er mor til 1 hann 
Ask - NO30097/16 H      Nesttun 
 
Den 20.02.2016 ble det født 1 valp hos Solveig Bjørkenes Steinnes, 9360 Bardu 
Kullnr:	161294 
 
Far:	Ulfrigga Lundes Tor DK12446/2014          Han er far til 1 tispe 
Mor: Vingheias Vendelin NO39044/12						    Hun er mor til 1 tispe 
Mia Torsdatter av Northern Bones - NO34077/16  Øverbygd 
 
Den 10.1.2016 ble det født 6 valper hos  Margit Lines Våtvik 
Kullnr:	160901	

Far: Linesviken's Njord-gaute NO34313/14      Han er far til 11 valper   
Mor: Io-freyja Goe Piadotter    NO33258/10      Hun er mor til 13 valper   

Linesviken's Garm Io-Freyjason  NO32886/16 H  Sortland 
Linesviken's Gote Io-Freyjason   NO32887/16 H  Nesoddtangen 
Linesviken's Gard Io-Freyjason   NO32888/16 H  Tromsø 
Linesviken's Gude Io-Freyjason  NO32889/16 H  Ottersøy 
Linesviken's Mia Io-Freyadotter   NO32890/16 T  Sandnessjøen 
Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter  NO32891/16 T  Sandnessjøen 
 
Den 12.1.2016  ble det født 5 valper hos  Margit Lines Våtvik 
Kullnr:	160900 

Far: Linesviken's Njord-gaute NO34313/14              Han er far til 11 valper       
Mor: Lunnetösen Bonzi            SE39746/2010          Hun er mor til 14 valper   

Linesviken's Sote NO32881/16 H    Skåla 
Linesviken's Saxo  NO32882/16 H    Ottersøy 
Linesviken's Sol  NO32883/16 T    Bybrua 
Linesviken's Luna  NO32884/16 T    Sandnessjøen 
Linesviken's Ara  NO32885/16 T    Tromsø 
 
 
Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige valper, som er med å bringe 
kulturarven vår videre. 

Aksel Kristiansen blev født den 14. juni 1925.

Aksel Kristiansen og hans afdøde hustru Inger var de første der importerede Lundehunden 
til Danmark. 

Ægteparret gjorde et kæmpe stykke arbejde med at introducere kendskabet til denne 
sjældne og helt specielle hunderace, og det under navnet Kennel Lundestuen. Efter hustru-
ens død i foråret 1995, fortsatte Aksel en kort årrække med opdræt og at udstille de Lunde-
hunde som han havde tilbage.

Så længe han kunne på grund af helbredet, deltog han også i flere Lundehundetræf bade i 
Danmark, Sverige og Norge. 

Aksel Kristiansen blev bisat fra Munkebo Kirke den 9. marts.

Ære være hans minde.

Lis Christensen og Jytte Nysom, 
Danmark

Til minne om Kari Øvstedal
Kari Øvstedal sovnet inn 3. påskedag, 29. mars, med sine nærmeste 
rundt seg, og ble begravet fra Gulen kyrkje i Eivindvik 8. april. Hun hadde 
hatt hjerteproblemer og vært på sykehus noen uker i påvente av hjerte-
operasjon, men det var likevel uventet at hun skulle gå bort. Hun ville 
blitt 80 år i mai. Hun ble enke for noen år siden, og etterlater seg tre 
sønner, svigerdøtre og 4 barnebarn og to bonusbarnebarn.

Kari var opprinnelig fra Bergen, men hadde bodd i Eivindvik i Sogn siden 
1960. Hun var lærer i hele sitt yrkesliv, og et organisasjonsmenneske, 
som hun selv sa. Hun var engasjert og deltok aktiv i sanitetsforeningen i 
hjemfylket Sogn & Fjordane, og i Lions på landsplan. Kari var opptatt av 
å ta vare på familie og venner, og hun likte også å reise og oppleve nye ting. I de senere år ble det 
både elvebåttur på Rhinen og nå sist en amerikatur til Texas sammen med en av sønnene. 

Sammen med sin mann Erling, fikk hun sin første lundehund i 1994, Møstertunet’s Stella.  De had-
de ikke kennelnavn, men 5 kull ble det etterhvert. Den siste hunden, Ålvisheim’s Nare Livesson, 
fikk hun som omplasseringshund i 2013, da den var 5 år. Hun var veldig glad i Nare, selv om hun 
syntes han var litt bortskjemt.... Kari har vært medlem i Norsk Lundehund Klubb siden 1995, og 
i de senere år både som fylkeskontakt for Hordaland/Sogn & Fjordane fra 2011 til 2015, og som 
medlem og senere leder i valgkomitéen fra 2012 til 2014. Sist vi møtte henne var da vi var samlet 
på Ål til årsmøte og spesialutstilling i lundehundklubben i fjor sommer, og vi husker henne som en 
aktiv og engasjert lundedame.

Vi tenker på hennes sønner og deres familier, og lyser fred over Karis minne!

Lille Wagtskjold
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Program for helgen

• Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK, påmeldingsfrist 08.06.2016.
Spørsmål kan sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Elin».

• Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet.

• Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Festmiddag». Frist for bin-
dende på melding til  festmiddag: 01.07.2016. 

• HUSK: 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. ALLE HUNDENE SKAL VÆRE VAKSINERT I HENHOLD TIL NKKs REGLER. VALPER 
UNDER 4 MÅNDERS ALDER HAR IKKE ADGANG TIL UTSTILLINGSPLASSEN.

Påmelding

Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til.  Vi har 
følgende oppgaver som må løses: rigging av utstillings-
område, tombola, rydding etter utstillingen. Hvis du 
kan bidra så sende epost til   spesial@lundehund.no og 
merk eposten med ”Dugnad”.

Det blir mulighet for å kjøpe enkel mat og drikke i 
service bygget til campingplassen.

Arrangementskomité
Rita Daverdin, Sigrun Rytter, Elin Mariboe  Hovde, 
Marc Daverdin, Jon Wagtskjold og Geir Morten 
Jansberg. 

Felles epost adresse for hele arrangementet er 
spesial@lundehund.no.  

Spørsmål kan rettes til Rita på tlf 922 36 662 eller 
Jon på tlf 908 61 265

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til treff og utstilling

på Fredvang 
i Flakstad kommune, Lofoten

8. - 10. juli 2016 INNKALLING 
TIL ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUND KLUBB

Fredag 8. JULI 2016 KL 1730 -1900
LYSBØEN UNGDOMSHUS, RAMBERG I LOFOTEN

Dagsorden

Åpning av årsmøtet ved leder

1. Godkjenning av antall stemmeberettige

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen

5. Årsmelding for Norsk Lundehund Klubb

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Fastsettelse av medlemskontingent

9. Innkomne saker

10. Saker fremmet av styret

11. Valg

Velkommen til årsmøte!
Styret

Merk: frist for innsending av saker som medlemmene ønsker å ta opp er 5 uker før 
årsmøtet.  Saker må være styrets leder i hende innen 3. juni 2016.
Saker sendes til: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell. E-post: leder@lundehund.no

Fredag 08.07 16:30 Info-møte, tilbud om giardia-test

17:30 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb. Ungdomshuset Lysbøen, Ramberg

20:00 Sosialt samvær med kaffe, smørbrød og kaker. Basar til inntekt for NLK.

Lørdag 09.07 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert. Dommer Åse Jakobsen, Tromsø. Sted: 
Fredvang Strand og Skjærgårdscamping. Elektronisk påmelding via NKK.

19.00 Festmiddag. Ungdomshuset Lysbøen, Ramberg. Koldtbord ”Havets delikatesser”. 
Pris: kr 325,- pr. person, barn under 12 år gratis

23:00 Tur i Midnattssol. Tur går fra Fredvang (Husk gode sko, varmt tøy, termos med 
varmt drikke. (Værforbehold)

Søndag 10.07 09:00 Mønstring av prosjekthundene v/ Christen Lang, utstillingsområdet.

11:00 Mentalbeskrivelse for lundehund, ved utstillingsområdet

13:00 Tur, ikke avklart (værforbehold)

mailto:spesial%40lundehund.no?subject=
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ÅRSMELDING	FOR	NORSK	LUNDEHUND	KLUBB	FOR	PERIODEN	2015	-	2016	

	

TILLITSVALGTE	
Styrets	sammensetning	
Leder:	Rita	H.	Daverdin,	Stjørdal		
Nestleder:	Elin	D.	W.	Johannessen,	Hammerfest	(2	år)	
Sekretær:	Tove	E.	Strandmoe,	Sandefjord		
Kasserer:	Sigrun	Rytter,	Minnesund		
Styremedlem:	Gerd	Langenes,	Søgne	(2	år)	
Varamedlem:	Alejandra	Garcia,	Drammen	(1	år)	
Varamedlem:	Geir	Morten	Jansberg,	Brandval	(1	år)	
	
Tallene	i	parentes	angir	hvor	mange	år	styremedlemmet	ble	valgt	for	ved	siste	årsmøte.		De	som	det	
er	ikke	angitt	år	bak	var	ikke	på	valg	i	2015.	
	
Utsending	til	RS	i	NKK:	Sigrun	Rytter,	Minnesund,	var	klubbens	representant	ved	NKKs	
representantskapsmøte	og	dialogmøte	i	november	2015.	
	
Revisor:	Øyvind	Hjelme,	Harstad	
Vararevisor:	Odd	Reidar	Gautun,	Trondheim	
	
Valgkomite:	
Gerd	Haugen,	Storsand	
Jan	Opsanger,	Dimmelsvik	
Kari	Breistøl,	Hemsedal	
	
Varamedlem:	Trygve	Widding,	Tromsø	
	
MEDLEMMER	

Medlemskategori	 2012	-	2013	 2013	-	2014	 2014	–	2015	 2015	–	2016*	

Hovedmedlem	 306	 330	 344	 343	

Husstandsmedlem	 25	 28	 27	 27	

Utenlandske	medl.	 40	 35	 25	 24	

Æresmedlem	 5	 4	 4	 4	

Gratismedlemmer	
(dommere)	

	 	 	 23	

TOTALT	 376	 398	 423	 421	

*	Pr	25.04.2016	

Kommentar:	
Vi	har	en	relativt	stabil	medlemsmasse.		Styret	ser	det	som	en	styrke	for	klubben	at	vi	har	trofaste	
medlemmer	fra	år	til	år.			
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TILLITSVALGTE	OG	STYREOPPNEVNTE	UTVALG	

Avlsrådet:	
Christen	Lang,	Bergen	(leder)	
Hanna	Gautun,	Trondheim	
Bård	Mathias	Andersen,	Mo	i	Rana	
Turid	Helfjord,	Skreia	(t.o.m.	april	2016)	
Torbjørg	(Lille)	Wagtskjold,	Bergen	

Maien	Munthe-Kaas	(Veterinær	som	kontaktes	ved	behov)	

Krysningsgruppa:	avlsrådet	utvidet	med	Sigrun	Rytter	fra	styret	
Arbeidsgruppe	foring:	Karen	Elise	Dahlmo,	Mosjøen	(leder)	og	Ellen	Brattbakk	(Mosjøen)	i	samarbeid	
med	avlsrådet	
Arbeidsgruppe	adferd	og	bruksegenskaper:	Sigrun	Rytter,	Elin	D.	W.	Johannessen,	Solveig	Bjørkenes	
Steinnes,	Christen	Lang	
Arbeidsgruppe	Giardia	hos	Lundehund:	Gerd	Langenes,	(leder),	Alejandra	Garcia,		Torbjørg	(Lille)	
Wagtskjold,		og	Rita	H.	Daverdin.	

Kontaktpersoner	ved	spørsmål	om	mage/tarm	problemer:	
Gerd	Haugen,	Sætre	
Unni	Hofstad,	Vikna	
Liv	Skjervik,	Sandnes	

Valpeformidler:		
Liv	Skjervik,	Sandnes	

Norsk	Lundehund	Klubbs	database:	
Marc	Daverdin,	Stjørdal	(databaseansvarlig)	
Merete	Evenseth,	Tromsø	(t.o.m.	desember	2015)	
Torbjørg	(Lille)	Wagtskjold,	Bergen	(f.o.m.	oktober	2015)	
Avlsrådets	medlemmer	

Hjemmesiden:	
Ragna	Fossen,	Oslo	(redaktør)	
Elin	Mariboe	Hovde,	Vikersund		

Lundebua:	
Karen	Elise	og	Jon	Dahlmo,	Mosjøen	

Lundehund-nytt:	
Elin	Mariboe	Hovde,	Vikersund	(redaktør)	
Jon	Wagtskjold,	Bergen	
Solveig	Bjørkenes	Steinnes,	Bardu	
Dagrunn	Mæhlen,	Lensvik	(fra	LHN nr 4-2015)	
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Årets	Utstillingshund:	
Unni	Hofstad,	Vikna	(leder)	
Dagrunn	Mæhlen,	Lensvik	

Årets	Aktivitetshund:	
Elin	D.	W.	Johannessen,	Hammerfest	(leder)	
Irene	Stølan,	Ålesund		

Hundekartoteket	med	spørreskjema	om	hundens	helse,	kull	og	parringer:	
Papirarkiv:	Gro	Viken,	Roverud	
Elektronisk	arkiv:	Merete	Evenseth,	Tromsø	(t.o.m.	desember	2015),	Tove	og	Morten	Strandmoe	
(f.o.m.	januar	2016)	

Medlemskartotek:	
Merete	Evenseth,	Tromsø	(t.o.m.	desember	2015)	
Jon	Wagtskjold	(f.o.m.	januar	2016)	

Klipparkivet:	
Anne-Lise	Torsteinsen,	Vøyenenga	

Lundehundkalenderen:	
Hilde	Nordtiller,	Trondheim	

Ansvarlig	for	stand	på	messer:	
Roger	Gibson,	Oslo	
Turid	Helfjord,	Skreia	(fra	mars	2015)	

Fylkeskontakter:	
Finnmark:	Elin	D.	W.	Johannessen,	Hammerfest	
Troms:	Merete	Evenseth,	Tromsø	
Nordland:	NLK	avd.	Nordland	v/styret	
Nord-Trøndelag:	Unni	Hofstad,	Vikna	
Sør-Trøndelag:	NLK	avd.	Trøndelag	v/styret	
Møre	og	Romsdal:	Tove-Ann	Lillevik	Vatne,	Ørsta	
Sogn	og	Fjordane/Hordaland:	Torbjørg	(Lille)	Wagtskjold,	Bergen	
Rogaland:	Liv	Skjervik,	Sandnes	
Aust	og	Vest-Agder:	Gerd	Langenes,	Søgne	
Hedmark:	Geir	Morten	Jansberg,	Brandval	
Oppland:	Gro	Viken,	Roverud	
Buskerud,	Vestfold	og	Telemark:	Gerd	Haugen,	Sætre	
Oslo:	Ragna	Fossen,	Oslo	
Akershus:	Alejandra	Garcia,	Drammen		(midlertidig)	
Østfold:	Irene	Zakariassen,	Torp	
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STYRETS	AKTIVITET	I	PERIODEN	
Styret	har	avholdt	9	styremøter	i	perioden.		Det	fysiske	styremøtet	ble	avholdt	på	Stjørdal	i	oktober,	
og	halvparten	av	møtet	ble	viet	fellesmøte	med	avlsrådet.		De	resterende	8	møtene	er	avholdt	på	
SKYPE.	
	
Styret	har	behandlet	57	saker	i	perioden.	
	
Styret	konstituerte	seg	i	første	møte	som	ble	avholdt	4.	august	2015.	Alle	styrets	faste	medlemmer	
hadde	da	bak	seg	en	eller	flere	perioder	som	tillitsvalgte.		Vi	fikk	en	ny	vara:	Geir	Morten	Jansberg,	
Brandval.	Begge	vara-medlemmene	har	møtt	i	alle	styremøtene.	Ved	avstemming	har	det	vært	de	
faste	medlemmene	som	har	stemt,	men	synspunktene	til	varamedlemmene	er	hørt	i	alle	saker.	
	
Saker	vi	vil	fremheve	spesielt:	

• Mandat	for	avlsråd		
• Mandat	for	krysningsgruppe	
• Gjennomgang	av	avlsrådets	arbeidsoppgaver		
• Gjennomgang	av	kommunikasjon	mellom	styre	og	avlsråd	
• Gjennomgang	av	kommunikasjon	mellom	styre	og	krysningsgruppe	
• Styrets	representasjon	i	krysningsgruppa	
• Oppnevning	av	Arbeidsgruppe	Giardia	
• Forbedring	av	backup-system	for	databasen	vår	
• Nye	personer	til	å	føre	medlemskartotek	og	hundekartotek	
• Fastsetting	av	ny	valpepris,	sprangpenger	og	paringsavgift		
• Utvidelse	av	redaksjonskomiteen	i	Lundehundnytt	
• Poengberegning	for	årets	utstillingshund	og	årets	aktivitetshund	
• Utforming	av	høringsuttalelse	til	notat	"Endringer	i	NKKs	grunnregler	for	avl	og	oppdrett"	
• Deltakelse	på	møte	for	nordiske	lundehundklubber		i	Stockholm		

	
Som	det	vil	fremgå	av	stikkordene	ovenfor	har	arbeidsåret	for	styret	vært	preget	av	forbedring	av	
organisasjonen.		Styret	og	avlsrådet	hadde	felles	møte	i	Stjørdal	i	oktober	hvor	bl.a.	mandat	for	
avlsråd	og	krysningsgruppe	ble	diskutert.		På	bakgrunn	av	denne	diskusjonen,	og	i	samarbeid	med	
avlsrådet,	ble	det	satt	opp	mandat	for	avlsråd	og	krysningsgruppe.	Det	vanskeligste	punktet	var	å	
definere	funksjonstid	for	medlemmene	i	avlsråd	og	krysningsgruppe,	men	styret	valgte	til	slutt	en	
modell	med	4	års	funksjonstid	med	mulighet	for	forlengelse.		De	som	bli	oppnevnt	til	avlsråd	har	
først	en	gjensidig	prøvetid	på	ett	år.		Deretter	sitter	de	i	tre	år,	før	de	skal	kontaktes	av	styret	for	en	
vurdering	av	en	ny	periode.	Avlsrådet	er	klubbens	fagorgan,	og	det	er	viktig	at	man	sikrer	kontinuitet	
og	stabilitet	i	dette	organet.		Derfor	ble	såpass	lang	funksjonstid	vedtatt.		Den	samme	vurderingen	
gjelder	for	krysningsgruppa.	
	
I	denne	perioden	består	avlsråd	og	krysningsgruppe	av	de	samme	styreoppnevnte	representanter,	
med	et	unntak:	i	krysningsgruppa	har	Sigrun	Rytter	fra	styret	vært	inkludert	i	epost-systemet	til	
gruppa.		Dette	for	at	styret	skal	ha	en	tettere	kommunikasjon	med	krysningsgruppa.	
	
Styret	har	sett	det	som	svært	viktig	at	det	er	en	jevn	informasjonsstrøm	mellom	faggruppene	og	
styret,	og	vi	har	tatt	i	bruk	klubbens	info-strategi	for	å	klargjøre	hvordan	denne	informasjonsflyten	
skal	foregå.		Dette	kan	man	med	fordel	utvikle	videre.	
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Ved	årsmøtet	i	2015	ble	det	lagt	fram	en	plan	om	å	opprette	en	arbeidsgruppe	på	Giardia.		Gruppa	
skal	ta	for	seg	hele	problematikken	rundt	infeksjoner	med	tarmparasitten	Giardia.		Styret	fikk	
oppnevnt	en	arbeidsgruppe	og	mandat	for	den	er	under	godkjenning.		I	det	årsmeldingen	skrives	er	
det	planlagt	innsamling	av	avføringsprøver	fra	alle	hundene	som	deltar	på	årets	treff/spesialutstilling.	
Prøvene	vil	bli	analysert	ved	veterinærmedisinsk	lab.	i	Oslo/Bergen.	Ansvarlig	for	analysene	vil	bli	
forsker	Kristoffer	Relling	Tysnes,	Norges	Veterinærhøgskole.	

Klubbens	egen	database	er	nå	komplett.	Det	er	et	stort	arbeid	som	er	gjort	for	å	digitalisert	alle	
kjente	stamtavler	over	alle	lundehunder	siden	1930-tallet.			
For	å	sikre	at	dette	arbeidet	ikke	skal	forsvinne	i	et	tilfeldig	datakræsj	har	det	blitt	innkjøpt	en	ekstra	
harddisk	som	står	hos	Marc	Daverdin,	samt	at	databasen	lagres	på	flere	steder.		Sikring	av	dataene	
har	vært	gjort	av	Marc	Daverdin	i	samarbeid	med	Ragna	Fossen.	

I	november	ga	Merete	Evenseth	beskjed	om	at	hun	ønsket	avløsning.		Merete	har	ført	
medlemskartotek	og	hundekartotek	i	mange	år.		Styret	oppnevnte	Jon	Wagtskjold	til	å	føre	
medlemskartoteket,	mens	Tove	og	Morten	Strandmoe	ble	oppnevnt	til	å	føre	hundekartoteket.	
Styret	vil	med	dette	takke	Merete	for	en	fantastisk	opprydding	og	innsats	for	å	holde	kartotekene	
ved	like.	

Etter	anmodning	fra	medlemmene	ble	valpepris,	sprangpenger	og	paringsavgift	tatt	opp	til	vurdering.	
Styret	ba	avlsrådet	om	hjelp.		Samlet	kom	vi	fram	til	at	valpeprisen	skulle	økes	til	14	000,-	kr	fra	
nyttår.		Sprangpenger	(500	kr	hvis		det	blir	valper)	og	paringsavgiften	(1750	kr	pr.	valp).		
Tilbakebetaling	ved	kryptorchisme	er	satt	til	4000	kr	pr.	valp	og	hannhundeier	betaler	500	kr	til	tispe-
eier	ved	dette	tilfellet.	Disse	endringene	ble	gjort	for	å	følge	utviklingen	i	de	andre	norske	rasene	vi	
sammenligner	oss	med.	

Redaksjonskomiteen	for	Lundehund-nytt	ba	om	å	få	utvide	komiteen	med	ett	medlem.		Styret	
oppnevnte	Dagrunn	Mæhlen.		Hun	startet	på	jobben	fra	og	med	Lundehundnytt	nr	4	2015.		Styret	vil	
fremheve	jobben	redaksjonskomiteen	gjør.		Vårt	medlemsblad	holder	en	svært	høy	kvalitet.	I	hvert	
nummer	er	det	nytt	fra	avlsråd	og	krysningsgruppe,	samt	annet	fagstoff.		I	tillegg	er	det	flere	artige	
småartikler	fra	hele	Norge.		Styret	mener	bladet	må	fortsette	i	sin	nåværende	form	siden	det	er	den	
sikreste	måten	å	nå	alle	medlemmer	på.	Styret	vil	takke	alle	i	redaksjonskomiteen	for	en	flott	innsats	
i	perioden.	

Poengberegningen	for	Årets	Utstillingshund	og	Årets	Aktivitetshund	har	vært	gjennom	revisjon.		
Dette	er	det	gjort	rede	for	i	Lundehundnytt	nr	4	2015.		Styret	vil	takke	begge	komiteene	for	en	flott	
jobb	også	i	denne	perioden.	

Ved	starten	av	2016	fikk	klubben	et	høringsnotat	fra	NKK	som	omhandlet	de	etiske	retningslinjene	
for	avl	og	oppdrett.		Avlsrådet	gikk	gjennom	notatet	og	avga	sin	høring	til	styret	i	mars.		Styret	sendte	
inn	sin	uttalelse	til	NKK	i	april.		Det	er	ikke	store	endringer	NKK	foreslår,	men	en	tydeliggjøring	og	et	
ønske	om	felles	praksis	mellom	raseklubbene.		Vår	høringsuttalelse	finnes	på	klubbens	hjemmesider.	

Norsk	Lundehund	Klubb	var	representert	på	nordisk	møte	i	Stockholm	for	lundehundklubber	i	
november	med	Turid	Helfjord,	Christen	Lang	og	Rita	H.	Daverdin.		Dette	er	et	viktig	forum	for	NLK	for	
å	dele	informasjon	om	hvordan	vi	jobber	for	rasen.		Et	viktig	tema	denne	gangen	var	
krysningsprosjektet,	og	mulig	samarbeid	med	Svenska	Lundehund	Sällskapet.		Vi	diskuterte	bl.a.	
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muligheten	for	at	valper	i	krysningsprosjektet	kan	bo	i	Sverige.		Neste	møte	er	planlagt	lagt	til	Finland	
i	løpet	av	høsten	2016.	
	
Vi	har	også	i	innværende	periode	mottatt	donasjoner	fra	enkelt-medlemmer,	totalt	46	300	kr.	Vi	har	
valgt	å	øremerket	disse	donasjonene	til	helsearbeid.	Vi	er	svært	takknemlig	og	rørt	over	dette,	og	
takker	på	det	varmeste	for	disse.	
	
Spesielle	hendelser:	

• Klubben	arrangerte	et	stort	seminar	om	IL	hos	lundehund	helgen	1.	-	3.	mai	2015.		
• Mønstring	av	prosjekthunder	ved	treffet	i	Ål	i	Hallingdal.	
• Stand	og	dommerseminar	ved	Eurodog	2015	(se	rapport	fra	avlsrådet).	

	
IL-seminar:	
Helgen	1.	-	3.	mai	2015	arrangerte	klubben	et	stort	seminar	om	IL	hos	lundehund.		Vi	hadde	invitert	
både	forskere	og	vanlige	lundehundeiere	til	å	snakke	om	IL.		Det	ble	gjort	videopptak	fra	seminaret,	
som	er	tilgjengelig	på	klubbens	hjemmeside.	Rapport	fra	seminaret	er	presentert	i	Lundehundnytt	nr	
3	2015.		
	
Tilbakemeldingene	var	alle	svært	positive	og	selv	om	man	ikke	kom	nærmere	en	forståelse	av	hva	
som	forårsaker	IL	hos	lundehund,	så	fikk	alle	deltakerne	en	grundig	innføring	i	problemkomplekset.			
	
Seminaret	ble	gjort	mulig	ved	store	donasjoner	fra	enkelt-medlemmer.		Styret	vil	med	dette	takke	
alle	som	bidro	økonomisk	og	på	andre	måter	slik	at	vi	fikk	gjennomført	seminaret.	
	
Mønstring	av	prosjekthundene:	
I	forbindelse	med	treffet	i	Ål	i	Hallingdal	i	juli	ble	alle	eierne	av	prosjekthunder	invitert	til	å	delta	i	en	
mønstring.		Av	de	seks	hundene	som	ble	født	i	august	2014,	fant	hele	5	veien	til	Ål.		Det	ble	tatt	opp	
film	av	hver	hund,	samt	at	det	ble	tatt	en	rekke	still-bilder.		Hver	hund	ble	beskrevet	på	et	skjema.		
Christen	Lang	stod	for	mønstringen,	og	han	avsluttet	det	hele	med	å	beskrive	prosjekthundene	hver	
for	seg	og	gi	en	samlet	vurdering	av	dem.		Dette	arbeidet	skal	nå	videreføres	i	tilknytning	til	årets	
treff	og	utstilling.		Samlet	sett	var	alle	hundene	en	"god"	blanding	av	lundehund	og	buhund.		Ingen	
utmerket	seg	i	retning	av	buhund	eller	lundehund.		Ett	rasetypisk	trekk	var	felles	for	alle:	ørene	kan	
brettes	fremover.		Alle	hadde	5	-	6	tær	på	hver	labb.		I	størrelse	og	kroppsbygning	var	alle	noe	midt	
mellom	lundehund	og	buhund,	men	siden	de	var	knapt	ett	år	gamle	vil	man	kunne	vurdere	dette	
nærmere	på	årets	mønstring.	
	
ÅRSRAPPORT	FRA	AVLSRÅDET	

Avlsrådet	har	i	denne	perioden	hatt	følgende	medlemmer:	

Christen	Lang,	Bergen	(leder)	
Hanna	Gautun,	Trondheim	
Bård	Mathias	Andersen,	Mo	i	Rana	
Torbjørg	Lille	Wagtskjold,	Bergen	(fra	oktober	2015)	
Turid	Helfjord,	Skreia	(fra	oktober	2015)	
	
Rådet	har	hatt	2	fysiske	møter	i	perioden,	hvorav	ett	sammen	med	styret	i	oktober,	flere	møter	på	
Skype	og	har	behandla	saker	fortløpende	pr	e-post.	
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Det	har	vært	løpende	kontakt	med	lundehundeiere	og	folk	som	er	interessert	i	rasen.	Avlsrådet	får	
henvendelser	via	telefon,	e-post	og	Facebook	fra	hundeeiere	som	søker	råd	i	forbindelse	med	
avlskombinasjoner	og	annet	forbundet	med	avl,	sykdom	mm.	Noen	ganger	kan	kontakten	vare	over	
mange	uker	og	være	ganske	hyppig.	Denne	aktiviteten	er	viktig	for	rasen.	
	
Huskeliste	for	oppdrettere	
Denne	ligger	ute	på	klubbens	hjemmeside	og	blir	oppdatert	etter	behov.	
	
IL-seminar	på		Andebu	
På	IL-seminaret	i	mai	deltok	medlemmer	av	avlsrådet	med	informasjon	om	gastroguiden.	
	
Gastroguide	
Gastroguiden	er	påbegynt	og	foreløpig	er	to	artikler	lagt	ut	på	hjemmesiden	etter	å	ha	stått	i	LHN.		
	
Giardiagruppen	
Et	medlem	av	avlsrådet	deltar	i	den	gruppen	som	arbeider	med	Giardia	på	lundehund.	Se	egen	
rapport	fra	Giardiagruppen.	
	
Databasen	
Torbjørg	Lille	Wagtskjold	har	gått	inn	som	avlsrådets	representant	i	forbindelse	med	videreutvikling	
av	databasen	i	samarbeid	med	Marc	Daverdin	som	har	stått	for	etablering	og	utvikling	av	basen.	
	
Internasjonalt	dommerseminar	
I	forbindelse	med	EDS	2015	tidlig	i	september	arrangerte	avlsrådet	sammen	med	repr.	for	styret	et	
internasjonalt	dommerseminar.	Rasekompendiet	som	er	oversatt	til	engelsk,	tysk	og	fransk	var	til	god	
hjelp.	
	
Deltakelse	på	kurs	og	seminar	
Avlsrådsmedlemmer	har	deltatt	på	Kynologikurs	og	Utvida	kynologikurs	i	regi	av	NKK	(for	egen	
regning),	samt	på	Forskningsforum	HUND	2015.	
	
Informasjonsarbeid	
Avlsrådet	har	hatt	egne	innlegg	i	hvert	nummer	av	LHN	om	aktuelle	tema	rundt	avl	og	helse	(9	stk)	og	
krysningsprosjektet	(5	stk).	Det	har	også	vært	en	artikkel	i	Hundesport	om	prosjektet.	Medlem	av	
avlsrådet	hadde	hovedansvaret	for	en	meget	vellykket	stand	under	EDS.		
	
Krysningsprosjektet	
Gruppa	som	arbeider	med	krysningsprosjektet	ble	omorganisert	i	og	med	at	Turid	Helfjord	som	
hadde	vært	styrets	representant	i	gruppa	gikk	ut	av	styret	og	ble	oppnevnt	til	å	være	med	i	avlsrådet.	
Krysningsgruppa	har	i	perioden	bestått	av	avlsrådet	med	Sigrun	Rytter	som	mottaker	av	e-poster	som	
omhandler	prosjektet.		
	
Under	treffet	på	Ål	møtte	5	av	6	hunder	fra	det	første	prosjektkullet	med	buhund	mor	og	lundehund	
far,	B1-kullet.	Hundene	var	da	ca	11	mnd.	gamle.	Hundene	ble	mønstra,	målt,	veid	og	beskrevet	ved	
hjelp	av	et	detaljert	skjema	som	var	utarbeidd	på	forhånd.	Eierne	er	nå	begynt	med	å	HD	rtg	B1-
kullet,	noe	som	er	krav	for	at	de	evt.	skal	kunne	brukes	videre	i	avl.	Avlsrådet	er	begynt	å	planlegge	
neste	generasjon.	
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13. sept.	2015	ble	det	født	to	hanner	på	Island	med	islandsk	fårehund	mor	og	lundehund	far.	Disse 
valpene	kom	til	Norge	i	begynnelsen	av	januar	2016	og	er	registrert	i	NKK	med	suffix	I1.
Det	ble	forsøkt	parring	med	en	godkjent	norrbotnspets	tispe	høsten	2015,	men	det	ble	ikke	noe 
resultat.

Det	arbeides	fortsatt	med	å	finne	en	buhundtispe,	en	islandsk	fårehundtispe	og	en	
norrbotnspetstispe.	Vi	har	fått	positivt	svar	fra	en	buhundeier	og	en	islandsk	fårehundeier,	men	det	
mangler	noe	for	at	parring	kan	finne	sted.	
Det	er	stor	interesse	for	krysningsprosjektet	og	avlsrådet	får	ofte	henvendelser	fra	folk	som	er	
interessert	i	valp.	

VALPEPRODUKSJONEN	I	2015	
v/valpeformidler	Liv	Skjervik		

Det	er	fremdeles	en	jevn	etterspørsel	etter	valper,	og	veldig	mange	står	på	venteliste	for	å	få	en	av	
disse	flotte	lundevalpene!	De	fleste	fyller	ut	skjema	via	klubben	med	sine	ønsker,	men	noen	tar	
kontakt	pr	telefon	og	vil	høre	mer	om	rasen,	og	om	det	er	en	hund	som	passer	i	familien.	

2015	var	et	gledelig	godt	valpeår	med	86	levende	valper	født	i	løpet	av	året,	hvorav	51	hanner	og	35	
tisper.	29	kull	ble	det,	med	2,9	valper	i	gjennomsnitt	pr	kull.	Det	er	veldig	bra.	Det	er	også	veldig	
gledelig	at	7	nye	oppdrettere	fikk	sine	første	valpekull	i	fjor!	

1	kull	med	5	valper	
11	kull	med	4	valper	
8	kull	med	3	valper	
4	kull	med	2	valper	
5	kull	med	1	valp.	

I	tillegg	ble	det	født	11	valper	som	enten	var	døde,	eller	døde	rett	etter	fødsel,	samt	1	valp	som	døde	
ca	2	mnd	gammel.	

Jeg	vil	fremdeles	gjerne	ha	beskjed	når	paring	har	skjedd,	og	valper	er	født.	(Det	er	ikke	alltid	jeg	får	
med	meg	det	som	blir	lagt	ut	på	facebook!)	

Velkommen	til	eventuelle	nye	oppdrettere	i	2016!	

RAPPORT	FRA	ARBEIDSGRUPPE	GIARDIA	HOS	LUNDEHUND	
v/	arbeidsgruppa	
Arbeidsgruppe	Giardia	hos	lundehund	ble	opprettet	av	styret	i	oktober	2015.	Gruppa	sorterer	direkte	
under	styret	i	klubben.		Arbeidsgruppe	skal	sette	fokus	på	hvordan	infeksjon	med	tarmparasitten	
Giardia	forløper	hos	rasen	Norsk	Lundehund,	og	om	det	er	en	sammenheng	mellom	denne	parasitten	
og	klinisk	IL.		Giardia	forårsaker	vanligvis	en	mild	infeksjon	hos	hund,	og	det	er	relativt	sjelden	man	
ser	kliniske	symptomer	på	giardiasis.		Hos	lundehund	har	vi	rapporter	på	kraftige	kliniske	symptomer,	
vedvarende	diare,	og	i	enkelte	tilfeller	død	som	følge	av	vedvarende	infeksjon.		Dette	gjelder	særlig	
unge	hunder.		På	bakgrunn	av	disse	observasjonene	har	klubbens	startet	et	prosjekt	hvor	det	i	første	
omgang	skal	gjennomføres	en	kartlegging	av	forekomst	av	parasitten	hos	de	hundene	som	deltar	på	
årets	treff/utstilling.	Arbeidsgruppa	skal	også	jevnt	informere	om	giardiasis	og	gi	råd	til	de	som	har	
hunder	med	infeksjonen.	
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RAPPORTER	FRA	AVDELINGER	OG	FYLKESKONTAKTER	

Årsrapport	for	Norsk	Lundehund	Klubb	avd.	Trøndelag	

v/	Styret	
	
Styret	for	Norsk	Lundehund	Klubb	Avdeling	Trøndelag	har	i	2015	bestått	av:	
Hanna	Gautun	(leder)	
Siri	Monkan	(nestleder)	
Gunn	Tove	Ormset	(kasserer)	
Hilde	M.	Helgesen	(sekretær)	
Hege	Belsvik	(styremedlem)	
Oddbjørg		Bakk	(varamedlem)	
Trond	Åge	Seem	(varamedlem)	
	
Revisorer:	
	Mari	Østgaard,	Claudia	Melis	(vara)	
	
Valgkomiteen	har	bestått	av:	
Solvor	Melum,	Unni	Storli	og	May	Elisabeth	Lernæs	Selbekk,	
	
Avdelingen	avholdt	årsmøte	7.	februar	2015.		
Styret	har	hatt	6	ordinære	styremøter.		
	
Avdelingen	har	hatt	følgende	aktiviteter	i	perioden:	
	
Ringtrening	og	grilling	hjemme	hos	Hilde	Nordtiller	12.	mai	ble	avlyst	pga	elendig	vær.	
	
Vårtreff	7.	juni		på	Orkdal	hundeklubbs	område.		10	tobeinte	og	13	firbeinte	deltagere	kom.		Agility-
trening	og	lek	for	hundene.	Grilling	og	kaffekos	for	menneskene.	Avdelingen	stilte	med	grill	og	drikke.	
	
Agilitykurs	v/Sportshunder	fom	6.	mai	på	Ekra	Gartneri	på	Klett.		Kurset	var	på	5	kvelder	á	2	timer	og	
var	tilrettelagt	for	alle	nivå.	Avdelingen	sponset	kursavgiften	for	medlemmene	slik	at	de	betalte	kr.	
700	for	kurset.	Forutsatt	ledig	plass,	var	det	mulig	å	delta	med	hund	nr.	2	for	kr.	350	og	for	ikke-
medlemmer	(uten	sponsing)	for	kr.	1125.	Maksimalt	antall	deltakere	ble	satt	til	12	hunder.	I	alt	
deltok	11	hunder	og	7	medlemmer.	Kurset	ble	vel	gjennomført	med	gode	tilbakemeldinger	fra	
deltakerne.	
	
Høsttreff	på	Kvam	Camping	ved	Snåsavatnet	12-13	september.		Lørdagen	startet	med	utstillingen	på	
Steinkjer	der	17	lundehunder	deltok.	På	ettermiddagen	reiste	de	fleste	til	Kvam	Camping	der	vi	
samlet	oss	ved	grillen	kl	18.00.	I	tillegg	til	grillmat	vanket	det	kake,	kaffe	og	rebusløype	for	grupper	på	
tvers	av	alder.	Søndagen	dro	vi	på	blåbærtur.		I	alt	deltok	21	tobeinte	og	20	firbeinte	på	treffet.	I	
tillegg	til	deltagere	fra	begge	Trøndelagsfylkene	hadde	vi	besøk	fra	Nordland.	

Julelunsj	søndag	29.	november	på	Øye	Grendehus,	Øysand.	17	tobente	og	9	firbente	deltok.		
Avdelingen	avholdt	sin	tradisjonelle	julelunsj	med	tur,	koldtbord	med	mye	god	mat,	og	lotteri	med	
spennende	premier.	Inntekten	av	lotteriet	ble	på	kr.	870.		
	
Støtte	til	kursavgift.		
Medlemmer	som	ikke	hadde	anledning	til	å	delta	på	agilitykurset	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.	
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Reisestøtte	til	IL-seminar	på	Andebu	
Avdelingen	lyste	ut	reisestøtte	på	i	alt	3000	kr	til	medlemmer	som	ønsket	å	delta	på	klubbens	IL-
seminar	i	mai.	Tre	medlemmer	søkte	og	ble	tildelt	støtte	på	kr	1000	hver	for	dette	formålet.	
	
Grasrotandel	til	Avdeling	Trøndelag	
Avdelingen	er	registrert	for	å	motta	støtte	gjennom	grasrotandelordningen	til	Norsk	Tipping.	
Ordningen	ga	en	inntekt	på	kr.	6764	i	2015.		
	
Eiendeler	
Pr.	31.12.2015	har	Norsk	Lundehund	Klubb	AvdelingTrøndelag	følgende	eiendeler:	
Ett	utstillingsbord	
Ett	utstillingstelt	
To	dommerkofferter	
En	roll-up	
	
Innlegg	til	LH	Nytt	
Styret	har	sent	inn	kort	rapport	om	aktiviteten	i	avdelingen	til	samtlige	4	nummer	av	Lundehund	Nytt	
i	2015.	
	
Facebook	
Avdelingen	har	en	egen	Facebook-side:	Norsk	Lundehund	Klubb	Avdeling	Trøndelag.	
https://www.facebook.com/pages/Norsk-Lundehundklubb-avd-
Tr%C3%B8ndelag/1590730547819151?fref=ts	
	

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

	
	
Årsrapport	for	Norsk	Lundehund	Klubb	avd.	Nordland	
v/styret	
	
Avdeling	Nordland	hadde	pr.	31.12.15	registrert	49	medlemmer,	derav	6	husstandsmedlemmer.	Det	
er	på	samme	tidspunkt	i	overkant	av	100	hunder	i	fylket.		
Styret	har	i	2015	bestått	av;	

Karen	Elise	Dahlmo	leder,	Eirik	Anders	Olsen	nestleder,	Tina	Karstensen	Fransson	kasserer,	Ellen	
Brattbakk	sekretær,	Janne	E.	Haustreis	styremedlem,	Bjørg	Skundberg	og	Tove	Bastesen	
varamedlemmer.	

Valgkomite:	Hermund	Brækken,	Bård	Mathias	Andersen	og	Beate	Leirfall	Danielsen	

Årsmøtet	ble	holdt	i	Bodø	28.02.15,	og	det	har	vært	avholdt	2	styremøter	i	perioden.	

Aktiviteter:	helga	08.	–	10.05.15	var	medlemmene	i	avdelingen	invitert	til	vårtreff	hos	Frode	Schei	og	
Tove	Bastesen.	Her	møtte	15	mennesker	og	15	hunder	opp	til	sosialt	samvær	og	trivelig	
hundefellesskap!	I	tillegg	ble	den	årlige	båtmessa	avviklet	i	Sandnessjøen	den	helga	og	vi	benyttet		
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anledningen	til	å	promotere	Lundehunden	ved	å	ha	«stand»	på	messa.	

	

I	august	var	det	hundeutstilling	i	Mosjøen,	Vefsnutstillinga.	Lundebua	var	tilstede	på	
utstillingsområdet	og	fungerte	som	et	samlingspunkt	for	Lundehundene	og	eierne	som	var	der.	

Høsttreffet	som	var	planlagt	i	Saltstraumen	i	september	måtte	dessverre	avlyses	p.g.a	dårlig	vær.	

Det	har	også	vært	små	uformelle	treff	som	avtales	via	Facebook.	Oppmøtet	varierer	en	del,	men	
disse	treffene	er	alltid	like	trivelige	og	nyttige	for	både	hunder	og	mennesker.		

I	første	halvdel	av	året	jobbet	også	to	av	medlemmene	i	avdelingen,	Karen	Elise	og	Ellen,	i	en	komite	
som	bistod	avlsrådet	med	gjennomføring	av	foringskartleggingen.	Foreløpige	resultater	av	
kartleggingen	ble	lagt	fram	av	Karen	Elise	på	IL-seminaret	i	Andebu	i	mai.		

Vi	har	97	hunder,	40	medlemmer	og	av	spesielle	begivenheter	bør	nevnes	Margit	Våtviks	to	siste	kull	
på	11	valper	til	sammen.	
	
	
Årsrapport	fra	Hordaland,	Sogn	og	Fjordane	
v/	Lille	Wagtskjold	
	
Siste	år	har	det	blitt	arrangert	2	lundehundtreff	på	Myrbø	ved	Bergen,	med	relativt	godt	fremmøte.	I	
juni	deltok	6	hunder	og	9	personer,	og	i	november	deltok	8	hunder	og	15	personer.	Vi	var	på	en	
inngjerdet	grusbane	der	hundene	fikk	springe	fritt,	og	folket	fikk	kaffe	og	kake,	og	kunne	bli	kjent	
med	hverandre.	Vi	håper	på	godt	fremmøte	på	treffene	fremover,	selv	om	vi	er	spredt	over	store	
avstander	med	lang	og	ofte	vanskelig	vei.		

Ved	hundetellinga	ble	det	oppnådd	kontakt	med	alle	lundehundeierne	i	de	to	fylkene,	og	tellinga	
viste	42	hunder	i	disse	to	fylkene,	18	tisper	og	24	hanner.	Disse	fordeler	seg	med	35	hunder	i	
Hordaland	og	7	i	Sogn	&	Fjordane.	I	perioden	døde	3	hanner	og	1	tispe,	og	2	hunder	har	flyttet	til	
andre	fylker.	28	lundehundeiere	er	medlemmer	i	NLK.	Fylkets	eldste	hund	er	nå	12	½	år	gammel,	
hannhunden	Sjaff	av	Fjelleng.	

	

Årsrapport	fra	Oslo	
v/Ragna	Fossen	

Vi	byttet	fylkeskontakt	for	Oslo	omkring	sommertider	2015.	Det	er	ca	30	lundehunder	i	Oslo,	hvorav	
ca	2/3	er	hanner.	5	nye	valper	er	bosatt	i	Oslo	i	løpet	av	2015.	Jeg	tror	også	at	vi	har	en	
omplasseringshund	i	byen	som	vi	ikke	har	klart	å	fange	opp	hvor	har	kommet	fra.	

Både	i	2015	og	i	2016	har	vi	hatt	forespørsler	om	å	få	«hilse	på	en	lundehund»,	noe	som	ordner	seg	
veldig	enkelt,	og	er	en	fin	måte	for	nye	eiere	å	bli	kjent	med	rasen.	

Vi	har	hatt	ett	sosialt	treff	i	september	2015,	og	så	langt	har	vi	hatt	2	treff	i	2016	(februar	og	april).	
Ved	siste	(regnfylte)	treff	hadde	vi	hele	22	lundehunder	til	stede	på	dressursletta	på	Ekeberg,	det	var	
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veldig	artig	å	se.	Det	kommer	lundehunder	fra	omkringliggende	fylker	også,	og	det	er	bare	hyggelig	at	
så	mange	har	lyst	til	å	ta	turen.	

Fra	min	side	som	fylkeskontakt	planlegger	jeg	å	arrangere	omtrent	5	treff	årlig	–	3	i	vårhalvåret	og	2	i	
høsthalvåret.	Treffene	er	uformelle	og	annonseres	som	et	sosialt	arrangement	på	Facebook,	i	tillegg	
har	jeg	noen	få	personer	jeg	informerer	spesifikt.	Kontakt	meg	gjerne	hvis	du	har	lyst	til	å	være	med.	

Årsrapport	fra	Akershus	
v/	Alejandra	Garcia	

I	2015	hadde	vi	48	hunder	fordelt	på	19	tisper	og	29	hanner.	

Etter	tellingen	er	tallet	19	tisper	og	26	hanner.	Totalt		45	hvor	8	av	dem	var	valper	som	kom	til	
distriktet.	En	gledelig	økning	hos	oss.	

4	eiere	har	jeg	ikke	fått	kontakt	med.	

Vi	har	mistet	4	hunder	hvor	to	døde	av	alderdom.	Den	eldste	ble	15.5	år	og	hadde	vært	frisk	hele	
livet.	

De	fleste	jeg	har	snakket	med	kan	fortelle	om	friske	hunder	og	det	er	godt	å	høre.	

Jeg	er	midlertidig		kontaktperson	for	Akershus,	men	bor	i	Drammen	.	Vi	har	hatt	3	treff	hvor	det	har	
kommet	folk	fra	flere	fylker	som	møter	opp	til	en	hyggelig	sammenkomst.	

Årsrapport	fra	Rogaland	
v/	Liv	Skjervik	

I	følge	hundetellingen	er	det	nå	50	lundehunder	i	Rogaland,	27	hanner	og	23	tisper.	Alle	
lundehundeiere	er	blitt	kontaktet.	9	hunder	er	døde	siden	sist	telling,	og	det	er	kommet	4	nye	valper.	
4	hunder	er	også	flyttet	ut	av	fylket,	og	1	omplasseringshund	er	kommet	hit	fra	Trøndelag.	3	
valpekull	er	født	i	2015,	(7	valper)	og	tre	av	valpene	bor	nå	i	Rogaland.	To	kull	er	født	hittil	i	2016.	

Fiskebekken's	Ask	(Bobb)	på	Talgje	døde	i	mars	-16.	Han	ble	15	år	og	to	uker.	
Rogalands	eldste	lundehund!	Han	blir	nok	savnet	når	det	årlige	Talgjetreffet	skal	foregå	i	august,	
trolig	den	28.	

Vi	har	stadig	de	vanlige	treffene	i	Hundeparken,	hver	tirsdag	året	rundt.	Her	er	det	grilling	for	de	
tobeinte,	mens	de	firbeinte	har	sine	aktiviteter.	Noen	liker	å	hente	ball	eller	pinner,	noen	liker	å	vasse	
i	bekken,	noen	"diskuterer"	eller	kommenterer	aktiviteter	på	retriever-parken	ved	siden	av.	Siste	
tirsdag	før	jul	hadde	vi	årsavslutning	med	riskrem	og	julekaker	samt	utlodning,	med	godt	frammøte!	

Undertegnede	deltok	på	et	agilitykurs	våren	2015,	med	veldig	godt	resultat.	Og	vi	har	startet	opp	
med	trening	igjen	nå	på	nyåret.	Et	par	andre	lundehunder	driver	også	med	trening.	Det	er	veldig	gøy	
både	for	hunder	og	eiere!	Kanskje	flere	vil	bli	med?	

Så	gjenstår	å	se	om	noen	av	våre	lundehunder	får	oppdrag	med	eggsanking	på	flyplassen	på	Sola	i	
vår!	
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Årsrapport	fra	Østfold	
v/	Irene	Zachariassen	
	
Hundetellingen	i	Østfold	har	vært	en	trivelig	affære,	og	jeg	har	hatt	lange	samtaler	med	flere	av	dem.	
Flere	av	hundeeierene	er	ikke	på	facebook,	og	syntes	derfor	det	var	hyggelig	med	en	hundeprat.	
Siden	forrige	telling	har	det	kommet	nye	(	3)	hunder	til	Østfold,	og	alle	er	fulle	av	begeistring	for	
rasen.	To	(?)	hunder	er	ikke	blant	oss	lenger,	og	en	har	IL	mens	resten	er	friske	og	raske.		
Siste	helgen	før	jul	inviterte	vi	til	grøtfest	i	skogen,	og	mange	hadde	tatt	seg	tid	til	å	komme.	Dette	
kommer	til	å	bli	en	årlig	tradisjon.	
	
	
Årsrapport	fra	Oppland	
v/	Gro	W.	Viken	
	
I	Oppland	pr.	1/4	2016	er	det	9	hannhunder,	12	tisper.	Det	er	17	eiere,	2	av	disse	er	ikke	medlem	i	
NLK.	Vi	har	2	støttemedlemmer.	
		
Vi	fortsetter	Prøysenstua-treffene	i	samarbeid	med	Hedmark.	Der	møtes	vi	en	søndag	stort	sett	hver	
måned.	Går	en	1	1/2	-	2	timers	tur;	etterpå	raster	vi	-	er	det	finvær,	sitter	vi	ute	med	"medbrakt",	
ellers	er	det	koselig	kafeteria	der	hvor	de	har	alle	rettigheter	vi	kan	ønske	oss!	En	av	treffene	la	vi	til	
en	gard	på	Gjøvik,	hvor	vi	hadde	en	herlig	langtur	+	ditto	kosestund	ute	på	verandaen	etterpå,	med	
deilige	hjemmebakte	kaker!	(TAKK,	Oddrun	og	Knut!)	På	disse	turene	har	vi	vært	mellom	8	-	12	
hunder	og	hele	19	på	2,	noe	vi	er	veldig	fornøyde	med!	Og	vi	fortsetter	med	treffene	i	2016.	
	
Årsrapport	fra	Hedmark	
v/	Geir	Morten	Jansberg	
	
Hedmark	gjengen	har	også	år	hatt	treff	sammen	med	Oppland	gjengen.	Primus	motorer	for	dette	har	
vært		Ida	Skarkerud	og	Gro	Viken.	Det	har	vært	bra	fremmøte	og	trivelige	samlinger	med	turer	og	
mat.	
Vi	har	hatt	telling	og	startet	med	44	hunder	på	lista	og	når	alle	var	telt	var	det	fem	døde	og	en	tilgang	
så	pr	i	dag	er	det	40	lundehunder	I	Hedmark.	Det	er	en	god	spredning	i	alder	og	eldste	er	født	2002.	

Jeg	hadde	første	tellingen	2012	og	da	var	det	18	lundehunder	i	Hedmark	så	en	økning	til	40	stk	er	
kjempebra	på	fire	år.	I	denne	perioden	er	det	også	blitt	flere	nye	oppdrettere	og	flere	planlegger	
valper	I	2016	og	2017.	

	
Årsrapport	fra	Aust-og	Vest	Agder	
v/	Gerd	Langenes	
	
Her	nede	i	sør,	begynner	vi	å	samle	oss	og	bli	kjent.	Vi	er	ikke	så	mange,	men	det	er	en	hyggelig	
gjeng!			
Vi	har	til	sammen	28	lundehunder	i	distriktet.	Flere	har	vært	i	avl,	noen	har	forsøkt	og	det	planlegges	
flere	kull	det	neste	året	som	kommer.	

Våren	2015	ble	det	arrangert	ring-trening	og	sosialt	treff,	ca	8-10	ganger.	Vi	trente	sammen	og	ble	
kjent.	Fra	3	og	opp	til	11	hunder	kom	på	disse	treffene,	ikke	alle	hadde	lundehund,	men	de	fleste.	Vi	
møttes	tirsdager	på	Lunde	skole	i	Søgne,	og	det	skal	vi	også	gjøre	denne	våren.	

Vi	har	også	hatt	2	felles	rusleturer	med	hundene,	en	på	Odderøya	i	Kr-sand	og	en	i	Hellevika	i	Søgne.	
Det	blir	nok	også	flere	fellesturer	i	løpet	av	dette	året.	Det	planlegges	tur	opp	til	Søgneskiltet	første	
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uka	i	juni	i	skrivende	stund,	besøk	fra	nord	sies	de.	Håpet	er	at	flere	blir	med	på	turene	og	treffene	i	
dette	året.	

	

Årsrapport	fra	Buskerud,	Vestfold	og	Telemark	
v/Gerd	Haugen	
	
Hundene	er	talt	og	resultatet	omtrent	som	ved	forrige	telling.	Ca	70	levende	lundehunder,	noen	flere	
tisper	enn	hanner.	
	
Felles	aktiviteter	i	større	målestokk	er	ikke	registrert.	Spesialutstillingen	i	2015	var	lagt	til	Hallingdal.	
	
Det	er	født	flere	valpekull	i	perioden,	og	nye	oppdrettere	kommer	til.	
	
Årsrapport	Møre	og	Romsdal		
v/	Tove	Ann	Lillevik	Vatne	
				
Vi	har	fått	4	nye	lundehundeiere.	
	
2	omplasserte	lundehunder,	begge	til	Trøndelag.	
1	lundehund	fra	Danmark,	ikke	registrert	inn	til	Norge.	Samme	som	på	forrige	telling.	
	
6	lundehunder	død,	
1	av	magekreft	
1	av	kreft	i	buken	
1	av	il	
1	av	alder	
2	av	hjertefeil	
	
2	har	ikke	svart	hundetellingen.	
	
	Aktivitet:	
Ellers	så	har	5-6	stk	fra	Ålesund	/	Sykkylven	møttes	og	trent	på	agility	og	smeller.	Og	gått	på	tur.	Tatt	
med	seg	kaffi	og	kake.	
De	har	og	møttes	på	Homla	nær	Ålesund.	En	gjeng	på	5-6	stk.	
De	skal	prøve	no	til	sommeren	å	møtes	oftere	for	å	gå	på	turer.	
	
Jeg	planlegger	et	lundehundtreff	for	Møre	og	Romsdal	fylke.	
Jeg	har	sett	på	listen	over	alle	lundehundeiere	,	så	er	1	og	2	eiere	på	hver	plass.	Altså	eierne	bor	
svært	spredt,		så	jeg	får	se	hvor	mange	jeg	kan	samle	sammen.	
	

Årsrapport	for	Troms	
v/	Merete	Evenseth	
	
I	Troms	er	det	pr	31.12.2015,	33	hunder	fordelt	på	20	Hanner	og	13	Tisper.	Det	er	31	hundeeiere	og	
av	disse	er	25	medlemmer	av	NLK	og	to	husstandsmedlemmer.	

28	januar	2015	møttes	8	lundehunder	med	eiere	til	en	liten	ettermiddagstur	i	bydelen,	Kroken	i	
Tromsø.	Der	møtte	også	et	par,	som	var	veldig	interessert	i	rasen.	Og	i	dag	er	disse	lykkelige	eiere	av	
en	hannhund.	
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To	av	egghundene	ble	også	nominert	til	Norges	dyrehelter	2015,	som	forsikringsselskapet	Agria,	
arrangerer,	men	nådde	ikke	opp	i	det	hele	tatt.	

Ellers	har	vi	ikke	hatt	treff	for	hele	fylket	i	år,	men	for	hundene	i	Tromsø	har	det	vært	flere	treff	på	
flyplassen	for	å	samle	egg.	Vi	fikk	et	større	område	i	2015	og	har	vært	til	sammen	9-12	ettermiddager	
til	sammen.	På	det	meste	var	vi	9	lundehunder	en	ettermiddag,	Og	årets	resultat	ble	533	egg,	som	vi	
leverer	til	flyplassen,	som	igjen	leverer	det	til	Tromsø	museum	for	forskning.	Nytt	av	året	er	at	jeg	har	
laget	en	egen	egg	gruppe	på	Facebook,	som	vi	skriver	når	vi	drar	ned	for	å	lete.	Og	de	som	kan	da	
kommer	og	hjelper	til.	Alle	nye	hunder,	som	var	med	på	letingen	fikk	fine	refleksvester	fra	Avinor	
med	brodert	navn	på.		

Det	er	også	flere	som	har	prøvd	å	paret	sine	tisper	i	2015,	uten	resultat,	dessverre.	Vi	har	heldigvis	
fått	noen	yngre	tisper	til	Tromsø,	så	vi	håper	disse	vil	være	med	å	gjøre	et	forsøk	med	å	få	valper.	
Mine	to	tisper	er	nå	blitt	for	gammel	og	det	er	med	tungt	hjerte	jeg	må	si	at	jeg	og	hundene	ikke	har	
lyktes	med	å	føre	rasen	videre.	

	

Årsrapport	for	Finnmark	
v/	Elin	D.	W.	Johannessen	
	
Etter	hundetellingen	i	2015	var	det	13	lundehunder	i	Finnmark,	fordelt	på	10	hanner	og	3	tisper.	
Antallet	har	økt	de	siste	årene.	Den	eldste	hunden	blir	11	år	og	er	en	hannhund.	Han	er	frisk	og	fin	for	
alderen.		
		
I	august	2015	og	april	2016	er	det	født	til	sammen	to	kull	med	valper	hos	Kennel	Fratercula,	som	er	
fersk	oppdretter.	Det	ble	også	forsøkt	paring	på	en	annen	tispe	i	fylket,	uten	at	dette	lyktes.	En	av	de	
eldre	hannene	fikk	også	forsøkt	seg	med	to	tilreisende	tisper,	men	dessverre	ble	det	ikke	resultat	der	
heller.	Tispene	i	Finnmark	har	flere	gode	matcher	å	velge	mellom	i	Finnmark	og	Troms,	og	det	viser	at	
oppdrettere	og	valpeformidler	gjør	en	god	jobb	med	plassering	av	både	tisper	og	hanner.		
		
Det	har	ikke	vært	gjennomført	noe	sosialt	treff	i	Finnmark	i	2015.	Det	ble	gjort	et	forsøk	på	dette	i	
juni	2015,	i	sammenheng	med	at	Kent	Skauge	og	lundehunden	Eir	passerte	Alta	på	tur	Norge	på	
langs.	Undertegnede	var	så	heldig	å	møte	de	to	og	fikk	en	hyggelig	prat	og	litt	blest	i	lokalavisa	
Altaposten.		
		
Blant	lundehundeierne	i	Finnmark	er	det	ulike	interesser	for	bruk	av	hundene.	De	fleste	hundene	er	
turkamerater	og	familiehunder.	Noen	har	også	prøvd	seg	på	utstilling,	som	er	fin	anledning	å	treffe	
flere	med	lundehund.	En	driver	aktivt	med	agility	og	rallylydighet	med	sine	to	hunder.	En	annen	
bruker	sine	to	hunder	til	rypejakt.		
	

RAPPORT	FOR	HJEMMESIDENE	
v/Ragna	Fossen	

I	mars	2015	lanserte	vi	nye	hjemmesider.	Fra	oppstarten	i	mars	2015	frem	til	årsskiftet	har	vi	hatt	
98	785	sidevisninger,	og	vi	har	nådd	ut	til	16	048	brukere.	Dette	er	vesentlig	mange	flere	enn	antall	
eiere	av	lundehund	i	dag,	så	hjemmesidene	våre	når	langt	ut	over	klubbens	grenser	når	det	gjelder	
målgruppe.	

De	mest	leste	sidene	er	definitivt	under	kategorien	«Valper	og	oppdrettere»	-	det	er	nok	mange	som	
oppsøker	våre	hjemmesider	i	forbindelse	med	at	de	ønsker	seg	valp	eller	søker	informasjon	om	
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valper.	Vi	registrerte	113	ønsker	om	valp	via	skjema	på	hjemmesidene	I	perioden	mars-desember.	
Foruten	informasjon	om	valper	og	oppdrettere	er	kategoriene	«Helse,	stell	og	foring»,	«Om	norsk	
lundehund»,	«Avl,	oppdrett	og	paring»,	og	«Krysningsprosjektet»	de	mest	leste.	En	mer	utfyllende	
beskrivelse	av	leserstatistikk	ble	publisert	i	Lundehund-Nytt	nr	1-2016.	

Det	fine	med	hjemmesider	er	at	de	kan	kontinuerlig	forbedres.	I	Lundehund-Nytt	nr	1-2016	
annonserte	vi	en	spørreundersøkelse	hvor	vi	ber	om	tilbakemelding	på	mulige	forbedringer	av	
hjemmesiden,	og	denne	er	i	skrivende	stund	fortsatt	mulig	å	besvare.	I	løpet	av	sommerhalvåret	
2016	skal	vi	gjennomgå	svarene	og	bestemme	hvilke	forbedringer	vi	skal	prioritere.	

RAPPORT	FRA	LUNDEBUA	
v/Karen	Elise	Dahlmo	

Varetelling	i	Lundebua	pr.	27.04.16	
strykemerker	med	labb	-	45	stk	
tøymerker	med	labb	-	58	stk	
DVD	-	gamle	filmer	-	3	stk	
nøkkelringer	med	logo	-	5	stk	
pins	-	8	stk	
krus	-	16	stk	
klistremerker	med	logo	-	massevis	
prospektkort	-	massevis	
fleecejakker	(kun	str	xxl)	-	6	stk	
sekker	(blå)	-	19	stk	
t-skjorter	(flere	farger	og	størrelser)		-	93	stk
Lundehundboken	-	226		stk

På	treffet	i	Ål	i	2015	ble	T-skjortene	solgt	for	25	kr	pr.	stk.		På	samme	treff	ble	bøkene	solgt	for	200,-	
kr	pr.	stk.		De	som	bestilte	bok	på	treffet	fikk	den	for	"treffpris".	

Artiklene	i	Lundebua	bør	nå	selges	på	billigsalg	slik	at	vi	kan	ta	inn	nye	varer.	Lundebua	har	ikke	tatt	
inn	varer	siden	2012	da	det	ble	bestilt	inn	mye	varer	til	jubileumstreffet.		Salget	gjennom	året	er	ikke	
veldig	stort,	men	vi	selger	en	del	til	jul.		Salget	av	boken	går	jevnt	gjennom	hele	året.	Til	
sammenligning	hadde	klubben	350	bøker	i	fjor	på	samme	tid,	dvs	at	det	er	blitt	solgt	over	100	bøker	
siste	år.	

Årets	Lundehundkalender	ble	redigert	av	Hilde	Nordtiller,	Trondheim.		Det	kom	inn	mange	fine	
bilder,	så	det	var	ingen	lett	oppgave	å	velge	ut	de	som	skulle	være	med	i	kalenderen.			

Det	ble	bestilt	i	et	opplag	på	150	stk.	Av	disse	har	vi	solgt	130,	mens	8	er	brukt	til	gaver.		Restopplaget	
er	12	stk.	Takk	til	alle	som	har	kjøpt	årets	kalender,	og	til	de	mange	som	har	sendt	inn	bilder	til	årets	
kalender.	

ÅRETS	UTSTILLINGSHUND	
V/	Dagrunn	Mæhlen	og	Unni	Hofstad	

Hannhunder	
1. Navahoo's	Birk	Yksander,	v/eier	Turid	Johansen,	87	poeng
2. Værøy-Drotten	Av	Vollakloa,	v/eier	Solvor	Melum,	83	poeng
3. Viljar	v/eier	Turid	Johansen,	78	poeng	
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Tisper	
1. Lyrypa's	Topsy	v/	eier	Iren	Storli,	97	poeng
2. Beyla	Arnadottir	Av	Vollakloa	v/eier	Dagrunn	Mæhlen,	84	poeng
3. Lyrypa's	Maja	v/	eier	Unni	Storli,	78	poeng

Veteraner	
1. Leinstadhågens	Mille	Lernæs,	v/eier	May	E.	Lernæs	Selbekk,	69	poeng
2. Eriksro	Magiska	Moxy,	v/	eier	Unni	Storli,	68	poeng
3. Heike	Av	Vinterskogen	v/	eier	Gunn	Tove	Ormset,	60	poeng

Valper	
1. Jølle	Buster	v/	eier	Inger	Marie	Storli,	54	poeng
2. Falinn	Av	Revehjerte	v/	eier	Alejandra	Garcia,	42	poeng
3. Lundeklippe	Groa	v/	eier	Connie	Andersen,	32	poeng

Informasjon	om	det	nye	poengberegningssystemet:	
Unni	Hofstad	og	Dagrunn	Mæhlen	fikk	mandat	av	styret	til	å	utarbeide	forslag	på	nytt	system	for	
utregning	av	Årets	Utstillingshund.	Ny	poengtabell	og	retningslinjer	ble	vedtatt	i	styret	10.10.15,	og	
ble	gjeldende	for	utstillingsåret	2015.	Revisjon	skal	utføres	etter	to	år,	i	2017.	
Deltagende	hunder	er	lundehunder	registrert	i	NKK	og	eier	må	være	medlem	i	Norsk	Lundehund	
Klubb.		

Poengberegningen:	
* For	hanner	og	tisper	gjelder	som	før	fem	tellende	utstillinger	i	utstillingsåret	og	fem	forskjellige
dommere.
* For	veteraner	og	valper	gjelder	fire	tellende	utstillinger	i	utstillingsåret,	fire	forskjellige	dommere	og
kan	for	noen	være	2	utstillingsår	for	valper.
* I	alle	fire	kategorier	får	hunden	kun	de	to	høyeste	oppnådde	poengene	pr	utstilling.
* Endret	poengskjema,	med	annen	inndeling	ved	få	deltakende.
* Et	tak	på	50	deltakende	hunder.
* Spesialen	oppgraderes	ved	eget	poengoppsett.
* Nye	tilleggspoeng	for	excellent,	og	endring	for	res.cert,	cert/ck	og	cacib/res.cacib.

Endringer:	
* Endringene	er	gjort	med	tanke	på	at	flere	hunder	lettere	kan	få	poeng	ved utstillingsdeltakelse,	og 
for	å	få	en	jevnere	og	mer	rettferdig	poengtildeling.
* For	valper	og	veteraner	håper	man	det	kan	bli	flere	som	deltar	ved	færre	tellende	utstillinger.
* Det	er	tatt	hensyn	til	endrede	regler	ved	Cert-tildeling,	samt	premiering	ved	endrede	fargekoder	jfr 
bestemmelser	i	NKK.	

Utstillingsåret	og	Årets	Utstillingshund	2015	
Det	var	21	eiere	som	var	påmeldt	med	34	hunder,	hvor	8	av	disse	deltok	i	to	kategorier.	Det	var	
påmeldt	12	hanner,	18	tisper,	6	veteraner	og	6	valper.	Det	ble	født	mange	valper	gjennom	året,	og	
noen	av	disse	har	vist	seg	på	valpeshow.	

For	året	2015	var	det	en	god	og	økende	deltakelse	flere	steder,	mens	det	for	andre	var	få.	NKK	
arrangert	i	Trondheim	hadde	27	deltakere,	mens	NKK	i	Bergen	og	Harstad	hadde	1	og	2	deltakere.	
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Spesialen	på	Ål	hadde	det	største	antall	med	65	deltakere,	videre	Euro	Dog	Show		på	Lillestrøm	med	
33	deltakere	og	Norsk	vinnerutstilling	på	Hamar	med	32	deltakere.	
Det	er	uansett	god	markedsføring	og	aktivitet	av	rasen	om	lundehunden	blir	vist	få	eller	mange	
ganger	på	utstilling.			
	
ÅRETS	AKTIVTETSHUND	
v/	Elin	D.	W.	Johannessen	og	Irene	Stølan	
	
Resultater	
1.	Ålvisheim's	Nauma	Livesdotter	v/	eier	Ida	Skarkerud,	125	poeng	
2.	Dykebo's	Rosen	Elfi	v/	eier	Elin	D.	W.	Johannessen,	120	poeng	
3.	Tuva	av	Vågen,	v/eier	Ida	Skarkerud,	85	poeng	
3.	Vingheias	Saga	v/	eier	Gunn	Tove	Ormset,	85	poeng	
	
Om	årets	deltagelse	
Det	er	med	stor	glede	at	vi	ser	en	økning	av	antall	påmeldte	til	Årets	Aktivitetshund,	med	11	
påmeldte	for	2015.	Også	i	år	har	vi	valgt	å	presentere	samtlige	av	hundene	som	har	deltatt,	for	å	
gjøre	litt	stas	på	hver	og	en,	og	vise	mangfoldet	i	aktivitetene.	Vi	vil	spesielt	trekke	frem	Lundekloens	
Vinga,	som	fortsatt	er	aktiv	i	agility,	med	sine	snart	12	år	–	det	står	det	stor	respekt	og	beundring	av!	
	
Årets	deltagere	har	vært	aktive	innen	rallylydighet,	agility	og	blodspor.	Til	neste	år	håper	vi	også	å	se	
hunder	som	har	deltatt	i	aktiviteten	Smeller,	en	forholdsvis	ny	hundesport	i	Norge,	der	hundene	skal	
bruke	nesen	og	å	markere	på	forskjellige	lukter.		
	
Endringer	fra	2015	
Noen	vil	kanskje	legge	merke	til	at	aktiviteten	eggsanking	ikke	er	tatt	med	i	år.	Dette	handler	om	
manglende	reglement	og	retningslinjer	for	premiering,	noe	som	gjør	det	vanskelig	å	sammenligne	
med	øvrige	aktiviteter.	I	år	har	også	klubbens	prosjekthunder	fått	muligheten	til	å	delta	i	kåringen,	
der	Hekla	har	gjort	en	flott	blodsporprøve,	med	1.	premie.	Dette	vil	være	for	en	prøveperiode,	med	
samme	hensikt	som	for	andre	lundehunder,	å	vise	frem	våre	hunder	som	aktive	og	med	et	stort	
mangfold.	Vi	håper	på	flere	påmeldinger	fra	prosjekthundene	til	neste	år.		
	
Vi	takker	for	årets	deltagelse	
Dere	er	med	på	å	synliggjøre	lundehunden	som	en	aktiv	og	flott	rase!	Vi	oppfordrer	samtidig	flere	til	
å	være	aktive	med	hundene	sine	i	ulike	aktiviteter	og	miljøer.	Å	starte	i	konkurranser	er	kanskje	ikke	
noe	alle	ønsker	-	turer,	trening	og	kurs	er	vel	så	god	aktivitet.	Viktigst	er	samholdet	mellom	hund	og	
eier.	Kos	dere	med	hundene	deres	og	vær	stolte	av	det	dere	oppnår	sammen!	
	
	
STYRET	VIL	TAKKE	ALLE	SOM	HAR	BIDRATT	TIL	ET	GODT	ÅR	FOR	RASEN	NORSK	LUNDEHUND.		DET	
BLE	ET	SVÆRT	GODT	VALPEÅR	MED	86	LEVENDE	VALPER	FØDT	I	NORGE.		STYRET	HÅPER	AT	DET	
BLIR	FØDT	LIKE	MANGE	I	INNEVÆRENDE	ÅR.			
	
MANGE	ER	AKTIVE	MED	SINE	HUNDER	I	LOKALMILJØET	OG	DETTE	GODE	ARBEIDET	MÅ	FORTSETTE	
SLIK	AT	INTERESSEN	FOR	NORSK	LUNDEHUND	OPPRETTHOLDES.			
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Regnskapspost Inntekter Utgifter Resultat
Lundebua 77 555,56  - 43 275,00 34 280,56
LHN 3 100,00 - 92 598,46   - 89 498,46
Utstilling 53 028,00 - 60 297,75 -7 269,75
NKK 129 188,00 0,00 129 188,00
Kalender 18 804,53 - 10 044,00 8 760,53
Styrereiser 538,00  - 50 421,65 - 49 883,65
Adm 3 151,42 - 27 067,35 - 23 915,93
Avlsråd 10 000,00  - 17 758,86 - 7 758,86
Krysningspr 0,00 - 14 377,00  - 14 377,00
Helsearbeid 46 300,00 - 48 884,40 - 2 584,40
PR 0,00 - 17 190,00 - 17 190,00
Gebyr/renter 366,28 - 1 111,50 - 745,22

SUM 342 031,79 - 383 025,97 - 40 994,18

RESULTATREGNSKAP 

Norsk Lundehund Klubb

for regnskapsåret 01.04.2015 - 31.03.2016

Resultatregnskap med forbehold om revisors godkjenning
Sigrun Rytter (kasserer)

Regnskap 2015-2016 Budsjett 2016-2017
INNTEKTER

Lundebua 77 555,56 50 000,00
Lundehund-nytt 3 100,00 3 000,00
Utstilling/treff 53 028,00 55 000,00
NKK 129 188,00 120 000,00
Kalender 18 804,53 20 000,00
Styrereiser 538,00 -
Adm 3 151,42 3 000,00
Avlsråd 10 000,00 -
Krysningsprosjektet 0,00 -
Helsearbeid 46 300,00 -
Gebyr/renter 366,28 300,00

SUM 342 031,79 251 300,00

UTGIFTER
Lundebua  - 43 275,00 10 000,00
Lundehund-nytt - 92 598,46 65 000,00
Utstilling - 60 297,75 60 000,00
Kalender - 10 044,00 10 000,00
Styrereiser  - 50 421,65 45 000,00
Adm - 27 067,35 15 000,00
Avlsråd  - 17 758,86 25 000,00
Krysningsprosjektet - 14 377,00 25 000,00
Helsearbeid* - 48 884,40 15 000,00
PR - 17 190,00 10 000,00
Gebyr/renter - 1 111,50 1 000,00

SUM - 383 025,97 281 000,00

RESULTAT - 40 994,18 -29 700,00

*Budsjett 2016-2017: Helsearbeid m/giardia

De viktigste endringer er at kalenderprisen økes til kr 200. Vi forutsetter samme 
medlemstall. Vi beholder et tap på 5 000 på utstilling/treff for det er ikke lettere å 
 arrangere billig i Lofoten med reiseavstander mm. Avlsrådet får 25 000 samt 25 000 til 
krysning.

Forslag til budsjett 2016-2017
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Valgkomiteens innstilling til valget  2016

                                                  Kandidat
Leder                          2 år       Merete Evenseth                   
Nestleder                 1 år         Elin D.W. Johannesen             er ikke på valg
Styremedlem           1 år        Gerd Langenes                         er ikke på valg
Styremedlem           2 år        Alejandra Garcia                     
Styremedlem           2 år        Irene Stølan                              
Varamedlem            1 år        Geir Morten Jansberg             
Varamedlem            1 år         Aud Sommer                                            
                                                  Elisabeth Røsholdt                     
Valgkomite
Medlem                1 år          Kari Breistøl                                er ikke på valg
Medlem                 2 år         Trygve Widding                           
Medlem                 2 år         Karen Elise Dahlmo
Varamedlem        1 år          Rita Daverdin                      
                                                Elin Mariboe Hovde

Revisor                  2 år           Øyvind Hjelme             
Vararevisor           2 år           Odd Reidar Gautun     

For valgkomiteen
Gerd Haugen         

Valg
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Lover	  for	  Norsk	  Lundehund	  Klubb	  
Stiftet	  22.	  november	  1962	  

Siste	  endringer	  vedtatt	  av	  årsmøtet	  den	  17.	  juli	  2015	  
Lovene	  er	  godkjent	  av	  Norsk	  Kennel	  Klub	  den	  28.	  februar	  2013 

med godkjent endring av NKK i 2015

Kapittel	  1:	  Innledende	  bestemmelser

§1-‐1	  Organisasjon	  og	  virkeområde
Klubbens	  navn	  er	  Norsk	  Lundehund	  Klubb,	  og	  forkortes	  til	  NLK.	  Klubben	  er	  selvstendig	  rettssubjekt	  og	  er
å	   regne	   som	  egen	   juridisk	  enhet.	  Klubben	  er	  medlemsklubb	   i	  Norsk	  Kennel	  Klub	   (NKK),	  og	  klubben	  er
derfor	   forpliktet	   til	   å	   overholde	  NKKs	   lover	   og	  bestemmelser.	   Klubben	  plikter	   også	   å	   vedta	   lover	   som
pålegger	  sine	  egne	  medlemmer	  å	  følge	  NKKs	  lover	  og	  ikke	  å	  handle	  motstridende	  mot	  disse.

Klubben	  omfatter	  rasen	  norsk	  lundehund.	  

Klubben	  har	  verneting	  i	  Oslo.	  

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

§1-‐3	  Definisjoner
Klubbens	  organer:

-‐ Årsmøtet	  
-‐ Ekstraordinært	  årsmøte	  
-‐ Styret	  
-‐ Valgkomite	  
-‐ Avdelinger	  

Kapittel	  2:	  	  Medlemskap	  og	  krav	  til	  dette	  

§2-‐1	  Medlemskap
Styret	  kan	  nekte	  å	  oppta	  som	  medlem	  person	  som	  antas	  å	  kunne	  skade	  klubben	  og/eller	  hundesaken.
Ingen	  har	  krav	  på	  medlemskap	  i	  klubben.	  	  Person	  nektet	  tatt	  opp	  i	  klubben	  som	  medlem	  kan	  anke	  avslag
til	  NKKs	  Appellutvalg.

§2-‐2	  Medlemskontingent
Alle	  enkeltmedlemmer	  skal	  betale	  en	  grunnkontingent	  til	  NKK	  med	  den	  størrelse	  som	  er	  fastsatt	  av	  NKKs
Representantskap,	  samt	  klubbkontingent,	  fastsatt	  av	  klubbens	  årsmøte.
Medlem	  har	  ingen	  rettigheter	  før	  full	  kontingent	  er	  betalt.

§2-‐3	  Medlemsplikter
Medlemmene	  er	  forpliktet	  til	  å	  støtte	  Norsk	  Lundehund	  Klubb	  og	  Norsk	  Kennel	  Klubs	  virksomhet	  samt	  å
følge	   Norsk	   Lundehund	   Klubbs	   og	   Norsk	   Kennel	   Klubs	   lover	   og	   bestemmelser.	   	   Medlemmene	   er
forpliktet	   til	  å	  sette	  seg	   inn	   i	  gjeldende	  regler	   for	  aktiviteter	  og	   forhold	  de	  befatter	  seg	  med	  slik	  de	  er
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offentliggjort	   av	   Norsk	   Kennel	   Klub	   eller	   klubben	   hva	   gjelder	   klubbinternt	   regelverk.	   	   Medlemmene	  
forplikter	  seg	  også	  til	  å	  opptre	  på	  en	  slik	  måte	  at	  klubbens	  formål	  og	  anseelse	  fremmes.	  

§2-‐4	  Opphør	  av	  medlemskap	   	  
Medlemskap	  i	  klubben	  opphører	  ved:	   	  

a) Utmeldelse	  
b) Strykning	  besluttet	  av	  klubbens	  styre	  på	  grunn	  av	  manglende	  kontingentbetaling	  og/eller	  

annen	  uregulert	  gjeld	  til	  klubben	  
c) Strykning	  på	  grunn	  av	  manglende	  betaling	  av	  grunnkontingent	  til	  NKK	  
d) Vedtak	  om	  eksklusjon	  etter	  NKKs	  lover	  Kapittel	  7.	  
	  

§2-‐5	  Disiplinær	  reaksjoner	  	   	  
Norsk	  Kennel	  Klubs	  lover	  Kapittel	  7	  Disiplinærreaksjoner	  m.	  m	  gjelder	  i	  sin	  helhet.	  
	  
§2-‐6	  Æresmedlem	  
Styret	  kan	  på	  årsmøtet	  foreslå	  særlig	  fortjente	  medlemmer	  som	  klubbens	  æresmedlemmer.	  Det	  kreves	  
2/3	  kvalifisert	  flertall	  og	  voteres	  uten	  debatt.	  	  Æresmedlemmer	  betaler	  ikke	  kontingent	  til	  klubben.	   	  
	  

Kapittel	  3:	  	  Organisasjon	  

§3-‐1	  Høyeste	  myndighet	   	  
Klubbens	  høyeste	  myndighet	  er	  Årsmøtet	  og	  avholdes	  hvert	  år	  innen	  31.	  august.	  

Årsmøtet	   fatter	   sine	   vedtak	  med	   alminnelig	   flertall	   av	   fremmøtte	   stemmer	  med	   unntak	   av	   lovvedtak	  
(som	  krever	  2/3	  flertall)	  og	  beslutning	  om	  oppløsning	  av	  klubben	  (som	  krever	  ¾	  flertall).	  

I	  tilfelle	  av	  stemmelikhet	  er	  forslaget	  forkastet.	  	  

Et	  vedtak	  trer	  i	  kraft	  straks	  med	  mindre	  vedtaket	  selv	  angir	  noe	  annet.	  	  

Det	  kan	  alltid	  kreves	  skriftlig	  avstemning.	  
	  
§3-‐2	  Møte	  og	  stemmerett	   	  
Alle	  klubbens	  medlemmer	   som	  har	  betalt	   kontingenten	   for	  det	  år	  årsmøtet	  avholdes	  har	  møterett	  og	  
stemmerett	  på	  årsmøtet.	  Med	  medlem	  forstås	  kun	  person	  med	  gyldig	  medlemskap.	   	  

Alle	  medlemmer	  over	  15	  år	  har	  fulle	  medlemsrettigheter	  og	  er	  valgbare	  til	  verv	  i	  klubben.	  

Ved	  valg	  kan	  det	  kun	  stemmes	  ved	  personlig	  fremmøte	  eller	  ved	  forhåndsstemmer.	  Forhåndsstemmer	  
kan	  bare	  benyttes	  ved	  valg	  og	  skal	  være	  styret	  i	  hende	  senest	  en	  uke	  før	  årsmøtet.	  Ved	  innkallelsen	  skal	  
styret	  angi	  hvordan	  forhåndsstemmene	  skal	  innsendes	  for	  at	  stemmegivningen	  skal	  være	  hemmelig.	   	  

På	  klubbens	  årsmøte	  kan	  NKK	  møte	  med	  inntil	  2	  representanter	  som	  har	  talerett,	  men	  ikke	  stemmerett.	  
	  
§3-‐3	  Innkalling	  	   	   	   	   	   	  
Årsmøtedato	  skal	  bekjentgjøres	  for	  medlemmene	  med	  minst	  8	  ukers	  varsel.	   	   	  

Det	   skal	   av	   styret	   innkalles	   til	   ordinært	   årsmøte	   med	   minst	   3	   ukers	   frist.	   Innkallingen	   skal	   sendes	  
medlemmet	  direkte,	  enten	  pr	  post,	  e-‐post	  eller	  i	  adressert	  medlemsblad.	  	   	  

Med	  innkallelsen	  skal	  følge:	   	   	   	   	   	  
-‐ Dagsorden	   	   	   	   	   	  
-‐ Årsberetning	   	   	   	   	   	  
-‐ Regnskap	  med	  revisors	  beretning	   	   	   	   	   	  
-‐ Budsjett	  for	  neste	  år	  
-‐ Forslag	   til	   kandidater	   til	   valgene.	   Forslag	   på	   kandidater	   må	   være	   Valgkomiteen	   i	  

hende/poststemplet	  senest	  8	  uker	  før	  møtedato.	   	   	   	   	   	  
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-‐ Forslag	  eller	  saker	  som	  medlemmene	  eller	  styret	  ønsker	  behandlet.	   	  Forslag	  fra	  medlemmene	  
må	  være	  styret	  i	  hende/poststemplet	  senest	  5	  uker	  før	  møtedato.	  	  

§3d 4	  Årsmøtets	  oppgaver.
Årsmøtets	  oppgaver	  er	  å:

a) Godkjenne	  eller	  nekte	  stemmerett	  for	  medlemmer,	  forhåndsstemmer,	  innkallingen og	  
dagsorden,	  samt	  å	  gi	  observatører	  rett	  til	  å	  være	  til	  stede.

b) Oppnevne	  møteleder,	  referent,	  tellekorps	  og	  2	  representanter	  til	  å	  undertegne	  protokollen	  fra 
møtet.

c) Behandle	  årsberetning.
d) Godkjenne	  regnskap	  med	  revisors	  beretning.
e) Godkjenne	  budsjett	  for	  neste	  år.
f) Opprettelse	  og	  nedleggelse	  av	  avdelinger.
g) Behandle	  og	  fatte	  vedtak	  i	  alle	  saker	  som	  er	  ført	  opp	  på	  innkallingens	  dagsorden.	  	  På	  dagsorden 

skal	  det	  i	  tillegg	  til	  rettidig	  fremmede	  forslag	  alltid	  stå	  behandling	  av	  kontingent.	  	  Benkeforslag 
er	  ikke	  tillatt.

h) Vedta	  instruks	  for	  organer	  som	  oppnevnes	  av	  årsmøtet.
i) Velge:	  

-‐ Leder	  for	  2	  år	  
-‐ Nestleder	  for	  2	  år	  
-‐ 3	  styremedlemmer	  for2	  år	  
-‐ 2	  varamedlemmer	  for	  1	  år	  
-‐ Revisor	  med	  vararevisor	  for	  2	  år	  
-‐ Valgkomite	  med	  leder	  og	  2	  medlemmer	  for	  2	  år,	  samt	  1	  vararepresentant	  for	  1	  år	  

Det	  kan	  ikke	  fremmes	  benkeforslag	  til	  valget.	  

Ved	  behov	  bør	  det	  ved	  valg	  settes	  en	  funksjonstid	  som	  sikrer	  kontinuitet	  i	  styret.	  

Personer	  som	  er	  dømt	  for	  dyremishandling	  etter	  ”Lov	  om	  dyrevelferd”	  kan	  ikke	  velges	  eller	  oppnevnes	  
til	  tillitsverv	  i	  klubben.	  

Kun	  saker	  oppført	  på	  dagsorden	  kan	  behandles,	  benkeforslag	  er	  ikke	  tillatt.	  

Endringsforslag	  til	  saker	  på	  dagsorden	  kan	  fremsettes	  under	  årsmøtet,	  dog	  ikke	  ved	  valg.	  

§3-‐5	  Ekstraordinært	  årsmøte
Ekstraordinært	  årsmøte	  avholdes	  hvis	  årsmøtet,	  styret	  eller	  minst	  10	  %	  av	  medlemmene	  forlanger	  det.

Møtet	  innkalles	  med	  minst	  14	  dagers	  varsel	  sammen	  med	  angivelse	  av	  de	  ekstraordinære	  saker	  som	  skal	  
behandles.	   	  Kun	  de	  oppgitte	  saker	  eller	   forslag	  kan	  behandles.	   	  Endringsforslag	   til	   saker	  på	  dagsorden	  
kan	  fremsettes	  under	  årsmøtet,	  dog	  ikke	  ved	  valg.	  Benkeforslag	  er	  ikke	  tillatt.	  

Reglene	  for	  ordinært	  årsmøte	  gjelder	  for	  øvrig	  så	  langt	  de	  passer.	  

Kapitel	  4:	  	  Styret	  m.v.	  

§4-‐1	  Styret
Styret	  er	  klubbens	  høyeste	  myndighet	  mellom	  årsmøtene.

§4-‐2	  Vedtak	  og	  representasjon
Styret	  er	  beslutningsdyktig	  når	  mer	  enn	  halvparten	  av	  styremedlemmene	  er	  til	  stede.

Styret	  sammenkalles	  når	  leder	  bestemmer	  eller	  når	  ett	  av	  styremedlemmene	  krever	  det.	  Det	  skal	  føre	  
protokoll	  over	  styremøtene	  og	  de	  skal	  være	  tilgjengelig	  for	  medlemmene	  og	  NKK.	  
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§4-‐3	  Styrets	  oppgaver	  er	  å
-‐ lede	  klubben	  mellom	  årsmøtene	  
-‐ avholde	  årsmøte	  
-‐ drive	  klubben	  i	  samsvar	  med	  klubbens	  formål	  
-‐ gjennomføre	  beslutninger	  truffet	  av	  årsmøtet	  
-‐ oppnevne	  komiteer	  og	  representanter	  for	  klubben,	  og	  utarbeide	  retningslinjer	  for	  særkomiteer,	  

avlsråd	  og	  redaktør	  
-‐ søke	  å	  koordinere	  sine	  aktiviteter	  med	  andre	  klubber	  via	  den	  lokale	  NKK-‐regionen	  
-‐ velge/oppnevne	  sekretær	  og	  kasserer	  innen-‐	  eller	  utenfor	  styret	  

Kapittel	  5:	  	  Årsmøtevalgte	  verv/komiteer	  

§5-‐1	  Valgkomite
Valgkomiteen	  består	   av	   leder	   og	   2	  medlemmer,	   samt	   1	   varamedlem.	   Leder	   har	   ansvar	   for	   komiteens
arbeid.	   Valgkomiteen	   tar	   imot	   og	   skal	   selv	   fremme	   forslag	   på	   kandidater	   til	   alle	   de	   verv	   som	   skal
besettes.

§5-‐2	  Revisor
Årsmøtet	  velger	  revisor	  og	  vararevisor.	  Revisor	  reviderer	  regnskapene	  og	  avgir	  beretning	  til	  årsmøtet.

Både	  revisor	  og	  vararevisor	  bør	  være	  personer	  med	  kunnskap	  og	  erfaring	  i	  regnskapsførsel.	  

§5-‐3	  Avdelingene
Avdelingene	   er	   organer	   for	   geografisk	   bestemte	   områder.	   	   Klubbens	   medlemmer	   er	   tilsluttet
bodistriktenes	   avdelinger	   om	   slik	   avdeling	   er	   opprettet.	   	   Bare	   avdelingsmedlemmer	   som	   har	   betalt
skyldig	   kontingent	   bosatt	   i	   vedkommende	   avdelingsdistrikt	   kan	   delta	   med	   stemmerett	   eller	   være
valgbare	  ved	  avdelingens	  årsmøte.

Øvrige	  medlemmer	  har	  adgang	  til	  alle	  avdelingsmøter,	  dog	  uten	  stemmerett.	  

Kapittel	  6:	  	  Diverse	  bestemmelser	  

§6-‐1	  Lovendringer
Lovendringer	   kan	   kun	   skje	   på	   ordinært	   årsmøte	   og	   må	   vedtas	   med	   minst	   2/3	   flertall.	   	   Lovene	   og
endringer	  av	  disse	  må	  sendes	  NKKs	  Hovedstyre	  for	  godkjennelse,	  men	  trer	  i	  kraft	  på	  det	  tidspunkt	  som
er	  bestemt	  i	  lovvedtaket	  eller	  straks	  dersom	  intet	  er	  bestemt.

§6-‐2	  Tolking	  av	  lovene
NKKs	  Lovkomite	  kan	   ikke	   tolke	  disse	   lovene	  med	  unntak	  av	  de	  deler	   som	  er	  obligatorisk	   som	  følge	  av
medlemskapet	  i	  NKK	  jf.	  Norsk	  Kennel	  Klubs	  lover	  §6-‐1.

§6-‐3	  Oppløsning
For	  å	  oppløse	  klubben	  kreves	  det	  minst	  ¾	  flertall	  på	  ordinært	  årsmøte.	  	  Beslutningen	  må	  stadfestes	  på
ekstraordinært	   årsmøte	   med	  minst	   ¾	   flertall.	   	   Først	   etter	   annen	   gangs	   vedtak	   trer	   beslutningen	   om
oppløsning	  i	  kraft.

Ved	  oppløsning	   tilfaller	  klubbens	  midler	  et	  av	  årsmøte	  bestemt	   formål.	   	  Bestemmer	   ikke	  årsmøte	  noe	  
spesielt	  tilfaller	  midlene	  NKK.	  

-       oppnevne representant til NKKs representantskap

Arbeidsgruppe ”Giardia 
hos lundehund”
På årsmøte 2015 på Ål, ble det 
vedtatt at styret skulle lage en 
arbeidsgruppe som skulle job-
be med Giardia på lundehund.

Styret har satt ned en ar-
beidsgruppe som består av 
Gerd Langenes (leder), Rita 
Daverdin, Lille Wagtskjold og 
 Alejandra Garcia.

Giardia er en parasitt som det 
viser seg at lundehunden kan 
ha vanskelig for å kvitte seg 
med, og lundehundene kan 
også bli alvorlig syke av den 
(kan ha dødelig utgang). Den 
smitter lett mellom hunder og 
i miljøet. Derfor anbefaler man 
at alle hunder i husholdningen 
blir behandlet dersom en av  
hundene har blitt syk og tes-
ter positivt for Giardia. Over-
føringsstadiene er robuste og 
kan overleve i jord når det bare 
er litt fuktig.

I RAS har man vektlagt utlø-
sende faktorer for IL: s. 17 - 18 
"Redusere risiko for utløsing av 
IL gjennom økt kunnskap." + s. 
26" Redusere dødelighet av IL 
ved forebyggende tiltak og rett 
behandling").

De kliniske symptomene på gi-
ardiasis er svært like de klinis-
ke symptomene på IL. Det er 
derfor svært viktig å få stilt rett 
diagnose, siden behandlingen 
er forskjellig på IL og giardiasis. 
Økt kunnskap og mer forskning 
på dette temaet er derfor 
svært viktig.

Fra prosjektet "Giardia hos lundehund":

Tilbud om giardia-test på spesialen i 
 Lofoten
Av arbeidsgruppen

INFOMØTE KL 16:30,  8. JULI PÅ 
UNGDOMS HUSET LYSBØEN, RAMBERG

Prosjekt "Giardia hos Lundehund" i tilknytning til årets 
 treff/utstilling i Lofoten. 

Gruppa har i høst og vinter jobbet med temaet Giardia på 
lundehund og fått gode kontakter på Norges veterinær
høyskole og forsker Kristoffer Relling Tysnes. Tysnes har 
tatt en doktorgrad på Giardia hos hund.

Dr. Tysnes og Norges Veterinærhøgskole er nå interessert i 
avføringsprøver fra lundehund.  Målet i første omgang er å 
sjekke forekomsten hos rasen vår. 

Vi har derfor fått avtale med Tysnes om at han skal analy
sere avføringsprøver fra alle hundene som deltar på årets 
treff i Lofoten. Metoden han benytter har høyere sikkerhet 
mht påvisning enn vanlige hurtigtester.

Under årets treff i Lofoten 2016, skal vi derfor samle inn 
avføringsprøver, og vi håper at alle som kommer til treffet 
vil være med på prosjektet.  Alle som ønsker det vil få svar 
for sin/sine hunder. 

Tysnes har tilbudt oss å analysere prøvene for 100 kr pr. 
stk. Normal pris hos veterinær er 500  800 kr. I utgangs
punktet er prøvene gratis for medlemmene, men vi blir 
svært glad for en frivillig egenandel på 100 kr pr. hund.

Vi vil i denne omgangen konsentrere innsatsen rundt de 
hundene som deltar på treffet, for da blir alle prøvene sam
let inn på samme måte til samme tid. Senere i prosjektet 
kan det være aktuelt med innsending av prøver, men det 
vil vi komme tilbake til.

Vi planlegger et informasjonsmøte om hvordan innsamlin
gen skal foregå en time før årsmøtet starter, altså kl 1630, 
på ungdomshuset Lysbøen på Ramberg i Lofoten.

Har du spørsmål, ta kontakt med Gerd Langenes på sms tlf 
909 05 070 eller epost: gerd.langenes@gmail.com

Vennlig hilsen

Gerd og arbeidsgruppa
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Mentalbeskrivelse for lundehund 
Tekst og bilde av Solveig Bjørkenes Steinnes 

På sommerens samling i Lofoten vil det for første gang bli mulig å få sin hund 
mentalbeskrevet. Lundehundklubbens arbeidsgruppe har startet arbeidet med 
en tilpasset test som skal gi ny kunnskap om rasen.

Norsk Lundehundklubb satte i fjor ned ei 
arbeidsgruppe som skal utarbeide et redskap 
for å kartlegge lundehundens mentalitet. 
Gruppen skal se på hvordan vi kan sette 
sammen en test og/eller et spørreskjema som 
kan avdekke styrker og svakheter i en lunde
hunds mentalitet og gi oss en beskrivelse av 
Lundehundens normale mentalitet. Tiltaket 
er en oppfølging av RAS, rasebeskrivelsen 
som er utarbeidet i samarbeid med NKK.

Beskrive lundehundens mentalitet
Testen bør være mest mulig samsvarende 
med lignende tester, men må være tilpasset 
vår rase for å gi et best mulig bilde av hvor
dan en ekte Lundehund oppfører seg, hvor
dan den reagerer på forskjellige ting og hva 
slags svakheter som finnes i rasen.  Det er 
viktig at den gjenspeiler bruken som hunden 
hadde opprinnelig, og at den ikke utsetter 
hunden for ting den ikke opprinnelig er blitt 
utsatt for. Vi har derfor diskutert muligheten 
av å ikke ha med skudd i testen.  Lunde
hunden ble brukt til jakt på fugl, men ikke 
ved hjelp av noe slags våpen. Hunden selv 
var våpenet.

Vi er fortsatt tidlig i utviklingsfasen av tes
ten, og har derfor ikke låst noe som helst. 
Derimot ønsker vi å få anledning til å teste 
de momentene vi hittil er blitt enige om til 
en del hunder på samlinga i Lofoten til som
meren.

Spørreskjema til alle 
Ved siden av testen kommer vi til å utarbeide 
et spørreskjema med 1520 spørsmål, som 
flest mulig blir invitert til å svare på. Der vil 
eierne få anledning til å fortelle om hvordan 
de oppfatter sin Lundehund mentalt og som 
personlighet.  Spørsmålene vi vil stille er 
fortsatt ikke satt på papiret, så de får kom
me som en overraskelse. Men også spørre

skjemaet vil forhåpentligvis være klart til 
samlinga på Fredvang i sommer.

Innholdet i testen 
Det vi hittil er blitt enig om å ha med i testen 
er følgende:

1. Sosial adferd:

A Hunden skal møte og eventuelt selv ta ini
tiativ til å hilse på fremmede mennesker.

B En testleder skal hilse på fører og hund, og 
ta hunden med 10 meter bort fra føreren.

2. Jaktlyst:

A Følge etter en fille som dras mellom pin
ner. Vil hunden gripe og bringe tilbake?

B Pølsespor.  Hunden får anledning til å følge 
et utlagt spor og finne en pølsebit. (Jfr Lun
dejakt) 

C Følge etter en fille som dras mellom pinner 
og inn i en tunell. Vil hunden gå inn, gripe, 
bringe tilbake?

D Hunden slippes i et område der det er lagt 
ut ett egg i et fuglereir. Hunden skal søke opp 
reiret. Vil  hunden gripe egget og bringe til 
fører?

3. Lydkjennslighet

A  Reaksjon når en skramlende gjenstand 
faller ned  ved siden av hunden.

B  Reaksjon når hunden utsettes for lyden av 
sjøfugl /Lundefugl.

4. Underlagsfølelse

A Hunden går sammen med føreren på gyn
gende planker.

B Hunden holdes tilbake mens føreren 
 klatrer opp en bergvegg på to tre meter (ved 
hjelp av stige) Hunden slippes og blir invitert 

til å klatre opp bergveggen.

C Hund og fører tar seg fram over steiner, 
trestokker eller lignende.

Beskriveren noterer hundens oppførsel.

5. Overraskelse

A Hund og fører går bortover en sti.  En 12 
m høy pappfigur ligger på bakken, og  reises 
opp når hunden er 12 meter fra stedet.  
Hundefører forholder seg rolig, mens hunden 
får anledning til å se nærmere på figuren. 
Hvis hunden ikke går bort til figuren skal fø
rer gå halve veien fram til figuren. Hvis hun
den fortsatt ikke går fram skal fører gå helt 
fram til figuren. Dersom hunden fortsatt ikke 
vil snuse på figuren skal fører berøre figuren.  

Flere momenter kan bli lagt til 
Lek og spøkelse har vi ikke diskutert nok 
ennå. Det er mulig disse momentene vil bli 
lagt til, men skudd har vi foreløpig forkastet. 
Dersom et flertall av de spurte på spørre

undersøkelsen ønsker at det skal være med i 
testen skal vi selvfølgelig vurdere det på nytt. 
Vi vet at flere lundehunder de senere år er 
godkjent som sporhunder på jakt etter elg, 
hjort eller rådyr så en skuddtest kan være 
aktuelt også for lundehunder.

De som lar hunden sin gå gjennom mental
beskrivelsen vil selvsagt få vite hvordan hun
den blir vurdert.  I første omgang vil gruppa 
sjøl stå for beskriving av hundene, og vi vil 
ha et standardisert skjema der avkryssing av 
reaksjonene vil bli gjort fortløpende under 
testen. Det vil ikke bli gitt noen karakterer, 
bare en beskrivelse av hvordan beskriverne 
oppfatter hundens reaksjoner. Når beskri
velsen er ferdig utviklet vil det bli laget en 
instruksjon for godkjente beskrivere, slik at 
også andre enn vi selv kan gjennomføre tes
ten.  De som foretar testen på sine hunder vil 
få et bevis som kan følge hunden gjennom 
livet. Dette har vært etterspurt av dommere 
og andre interessert i lang tid. 

Hvordan reagerer en Lundehund på møter med fremmede mennesker? Det er et av svarene som skal besvares 
ved hjelp av mentalbeskrivelse for rasen. (Her er det Mikkel som møter en fremmed jente på ei utstilling.)
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Gastroguide del 3:

Behandling av Intestinal 
Lymfangiektasi (IL)
Av avlsrådet og Maien Munthe-Kaas

Behandling

Det er viktig at behandlingen skjer i samråd 
med veterinær. Det finnes ingen universal-
kur for IL. Hvert tilfelle vil kreve individuell 
til pasning. Ta gjerne kontakt med  Avlsrådet 
eller IL-gruppen om du ønsker råd. Du 
finner vår kontaktinformasjon bakerst i 
 bladet, på klubbens nett- og facebooksider. 

Behandling av hunder med IL består av tre 
elementer

• fettfri diett 

• redusert smittepress 

• medisinering og kosttilskudd 

Fettfri diett 
En hund med akutt IL må ha en helt fettfri 
diett. Dette kan gjerne være kokt torsk med 
poteter og/eller ris. Du kan lese mer om for
ing av ILsyk hund på klubbens hjemmeside. 
Vær oppmerksom på at mange kommersielle 
fór beregnet for hunder med fordøyelses
problemer inneholder fett. Også hunder 
med andre mage/tarmlidelser har godt av 
en slik diett, så ikke vent på en diagnose før 
du hiver fisken på kok. Friske hunder har 
heller ikke vondt av noen dager uten fett. 

God diagnose – mest mulig treffsikker behandling

IL er en lidelse med ulike uttrykk, i alle fall i 
startfasen. 

• Noen hunder blir nedstemte, vil ikke 
delta på tur og er mindre selskapelige 
enn før. Dette kan være vanskelig 
å fange opp, da det ofte kan tenkes 
flere grunner til den gradvise adferds
endringen. 

• Noen hunder får diare og/eller 
 oppkast. 

• Noen hunder får væske i buken, 
bakbena, under huden generelt og/
eller i hjerteposen. Lettere tilfeller av 
dette kan forveksles med fedme eller 
hjerte feil. 

• Noen hunder taper vekt. 

En hund kan ha et eller flere av disse symp
tomene. Behandlingen vil tildels avhenge av 
symptomene og hvordan sykdomsforløpet 
utvikler seg. Det er viktig å få en så presis 
diagnose som mulig for å treffe godt med 
 behandlingen.  

Sammen med symptomene vil en blodprøve 
vise om en lundehund har IL. Verdiene for 
albumin, totalprotein, kalsium og kolesterol 
er lavere enn normalverdiene hos en ILsyk 
hund. 

Analyse av avføring kan i tillegg gi svar på 
om hunden har en infeksjon forårsaket av 
bakterier eller giardia. En hund med IL får 
lett tarminfeksjoner, da hele balansen i tar
men er forstyrret. Hvis lundehunden din er 
dårlig i magen, kan det være lurt å ta vare 
på noen poser avføring i noen dager i tilfelle 
veteri næren trenger avføringsprøver. 

Dette er den siste artikkelen i en serie artikler om mage- /tarmproblemer hos lundehund. Over 
sommeren vil de bli samlet i en «Gastroguide» som vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. Denne 
guiden vil bli  oppdatert ettersom ny kunnskap kommer til på området.

Over tid har hunden behov for å få tilført 
små mengder essensielle fettsyrer, men i 
en akuttfase er det viktig å utelukke fett så 
langt mulig. Bakteriefloraen i mage/tarm
systemet vil ha behov for tilførsel av probio
tika som Zoolac, Prokolin eller Canikur.  

Gi også gjerne vitamin Bkompleks sammen 
med maten. Er hunden veldig tynn og tar til 
seg lite føde, kan man gi proteinpulver, for 
eksempel Prozyme. (56 g Prozyme røres ut i 
ca 1 ss biola og fordeles utover dagen).

Reduser smittepress 
En hund med IL vil være utsatt for å utvikle 
mage/tarminfeksjoner som vil komplisere 
sykdommen og behandlingen. Det er derfor 
viktig å begrense smittepresset ved å holde 
det rent i luftegården, på soveplassen og i 
mat og vannskåler. Ikke la hunden treffe 
alle mulige fremmede hunder mens den 
er syk. De andre hundene kan bære smitte 
uten at de selv er preget. Hunden trenger 
ro, men når det er sagt, skal den få leve et 
tilnærmet normalt liv med aktivitet i forhold 
til hva den orker/har lyst til.

Medisinering og kosttilskudd 
En hund som lider av IL må ha kortison. 
Vanligvis benyttes Prednisolon (1,25 mg/kg 
kroppsvekt pr dag). Dosen tilpasses etter
som hundens vekt endrer seg. Husk å trappe 
ned dosen langsomt ettersom hunden blir 
bedre. 

Ofte gis en antibiotikakur for å håndtere en 
eventuell bakteriell infeksjon. I nyere tid har 
man sett god effekt av å gi en kur med Flagyl 
sammen med kortison. I slike tilfeller virker 

Flagyl som en betennelsesdemper. Husk 
at Flagyl aldri må gis over lengre perioder 
(maks 20 dager). Flagyl bør gis sammen med 
mat, da det øker opptaket fra tarmen.

Dersom hunden er plaget av oppkast og 
mage smerter (hunden tøyer magen og fiser) 
bør den få et syrenøytraliserende middel 
som Antepsin (1/2 tab morgen og kveld.) 
eller Pepsid (1/2 tablett hver kveld en time 
eller to før leggetid). Dersom det er mistan
ke om mage sår og/eller den står på store 
medi kamentdoser gis gjerne Omeprazol (10 
mg tablett hver morgen i 10 dager, deretter 
0,5 mg så lenge hunden går på medisiner) 
som beskytter slimhinnene i mage og tarm.

Lundehunder med IL har gjerne for lavt 
nivå av Bvitaminer og kalsium pga. dårlig 
nærings opptak. Tilskudd av Bvitaminer 
gis i form av injeksjoner hos veterinær og 
kosttilskudd (for eksempel Trikem fra Höök, 
følg dosering på flasken).  Kalsium krever 
nærvær av vitamin D3 for å tas opp effektivt.  
Tabletter tilsatt vitamin D3 knuses og tilset
tes maten (ca 1000 mg kalsium med vitamin 
D3 pr dagsrasjon mat).  Vær oppmerksom på 
at kalsium kan hemme opptaket av mange 
typer antibiotika og Flagyl. Du bør derfor 
ikke gi kalsium samtidig med disse medi
sinene, men la det gå noen timer i mellom. 
Kalsium har derimot liten effekt på opptaket 
av Prednisolon.

På de neste sidene følger to historier der hundene har fått påvist IL og har blitt behandlet 
for dette. Begge hundene lever fremdeles godt 1-2 år etter at de var syke. 

Hundenes sykdomsforløp var ganske ulike og deres behandling avviker en god del. Behan-
dlingen er foretatt hos ulike veterinærer. 

Historiene er ikke ment å være «oppskrifter» for behandling av hhv langsomt utviklende og 
akutt IL, men som eksempler på noe ulik tilnærming.
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Historie A

Kaisa er ei tispe på 9 ½ år. For 3 
år siden begynte Kaisa å skrante, 
ble mindre aktiv, lekte mindre, 
og matlysten ble stadig dårligere. 
Det skjedde så gradvis at det tok ei 
stund før vi begynte å lure på om 
hun var blitt syk.  

Vi hadde på det tidspunktet ingen 
mistanke om IL, hun hadde jo ikke 
diaré, oppkast eller væskeansam
ling under huden. Vi kontaktet 
veterinær og ble enige om å gi en 
”kur” med Bvitaminsprøyter for å 
prøve å få henne i gang og gi henne 
økt appetitt og gjøre henne gladere 
igjen. Det ble ikke den store bedrin
gen, og etter sprøyte nr. 3, tok vi en 
blodprøve. Kaisa var da blitt slapp 
og tynn, veide så vidt over fem kg 
(Hun er ikke ei spesielt lita tispe), 
og vi begynte å se mørkt på utfallet. 
Blodprøven viste virkelig alarmer
ende nivå på albumin, totalprotein, 
kalsium og kolesterol. Hun ble satt 
på Prednisolon (5 mg pr dag) og en 
tidagers antibiotikakur. 

Vi ga henne IDfettfattig for, både 
hermetisk og oppbløtt tørrfor 
sammen med hjemmelaget mat 
bestående av kokt kylling/sei, gul
røtter, brokkoli, poteter og ris, til
satt taremel når maten var avkjølt. 
Hun har også fått ca 23 ss rå kar
bonadedeig pr dag.

Appetitten økte og Kaisa la sakte, 
men sikkert på seg litt. Humøret ble 
etter hvert bedre.  Etter 14 dager 
trappet vi ned Prednisolon slik at 
hun fikk 1/2 tablett og 1 tablett an
nenhver dag. Vi fortsatte å redusere 
mengden Prednisolon over lang tid.

Det er nå gått ca. 2 år siden Kaisa 
ble syk. Hun er i godt humør, liker å 
gå tur, kan slå til og leke litt og fun

gerer greit i flokken. Hun tåler reis
ing og spiser greit, selv når det blir 
forandringer i de daglige  rutiner. 
Avføringen varierer mellom normal 
og litt løs. I blant kaster hun opp, 
men da er det som regel at hun har 
spist litt for fort når det er noe som 
er ekstra godt (nylaget ”kyllinggrøt” 
går ned på høykant).

Kaisa får fremdeles litt kortison 
(1,25) stort sett hver dag, men en
kelte dager hopper vi over det. Vi 
har valgt å fortsette med samme 
type for. Hun får nå også en del 
uoppbløtt ID  tørrfor og spiser 
også en del ”vanlig” tørrfor som vi 
gir til de andre hundene våre. Hun 
er ennå litt tynnere enn vi ønsker, 
men det er ikke så lett å få henne 
opp i vekt. Hun får tre måltider pr. 
dag, og det siste halve året har hun 
også fått standard med brødskive 
med lett leverpostei som en del 
av frokosten.  Hun får også mager 
cottage cheese og biola hver dag. Er 
ganske konsekvente med maten, 
men tester også ut litt variasjon for 
å styrke motstandsdyktigheten.

Som beskrevet har Kaisa hatt en 
snikende type IL, ingen av de 
 akutte symptomer som diare, op
pkast og væskeansamlinger har 
vært til stede. Vi har prøvd å gi Kai
sa et godt og trygt liv etter at hun er 
blitt syk. Vi har lært å kjenne symp
tomene når hun av og til går inn 
i dårligere perioder. Det kan være 
ved løpetid eller andre ukjente år
saker. Er da helt konsekvente med 
mat, gir det trygge og kanskje øke 
kortison for en kort periode.  Går 
så tilbake til vanlige rutiner som 
beskrevet ovenfor. 

Historie B

Viktor er en hannhund på 4 år med 
et aktivt liv i skog og mark. Han var 
sund og frisk inntil han brått ble 
dårlig. Symptomene var sprutdiare, 
kastet opp rett etter måltidene og 
hadde «oppblåst mage». Hans tann
kjøtt var veldig lyst. Viktor veide 9 
kg da han ble brakt inn til dyrlegen. 
En blodprøve viste verdier under 
normalnivå for blant annet albu
min, totalprotein, kalsium og koles
terol. 

Han fikk en Bvitaminsprøyte og 
ble satt på en kur av Prednisolon 
(10 mg hver morgen) og Flagyl (2 x 
100 mg pr dag i 10 dager, deretter 
100 mg pr dag i 10 dager). For å 
stoppe brekningene og beskytte 
slimhinnene i mage og tarm fikk 
han Omeprazol  (1 kapsel pr dag 
under hele Flagylkuren) og Antep
sin (1/2 tablett morgen og kveld). 

Som diett fikk han torsk, ris, po
tetmos og gulrøtter eller gresskar. 
Alt ble kokt i minst 3 timer og der
etter kjørt i en kjøkkenmaskin til 
puré. I tillegg fikk han ca 1000 mg 
med kalsium med vitamin D3 pr 
dagsrasjon mat, Vitamin Bkom
pleks (Trikem fra Höök),  Zoolac 
og Diarsanyl (leire som beskytter 
tarmslimhinnen) 24 ganger daglig.

Etter 2 dager på Prednisolon 
begynte å Viktor å tisse stooore 
dammer. Kroppsvekten falt også 
ettersom vannet forlot kroppen og 
etter 6 dager veide han 5,9 kg! Han 
klarte nå å holde på maten uten 
å kaste opp. Han hadde en veldig 
 appetitt, men ble holdt strengt på 
dietten i mange små porsjoner.  I 
det hele tatt virket almen tilstanden 
bedre. Mengden Prednisolon ble nå 
redusert til 7,5 mg siden kropps
vekten hadde avtatt så mye.

Etter 16 dager viste en blodprøve 
normale verdier foruten leververdi
en ALT som var litt høy og Amylase 
som var litt lav. At leververdien ALT 
var høy, skyldtes nok medisinerin
gen. Han fikk etter dette Hepacyl 
fra dyrlegen for å avlaste leveren 
noe. Amylase er et enzym som 
bidrar til bryte ned karbohydrater.  

Etter 20 dager ble Flagylkuren 
avsluttet. Deretter ventet vi 10 
dager og reduserte så mengden  
Prednisolon til 5 mg pr dag i 10 
dager, så 2,5 mg pr dag i 10 dager 
osv. Viktor var fri for medisinering i 
løpet av ca. 6 uker. 

Etter ca. 8 uker begynte vi for
siktig å introdusere litt fett i kosten 
igjen i form av Hills I/D tørrfor.  
Prosessen har gått gradvis, og vi 
er fremdeles litt forsiktige med 
fettprosenten, men i dag spiser 
Victor en blanding av hjemmelaget 
for av torsk, potet, ris, kylling og 
tørrfor. Et halvt år etter at vi sluttet 
med kortisonbehandlingen, var 
vekten tilbake på normalt nivå. 

Det er nå gått 1,5 år siden Vik
tor ble syk. I dag er han i fin 
form.  Vekten er normal og han er 
 medikamentfri.
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Nytt fra Krysningsprosjektet

Mønstring av Kunna (buhund – lundehund)
Krysningsgruppa hadde et fysisk møte i Trond
heim i april og benyttet da sjansen til å mønstre 
Kunna, den tispen i B1kullet som ikke var på 
Ål i fjor. Selve mønstringen ble dokumentert 
skriftlig og med foto og film. Christen Lang be
skriver Kunna slik:

Det var en meget trivelig hund med et godt tem
perament vi fikk møte. Kroppsproporsjonene 
hennes er en kort rektangulær hund. En aning 
runde øyne og en markert stopp gir uttrykket 
et mer buhund preg enn lundehund preg. Hun 
har omvendt saksebitt ( svakt underbitt) og alle 
tenner på plass. God hals og god rygg med et 
godt kryss. Halen på denne hunden avviker noe 
fra de andre kullsøsknene da den er løst båret 
og noe lavt ansatt. Hun har en forholdsvis kraf
tig benstamme i forhold til størrelsen som er 

noe mindre en sine søstre. Hun er den minste 
(laveste) hunden i dette kullet. På frambeina 
hadde hun en pote med 7 ekstra tær som er gan
ske godt utviklet mens på den andre poten har 
hun 6 tær men ikke så godt utviklede ekstratær. 
På bakbeina har hun meget godt utviklende ek
stratær og den karakteristiske tredeputen som 
er avlang. Som hos lundehund, står hun på tær
ne, ikke på tredeputen slik alle andre hunder 
gjør.

Bevegelsene sett fra siden er normale for lun
dehund, men forfra er hun relativt smal og pa
rallell uten de karakteristiske lundehundbeve
gelsene. Bak er hun en aning tåtrang, men har 
heller ikke her de typiske lundehundbevegelse
ne. Fargen er lys rødbrun og pelsen noe krafti
gere enn på en lundehund.

Fra mønstringen av Kunna fra B1-kullet. Foto: Lille Wagtskjold

Vi har nå gjort oss en del erfaringer med skjemaet 
vi har brukt for mønstring av prosjekt hundene og 
ser at det ikke er helt optimalt. Før mønstringen 
på Fredvang i sommer, vil det derfor bli revidert 

i hht lineær registrering. Dette er et system som 
brukes i hele Europa til beskrivelse av hus dyrarter 
som det blir drevet systematisk avl.

Hvordan går det med Töfra Erik I1 (islandsk fårehund – lundehund)?
Hans eier, Bård forteller:

Erik er snart 8 måneder gammel, og veier 
10,5 kilo. Han er en livlig, lærevillig, snill og 
sosial type. Det skal ikke stikkes under en 
stol at det blir en del lyd når vi møter folk 
og andre hunder. Kjente som ukjente, Erik 
vil veldig gjerne hilse, og det forteller han oss 
høylytt. Vi jobber med å dempe det, men helt 
tyst blir han nok aldri. Selv med justering for 

alder og kjønn, mener jeg å se mye islandsk 
fårehund i Eriks atferd og personlighet. Nå 
har jeg kommet i kontakt med en del eiere av 
islendinger via Facebook, det blir spennende 
å høre hva de sier når de møter ham. 

Vi gleder oss også til å møte bror Frøy og 
alle andre lundehunder og prosjekthunder i 
 Lofoten i sommer

To på fjelltur. Lina til venstre og Töfra Erik I1 t.h. Foto: Bård M. Andersen

Formål Bedre fertiliteten og redusere forekomsten av IL i rasen.

Metode Øke genetisk variasjon ved å krysse lundehund med tre raser: norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund.

• Alle kryssingsvalper vil bli registrert i et X-register hos NKK og forvaltet som en egen sidepopulasjon.

• Valpene i X-registeret vurderes nøye mht eksteriør, helse og gemytt. 

• Utvalgte individer fra X-registeret krysses med individer fra den  ordinære lundehundstammen og danner nye generasjoner i X-registeret. Alle 
 kombinasjoner må godkjennes av NKK før paring. 

• Krysningsindividene beholdes i  X-registeret.

• Innkrysning av X-registrerte hunder til den ordinære lundehund-stammen kan finne sted når vurdering av eksteriør og temperament samt undersø-
kelse av helse viser at målet med krysningsprosjektet er oppnådd og resultatet er godkjent av NLK og NKK.

Tidsramme Prosjektet vil ta mange år (og flere genera sjoner) før vi er rede til å anbefale  innkrysning i lundehundstammen igjen.

Informa sjon • Bakgrunn for prosjektet finnes i RAS for lundehund. Dokumentet kan lastes ned fra www.lundehund.no. Papirutgave kan bestilles fra 
 Lundehundklubbens postadresse.

• Kortfattet, aktuell informasjon finner du på www.lundehund.no og klubbens offisielle Facebook-side.

• Utvidet informasjon om bakgrunn, utvikling og vurderinger vil du finne i hvert nummer av Lundehund-nytt.

Kontakt Bruk gjerne ePost-adressen  krysningsgruppa@lundehund.no for alle typer spørsmål, kommentarer og innspill om prosjektet og gjennomføringen av det. 

FAKTA OM KRYSNINGSPROSJEKTET
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Veps, flått og hoggorm 
– noen av sommerens mindre hyggelig sider
Fra Avlsrådet

Flått
Nå finnes det snart flått over hele 
landet, og de elsker hundepels… Det 
finnes flere remedier man kan benytte 
for å forebygge at hunden blir bitt av 
flått, men selv ved bruk av disse bør 
du sjekke hunden hver kveld om det 
er flått der dere ferdes. Hvis flåtten 
fjernes innen 24 timer er det liten 
sjanse for overføring av smitte.

Ønsker du å behandle hunden med et 
middel mot flått, bør du konsultere 
en veterinær. Det finnes mange ureg
istrerte legemidler for dette som ikke 
er like godt testet for bivirkninger. Det 
vanligste er enten å bruke et hunde
halsbånd eller dråper som beskytter 
mot flåttbitt. Hundehalsbåndet er inn
satt med et middel som trekker ned i 
huden og sprer seg over hele hunden. 
Det er effektivt i ca fem måneder, men 
bør tas av hvis hunden skal bade. Flått som kravler på Gunvald. Foto: Jon Wagtskjold

Veps
De fleste vepsestikk er heldigvis ufarlig.
Men dersom hunden blir stukket i hals
området slik at den får problemer med å 
puste, eller får allergiske symptomer, bør 
veteri nær kontaktes. 

Jordveps kan gi sterkere reaksjoner enn 
vanlig veps. Følg derfor godt med hunden 
noen timer etter at den er stukket.

Sommeren er tiden for uteliv, både for folk og hunder. I Norge har vi få farer å bekymre oss 
for i naturen, men i blant hender det at uhellet er ute. 

Daga har tygget på en veps. Foto: Jon Wagtskjold

Hoggorm
Det er litt ulik praksis i behandling av hogg
ormbitt i dag og bruk av Prednisolon er om
diskutert i veterinærmiljøet da mange mener 
at den kan gjøre problemet verre ved å spre 
giften rundt i kroppen raskere. I noen tilfel
ler kan imidlertid Prednisolon være til hjelp, 
som ved bitt i snute og hals der hevelse kan 
gjøre det vanskelig å puste. Prednisolon har 
en betennelsesdempende effekt og kan bidra 
til å dempe hevelsen, men dette er KUN som 

førstehjelp fram til de kommer til veterinær. 
Behandlingen består vanligvis av væskebe
handling (for å tynne ut giften og «skylle» 
nyrene) sammen med smertestillende og evt 
antiserum dersom hunden er veldig påkjent. 
Noen ganger gis også antibiotika dersom in
feksjonsfaren vurderes som stor.  Du må der
for få hunden til veterinær så fort som mulig, 
og helst bære den hele veien dersom den er 
bitt av hoggorm. 

Lundehunder synes som oftest at 
hoggormer er utrolig spennende der 
de bukter seg og hveser i lyng eller 
steinur. Hundene bjeffer og stikker 
snutene fram.. og så er det gjort. Et 
hoggormbitt etterlater ofte en liten 
bloddråpe der det traff på snuten, 
halsen eller labben. I fjor var uhellet 
ute hos Liv Skjervik. Hun forteller: 
Troya ble bitt i snuten da vi var på tur. 
Jeg har alltid med meg Prednisolon 
på tur i sommerhalvåret og ga henne 
2 mg pr kilo kroppsvekt med en 
gang som førstehjelp. Deretter bar 
vi henne så fort som mulig tilbake til 
bilen. Vi kom til dyrlegen ca 1 time 
etter at Troya ble bitt. Der fortalte 
vi straks hvor mye Prednisolon hun 
hadde fått. Hun fikk så intravenøs 
væske og en penicilin-kur. I dagene 
etterpå fikk hun Prednisolon som 
så ble trappet gradvis ned over 10 
dager. Heldigvis gikk det godt denne 
gangen!

Dråpene dryppes på nakken og vil deretter 
spres gjennom huden og hindre at flåtten 
setter seg. Dersom hunden blir vasket vil 
middelets effekt forsvinne. 

Har hunden blitt bitt av flått bør du fjerne 
den med pinsett eller flåttang, eventuelt 
nappe den ut for hånd.  Vri flåtten sakte ut 
slik at brodden ikke blir sittende igjen. Det 
kan gi en lokal betennelse som i så fall må 
behandles. Ikke smør inn flåtten med smør 

eller olje, da dette kan få flåtten til å “kjem
pe for livet” og spy ut eventuelle skadelige 
mikroorganismer i blodbanen til hunden. 

Hunder som har blitt bitt av flått kan bli 
slappe og få feber og vondt i muskulatur og/
eller ledd. Disse sykdommene kan oppstå 
uker eller måneder etter selve bittet. Hvis du 
mistenker at hunden din er syk som følge av 
flåttbitt må den undersøkes av veterinær og 
eventuelt behandles med antibiotika.

Hoggorm kveilet til hugg. Foto: Liv Skjervik
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Fra NKK:

Elektroniske kritikker, nytt utstillings
regelverk og hundevelferd
Samlet av Dagrunn Mæhlen, bilder fra Google og NKK

Viser til artikler i Norsk Kennel Klub som er sakset fra hjemmesida deres.  Dette gjelder 
elektroniske kritikker og et nytt utstillingsregelverk fra 01.01.16, samt hundevelferd på 
 utstilling og i konkurranser. 

Fra og med utstillingen i Bø vil utstillere 
ikke lenger motta kritikker på papir, da 
kritikken vil bli tilgjengelig elektronisk på 
NKKs resultatsider. Samtidig registreres 
resultatene i nåtid, og vil dermed publiseres 
fortløpende ettersom de enkelte hundene 
er ferdig bedømt. Det jobbes også med en 
løsning for å gjøre kritikkene tilgjengelige på 
Dogweb, og for å kunne motta dem på SMS 
ved ringen. Disse tjenestene vil lanseres i 
løpet av året. 

Premiekortene tilsvarende verdien av 
vunnet plassering/premie vil deles ut i 

ringen av ringsekretæren. 

Løsningen er helt i tråd med ønske om en 
åpen organisasjon, og vil gjøre det mye 
enklere å bruke utstillinger som avlsverktøy 
da en kritikk sier mer enn premieringen 
alene. Sammen med registering av helse og 
prøve/bruksresultater, vil dette gi et bredere 
grunnlag for både klubber og privatpersoner 
for å vurdere resultater av avlen innenfor 
hver enkel rase, og til å kunne vurdere 
enkeltindivider som potensielle avlsdyr.

Elektroniske 
kritikker

På NKK sine nettsider vil man finne utførlig informasjon 
om nytt regelverk for utstillinger arrangert av Norsk 
Kennel Klub (NKK) og medlemsklubber gyldig fra 
01.01.2016. Disse retningslinjer inneholder 16 pkt. med 
krav, regler, påmelding, klasser, dommeravgjørelser, 
premiedefinisjon m sløyfe el kort m.m.  Nevner her 
særskilt det som NKK sjøl vil gjøre oppmerksom på i 
paragraf 5.4. 

"NKK gjør særskilt oppmerksom på endringen i paragraf 
5.4, vedrørende hundevelferd og helse. Her heter 
det at "utstiller er ansvarlig for hundens velferd på 
utstillingen. Det er ikke tillatt å utsette hunden for en 
situasjon som kan settes dens helse eller velferd i fare, 
eksempelvis å forlate en hund i svært varm eller kald 
bil og/eller behandle hunden dårlig. Det er f. eks. ikke 
tillatt å løfte en hund i halsbånd og/eller hale."

Nytt utstillingsregelverk

3. Hundevelferd

Når det gjelder hunde
velferd på utstilling gjør 
også NKK oppmerksom 
på sine retningslinjer for 
hundevelferd på utstilling 
og konkurranser. 

På utstilling og i kon
kurranse skal NKKs re
gelverk følges, og spesielt «NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund», «NKKs 
anti dopingreglement», samt gjeldende regelverk for aktiviteten. Punktene nedenfor er et kort 
utdrag og presisering av regelverket ift utstilling. NKK forventer at punktene følges av alle ut
stillere. 

Hundevelferd

1. Hunder skal alltid behandles godt og holdes 
på en slik måte at den får tilfredsstilt sitt 
 behov for bevegelse, mosjon, aktivisering 
og sosial kontakt. Å delta på utstilling eller 
i  andre konkurranser med hunden er ikke 
nødvendig for å ivareta hundens velferd, 
men er vårt valg som følge av vår hobby og 
interesse. Det er alltid vårt ansvar å ivareta 
hundens velferd i alle sammenhenger.

2. Hundens integritet og egenverd skal all
tid respekteres, uavhengig av våre mål og 
ambi sjoner eller hundens «verdi» i utstil
lings  eller konkurransesammenheng. Ingen 
 aspekter ved deltakelse får gå ut over hun
dens velferd.

3. Trening og forberedelser til utstilling/kon
kurranse skal ikke foregå på en måte som 
legger utilbørlig press på hunden, eller på
fører den psykisk eller fysisk ubehag. 

4. Hunden skal være mentalt og fysisk skikket 
til å delta på utstilling/konkurranse. Hun
den skal være frisk og i likevekt. Om hunden 
viser åpenbare tegn på redsel og/eller mis
trivsel, eller har synlige fysiske skader som 
hemmer den, skal den ikke delta. Hunden 
skal sikres nødvendig hvile. 

5. Det skal tas spesielt hensyn til valper og 
unge hunder. Disse bør vennes gradvis til 
travle, støyende og potensielt skremmende 
omgivelser, i et tempo tilpasset hundens 
 personlighet og reaksjon på omgivelsene. 

6. Under transport til og fra utstilling/konkur
ranse bør hunden minimum ha plass til å 

sitte, reise seg og snu seg, samt strekke seg 
og legge seg i en naturlig stilling. Tempera
turen på hundens plass bør kontrolleres så 
den ikke blir for varm eller kald. 

7. Oppstalling av hunden på utstilling/konkur
ranse (f.eks. i bur) skal skje på forsvarlig vis. 
Hunden skal minimum ha plass til å sitte, 
reise seg og snu seg, samt strekke seg og 
legge seg i en naturlig stilling. Hunden skal 
være skjermet fra varme og kulde, og i størst 
mulig grad også fra stress og forstyrrelser. 
Hunden skal ikke være uten tilsyn lenge av 
gangen. 

8. Ved fremføring på utstilling skal ikke hun
den føres i så stramt kobbel at den påføres 
ubehag. Den skal heller ikke tvinges til å 
stå i unaturlige posisjoner, og skal ikke løf
tes i kobbel/hale. Selv om slik løfting ikke 
alltid medfører synlig ubehag for små og 
lette hunder, gir det inntrykk av mangel på 
 r e espekt og virker støtende på publikum.

9. For utstillingshunden får krav til pels og 
presentasjon ikke bli så omfattende at det 
påvirker hundens velferd negativt. Også 
pelshunder skal kunne leve et naturlig liv, 
og få sine behov for mosjon og aktivitet 
tilfredsstilt. Pelsstell og trimming skal ikke 
foregå i mange timer uten pause. Det må ut
vises stor forsiktighet dersom hundens hode 
fikseres i en såkalt «galge» under pelsstell 
eller annen pleie; hunden må under ingen 
omstendighet forlates med fiksert hode.



Lundehund-nytt Lundehund-nytt

50 Nr. 2 - 2016 Nr. 2- 2016  51

Litt svart i starten denne gangen

«innboksen» vår har i det siste til 
 tider vært fylt opp med ren dritt
slenging, spydige bemerkninger, 
falske påstander, og rene løgner. 

Sånt er det ingen som vil oppleve 
selvfølgelig , oss innbefattet, og 
spesielt når man bruker all ledig 
fritid og et sekssifret beløp i året på 
å prøve å hjelpe syke Lundehunder 
og fortvilte eiere. 

Vi har nå avsluttet alt vårt enga
sjement for IL syk hund, og eiere, 
verdens desidert største  priva  te 
 arkiv av blodanalyser,  syke
journaler, analyser, statistikk 
osv osv, er ikke mer. Vi overlater 
 jobben, og ansvar for finansieringen 
av IL syk Lundehund til kritikerne, og ønsker lykke til med  jobben. 

Å Doffen?, han gleder seg over nå å bli tilgodesett med langt mer av Pappsen’s fritid.  

Litt hvitt skal det selvsagt også være, 
ikke minst for balansens skyld.

Doffen oppdaga en lang flat pakke stikken
de opp av postkassa vår her om dagen. Han 
nærmet seg pakka litt forsiktig, med snuse
røret på max innstilling. Pakka ble behørig 
kontrollert, før liten lundegutt snudde seg 
mot meg med , store oppspilte øyne. ”Å 
DÆVEN Fatter’n!!!! DET ER BEVER!!”. Jeg av
krefter den muligheten, pakka er alt for kort 
Doffen!. Han leter fortvilet etter en mulig 
forklaring, som kan fortsatt gir håp om at 
den mystiske pakka inneholder hans store 
drøm, en ekte Bever!. ”Vet du Fatter’n, det er 
sikkert noen som bare har dratt den dærre 
padleåra ut av rompa på’n”, han ser opp på 

meg med et svakt håp i blikket??. 

Det blir pakka opp under stor spenning, og 
innholdet viser seg å være et gedigent styk
ke med  røykelaks fra en takknemlig Lunde
hundeier, å så viste det seg at den «bever’n» 
i tillegg var vaskeekte Møring. 

Doffen som har fulgt nøye med på av 
emballeringen snuser litt reservert på 
lekker bisken...... «HUM...triste greier» sier 
Doffen, med klare bekymringsynker i panna, 
”Ja, ja Fatter’n!, sånn går det, når man røyker 
40 om dagen!”.  

Når dette leses, så er nok den «storrøyker’n» 
vår historie...

Tekst og bilder: Petter Nilsen

Også passer vi på sånn  heeeelt 
på slutten, å ønske alle 
Lundehund vennene våre en 
 sabla varm, solfylt, og flott 
 l undehundsommer. 

Våres sommer skal nytes ute 
i Norsk skog, og villmark med 
gode venner, ”ja..? for det er vel 
sånn som sommere skal nytes 
det vel Fatter’n?”.

Doffen og P.

En liten fargeklatt, må alltid være med når det gjelder oss.

Søndagens middagstur ble preget av et (i 
følge Doff) celebert møte ute i skogen. Jeg 
tror at en liten Lundegutt følte at det var 
litt sånn kongelig over det møtet!!.

Vi støtte nemlig på Donald Trump sånn 
rent tilfeldig!. 

Doffen var ikke i tvil, ”Den panneluggen 
der, den kjenner jeg igjen hvor som helst 
Fatter’n”. Han snusa Å… han snusa på 
”soppen”, som i følge en entusiastisk liten, 
men USA vennlig Lundegutt, definitivt var 
Onkel Donald «in person».

Nå kan jeg jo ikke unngå å nevne sånn 
forsiktig for en entusiastisk liten gutt, at 
han er bemerkelsesverdig kort, han Onkel 
Donald!...... hvorpå han USA entusiasten vår, 
raskt er på plass med en plausibel forklaring, 
”Han holder en litt lav profil da, skjønner vel 
du Fatter’n!”. sier Doffen. Å jeg kan bare be
krefte at.. jada han ligger usedvanlig lavt, til 
Donald Trump å være... og ikke minst, det er 
jo helt typisk for ”The Donald”, å være sånn 
diskré.

”Han ligger vel i til hårfeste” sier Doffen, 
å DA… ligger Onkel Donald usedvanlig 
lavt...........

Vi tar farvel med den ”hårfine” selebri teten, 

å tusler lenger inn i skogen vår, mens jeg 
lufter noen USA tanker med lillegutt. Tror 
du virkelig at han Onkel Donald blir presi
dent da?, spør jeg en liten gutt som akkurat 
har møtt sitt store idol?. ”Nå synes jeg at 
du høres litt negativ ut altså Fatter’n, når vi 
presterte å velge Torbjørn Jagland til stats
minister Fatter’n!, DA kan jammen ameri
kanerne med god samvittighet velge Onkel 
Donald da ser’u!!”.

Jeg velger å avslutte vår lille utenrikspolis
tiskediskusjon der, for…. jeg hadde vel ikke 
noe godt motargument. 
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Måstadpokalen
 - bakgrunn og vinnerliste fram til i dag
Tekst og bilde av Dagrunn Mæhlen

Måstad
er ei lita bygd på Værøy i Lofoten. Da-
gens lundehund stammer fra denne 
bygda. I tidligere århundrer ble de 
brukt til fangst av lundefugl. I eldre tid 
var lundehunden kjent mange steder i 
Nord-Norge.

Vi, familien Burschil fra Bad Homburg 
i Tyskland, har reist mye i Norge og 
likt oss godt der. I 2001 var vi på Norsk 
Lundehund Klubbs treff på Værøy, og 
der så  vi hunden Åskrogs Loke for 
første gang. Denne hunden er nå vår 
faste følgesvenn, og til stor hjelp og 
trøst under Helga Burschils sykdom.

I takknemlighet har vi stiftet Måstad-
pokalen som skal utdeles i 25 år -  en 
ny pokal hvert år. Den skal være en in-
spirasjon og oppmuntring til oppdret-
tere av denne flotte hunderasen – for 

deres arbeid for å bevare stammen av lundehund,  og øke og spre bestanden.

Måstadpokalen er en pokal til oppdrettere av Norsk Lundehund
Pokalen skal gå til oppdrettere av Norsk Lundehund over hele verden. En 
 oppdretter engasjerer seg for rasen og skyr ingen anstrengelse for å bevare 
den. Avlsarbeidet krever stor omtanke for å sikre rasens kjennetegn.

For å delta i konkurransen må eier/oppdretter ha en tispe som er registrert 
og godkjent for avl. Valpen må være født hos oppdretter.

Måstadpokalen utdeles på Norsk Lundehundklubbs årlige spesialutstilling. 
Den skal være en honnør for dyktig utført avlsarbeid. For å delta i konkur-
ransen, må oppdretteren være medlem av en godkjent klubb.

På den årlige utstillingen kan oppdretteren kun delta med en tispe og et 
avkom (hann eller tispe). Det er ingen restriksjoner på avlstispens alder, men 
avkommet må være minst 9 måneder gammel. Mor og avkom kan ha forsk-
jellige eiere. Ytterligere detaljer for bestemmelser av avlsresultat avgjøres av 
Norsk Lundehund Klubb

Måstadpokalen
Pokalen skal utdeles på Værøy når Norsk Lundehund Klubb har utstilling og 
samvær der, ellers skal den utdeles der den årlige spesialutstillingen finner 
sted. Den første utdelingen blir på Måstad i forbindelse med Værøytreffet i 
2005.

Vi gir en pokalbok til Norsk Lundehund klubb og der skal vinnerne hvert år 
registreres. Registreringen skal inneholde navn på oppdretter, begge hun-
dene, og bilde av alle. Boka er Norsk Lundehund Klubbs eiendom og skal 
være tilgjengelig for interesserte. Hvert år skal det sendes en kopi av bokas 
nye registrering til familien Burschil.

Vi er glade for at vi på denne måten kan vise vårt engasjement for denne 
enestående hunderasen.

Helga, Klaus, Christin og Thomas Burschil
Bad Homburg juli 2005

Måstadpokalen - Statutter 

Jeg er oppfordret om å skrive 
om Måstad pokalen og bak
grunn for den. Utgangspunktet 
er stiftelses dokumentet om 
Måstadpokalen som står i "po
kalboka",  og som følger poka
lene.

Denne pokalen er en av flere 
som blir utdelt på  Spesialen for 
rasen, der oppdretter kan delta 
med ei tispe og et  avkom (hann 
eller tispe). 

Pokalen er første gang utdelt 
på Værøytreffet i 2005, og er nå 
utdelt 11 ganger tom. år 2015. 
Da det er jeg som har pokalboka 
til opp  be varing i dag, ble det 
naturlig hvem som skulle skrive 
dette!

Det er Solvor og Andreas 
Melum i Trøndelag som i dag 
oppbevarer disse pokalene for 
de enkelte årene og frem til at 
de er vunnet 25 ganger. 

Eiliv Hofstad har bistått og 
samarbeidet med  familien 
Burschil om statuttene, og den 
ordlyden som ble stående i po
kalboka. 

Stiftelsesdokumentet i pokal
boka er oversatt fra tysk til 
norsk av SteinErik Greter, 
og Sverre  Dypvik har oversatt 
fra tysk til norsk for denne 
artikkel en (t.h.).

Måstadbilde av Eilert Eilertsen fra Værøy som har malt dette i 1938
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Værøy i 2005 - Silversound's Gee-Gee & Mountjoy Snofsiga Selma. Eier av Gee-Gee 
og Snofsiga Selma er Monika Jansson. Oppdretter av Gee-Gee er Raili Bloigu. 

Drammen i 2006-  S N UCH Urda & Nord UCH Ålvisheim's Hede Skjoldmøy. Eiere av 
Urda og Hede med oppdrett av Hede er Unni og Eiliv Hofstad. Oppdretter av Urda er 
Frans Jarle Kristiansen.

Morokulien i 2007- INT & NORD & FIN UCH Boromir Målfrid Månfaxe & Boromir 
Tekla Trollfaxe. Eier og oppdretter er Siv Kvarnström.

Trondheim i 2008 - N DK LUX NV-06 Paluna's Sara Heradatter & Paluna's Karna Sara-
datter. Eiere av Sara og oppdretter av Karna er Liv og Einar Skjervik, Eier av Karna er 
Torild Olsen.

Værøy i 2009 - NORD UCH NV-07 Paluna's Runa & N S INT UCH JWW-08 Trodli-Sko-
gen's Trym Runasønn. Eier av Runa er Torild Olsen og oppdretter Liv Skjervik. Eier og 
oppdretter av Trym er Torild Olsen. 

Ålgård i 2010 - NORD UCH NV-07 Paluna's Runa & N S INT UCH JWW-08 Trodli-Sko-
gen's Trym Runasønn. Eier av Runa er Torild Olsen og oppdretter Liv Skjervik. Eier og 
oppdretter av Trym er Torild Olsen. 

Gudbrandsdalen, Frya leir i 2011 - N UCH Frontpage Arna Atladottir & N UCH Bey-
la Arnadottir Av Vollakloa. Eier av Arna og Beyla og oppdrett av Beyla er Dagrunn 
Mæhlen. Oppdretter av Arna er Johanna Olsson.

Værøy i 2012 - N UCH Frontpage Arna Atladottir & N UCH Beyla Arnadottir Av Vol-
lakloa. Eier av Arna og Beyla og oppdrett av Beyla er Dagrunn Mæhlen. Oppdretter 
av Arna er Johanna Olsson.

Trøndelag i 2013 - N UCH Frontpage Arna Atladottir & N UCH Beyla Arnadottir Av 
Vollakloa. Eier av Arna og Beyla og oppdrett av Beyla er Dagrunn Mæhlen. Oppdret-
ter av Arna er Johanna Olsson.

Morokulien i 2014 - N UCH Frontpage Arna Atladottir & N UCH NV-13 SE UCH Bey-
la Arnadottir Av Vollakloa. Eier av Arna og Beyla og oppdrett av Beyla er Dagrunn 
Mæhlen. Oppdretter av Arna er Johanna Olsson.

Ål i Hallingdal i 2015 - N UCH Frontpage Arna Atladottir & N UCH NV-13 SE UCH 
Beyla Arnadottir Av Vollakloa. Eier av Arna og Beyla og oppdrett av Beyla er Dagrunn 
Mæhlen. Oppdretter av Arna er Johanna Olsson.

Til høyre er 
 opplistet de 
som har vunnet 
 pokalen. 

Det er ref erert til 
de  opplysningene 
som er ført i 
pokal boka på 
det  enkelte år 
 pokalen ble 
 vunnet, og 
ikke evt nye 
titler og andre 
 opplysninger som 
er kommet til 
 senere.

Vinnere av Måstadpokalen fra 2005 tom. 2015

Bildet er hentet fra 
Lundehundnytt 
nr 32005, og er 
fotografert av Anneli 
Haggblom (C).

Helga og Klaus hadde mange turer til Norge. De 
ble glad i landet, Værøy, Måstad og lundehunden 
som rase. Helga døde i 2005 etter et lengre syke
leie. Hun studerte kunsthistorie og valgte norsk 
som tilleggsfag, og lærte seg på det grunnlaget 
språket. Klaus er nå pensjonert lærer og 66 år. 
Han forteller at han i et år har drevet med bier. 
Han giftet seg på ny med Brigitte i 2007, som 
også er 66 år i dag. Hun skriver for en liten uke
avis i Oberursel, dessuten er hun by styremedlem 
samme sted.

Helga og Klaus fikk deres Åskroghs Loke i 2001, 
som tidligere nevnt i pokalboka. Loke var meget 
kjær for dem, og ble deres eneste lundehund. 
Klaus forteller om en herlig lundehund, en bilde
boklundehund. Dessverre var han et produkt av 
mor og sønn, og derfor utelukket som avlshund. 
Loke fulgte med på alle reiser både i Tyskland og 
utlandet. Helga organiserte en interessegruppe for 
lundehunder i Tyskland, som hun så som viktig 

kulturhistorisk sett. Da hun ble syk, måtte hun 
oppgi dette arbeidet. 

Klaus, Brigitte og  Loke var også tilstede under 
50 års jubileet på Værøy i 2012. I 2010 fikk Loke 
grønn stær og har vært blind siden 2012. Dessuten 
fikk han mage og tarmsykdom, så 14.12.2012 fikk 
han sovne inn. 

En flott pokal å vinne for nye generasjoner lunde
hunder og oppdrettere på Spesialen og årlig treff 
tom år 2029. Da har den vært utgitt i hele 25 år. 

Det er ønskelig for Klaus Burschil at de årlige vin
nere gir melding til stifteren. Epostadressen står i 
pokalboka. 

Takk til familien Burschil som har gitt oss Måstad-
pokalen. 

Familien Burschil

Helga Burschil sammen med Loke. Foto Klaus Burschil.
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Da Norsk Lundehund Klubb ble startet i 1962 var det ikke mere 
en 2 år siden Norge hadde fått faste TV sendinger. Dette var 
nytt og spennende greier. Tanken om å lage TV program om 
lundehunden dukket fort opp. Det ble gjort et par henvendelser 
til NRK uten at vi fikk respons.

Vi var kjent med  to filmopp
tak om lundefangst. I sin film 
"Nord i værene" fra 1953 har 
Per Høst et 4 min. innslag om 
lundefangst i Måstad. I 1960 
lagde Arve Helling en sju mi
nutters film om tolfangst i Må
stadfjellet. Denne filmen vakte 
oppmerksomhet da den i 1962 
ble vist på Filmavisa i Oslo. Fil
mavisa var et kinotilbud som 
kan sammenlignes med dags
revyen på TV. Innslagene ble 
spilt flere ganger daglig over et 
tidsrom. Flere år etter kunne 
vi treffe på folk som hadde sett 
filmen og husket den godt.

Drømmen om lundehund på 
TV var der hele tiden, men det 
virket temmelig umulig å få 
til. Men som mange ganger før 
var det et tilfeldig sammentreff 
som skulle få fart på saken.

Norsk Skogbruksmuseum på 
Elverum var under oppbygging 
og forskeren Edvard K. Barth 
hadde ansvar for avdelingen 
om jakt og fangst. Der fant han 
lundehunden som et interes
sant emne.

På samme tid drev Knut Kols
rud innsamling av materiale 

om sjøfuglfangst i eldre tider. 
Han samarbeidet godt med 
Lundehundklubben og klub
bens leder Eleanor Christie. 
Hans arbeide ble publisert som 
særtrykk i Norveg i 1976.

Barth og Kolsrud hadde nære 
kontakter med hverandre.

Barth hadde henvendt seg til 
Værøy kommune for å få opp
lysninger om lundefangst på 
Værøy og hadde fått et fyldig 
svar fra ordføreren Dag Sørlie.

Barth henvendte seg til Lunde
hund Klubben med spørsmål 
om vi kunne se gjennom ma
teriale og om vi kunne skaffe 
bilder fra lundefangst.

Jeg fikk oppgaven å følge opp 

Tekst og foto Roar Torsteinsen, utklipp med tillatelse fra Programbladet og VG

TV-film om 
lundehunden

og lundefangst

Historien om hvordan NRK TV filmen om 
Lundehunden og lundefangst ble til

saken. Det ble fort klart at det 
ville være en stor fordel om vi 
kunne møtes å se på bilder og 
gå gjennom teksten han hadde 
fått fra Værøy.

Da han kom på besøk hadde 
han det så travelt at det var på 
nippet at han hadde tid å kom
me inn for å se på sakene. Da 
vi var kommet i gang med pra
ten og sett litt på det jeg hadde 
funnet frem gikk tiden fort. 
Det var for meg en opplevelse 
å treffe en kar som var så full 
av kunnskap og var så lyttende 
til det jeg kunne bidra med. 
Etter 45 timer hadde vi sett 
filmlysbilderfotobilder og ut
vekslet meninger. Resultatet av 
dette ble et særtrykk om lun
dehunden og fangst. Det ble 
bygd opp stand om lundehun
den på Skogbruksmuseumet.

Så til TV filmen.
Vinteren etter mitt møte med 
Barth fikk jeg et brev i posten 
fra NRK med forespørsel om 
de kunne komme til oss for å 
filme lundehund. Undertegne
ren av brevet Per Egil Hovind  
var helt ukjent for meg. Heller 
ikke fortalte brevet noe om hva 
dette skulle brukes til. Jeg ring
te Hovind og spurte hva han 
visste om lundehund.

Svaret var kort og greit: Ingen 
ting.

Han var venn med Edvard 
Barth som hadde fortalt om 
møte hos oss og at her var det 
stoff for et TV program. Han 
hadde fått planen godkjent i 
NRK og fått bevilget kr 50000, 
til å lage program om lunde
hunden.

Vi avtalte at han skulle komme 
til oss for å se hva vi kunne 
hjelpe til med. Det ble igjen et 
positivt og  interessant møte. 
Jeg hadde samlet sammen 

historisk materiale og fortalte 
han om hvilke muligheter det 
var for at vi kunne få med el
dre Måstinger. En smalfilm jeg 
hadde laget med mange bilder 
fra Måstadfjellet likte han godt. 
Med utgangspunkt i denne 
mente han at jeg skulle lage en 
plan for hva vi burde få med i 
programmet. Dette var nå ikke 
det jeg mente meg best skikket 
til, men lovte å prøve. Slik ble 
det.

Våren 1974 ble det filmet hos 
Eleanor Christie og heime hos 
oss. I august møttes vi på Vær
øy. Jeg hadde gjort avtaler med 
eldre folk som hadde levd opp i 
Måstad, og fått til transport og 
sted for overnatting. Nå var det 
været som var avgjørende for 
at vi skulle få til de filmingene 
vi hadde planlagt.

Filmingene i Måstad var plan
lagt til 2 dager. Første dag skul
le vi gå veien opp på fjellet og 
frem til Lundeura. Måstingen 
Torvald Torstensen var med 
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oss som forteller fra tidlige
re tider og for å vise hvordan 
slåtten var på Måstadfjellet, og 
hvordan transporten av høyet 
foregikk.

Det var med spenning vi kom 
frem til Lundeura. Ville hun
dene være interessert i å fange 
fugl. Ingen av hundene hadde 
vært med på fangst tidligere. 
Med jeg hadde trent dem på 
fangst av jordrotter før vi dro 
til Værøy. Det ble en meget 
positiv opplevelse. Selv om vi 
bare var helt i ytterkanten av 
ura så begynte hundene å fan
ge fugl. Fotografen var på plass 
og filmet det som foregikk slik 
at vi fikk med oss noen jakt 
klipp tidligere enn vi hadde 
planlagt.

Været hadde utviklet seg til det 
best tenkelige så jeg foreslo for 
TV folkene at vi skulle være 
i ura natten over for å gjøre 
ferdig filmingen av jakten og 
oppleve det helt unike med en 
natt i fuglefjellet. Da filmfolke
ne hadde diskutert seg frem til 
enighet ble det til at de ville gå 
ned for så og gå opp igjen neste 
dag for å avslutte filmingen. 
Neste dag var folket stive og 

støle og motet til å gå opp 
på fjellet sviktet. Det ble til 
at vi måtte bruke de film
klippene de hadde fått før
ste dagen. Sluttresultatet 
ble jo allikevel godt.

Vi hadde avtale med Mon
rad Mikalsen om at han 
skulle fortelle om lunde
fuglfangst og livet i gamle 
dager. Jeg hadde snakket 
med han hvær sommer de 
årene han og Katrine var 
de eneste gjenboende i 
Måstad. Vi var godt på ta
lefot fra tidligere. Monrad 
ble stilt opp og fotografen 

instruerte han hvordan han 
skulle se mot kamera. Da sam
talen var i gang og filmingen 
pågikk snudde Monrad seg 
mot meg og fortalte videre. Da 
var det bare å starte på nytt. 
Dette skjedde ved neste forsøk 
også, fortellergleden tok vel 
litt overhånd. Her måtte det 
omplassering til slik at Monrad 
kunne fortelle til meg uten å 
snu seg. Jeg ble plassert bak 
fotografen, Da ble det meget 
vellykket. TV folkene var me
get fornøyd og mente at Mon
rad var et fortellertalent av de 
sjeldne.

Heldigvis hadde vi fanget så 
mange fugler den første dagen 
at min mor Hilda kunne vise 
hvordan tilberedningen av 
lundefuglen ble gjort i tidligere 
tider.

Filmen ble vist på TV lørdag 
14. des. 1974 kl 1930. På for
hånd hadde programmet blitt 
presentert på forsiden og en 
helside inne i Programbladet.

Forventningen blant lunde
hundeierne var stor. Program
met var også omtalt i alle de 

store avisene.

For NRK var programmet me
get vellykket med stort salg til 
utlandet.

For Lundehund Klubben ble 
programmet et stort løft i ar
beidet for å bevare den helt 
unike rasen.

I Lundehundboka står det at 
filmen ble lagd i samarbeid 
med Norsk Kennel Klub. Dette 
er feil, NKK hadde ingen ting 
med programmet å gjøre.
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Lillelunden

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til redaksjon@lundehund.
no innen 1. september 2016. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller 
barnebarn.

Løsningen på kryssordet i forrige nummer var: LUNDEHUND

Det var svært mange innsendere denne gangen, og den heldige vinneren som ble trukket ut er 
Tiril Ingebrigtsen 8 år fra Gimse.

Vi gratulerer og sender en liten gave i posten.

Kryssord	2	2016	

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

1.	En	års;d 
2.	Et	folkeslag	fra	nord	i	Norden 
3.	Ikke	tykk 
4.	En	høy;d 
5.	Vi	drikker	det,	og	det	er	hvi< 
6.	En	vårmåned 
7.	Ikke	tante 
8.	Et	annet	ord	for	å	klore  
9.	KraLig	vind 

Vil	du	være	med	i	trekningen	av	en	liten	premie,	send	inn	svaret	;l	redaksjon@lundehund.no	
innen	1.	september	2016.	Voksne	kan	også	sende	inn	på	egne	eller	andres	barn	eller	
barnebarn.	

Løsningen	på	kryssordet	i	forrige	nummer	var:	LUNDEHUND 
Vi	gratulerer		......,	som	får	en	liten	gave	i	posten	fra	oss.

1
2
3

4
5

6
7

8
9

Rolf og hundene Birk og Roya 
har funnet blodspor på bakken 
inne i skogen utenfor bygda 
Tyri.

På stedet der Rolf, Roya og Birk 
står, er bakken gjennomtrukket av 
blod, og snøen har blitt rosa. Rolf 
ber hundene søke ut fra sporet, men 
de finner ingen spor som går vekk. 
- Nei, sier Rolf, - det er for mørkt til 
at vi finner ut mer i kveld. Han tar 
fram mobilen sin og merker av ste-
det de er med GPS’en. - Vi får kom-
me tilbake i morgen når det er lyst, 
sier han til hundene, som han mot-
villig drar med seg ut av skogen. 
De skulle nok svært gjerne ha 
funnet eieren av blodet.

Neste dag er Rolf nede 
i byen på politistasjo-
nen. Han får låne en 
sporingsbrikke, slik at 
politiet heretter kan 
vite hvor han er til en-
hver tid. Det kan være 
en trygghet, siden han 
ikke vet hvem han har 
med å gjøre. Etterpå bæ-
rer det ut på tur i skogen. 
Dagene er korte nå seint på 
høsten, så det er om å gjøre å 
utnytte det dagslyset som er. Rolf 
finner lett tilbake til stedet de var 
kvelden før ved hjelp av GPS’en på 
mobilen. Nå i dagslys ser ikke bak-
ken så rød ut som i skinnet fra lyk-
ten i går kveld, men så var det nok 
også ferskere i går. De finner ingen-
ting som kan fortelle dem hvem 
som har blødd her. På vei tilbake 
gjennom skogen, legger Rolf merke 
til at de krysser under en vaier som 
henger høyt oppe. Den er ikke lett 

å se, men Birk markerer på sam-
me sted som de følte luftstrømmen 
kvelden før. Han halser opp mot 
et stort grantre, og der, i lysningen 
mellom to greiner, ser Rolf vaieren. 
- Flink gutt, sier han til Birk. - Nå er 
vi nok på sporet av noe.

Rolf og hundene følger nå vaieren 
innover i skogen igjen, og den en-
der akkurat der de kom fra - nemlig 
stedet der Roya markerte på blodet. 
Rolf klør seg i hodet, men så be-
gynner han å skjønne. 

- Den luft-
strømmen vi følte, må ha vært av 
noe eller noen som ble dratt over 
hodene våre i går kveld, hvisker 
han til hundene. Roya og Birk har 
alle sanser på høygir. Dette er spen-
nende for dem også. Alle tre begyn-
ner å følge vaieren vekk fra stedet 
med blodet. De kommer lenger og 
lenger innover i skogen der det er 

mye vindfall og kratt å klyve over. 
Roya og Birk kommer seg som re-
gel under kvister og kratt, mens 
Rolf må komme seg over. Det tar 
sin tid, men så plutselig er det ute 
på en smal skogsbilvei. Rolf tar opp 
telefonen sin og sjekker GPS’en. 
Denne veien finnes ikke på kartet! 
Rolf merker den av. Dette tyder på 
at noen driver med noe de ikke vil 
at andre skal vite om, tenker han. 
Sola er i ferd med å gå ned, så det 
er på tide å komme seg ut av skogen 
igjen for Hundepatruljen, men Rolf 
er så spent på hvor denne veien fø-

rer hen, at han bestemmer seg for 
å følge den til høyre. Det burde 

være mot bygda mener han. 
Da de siste solstrålene 

forlater skogen, ser våre 
venner heldigvis en 
skogkant. - Mon tro 
hvor vi kommer ut 
nå, mumler Rolf, og 
det skal han snart 
få vite. Foran dem 
ligger et enormt 
jorde, og først skjøn-

ner ikke Rolf hvor de 
er, men så går det et 

lys opp for han - dette 
er det gamle grasjordet 

til godseieren. Det blir ikke 
brukt lenger, og ligger lengst 
borte fra bygda av alle hans jor-

der. På andre siden av jordet ligger 
ei gammel skogshytte som ikke er 
lett å få øye på om en ikke vet at den 
er der, men her kjenner Roya og 
Birk spor, og drar Rolf i retning av 
hytta. Rolf kjenner at pulsen stiger. 
Tenk om det er noen der ...

Forts. i neste Lundehund-nytt

Hundepatruljen kapittel 2:

Blod i snøen
Tekst og tegning: Elin Mariboe Hovde
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Hei alle lundehundentusiaster i Trøndelag!

Avdelingen hadde sitt årsmøte 5. mars. Pro
tokollen fra møtet er gjengitt et annet sted 
i dette nummeret av Lundehund Nytt. En 
oversikt over det nye styret finner du bakerst 
i bladet. Ny kost i styret i år er Hilde Birgitte 
Berg, ellers er besetningen stort sett som før.

Denne vinteren har vi gjennomført hunde
telling og vi er nå ferdig i Trøndelag. Vi har 
nå 27 hunder i NordTrøndelag (16 hanner og 
11 tisper) hvilket er uendret siden tellingen 
i 2014. I SørTrøndelag er det 62 hunder (27 
hanner og 35 tisper). Dette er 10 mindre enn i 
2014. Vi håper at vi ved neste telling har blitt 
enda flere!

Styret jobber for tiden med programmet for 
våren og høsten.  Dette året vil vi satse på ufor
melle treff med tur og sosialt samvær. 

 Sesongens første treff fant sted 1. mai hjemme 
hos Ruth og Wilhelm Strid på Meråker. 

Dagen kom med deilig sol og 14 varmegrader 
– skikkelig vårvær. På tunet var det satt opp 
stoler, bord og en diger bålpanne for grilling og 
kaffekoking. Vertskapet stilte med pølser, vafler 
og kaffe mens noen deltagere hadde med kake. 
Hundene sprang rundt omkring ute – og inne 
på låven. Hvem var det som sa at lundehunder 
støyer? Ikke et bjeff eller knurr hørtes! Etter 
flere timer med mat og prat gikk vi en tur in
nover skogsveien før det var tid for oppbrudd. 
Til sammen deltok 18 tobeinte og 13 hunder 
denne dagen. Tusen takk til Wilhelm og Ruth 
for en herlig dag.

Nytt fra avd Trøndelag

 Sesongens første treff fant sted 1. mai hjemme hos Ruth og Wilhelm Strid på Meråker. Foto Hanna Gautun.

Her er noe av det vi planlegger fremover. Merk datoene, mer info kommer etterhvert!

18. juni Sommertreff på Dagrunn Mæhlens hytte på Fjellkjøsen, ikke langt fra 
 Orkanger.

De som ønsker det kan bli med Dagrunn på en liten «fjelltur», mens andre kan 
kose seg ved hytta eller gå en lettere tur langs skogsveien. Selvsagt blir det 
også mat og prat for alle samlet «nede i leiren»!

34.  september Høsttreff på Kvam Camping i forbindelse med Steinkjerutstillingen.

89. oktober SMELLERkurs i regi av Sportshunder.

Dette er en aktivitet der hundene lærer å bruke nesen til å søke opp ulike 
lukter i forskjellige omgivelser. Smeller inkluderer søk i rom, søk på bane, søk 
på motorisert kjøretøy, idspor og personsøk. Passer for alle raser i alle aldre. 
Lundehunder elsker å bruke nesen sin, så her opplever de fleste at det er lett 
å motivere hunden sin til å arbeide.

Pris: kr. 700 for klubbens medlemmer. Hvis det blir plass, kan man få delta 
med 2 hunder og betale kr. 350 for hund nr. 2. Klubbmedlemmer har prioritet. 
Ikkemedlemmer kan få delta til ordinær kurspris.

Påmelding sendes til nlktrondelag@lundehund.no  innen 10. september. Kur
set må betales innen samme dag til kontonr. 0539.43.16662. Merk innbetalin
gen «Smellerkurs».

Støtte til alternativt kurs
Medlemmer som ikke har anledning til 
å delta på smellerkurset pga. lang rei
sevei, kan søke om støtte på kr 500, for 
deltakelse på ett lignende aktivitetskurs 
i sitt nærområde. Avdelingen har av
satt kr 3000, til dette formålet. Støtte 
innvilges fortløpende mot søknad og 
utbetales mot kursbevis. Send epost til 
nlktrondelag@lundehund.no eller sms 
til Hanna Gautun 91109116 om du er 
interessert.

Avdelingen har nå både en egen side 
og en gruppe på facebook. Siden er en 
 informasjonskanal der avdelingsstyret 
legger ut informasjon om ulike aktivi
teter. Gruppen er til for at dere medlem
mer kan dele bilder, skryte av hundene 
sine og invitere til turer, treff og aktiv
iteter på eget initiativ. Ta gjerne en titt 
på begge steder!

På vegne av styret for NLK, 
Avd Trøndelag, Hanna Gautun Foto: Claudia Melis
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Fra avd Nordland

Mange oppdrettere legger ut bilder av 
 valpene på Facebook. Det er jo kjekt å legge 
ut nyheten der, men det er ikke alle som 
har interesse av eller eller tilgang til dette 
mediet. 

Klubben har imidlertid et tilbud som 
kan være av interesse for oppdrettere og 
 valpekjøpere å benytte:
NLKs hjemmeside - lundehund.no
Sammen med redaksjonen for klubbens 
hjemmeside - www.lundehund. no - har vi 
organisert en tjeneste hvor informasjon om 
valpekull  legges ut. Web-redaksjonen kan 
kontaktes på ePost: 
 hjemmeside@lundehund.no

Valpeformidling i NLK

Valpeformidler i Norsk Lundehund Klubb 
 hjelper til med å opprette kontakt mellom 
valpe kjøpere og oppdrettere som har valper til 
salgs.
 
Norsk Lundehund Klubb fører statistikk over 
valpekull. Gi gjerne beskjed til valpeformidler 
vedr. planlagte kull, valper som er født, når val-
pene er solgt, og hvor de dro. Dette for midles 
videre til klubbens ulike kartoteker over hun-
der og eiere.

De som ønsker valpeformidling gjennom klub-
ben må informere om når paring har skjedd, og 
med hvilke hunder, for at formidling kan skje 
best mulig. 

Formidlingstjenesten foretar en viss priori-
tering. Valpe kjøperne som har ventet lengst får 
tilbud om valp først, dersom tids punktet  passer. 
Det kan eventuelt tas hensyn til  eksteriøret om 

valpene skal brukes til utstilling, og videre avl, 
slik at de som har best utviklede ekstratær går 
til utstillingsinteresserte  kjøpere. 

Ta gjerne kontakt med klubbens valpe formidler 
for mer informasjon:

Liv Skjervik, 
Sygnaveien 16, 4308 Sandnes, 
Tel 51 67 22 16 / 958 86 117, 
ePost: valpeformidler@lundehund.no

Annonsering av valper

mailto:valpeformidler@lundehund.no
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag 
Styreleder Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  tel: 72 55 57 85/911 09 116, 
  e-post: hanna.gautun@ntnu.no 
Nestleder Hilde Birgitte Berg, Opphaug, tel 995 65 676 
Sekretær Siri Monkan, Trondheim, tel 915 85 003
Kasserer Gunn Tove Ormset, Fannrem, tel 915 50 998        
Styremedlem Hege Belsvik, Saksvik, tlf 995 59 503
Vara-   Trond Åge Seem, Vikhammer, tel: 907 61 364
medlemmer Oddbjørg Bakk, Kyrksæterørå, tel: 900 61 633
Revisor  Mari Østgaard, tel: 913 42 404     
Vararevisor Claudia Melis, tel: 938 59 351
Valgkomite May Elisabeth Lernæs Selbekk, tel: 951 48 536
  Unni Storli, tel: 404 51 525   

Avdeling Nordland  
Styreleder Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244, Drevja, 8664 Mosjøen,  
  tel: 900 51 420, e-post: ked@dahlmo.no 
Nestleder Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074 
Sekretær Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236  
Kasserer Tove Bastesen, Sandnessjøen, tel: 915 41 316 
Styremedlem Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Vara-  Alfred Bentsen, Rognan, tel: 756 91 489
medlemmer Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656 

Valgkomite Bård Mathias Andersen, Dalsgrenda, tel: 905 85 161
  Elin Isaksen, Leinesfjord, 757 78 125
  Lisbeth Annie Endresen, Fauske, tel: 905 89 710
   

NLK Database

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

To keep this database 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://daverdin.com/NLK/. 

To be granted access, please contact Mr. Marc Daverdin at the eMail-address indicated above.

Valpeformidler
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes, 
tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
e-post: livskjervik@hotmail.com 

Avlsrådet 
e-post: avlsraadet@lundehund.no   
Christen Lang , leder, 
Sandviksveien 173, 
5035 Bergen, tel: 909 81 295, 
e-post: chr-lan@online.no
Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 
7024 Trondheim, tel: 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Bård Andersen, Innigarden 23,
8617 Dalsgrenda, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com
Turid Helfjord, Solgløttv 90,
2848 Skreia, tel: 902 74 775
e-post: turid.helfjord@gmail.com
Torbjørg Lille Wagtskjold, Midtunvegen 1d, 
5224 Nesttun, tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Krysningsgruppa
Medlemmene i Avlsrådet

Hundekartoteket med spørreskjema om 
hundens helse og vedr. kull og parringer

Gro W. Viken, Humlevegen 20, 
2216 Roverud, tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, 
e-post: groviken@online.no

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
Gerd Haugen, Midtre Burevei 20, 
3475 Storsand, tel: 32 79 15 70, 
e-post: ger-ha@online.no
Jan Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 
5464 Dimmelsvik, tel: 53 48 17 29 / 995 74 139, 
e-post: jan.helge.opsanger@gmail.com
Kari Breistøl, Haugentunet 5 B,
3560 Hemsedal. tel: 906 10 017,
e-post: kari.breistol@nenett.no

Varamedlem:
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9020 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no

Lundebua 
Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja, 
8664 Mosjøen, tel: 75 18 76 64 / 900 51 420  
Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/lundebua eller 
e-post: lundebua@lundehund.no. 

Ansvarlig for klubbens kalender  
Hilde Nordtiller, Trondheim,
tel 976 76 047
e-post: nordtiller@yahoo.com

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
Unni Hofstad
Dagrunn Mæhlen
e-post: utstillingshund@lundehund.no  

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
Elin D.W. Johannessen
Irene Stølan
e-post: aktivitetshund@lundehund.no  

Klipparkiv, lundehund i media
Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 
1339 Vøyenenga. tel: 67 13 32 49, 
e-post: r-tors@online.no

Klubbeffekter / materialforvalter
Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 
5464 Dimmelsvik, 
tel: 53 48 17 29 / 995 74 139, 
e-post: j-helops@online.no 

Arbeidsgruppe foring
Karen Elise Dahlmo og Ellen Brattbakk
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
v/NLK styret,
e-post: styret@lundehund.no

Utsendinger til NKKs representatskapsmøte:
Styret oppnevner to delegater

Hundekartoteket:
Tove E. og Morten Strandmoe
Helgerødv 234, 3233 Sandefjord
Tel 908 54 654

Medlemskartoteket:    
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlem@lundehund.no   

Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
Elin Mariboe Hovde
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
e-post: redaksjon@lundehund.no

Klubbens hjemmeside, www.lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør 
Elin Mariboe Hovde,  medarbeider
e-post: hjemmeside@lundehund.no

Norsk Lundehund Klubbs database 
Spørsmål, kommentarer og forslag: 
Marc Daverdin
e-post: database@lundehund.no. 

NLK komitéer og utvalg
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Finnmark
Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no

Troms
Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 
9022 Krokelvdalen, tel: 916 44 269,
e-post: mereteevenseth@yahoo.no

Nordland
NLK avd. Nordland v/styret, 
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Nord-Trøndelag
Unni Hofstad, Nermølnveien 10, 
7900 Rørvik, tel:74 39 38 61 / 952 17 957, 
e-post: unni@hofstad.cc

Sør-Trøndelag
Avd. Trøndelag v/styret,
tel: 73 83 70 28 / 911 09  116
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Møre og Romsdal
Tove-Ann Lillevik Vatne, Åmdal
6150 Ørsta, tel: 971 00 129
e-post: talvatne@hotmail.com

Sogn og Fjordane / Hordaland
Torbjørg Lille Wagtskjold, Midtunvegen 1d, 
5224 Nesttun, tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Rogaland
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 
4308 Sandnes, tel: 51 67 22 16 / 958 86 117
e-post: livskjervik@hotmail.com

Aust- og Vest-Agder
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22, 
4640 Søgne, tel: 909 05 070, 
e-post: gerd.langenes@gmail.com

Buskerud / Vestfold / Telemark
Gerd Haugen, Midtre Burevei 20, 
3475 Storsand, tel: 32 79 15 70 
e-post: ger-ha@online.no

Hedmark
Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 
2219 Brandval, tel: 476 26 707
e-post: gmortj@online.no

Oppland
Gro W. Viken, Humlevegen 20, 
2216 Roverud, tel: 61 29 81 15 / 905 85 277
e-post: groviken@online.no

Oslo
Ragna Fossen, Tyslevveien 4, 
1163 Oslo, tel: 934 12 856
e-post: ragna.fossen@gmail.com

Akershus
Alejandra Garcia, Store Landfall øvre 6B
3025 Drammen, tel: 413 29 367
e-post: snuppela@gmail.com

Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 74
e-post: irza@outlook.com

NLK fylkeskontakter

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.  

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

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

Gerd Haugen, Storsand, tel: 32 79 15 70, 
e-post: ger-ha@online.no

Liv Skjervik, Sandnes, tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
e-post: livskjervik@hotmail.com

Bård Andersen, Mo i Rana, Tel 48 03 05 85,  
e-post: bard.andersen@gmail.com
Send gjerne PM via facebook
 
Hanna Gautun, Trondheim, Tel 91 10 91 16, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook

Æresmedlemmer

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer

Lyrypa´s kennel

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

unnistorli@hotmail.com - iren.storli@c2i.net

Vårhilsen
fra Kennel Lundestugu, 

her representert ved 
Paluna´s Øydis CENTA 
Troyadatter, f. 9/4-12 og 

Navahoos BIRK Yksander, 
f. 10/2-09, på fuglesafari 

i Gjøvik

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277 / tlf. 61 29 81 15
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Returadresse:
Jon Wagtskjold

Lyshovden 128, 5141 Fyllingsdalen

Bildet av Saga (Cezkal´s Hurra Jeg Vant) i full firsprang på Roverud, nær Kongsvinger. 
Saga har akkurat blitt et år den 15. april. Hun er opp rinnelig fra Tjodalyng utenfor 
Larvik, og gleder seg tydelig til resten av sommeren! Bildet er tatt av Mari Robberstad

Husk Lundehund-treff og Spesialutstilling
på Fredvang i Flakstad kommune, Lofoten

8. - 10. juli 2016

Fyldig program finner du på side 10
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