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Hilsen Doffen og fotograf Petter Nilsen.

Annonsepriser

Redaksjonskomité:
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
e-post: redaksjon@lundehund.no 
www.lundehund.no/lundehundnytt

Postadresse:
Redaksjonskomitéen for 
Lundehund-nytt  v/Elin Mariboe, 
Øst-Modumveien 287,  3370 
Vikersund 

Copyright © Norsk Lundehund Klubb
Forfatterne er ansvarlige for  inn holdet 
i egne signerte artikler. Ettertrykk ikke 
tillatt uten forfatters eller redaksjo-
nens tillatelse. 

Trykk: Erik Tanche Nilssen AS 
ISSN 1891-1919 (trykt utg.) 
ISSN 1891-1927 (online)

Frister for innlevering av artikler

Utgave Frist-dato
Nr 1 1. februar
Nr 2 1. mai
Nr 3 1. september
Nr 4 1. november

nytt
Lundehund-

Redaksjonsarbeidet for dette 
nummeret avsluttet

19. februar 2016

Per utgave Helår 4 utg
1/4 side 
medlemmer 300,- 900,-

1/4 side 
øvrige 600,- 1 800,-

Lyrypa´s 
kennel

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

unnistorli@hotmail.com - iren.storli@c2i.net Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277
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Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Merete Evenseth, 
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal

Klubbens faktura-/regnskaps adresse:
Norsk Lundehund Klubb 
v/kasserer Solveig Bjørkenes Steinnes, 
Bonesveien 1150, 9360 Bardu
e-post: 
so-stein@northernbones.com
Bank-konto: 9365 25 83561 , 
IBAN nr  NO1393652583561 , 
BIC/SWIFT LANDNOK1 

Styret i Norsk Lundehund Klubb 
2016/2017:
Felles e-post: styret@lundehund.no

Leder: Merete Evenseth, 
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel. 916 44 269
e-post: leder@lundehund.no

Nestleder: Alejandra Garcia, 
Tel: 413 29 367

Sekretær: Irene Stølan,
Tel: 952 22 079

Styremedlem: Gerd Langenes,
Tel: 909 05 070

Styremedlem: Geir Morten Jansberg, 
Tel: 476 26 707

Valgkomité:
Kari Breistøl
Trygve Widding
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin (varamedlem)

Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun

Seniorkontakt: 
Margit L. Våtvik

Registrerte medlemmer i NLK:  
349 pr 20. februar 2017

Norsk
Lundehund Klubb

Fra 
klubbens
leder

Godt nytt lundehund år alle 
sammen. 

Her en dag fant jeg fram diktet 
sist i spalten, som min datter Frida 
skrev i 2009. Da var hun 13 år og vel-
dig glad for at vi endelig hadde fått 
oss hund i huset.

Og det er nok ikke bare jeg som 
brenner 110 % for lundehunden, og 
bruker enhver anledning til å rekla-
mere for rasen. Det sitter mange flin-
ke oppdretter, tillitsvalgte og lunde-
hund eiere ute i vårt landstrakte land. 
Mange har engasjert seg i klubbar-
beid og andre promoterer rasen hver 
gang de har mulighet. 

Av og til blir man så engasjert 
at man glemmer å «være varsom» i 
sosiale mediet, spesielt. Det er så lett 
å sitte i sin stue å skrive i vilden sky, 
kritisere og sjikanere. Jeg ber dere 
alle «vær varsom» med budskapene 
på Facebook. Tenk at det sitter en 
person i andre enden, som kan opp-
fatte det du har skrevet, feil. Og ikke 
minst at 1000 vis av personer kan lese 
det du selv har skrevet, på et blunk. 

Helt på tampen vil jeg oppfor-
dre dere alle til å kontaktet styret, 
Avls rådet eller Kryssningsgruppen 
 dersom dere har spørsmål, som 
dere vil ha svar på eller er uenige 
om. Jeg har registrert at klubben 
blir hengt ut i ei gruppe om avl, på 
Facebook, som ikke er klubbens sin 
avls gruppe. Et spørsmål fra en lun-
dehund eier om hannhund eier skal 
være med å betale tilbake til tispee-
ier når en hannhund ikke får begge 
stenene ned innen 18 mnd alder-
en. Spørsmålet er greit, men saken, 
hvorfor det er slikt, blir ikke belyst. 
Dermed blir Norsk Lundehund 
Klubb beskyldt både for det ene og 
det andre. Det er kjempe trist for oss 
tillitsvalgte å lese og jeg vil henstille 

på det sterkeste at folk kommer med 
spørsmål til oss først, før det legges 
ut slikt offentlig.

Men jeg skjønner at mange er 
enga sjerte og derfor vil styret i klub-
ben gjennom føre et medlemsmøte i 
forbindelse med Spesialen på Sann-
grund Camping 7-9 juli. Der skal vi 
ha det høyt under taket og alle som 
vil kan komme til ordet på en saklig 
måte. Møt opp slik at vi "face to face" 
kan prate og diskutere om det vi har 
på hjertet.  Håper du kommer og en-
gasjerer deg der. Ha en strålende vår.

Hilsen Merete

Hei, jeg er en Norsk Lundehund. 
Og nå skal du bli kjent med meg:

Jeg er en lodden liten tasselabb,
Med en stripe midt i fjeset,
Jeg har en såkalt” ekstratå”
Og en bitteliten nese.
Min pels har flere farger,
Men er alltid veldig myk,
Jeg har en deilig underpels,
Med den blir jeg aldri syk.
Mine ører, de kan brettes,
Så ikke skitten trekker inn,
For gjør den det, blir jeg tullete,
Ett skittent Lunde-sinn.
Min nakke kan faktisk bøyes,
Du har nokk aldri sett på maken,
Da peker haken min opp i været,
Og min snute rører baken.
Min favoritt hobby er turgåing,
Glad i mat, er typisk meg,
Jeg har veldig mange gode venner,
Kanskje en av dem er deg.
Så som du skjønner er jeg spesiell,
Ikke så veldig sterk og stor,
Men jeg er alltid glad i alle,
Hilsen din lodne venn fra nord.

En Pelskledd Hilsen Fra Lundisene 
Frøya Og Gurine

       

Program for helgen*

• Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 31.05.2017. Spørsmål 
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Utstilling".

• Påmelding til mentaltest sendes til spesial@lundehund.no og merkes "Mentaltest". Opp til 18 
 deltakere. Påmeldingsfrist 31.05.2017.

• Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
• Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Festmiddag». Frist for 

 bindende på melding til  festmiddag: 24.06.2017. 

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 UTSTILLINGS-
PLASSEN.

Påmelding

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

Hver enkelt tar selv kontakt med campingen, på epost 
booking@sanngrund.no eller tlf 62 96 46  60, for hytte-
bestilling, samt bobil og campingvogn  booking.  Vik  tig 
at dere oppgir at det gjelder Norsk  Lundehund Klubb 
sitt treff. 

De fleste som tidligere har registrert seg hos Gro W. 
Viken har fått hytte. De største hyttene er fullbooket, 
men det er noen få små hytter igjen, som er uten dusj 
og toalett, men ellers stort sett utstyrt som de andre. 
Disse ligger like ved servicehuset. I tillegg er det en 
stor handicap-hytte, men der er det ikke tillat med 
hund. 

Det finnes også et annet sted i nærheten, som tillater 
hund: Slobrua Gjestegård, Slomarka 4, 2100 Skarnes. 
Tlf 62 96 10 03. Enkeltrom og dobbeltrom kan reser-
veres på booking@slobrua.no. Viktig at dere oppgir 
at det gjelder Norsk Lundehund Klubb sitt treff.

Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til.  Vi har 
mange oppgaver som må løses. Hvis du kan bidra 
så sende epost til   spesial@lundehund.no og merk 
 eposten med ”Dugnad”.

Det blir mulighet for å kjøpe mat og drikke i  kafeteriaen 
på campingplassen.

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til treff og utstilling

Sanngrund Camping, Skarnes 
7. - 9. juli 2017

Fredag 07.07 kl 13:00 Mentaltest
kl 18:00 Info fra Giardia gruppen
kl 19:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb

Lørdag 08.07 kl 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert.,  
dommer Eivind Mjærum

kl 18:00 - 22:00 Festmiddag med biffgryte, dessert, kaffe med litt attåt. Pris ca 360-
390. Det blir glutenfritt alternativ, så gi  beskjed dersom du trenger 
det

Søndag 09.07 kl 10:00 Medlemsmøte, hvor ordet er fritt
kl 12:00 Mønstring Prosjekthundene
kl 13:00 Mentaltest

* Foreløpig program - tidspunktene kan bli endret
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Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette varsle om at det skal 
avholdes årsmøte i klubben fredag  7. juli 2017  kl 19:00.

Årsmøtet vil finne sted på Sanngrund Camping, Årnes i Hedmark.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være 
styret i hende/poststemplet senest 31. mars 2017.

På vegne av styret i Norsk Lundehund Klubb,
Merete Evenseth

leder

VARSEL OM ÅRSMØTE I 
NORSK LUNDEHUND KLUBB

Valgkomitéen:
om tillitsvalgte i Norsk Lundehund Klubb

FORSLAG TIL KANDIDATER VED 
VALGENE PÅ ÅRSMØTET 2017

Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomiteen innen 15. april 2017
De som er på valg er:

• Nestleder for 2 år
• 2 styremedlemer for  2 år
• 2 varamedlemer for 1 år
• Valgkomiteen: 2 medlemmer for 2 år og  varamedlem for 1 år 
• Revisor og vararevisor for 1 år

Forslag sendes til e-postadressen valgkomite@lundehund.no eller direkte til:

Kari Breistøl, Haugentunet 5 B, 3560 Hemsedal e-post:  kari.breistol@nenett.no
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103, 9020 Tromsdalen e-post:  trywidd@online.no
Karen Elise Dahlmo, Blåfjellvegen 244, Drevja, 8864 Mosjøen e-post:  ked@dahlmo.no
Rita H. Daverdin, Hyllanvegen 2, 7517 Hell e-post: ritadaverdin@yahoo.com

	

	

03.10.2016	ble	det	født	3	valper	hos	Carina	Hide,	Sander,	(Hedmark)		(eier	Solbjør)	
Kullnr:	166980	
Far:	Viljar	-	NO38781/14	 	 	 	 	 	 Han	er	far	til	10	valper	
Mor:	Dunderdalens	Ida	-	NO45614/13	 	 	 	 Hun	er	mor	til	3	valper	
	
Catrol's	Ask	-	NO53121/16	 	 	 	 	 5792	Årslev,	Danmark	
Catrol's	Ag	-	NO53122/16		 	 	 	 	 7046	Trondheim	
Catrol's	Aria	-	NO53123/16	 	 	 	 	 5268	Haukeland	
	
	
18.10.2016	ble	det	født	4	valper	hos	Aud	Sommer,	Tørberget			
Kullnr:	167444		
Far:		Bronn	Av	Revehjerte	-	NO45849/15	 	 	 Han	er	far	til	9	valper	
Mor:	Aila	-	26326/08	 	 	 	 	 	 Hun	er	mor	til	9	valper	
	
Lundesommer	Mr.	Jack	Marsten	-	NO54511/16	 	 	 3243	Kodal	 	
Lundesommer	Alma	-	NO54512/16	 	 	 	 2849	Kapp	
Lundesommer	Mathea	-	NO54513/16	 	 	 	 2849	Kapp	
Lundesommer	Snotra	-	NO54514/16	 	 	 	 2817	Gjøvik	
	
03.11.2016	ble	det	født	3	valper	hos	Inger	Marie,	Unni	og	Iren	Storli.	Steinkjer			
Kullnr:	167475	
Far:			Jølle	Buster	-	NO41743/15	 	 	 	 	 Han	er	far	til	4	valper	
Mor:	Lyrypa's	Flora	-	NO55950/11	 	 	 	 	 Hun	er	mor	til	7	valper	
	
Lyrypa's	Cato	Bob	-	NO54629/16	 	 	 	 	 0454	Oslo	
Lyrypa's	Carl	Ingo	-	NO54630/16	 	 	 	 	 9603	Hammerfest	
Lyrypa's	Cilla	-	NO54631/16	 	 	 	 	 7732	Steinkjer	
	
	
03.11.2016	ble	det	født	3	valper	hos	Tove	Elisabeth	Strandmoe,	Sandefjord.		
Kullnr:	167757	
Far:	Syrinborgs	Carlson	På	Taket	-	NO55569/11	 	 	 Han	er	far	til	3	valper	
Mor:	Frontpage	Nysgjerrige	Petra	-	SE14409/2011	 	 	 Hun	er	mor	til	8	valper	
	
Syrinborgs	Båtsmann	-	NO55543/16	 	 	 	 3300	Hokksund	
Syrinborgs	Tjorven	-	NO55544/16	 	 	 	 	 3233	Sandefjord	
Syrinborgs	Stina	-	NO55545/16	 	 	 	 	 3032	Drammen	
	
05.11.2016	ble	det	født	4	valper	hos	Solveig	Bjørkenes	Steinnes,	Bardu	
Kullnr:	169795	
Far:	Ulfrigga	Lundes	Tor	-	DK12446/2014	 	 	 	 Han	er	far	til	5	valper	
Mor:	Vingheias	Vendelin	-	NO39044/12	 	 	 	 Hun	er	mor	til	5	valper	
	
Niklas	Torsen	av	Northern	Bones	-	NO56271/16	 	 	 1914	Enebakk	 	 	
Nestor	Torsen	av	Northern	Bones	-	NO56272/16	 	 	 9007	Tromsø	
Nemo	Torsen	av	Northern	Bones	-	NO56273/16	 	 	 8520	Ankenes	
Nova	Saga	av	Northern	Bones	-	NO56274/16	 	 	 7320	Fannrem	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lundehunder født, og hvor de dro
Av Tove E. og Morten Strandmoe

Forts. neste side
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I Lundehund-nytt nr 4-2016 inviterte vi eiere om å  vise lundehunder i Norge som var blitt norsk, utenlandsk, nordisk og 
internasjonal Champion i løpet av 2016. Vi fikk 10 tilbakemeldinger, og her følger de flotte humndene vi fikk melding om.

NORSKE LUNDEHUNDER SOM BLE 
CHAMPION I 2016

N S UCH Viljar, ble norsk Champion i Letohallen 24.04.16, 
dommer Per Kristian Andersen og svensk Champion i Lidköping 
i Sverige, dommer Christen Lang, eier Turid Johansen, oppdretter 
Tove-Ann L Vatne

N UCH RLII Tuva fra Vågen, ble norsk Champion på 
Elverumsutstillingen 13.08.16, dommer Vigdis Nymark, eier Ida 
Skarkerud, oppdretter Liv Anna Folgerø

N UCH Tor Av Stjernepoten, ble norsk Champion i 
Brumundal 28.05.16, dommer Saija Juutilainen, eier Belinda 
Andersen, oppdretter Irene Stølan

N UCH Lyrypas Qamile Zelda, ble norsk Champion  på NKK 
Lillehammer 14.08.16, dommer Geir Nordahl Pedersen, eiere 
Kari Gording og Terje Gording Hong, oppdretter Iren Storli.

N UCH Lundesommer Tore Hund, ble norsk Champion 
på Sunnmøre 10.06.16, dommer Ralf Champbell, eier May 
Elisabeth Lernæs Selbekk, oppdretter Aud Hilde Sommer

C.I.B N DK UCH Løvheims Trud, ble internasjonal Champion 
på Ransäter i Sverige 30.08.16, dommer Børge Espeland, eier 
Alejandra Garcia, oppdretter Gerd Haugen

N UCH EUJW-15 NJV-15 Lyrypa’s Maja, ble norsk Champion 
på Oppdal 12.06.16, dommer Mona Selbach, eier Unni Storli, 
oppdretter Inger Marie Storli

N S UCH Linesviken’s Bera, ble norsk og svensk Champion i 
Harstad 01.10.16, dommer Nils-Arne Törnlöv på NKK Harstad, 
eier Inger Marie Storli, oppdretter Margit Våtvik

N S UCH EUJW-15 SEV-16 Ulfrigga Lundes Tor, ble norsk 
Champion på Spesialen i  Lofoten 09.07.16, dommer Aase 
Jakobsen. Han ble svensk Champion ved Stockholm kennelklubb 
02.12.16, dommer Göran Hallberg, og samme helg 04.12.16 svensk 
vinner SKK Ålvsjö, dommer Eva Nielsen, eier Solveig Bjørkenes 
Steinnes, oppdretter Lis Christensen Danmark

NORD UCH NORD V-10 NORD JV-10 NV- 12-15 SEV-12-
14 EUW-15 Lyrypa’s Topsy, ble nordisk og dansk Champion 
i Herning, Danmark 05.11.16, dommer Nils Molin, eier Iren 
Storli, oppdretter Unni Storli

	

	

11.11.2016	ble	det	født	1	valper	hos	Belinda,	Connie	og	Iris	Christine	Andersen,	Nes			
Kullnr:	167677	
Far:	Mjøskastellets	Bo	-	NO51598/15	 	 	 Han	er	far	til	1	valp	
Mor:	Lundeklippe	Groa	-	NHSB2971611	 	 	 Hun	er	mor	til	1	valp	
	
Lundehiets	Sir	Felix	-	NO55315/16	 	 	 	 0475	Oslo	

12.11.2016	ble	det	født	2	valper	hos	Ida	Skarkerud,	Moelv			
Kullnr:	167677	
Far:	Tor	Av	Stjernepoten	-	NO37204/14	 	 	 Han	er	far	til	6	valper	
Mor:	Ålvisheim's	Nauma	Livesdotter	-	27648/08	 	 Hun	er	mor	til	8	valper	
	
Mjøskastellets	Dage	-	NO55921/16		 	 	 656	33	Karlstad,	Sverige	
Mjøskastellets	Dyre	-	NO55922/16		 	 	 1448	Drøbak	
	
18.11.2016	ble	det	født	3	valper	hos	Inger	Marie,	Iren	Og	Unni	Storli,	Steinkjær	
Kullnr.	167662	
Far:	Dunderdalens	Jotne	NO54899/14	 	 	 Han	er	far	til	3	valper	
Mor:	Linesviken's	Driva	NO42654/12	 	 	 Hun	er	mor	til	7	valper	
	
Lyrypa's	ÅKE	URI	-	NO55257/16	 	 	 	 3282	Kvelde	
Lyrypa's	ÅNE	-	NO55258/16	 	 	 	 5081	Bergen	
Lyrypa's	ÅSVOR	EIRIN	-	NO55259/16	 	 	 7732	Steinkjer	
	
20.11.2016	ble	det	født	4	valper	hos	Mari	Robberstad,	Nesoddtangen	
Kullnr.	170159	
Far:	Linesviken's	Gote	Io-Freyjason	NO32887/16		 	 Han	er	far	til	4	valper	
Mor:	CEZKAL's	Hurra	Jeg	Vant	NO41336/15		 	 Hun	er	mor	til	4	valper	
	
AskSagason	-	NO30669/17	 	 	 	 4614	Kr.sand	S	 	
EmblaSagadottir	-	NO30670/17	 	 	 	 1450	Nesoddtangen	
EirSagadottir	-	NO30671/17	 	 	 	 9540	Talvik	
SnøfridSagadottir	-	NO30672/17	 	 	 	 1450	Nesoddtangen	
	
09.12.2016	ble	det	født	4	valper	hos	Liv	Skjervik,	Sandnes	
Kullnr.	170171	
Far:	Rex	NO33718/12	 	 	 	 	 Han	er	far	til	15	valper	
Mor:	Keeza's	Lunde	Unni	DK17770/2014	 	 	 Hun	er	mor	til	4	valper	
	
Paluna's	Njord	Unnison	-	NO30726/17	 	 	 8300	Svolvær	
Paluna's	Nora	Unnidotter	-	NO30727/17		 	 8680	Trofors	
Paluna's	Nauma	Unnidotter	-	NO30728/17	 	 1653	Sellebakk	
Paluna's	Natt	Unnidotter	-	NO30729/17	 	 	 4480	Kvinesdal	
 
 
Importerte hunder: 
 
Hammarhöjdens Loranga - SE39143/2013  2338 Espa 
Midnattsol	Min	-	AKCNP43054702	 	 	 5035 Bergen 
 
 

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige  
valper, som er med å bringe kulturarven vår videre. 
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Utstillingsåret og årets utstillingshund 2016
Tekst: Komiteen for Årets Utstillingshund, Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen

Det er resultatene fra DogWeb som ligger til 
grunn for oversikten,  deltagende hunder må 
være registrert i NKK og eier må være med-
lem i Norsk Lundehund Klubb.

Det er 18 eiere som har påmeldt til sammen 35 
hunder til Årets Utstillingshund 2016, hvor 5 av 
disse deltar i to klasser. For 2016 er det påmeldt 
11 hanner, 14 tisper, 3 veteraner og 7 valper. Det 
er noen færre tisper og veteraner som har meldt 
på i konkurransen enn det var i 2015, men totalt 
er det en hund mer som er påmeldt enn det var 
for utstillingsåret 2015. 

Rasen har deltatt på 54 utstillinger, men kunne 
deltatt på 72 utstillinger. På Vestlandet er det 7 
utstillinger der det ikke har vært deltakelse av 
rasen. Motsetningen finner vi i Midt-Norge, fra 
Ålesund til og med Mo i Rana, der det er delta-
kelse på alle utstillinger.

Det er utdelt få gruppeplasseringer, men tre 
voksne hunder har fått BIG 2. Det har vært en 
BIS- plassering på en valp, og BIS- plasseringer 
på vetera nene. 

Ei veterantispe vant denne gang spesialen på 
Fredvang i Lofoten, som var den utstillingen 
med flest deltakere og 56 hunder. I tillegg ei opp-
drettergruppe og tre valper. 

Norsk vinnerutstilling Dogs4all  hadde 35 delta-
kere, ei oppdrettergruppe og 6 deltakende valper.  

På NKK utstillinger var det NKK Trondheim og 
NKK Drammen med 21 og 20 hunder som had-
de flest deltakere, mens det på NKK Bergen var 2 
deltakende hunder.  

Tispeeierne er fortsatt flinkere til å delta på 
utstillinger, og det er større konkurranse blant 
disse. Det er likevel fint å sjå at det i løpet av de 
siste år er kommet noen nye deltakere, som også 
lista for 2016 forteller, men det er også flere ste-
der med kun 1-3 deltakere. 

Interesserte eiere reiser også som før langt for å 
komme til utstillinger med rasen, og noen deltar 
få og noen mange ganger gjennom året. 

Kari Gording og Hilde Birgitte L. Berg har 
deltatt i utrekninga av poenger for dette året 
sammen med undertegnede, og vil være de to 
som tar over denne oppgaven fra utstillingsåret 
2017.

For utstillingsåret 2016 ser man noen nye eiere 
med sine hunder, og noen hunder fikk gode BIG 
2 og BIS- plasseringer. 

Vi har tatt med bilder av de tre beste i hver 
 kategori  og poengresultater til ned til 50 poeng 
på tisper og hanner. For veteraner og valper 
viser vi alle deltakere. 

Det er viktig å ha med seg at det er god markeds-
føring av rasen om man deltar på utstilling en 
gang eller flere. 

Deltakere som ikke kom med på resultatlistene 
i bladet, og som ønsker sitt resultat, kan ta kon-
takt på utstillingshund@lundehund.no

Hilsen Unni Hofstad og  
Dagrunn Mæhlen

Fra Spesialutstillingen 2016: BIS Frontpage Arna Atladottir og BIM Ulfrigga Lundes Tor

1. Ulfrigga Lundes Tor eier Solveig Bjørkenes Steinnes 101   poeng 5 utst.
2. Værøy-Drotten Av Vollakloa eier Solvor Melum                   95   poeng     5 utst.
3. Lundesommer Tore Hund eier May E. Lernæs Selbekk 85   poeng 5 utst.
4. Navahoos Birk Yksander eier Turid Johansen 77   poeng 5 utst.
5. Tor Av Stjernepoten eier Belinda Andersen 72   poeng 5 utst.
5. Lundeskogens Ole-Einar  eier Belinda Andersen 72   poeng 5 utst.
7. Jølle Buster eier Inger Marie Storli 69   poeng 5 utst.
8. Storm-Tyrasønn eier Turid Johansen 51   poeng 5 utst.

1. Beyla Arnadottir Av Vollakloa     eier Dagrunn Mæhlen               88  poeng      5 utst.
2. Frontpage Arna Atladottir eier Dagrunn Mæhlen  87  poeng  5 utst.
3. Lundefoxen's Ariel eier May E. Lernæs Selbekk 75  poeng      5 utst.
4. Alfa eier Gerd Langenes 73  poeng 5 utst.
4. Linesviken's Driva                        eier Inger Marie Storli   73  poeng 5 utst.
6. Leinstadhågens Mille Lernæs       eier May E. Lernæs Selbekk 70  poeng 5 utst.
7. Tuva fra Vågen eier Ida Skarkerud 63  poeng 5 utst.
8. Falinn Av Revehjerte eier Alejandra Garcia  62  poeng 5 utst.
9. Lundeklippe Groa eier Connie Andersen 51  poeng 5 utst.
9. Linesvikeǹ s Bera                         eier Inger Marie Storli    51  poeng 5 utst.

Tisper

Hanner

1 2 3

1 2 3
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1. Leinstadhågens Mille Lernæs eier May E. Lernæs Selbekk             101  poeng 4 utst.
2. Frontpage Arna Atladottir eier Dagrunn Mæhlen 74  poeng 4 utst.
3. Storm-Tyrasønn eier Turid Johansen 70  poeng 4 utst.

1. Hakon eier Hilde Birgitte L. Berg                   66   poeng 4 utst.
2. Fenja Drottensdottir eier Dagrunn Mæhlen 49   poeng     4 utst.
3. Mist eier Ellen Utsi/ Åsa Fagerlund  43   poeng     4 utst.
4. Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter eier Margit Våtvik 40   poeng 4 utst.
5. Lyrypa's Ennok eier Inger Marie Storli 36   poeng 3 utst.
6. Fratercula's Tango For To YNWA eier Elin D. W. Johannessen 34   poeng 2 utst.
7. Mjøskastellets Bo eier Belinda Andersen 32   poeng 4 utst.

Veteraner

Valper

ÅRETS RASEVINNER 2016 HOS NORSK 
KENNEL KLUB

NKK har en konkurranse for å kåre en årlig rasevinner på 
NKKs utstillinger. 

For år 2016 ble Værøy-Drotten Av Vollakloa nr 1 og årets 
rase vinner med 13 poeng fra tre NKK-utstillinger. Han 
 hadde resultatet to BIR og en BIM, og eier er Solvor Melum. 

Ålvisheim's Sol Livesdotter, eier Joakim Langenes og Frost 
Av Vinterskogen, eier Rachel Hamre, har begge poeng fra to 
NKK-utstillinger med 10 poeng. 

1 2 3

1 2 3

Årets Aktivitetshund 2016
Tekst: Komitéen for Årets Aktivitetshund, Elin D. W. Johannessen og Irene Stølan

Resultater

Vi gratulerer Ålvisheim̀ s Nauma Livesdotter med 1. 
plass og tittelen Årets Aktivitetshund 2016 i Norsk 
 Lundehund Klubb!

Vi gratulerer også Tuva fra Vågen og Dunderdalens Iver 
med en fin 2. og 3. plass.

Også gratulerer til Eriksro Charmiga Balder og 
Ålvisheim̀ s Torje Livesson med fine resultater!

Årets Aktivitetshund er kåret for fjerde gang i Norsk Lundehund Klubb. Det kåres Årets 
Aktivitets hund 1.-3. plass, med utdeling av priser under spesialutstillingen.é

Plass Hund Fører Antall
starter

Poeng-
sum

1 Ålvisheim's Nauma Livesdotter Ida Skarkerud 9 170

2 Tuva fra Vågen Ida Skarkerud 9 150

3 Dunderdalens Iver Astrid Rødsand 3 60

4 Eriksro Charmiga Balder Birgith Andersen 1 15

4 Ålvisheim's Torje Livesson Elin D. W. Johannessen 1 15

Om årets deltagelse
I år er det litt færre påmeldte til kåringen enn 
årene forut. Det som likevel er gledelig å se 
er gode resultater og plasseringer, og opprykk 
 mellom klassene/nivåene. 

Også i år har vi valgt å presentere samtlige av 
hundene som har deltatt, for å gjøre litt stas 
på hver og en. Årets deltagere har vært aktive 
 innen rallylydighet, lydighet og agility. 

Endringer fra og med 2015
For andre året på rad har prosjekthunder hatt 
muligheten til å delta i kåringen. Dette er fort-
satt for en prøveperiode, med samme hensikt 
som for lundehunder, å vise frem våre hunder 
som aktive og med et stort mangfold. Vi håper 
på påmeldinger fra noen av prosjekthundene til 
neste år dersom ordningen videreføres. 

Lundehunden er en aktiv og allsidig hund
Vi takker for årets deltagelse! Dere er med på 
å synliggjøre lundehunden som en aktiv og all- 
sidig liten hund. En lundehund kan hvis den vil, 
og det har dere fått vist gjennom gode resultater 
innenfor flere aktiviteter. 

Vi ønsker alle et fortsatt aktivt år med 
 lundisene, og lykke til for dere som skal kon-
kurrere og delta på prøver i 2017!

Ålvisheiḿ s Torje Livesson på 
treningsamling i rallylydighet. 

Foto: Hilde Lunde
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Presentasjon av deltagere Årets Aktivitetshund 2016

Ålvisheim ś Nauma Livesdotter og Tuva fra Vågen og Ida Skarkerud
Nauma (8 år) og Tuva (3 år) er mine ”rallyhunder”. Vi har drevet med rallylydighet siden 2012 
og synes dette er veldig gøy. Årets sesong startet med at Nauma debuterte i klasse 3, og hun 
har nå fått to opprykksnapp til Elite. Tuva har også fått opprykk og startet i klasse 3 i løpet 
av året. Så begge hundene har når fått RL2-tittel. Stevnet på hjemmebane på Lillehammer i 
mai var årets høydepunkt, da gjorde begge hundene det bra. Ellers har det vært litt opp og ned 
med resultater dette året. Nå har vi hatt fri fra trening og konkurranse noen måneder pga val-
pekull, og kommende helg skal vi på Nosework-kurs. Det skal bli moro å la hundene få prøve 
seg på noe helt annet og la de få bruke luktesansen sin litt.

Dunderdalens Iver og Astrid Rødsand

I 2016 har jeg og Dunderdalens Iver kun trent rallylydighet. Dette er en gren som passer oss 
begge godt. Vi har det veldig morsomt på trening og koser oss med hverandre og hyggelige 
treningskompiser. Iver er en oppmerksom og trivelig treningskamerat, som bare blir mer klok 
og lydhør med alderen. Nå er Iver 3,5 år gammel.

I 2016 har vi startet 3 ganger. De to første startene i klasse 1, begge med 1. premiering og andre 
gang med hele 198 poeng og direkte opprykk i klasse 2. Like etterpå debuterte vi, noe tidligere 
enn vi hadde regnet med, i klasse 2 hvor vi dessverre ble disket da hunden misforsto en øvelse 
han ikke hadde lært seg ordentlig enda. Vi har planer om å fortsette å konkurrere i klasse 2 i 
kommende sesong, for dette har gitt mersmak.

Miljøet i Drøbak hundeklubb, hvor vi trener, er veldig trivelig og givende. På treningene har 
jeg også meg unghunden «Hjallis» Linesviken’s Gote Io-Freyjason. Han har trent med konkur-
ransegruppa siden han var ferdig med valpekurs. Hjallis svinger fortsatt noe i konsentrasjon 
ettersom hormonene raser i den unge kroppen, men innimellom glimter han skikkelig til. 
Hjallis er en hund som liker å bruke nesa. Jeg vurderer å la ham prøve seg på Smeller eller 
blodspor i tillegg til Rallyen.

Det er fint å trene med to hunder som er på ulikt nivå. Når unghunden er på det mest ukon-
sentrerte, er det oppløftende å se den voksne hunden og hvordan trening til slutt gir resultater. 
Det gjelder å ikke gi opp, men ta treningen med godt humør og mye positiv forsterkning. Lun-
dehunder er kanskje ikke den enkleste rasen å trene med, men de gir meg desto større gleder 
når vi sammen får ting til! 

Eriksro Charmiga Balder og Birgith Andersen

Balder er en trofast følgesvenn som vi er veldig glad i, Vi har gått utallige kurs på Din Hun-
deskole, og klart bronsemerke i lydighet, som vi er veldig stolte av. Vi trives veldig godt på tur-
er i skog og mark, Balder er veldig enkel å ha med å gjøre, går bra sammen med andre hunder 
og kattene her hjemme. Han har 3 flotte avkom med Syrinborgs Greta M. Balder hentet vi hos 
Anneli, Kennel Eriksro. En stor takk til henne for at vi fikk kjøpe Balder for snart 4 år siden.

Ålvisheim̀ s Torje Livesson og Elin D. W. Johannessen

Torje er 3 år og har så langt konkurrert lite, men vi har gått en del kurs både i agility og rally-
lydighet. Det siste kurset var i agility med ekstern instruktør, Helge Himle, som har fokus på 
handlingsteknikker. På dette kurset jobbet Torje knallbra og tok bronsemerket lekende lett. 
Torje er dyktig på mange ting, men har frem til han bikket 2 år vært en hormonbombe, med 
liten kapasitet til annet enn damer og tisseflekker. Vi har stått mang en gang på sidelinja på 
treninger og bare jobbet med kontakt og atter kontakt. Men det har lønt seg og nå har det 
plutselig løsnet voldsomt. Torje er blitt en fryd å jobbe med – og aller best, han elsker å trene 
med matmor igjen, damer tilstede eller ei! Han har stor iver og utholdenhet, og kjempefin 
førerkontakt. Han jobber overraskede bra med andre førere også, kanskje litt ulikt en lunde-
hund. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen og har meldt på til konkurranser både i agility og 
rallylydighet denne våren. Vi håper også på plass på agilitykurs med Ingerid Klaveness i april. 
Hun konkurrer på landslagsnivå og har i sin tid hatt en lundehund som ble agilitychampion. 

Valpeproduksjonen i 2016 
Av valpeformidler Gerd Langenes

Liv Skjervik var valpeformidler 
frem til September 2016, da overtok 
jeg som den nye valpeformidleren.

Det har vært en jevn strøm av 
personer som ønsker seg en lunde-
hundvalp. De fleste fyller ut skjema på 
klubbens nettside, men henvender seg 
også direkte til meg på telefon eller 
mail. Det er for tiden en del venting 
på tispevalper, men med hanner går 
det ganske raskt. Jeg vil gjerne ha flere 
på  ønskelista til hannene. Når jeg får 
inn nye som ønsker å stå på ventelis-
ten, infor merer jeg dem om at vi for-
venter at alle friske tisper blir brukt i 
avl. Flest mulig av hannene ønsker vi 
også brukt i avl. Videre når jeg skal 
formidle valpene, så sjekker jeg hvor 

i landet de for skjellige valpene passer 
best genetisk. Det er viktig at tispene 
har hanner som passer til avl, i sin del 
av landet, for at det lettest mulig blir 
avl på alle friske tisper. Som dere for-
står så har jeg et stort fokus på videre 
avl av valpene, når de blir gamle nok 
til dette.

 Så må jeg si at 2016 ble et kjempe 
godt valpeår, med hele 95 valper! 
 Valpene var fordelt på 52 hanner og 
43 tisper, på tilsammen 32 kull.

1 kull med 6 valper 
3 kull med 5 valper
7 kull med 4 valper
11 kull med 3 valper
3 kull med 2 valper

7 kull med 1 valp
 I tillegg ble 13 valper dødfødt eller 

døde kort tid etter fødsel, en av de ca 
4 uker gammel.

 Jeg må be oppdrettere bli flinkere 
til å melde om paringer og fødsel til 
meg. Det er i tillegg gledelig at vi også 
i år har fått noen nye oppdrettere 
og flere er velkomne. Endel av disse 
nye trenger litt hjelp og støtte, og her 
kunne jeg trenge litt hjelp fra fylkes-
kontaktene og erfarne oppdrettere.

Så håper jeg på et nytt flott  valpeår, 
med mange valper og enda flere 
 oppdrettere.

Hilsen Gerd

Fra Avlsrådet
Klubbens valpeformidler Gerd Langenes har sendt oss følgende rapport for 2016:

Med 95 valper må 2016 sies å være et topp valpeår! Som dere 
ser er av grafen nedenfor, er det en fin vekst fra 2013 til i dag. 
Denne utviklingen er veldig gledelig. Nå gjelder det å holde 
trykket oppe videre fremover.

I år var det 7 kull med 1 levedyktig valp, hvilket utgjør en 
andel på 22 % av kullene i 2016. Hvordan innvirker dette på 
statistikken over andel envalpskull? Tabellen til høyre viser 
utviklingen siden 1932. 

For perioden fra 1932 til 1963 er det få kull, statistikken er 
derfor usikker og vi velger å se bort fra den.   For de fem an-
gitte periodene fra 1964 og fram til 2016 varierer antall kull 
med 1 valp fra 14% til 23%. Denne andelen er høy sammen-
lignet med andre raser.

Som vi har vært inne på før i LH Nytt nr 1, 2014 er dette en 
lite gunstig situasjon, både for tispa og den ene valpen. Det 
er en utvikling vi følger nøye, da den, sammen med antall 
dødfødte valper og redusert fertilitet kan være et tegn på ina-
vlsdepresjon.

Periode Antall kull Antall kull 
med 1 valp

Prosent kull 
med 1 valp

1932-1963 43 17 40 %
1964-1973 148 31 21 %
1974-1983 240 58 24 %
1984-1993 222 31 14 %
1994-2003 245 38 16 %
2004 - 2016 328 74 23 %

Litt statistikk rundt valpeproduksjonen

Matadorgrensen
Norsk Lundehund Klubb har siden 1982 sluttet opp om an-
befalingen gitt av husdyrgenetiker Dr. Per-Erik Sundgren 
(Svenska Lantbruksuniversitet) om å sette en øvre grense for 
antall valper den enkelte hannhund kan få i løpet av sitt liv. 
Denne grensen beregnes ut i fra 5 % av antallet valper født de 
siste 5 årene. Tabellen øverst på neste side viser utviklingen i 
matadorgrensen med valpeproduksjonen for 2014.

Som dere ser, har vi en liten økning i antallet valper den siste 
femårsperioden. Det maksimale antall avkom pr hannhund 
settes nå opp til 20 valper pr hannhund. Denne grensen 
gjelder uansett om valpene eksporteres eller ikke. Samtidig er 
det helt avgjørende at vi anstrenger oss for å bruke så mange 
ulike hunder og kombinasjoner som mulig. Dette kommer 
veldig tydelig fram når vi ser på utviklingen av den effektive 
populasjonsstørrelsen.
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Beregningsgrunnlag Antall valper født Antall valper tillat 
pr hannhund

2003-2007 385 19
2004-2008 350 18
2005-2009 342 17
2006-2010 313 16
2007-2011 299 15
2008-2012 315 16
2009-2013 309 15
2010-2014 327 16

2011-2015 344 17

2011-2016 391 20

Hva forteller den effektive populasjonsstørrelsen og hvordan 
er utviklingen?
Av historiske årsaker har vår rase en genetisk variasjon 
på 12 % ± 7 %. Dette er veldig lavt og det er avgjørende 
at den ikke reduseres ytterligere!  For at dette ikke skal 
skje, er det viktig at det arvematerialet vi har i rasen i 
dag videreføres. Dette gjør vi ved å bruke så mange uli-
ke hunder i avl som mulig.

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

Det er to forskjellige måter å bruke begrepet “effektiv 
populasjonsstørrelse” på. 
Den ene metoden tar utgangspunkt i stamtavla for 
rasen i sin fulle bredde og dybde og viser hvor mange 
genetisk forskjellige individer populasjonen består av. 
Den er med andre ord et annet uttrykk for den gene-
tiske variasjonen i rasen. Det er denne metoden Anne 
Kettunen benytter i sin artikkel i dette bladet. Denne 
måten å bruke begrepet effektiv populasjonsstørrelse 
på er statisk.  Den eneste måten vi kan bedre det tallet 
på er ved å gjeninnføre tapt genetisk variasjon ved å ta 
med prosjekthundene.

En annen, enklere metode for å beregne den effektive 
populasjonsstørrelsen tar utgangspunkt i antall tisper 
og hannhunder brukt i avl pr generasjon. Man definerer 
en generasjon til 5 år. Den forutsetter at disse ikke er 
beslektet. Siden alle dagens lundehunder er meget nært 
beslektet blir resultatet her alltid for høyt. Ved denne 
metoden beregnes den effektive populasjonsstørrelsen, 
Ne, ved følgende formel:

         der Nm = antall hanner og Nf = antall tisper

Denne metoden er altså ikke like nøyaktig som den 
første metoden. Den gir allikevel en god pekepinn på 
utviklingen: Opprettholder vi den lille genetiske vari-
asjonen vi har i rasen, eller står vi i fare for å redusere 
den ytterligere?

Tabellen nedenfor viser antallet lundehunder registrert 
i 2000-2004, 2005-2009 ,2010-2014 og 2011-2015 som 
er benyttet i avl i Norge og den effektive populasjons-
størrelsen, Ne, for disse tre periodene. 

Registreringsår for foreldre Hanner brukt Tisper brukt Ne
2000-2004 44 54 96
2005-2009 48 53 100
2010-2014 50 57 106
2011-2015 46 51 96
2012-2016 41 42 82

(Tallene er hentet ut fra klubbens database for lundehund)

Ne=(4 x Nm x Nf)/(Nm+Nf)

For at en hundepopulasjon skal betraktes som bærekraftig 
må Ne være over 100. Dette forutsetter at forholdet mellom 

kjønnene er ganske likt. Som dere ser av tabellen, er fordelin-
gen mellom tisper og hanner ganske lik, MEN den effektive 

DISPENSASJON FOR 
MINSTEALDER UTGÅR

Avlsrådet minner om 
at dispensasjonen for 
 minstealder 15 mndr. for 
paring av  tispen utgår 
1. Juli 2017, og vil ikke bli 
forlenget.

Endelig foreligger tallene fra hundetellinga i 2016.  Tellinga 
ble tatt opp våren/ sommeren i fjor, og tallene som nå pre-
senteres er gjeldende per månedsskiftet august-september 
2016.  Som vi kan lese ut fra tallene er det en gledelig økning 
i antallet hunder i Norge. I 2014, da forrige telling ble utført 
hadde vi til sammenligning 575 hunder i Norge, fordelt på 
284 tisper og 291 hanhunder.  

Valpeantall født i Norge i 2016 var også gledelig høyt, slik 
at vi ved neste hundetelling i 2018 kan håpe på ytterligere 
økning i antallet hunder på landsbasis.  

For de som lurer på hvorfor antallet og fordeling av kryp-
torkide hanhunder og hunder med IL er med i denne 
oversikten er svaret at det var spørsmål som de som svarte 
på hundetellinga ble bedt om å svare på spesielt.  En ut-
dypende artikkel om hundetelling med henblikk også på 
helse og oppdrett kommer i neste nummer av Lundehund-
nytt. Det er avlsrådet som tar for seg disse spørsmålene.

populasjonsstørrelsen har falt fra 106 til 82 siden 2014. Når vi 
i tillegg vet at denne metoden gir et for høyt resultat i utgang-
spunktet, er det klart at denne utviklingen ikke er god.

Hvordan får vi økt den effektive populasjonsstørrelsen?
Vi må anstrenge oss enda mer for å benytte ulike tisper og 
hanner i avlen. Dette er ikke lett og faren er at vi får enda 
færre valper fordi man ikke lykkes med de uerfarne hundene. 
Fertiliteten er høyest i ung alder. Der er derfor viktig at vi 
gir unge hanner sjansen, særlig om vi har en erfaren tispe 
som lar seg pare naturlig. Så kan vi eventuelt ha en erfaren 
hannhund i bakhånd om ungdommen ikke fikser jobben. På 
samme måte er det viktig å ikke vente for lenge med å pare 
tispene, de tar seg ofte lettere da og kan senere tilbys flere 
ulike hanner. Man bør også forsøke å unngå å gjenta kombi-
nasjoner flere ganger, spesielt om det første kullet ga mer enn 
en valp. Hvis det produseres mange helsøsken etter samme 
kombinasjon, kan det på sikt bli vanskeligere å finne avlspart-
nere som ikke er i for nær slekt.

Hva kan klubben tilby av hjelp?
Klubbens database er et utmerket verktøy for å finne hann-
hund til en tispe. Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn, 
har glemt brukernavn eller passord eller har andre spørsmål, 

kontakt Marc Daverdin (marc.daverdin@ntnu.no). Har du 
funnet noen interessante hannhunder du ikke kjenner eier 
til, kan avlsrådet og/eller lokalkontaktene hjelpe deg med 
kontakt informasjon.

Avlsrådet hjelper gjerne med å finne mulige partnere til din 
hund. Send gjerne epost til oss (avlsraadet@lundehund.no) 
eller ring (kontaktinfo finner du bakerst i bladet). Lokalkon-
taktene eller andre erfarne oppdrettere kan også gi gode råd.

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

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

Uansett, lurer du på noe, ikke nøl med å be om råd fra 
avlsrådet, lokalkontakter og erfarne oppdrettere!

Antall 
hunder

Hann-
hunder Tisper

IL 2014-
2016

Krypte 
hanner

Hanner prøvd 
i avl 2014-2016

Tisper prøvd i 
avl 2014-2016

Østfold 19 15 4 4 3 3 0
Hordaland 48 28 20 1 4 2 3
Akershus 47 32 15 5 8 2 3
Agder fylkene 29 14 15 3 3 3 3
Buskerud, Vestfold og Telemark 76 35 41 4 5 10 14
Finnmark 16 11 5 2 2 3 1
Hedmark 37 17 20 7 1 7 7
Møre og Romsdal 41 18 23 2 3 5 7
Oppland 23 10 13 3 3 2 1
Oslo 31 22 9 2 7 1 1
Rogaland 54 30 24 5 10 7 7
Troms 37 21 16 10 7 8 7
Nord Trønderlag 30 18 12 0 2 7 3
Sør Trønderlag 71 31 40 13 3 9 9
Nordland Nord 50 28 22 3 2 2 2
Nordland Sør 48 18 30 6 1 7 11
SUM 657 348 309 70 64 78 79

Hundetellingen 2016
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SE V Ch Lundetuvans Ejvind Blokkebaer x Ruska B1

5+1 født 23. oktober 2016

Odin B2  
Trym B2  
Balder B2  
Alvar B2  
Bure B2  
Frigg B2 

– 7033 Trondheim
– 9303 Silsand
– 4900 Tvedestrand
– 9170 Longyearbyen
– 8890 Leirfjord
– 2390 Moelv

Banzai B1 x Alma

2+0 født 29. oktober 2016

Milo B2
 Ori B2

– 7056 Ranheim
– 7012 Trondheim

Alve Lovetann x NUCh Kimuras Nelly (buhund)

0+2 født 4. desember 2016

Kimura’s Lundebu Tuppen B1
Kimura’s Lundebu Lillemor B1

– 3132 Husøysund
– 1903 Gan

NUCh Eriksro Trevliga Liam x Pippi B2

0+4 født 12. desember 2016

Leinstadhågens Mina B2
Leinstadhågens Stina B2
Leinstadhågens Stella B2
Leinstadhågens Mari B2

– 5722 Dalekvam
– 7760 Snåsa
– 8664 Mosjøen
– 3370 Vikersund

Kunna B1 x Harley av Vinterskogen,

1+1 født 29. januar 2017

Tispe B2
Hannhund B2

– 7039 Trondheim
– 0880 Oslo

Krysningsprosjektet
Hvor blir det av valpene?

I høst og vinter har vi i skrivende stund fått 16 nye krysningsvalper. To av 
valpene er førstegenerasjons krysninger og resten er andre generasjon i pro-
sjektet. Alle skal ha gode hjem hos folk som er villige til påta seg de ekstra 
oppgavene og kostnadene det medfører å ha en prosjekthund. De må dess-
uten være villig til å betale full pris for en valp som aldri kan stilles ut eller 
oppnå stambokberettigede premieringer, og som i beste fall kan brukes veldig 
sparsomt i avl. 

Hvordan finner vi sånne kjøpere?  
For å holde oversikt, ber vi interessen-
ter fylle ut et elektronisk skjema på 
hjemmesiden. Der forteller de litt om 
hva de ønsker og hvem de er, de oppgir 
kontaktinformasjon, og krysser av for 
at de vet hva de forplikter seg til når 
de kjøper krysningsvalp. På den måten 
faller enkelte som ikke ønsker det ekstra 
bryet fra.

Når det gjelder tisper, er det stort sett 
ganske greit. Mange som er interessert 
i prosjektet, er også interessert i avl og 
oppdrett, og har gjerne tisper fra før. 
Tisper føles gjerne også som et sikrere 
kort når det kommer til avl, de er i hvert 
fall aldri kryptorkide. I høst og vinter 
kom det først ganske mange hannhun-
der, og da ble noen av de mer uerfarne 
oppdretterne blant oss litt småsvette, 
det skal innrømmes. Det er slett ikke 
alle som har mulighet til å overta en 
valp midtvinters heller.  Men det viste 
seg å være liten grunn til bekymring. 
Etter hvert som nyheten om de fine 
valpene spredte seg på sosiale medier, 

tikket den ene forespørselen etter den 
andre inn.   Så langt føler vi oss veldig 
trygge på at alle valpene har funnet 
gode og seriøse hjem. 

Hvordan prioriterer vi blant valpe
kjøperne? 
Noen må vente lenger enn andre, og vi 
kan ikke garantere valper til alle som 
ønsker seg det. Her er det mange fakto-
rer som spiller inn. Vi mener det verken 
er mulig eller ønskelig å sette opp vann-
tette og objektive kriterier for hvordan 
prioriteringen gjøres. Klubben har inn-
gått avtale med oppdretteren som gir 
oss rett og plikt til å finne hjem til val-
pene. Samtidig er det sånn at valpene i 
juridisk forstand er oppdretterens eien-
dom. I menneskelig forstand er de jo 
også hans eller hennes øyestener. Derfor 
er det viktig for oss at utvelgelsen skjer 
i samråd og tett dialog med oppdretter-
ne. Selvsagt vil vi at de skal kjenne seg 
komfortable med å sende valpene fra 
seg til sine nye hjem. 

Det er utvilsomt en styrke for 

prosjektet å ha hunder plassert i ulike 
miljøer, på forskjellige steder i landet 
og hos folk med ulik erfaring og kom-
petanse. Det prøver vi å ta hensyn til 
når vi kan, men det viktigste er uansett 
at valpene får gode hjem som har tid 
og mulighet å ta seg av dem når de er 
leveringsklare. Vi har interessenter som 
har mest erfaring med lundehund fra 
før, men også de som har erfaring med 
buhund, islandsk fårehund, prosjekt-
hunder, helt andre raser og dyrearter. 
Og noen av dem har ikke all verdens 
erfaring med dyr i det hele tatt. Alle 
valpekjøpernes kunnskap og tilbake-
meldinger om egne hunder er veldig 
verdifulle for prosjektet. Mange av våre 
valpekjøpere bidrar allerede i dag til 
å gjøre prosjektet kjent og styrke dets 
positive omdømme, både i klubben og i 
befolkningen for øvrig. 

Dessuten må vi gjøre det vi kan for 
at den enkelte prosjekthund skal kunne 
avles på om den nå viser seg egnet til 
det. Når vi da sender en prosjektvalp til 
Svalbard, er det bare mulig fordi hun-
den får en uvanlig dedikert eier, som 
dessuten er vel innsatt i hva oppgaven 
innebærer som oppdretterens datter. I 
tillegg har han fire helbrødre, så det har 
antagelig ikke den største hasten å få 
satt ham i avl om han nå skulle egne seg 
til det. 

Her er en oversikt 
over de nye prosjekthundene

SAMMEN
FOR FLERE LUNDEHUNDER

REGIONALE SAMLINGER MED FOKUS PÅ AVL
for BÅDE hannhund- og tispeeiere

Vi vil fortsette å øke antallet lundehunder og ta vare på den lille genetiske variasjonen vi har. 
Da må så mange hunder som mulig med i avl. Her er vi avhengige av at hver enkelt hundeeier 
deltar. 

Avlsrådet vil i samarbeid med fylkeskontaktene arrangere en serie regionale samlinger med 
fokus på avl på lundehund. Vi starter våren 2017 og vil fortsette utover året og videre inn i 
2018.

Vi setter av en hel dag, slik at det blir god tid til å ta opp spørsmål og diskutere tema som 
måtte komme opp. Tilbudet er gratis. 

Program (kan bli endret):
De første samlingene vil bli: 

Søgne, lørdag 22. april ved Sigrun Rytter og Hanna Gautun
Tromsø, søndag 23. april ved Christen Lang og Bård 
Andersen 

Klubben stiller med infomappe, drikke og brød/kjeks 
Deltagerne tar med pålegg til lunsjen.

Informasjon om sted og endelig program sendes til 
deltagerne etter påmeldingsfristen.

Påmelding til samlingene innen 1. april via lenke på 
 klubbens hjemmeside eller ved sms til Sigrun Rytter:  
+47 974 76 608. 

Ingen påmeldingsavgift

09:30 Hva kreves av hannhund, tispe og oppdretter? 
- Formelt regelverk og planlegging 
- Bruke databasen for å finne mulige partnere 
Paring  

12:00 Lunsj

13:00 Drektighet (kjennetegn, foring, forberedelser
Fødsel (hva skjer normalt – hva annet kanskje?
Oppfølging av valper og tispe 
Registrering av kullet hos NKK
Salg av valper

16:00 Slutt

Både hannhund- og tispeeiere, ferske og erfarne oppdrettere er velkommen.
Sammen lykkes vi best! 
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Populasjonsstatus og alternativer for
bærekraftig forvaltning av Norsk lundehund
Tekst av Anne Kettunen & Peer Berg, NordGen Husdyr (anne.kettunen@norgen.org, peer.berg@norgen.org)

Innavl og dens konsekvenser i 
populasjonen

Genetisk variasjon er nødven-
dig for å forvalte en populasjon på 
en bærekraftig måte. Det er ikke 
mulig å unngå akkumulering av 
innavl i en lukket populasjon. Det 
som er vesentlig er hvor fort dette 
skjer og hvilke tiltak som blir satt 
i gang for å minimere hastigheten 
av innavlsøkningen og for å følge 
opp populasjonen etter at mulige 
indikasjoner på negative effekter av 
innavl viser seg. Negative effekter 
av innavl er et kjent fenomen som 
kalles innavlsdepresjon. 

Innavl blir konsekvensen når 
man parer individer som er be-
slektede. Det som bestemmer 
innavlsgraden i den kommende 
generasjonen er slektskap mellom 

paringspartnerne. Det er helt mulig 
å skape en generasjon hvor alle indi-
vider har innavlsgrad lik null, men 
deretter kan alle bli innavlet i den 
påfølgende generasjonen. Dette er 
tilfelle hvis man skaper en hel gene-
rasjon ved bare å bruke to individer 
som ikke er beslektede. Alle avkom 
etter de to foreldre er fullsøsken og i 
den neste generasjonen er man nødt 
til å pare helsøsken. Dette resulte-
rer i 25 % innavlsgrad i alle avkom. 
Selvsagt er dette et ekstremt eksem-
pel, men det illustrerer forskjellen 
mellom innavl som blir observert 
i enkelte individer og utviklingen 
av innavl i en populasjon. Parings-
planlegging skal ta hensyn til de 
generasjonene som inneholder mu-
lige genetiske flaskehalser. Om man 
ignorerer noen generasjoner kan det 
ha stor effekt på innavl og parings-

beslutninger. 

Innavl fører til opphopning av 
genvarianter, også de skadelige, fra 
felles individer bak i stamtavlen, 
og tap av alternative genvarianter. 
Dette betyr tap av genetisk varia-
sjon og dermed svakere tilpasnings-
evne. Innavl som er akkumulert 
forsvinner ikke selv om man senere 
unngår paringer mellom nært be-
slektede individer. Når genvarianter 
er tapt er variasjonen borte, og det 
er for alltid. 

Reproduksjonsproblemer og 
hyppig forekomst av sykdommer 
er ofte indikasjoner på innavls-
depresjon. Hos lundehund er det 
rapportert en rekke problemer med 
relasjon til reproduksjon, inklusiv 
redusert sædkvalitet og forholdsvis 

Banzai B1 og Almas sønner: Ori (øverst) og Milo, foto Suzanne Dahl

stor andel av kull med bare en valp. 
En rase med lav reproduksjonsevne 
er veldig vanskelig å bevare. Via stu-
dier av molekylær genetisk variasjon 
er det nå klart at alle dyr i alle raser 
er bærere av mange arvelige defek-
ter. Dette gjelder også mennesker. 
Disse arvelige defektene er recessive 
og det betyr at de bare kommer til 
uttrykk når de er i dobbel kopi, dvs. 
at en kopi fra far og en kopi fra mor 
kommer sammen i et individ. De 
fleste av slike genvarianter har svært 
lav frekvens, dvs. at ulike individer 
er bærere av ulike arvelige defekter. 
De observeres derfor sjeldent hvis 
man unngår paring av beslektede 
dyr. Den meget hyppige forekomsten 
av IL hos lundehund er et eksempel 
på at skadelige genvarianter har me-
get høy frekvens i denne rase.

Oppsummering av resultater
Vi analyserte populasjonsstatus 

av lundehund basert på stamtavle-
informasjon fra 1930 til 2015, totalt 
fra 5433 individer. For å evaluere 
bevaringsmulighetene til dagens 
lundehund-populasjon, vurderte 
vi genetisk variasjon ved å se på 
innavlsgrad og effektiv popula-
sjonsstørrelse. Vi analyserte også 
potensiale for å benytte optimal 
bidrags seleksjon (OCS) og bruk av 
krysninger i langsiktig forvaltning 
av lundehund. 

Den komplette lundehundstam-
tavla er meget informativ. Pedigree 
completeness (PCI) som måler hvor 
stor andel av avstammingen som 
kan bidra til innavl, er høy. For lun-
dehund født tidlig på 1990-tallet var 
90 % avstamningen for 10 genera-
sjoner tilbake kjent. Dette gir tillit 
til beregningene for slektskap og 
innavl. 

Det finnes to hunder i stamtavlen 
som bidrar sammenlagt til 76 % av 
den genetiske variasjonen i dagens 
populasjon. Så i andre ord, 76 % av 
genvariantene i absolutt alle hunder 
er forventet å stamme fra disse to 
hundene. Innavlsgraden for hunder 
født mellom juli og desember i 2014 
(dette var den siste gruppen som 
var fullt registrert på analysetids-
punktet) var 34 %. Stamhundene i 
denne beregningen er antatt ikke å 
være i slekt, noe vi vet ikke stemmer 
for lundehund. Dette betyr at reel 

innavlsgrad nok er enda høyere. Det 
er veldig få studier i vitenskapelig 
litteratur som rapporterer like høye 
innavlsgrader som det vi fant hos 
lundehund. 

Vi brukte flere metoder for å be-
regne effektiv populasjonsstørrelse 
(Ne). Metoder som tar hensyn hele 
populasjonshistorien beregnet at 
Ne hos lundehund er 13. Populasjo-
ner som har Ne under 100 har stor 
risiko for å tape genetisk variasjon, 
og de hvor Ne er under 50 har høy 
sannsynlighet for å få konsekvenser 
av innavlsdepresjon.

Optimal Contribution Selection 
(OCS) metode optimaliserer gene-
tiske bidrag fra foreldre, tar hensyn 
til avstammingen, og minimerer 
fremtidig økning i slektskap. OCS 
balanserer avlsfremgang og innavl-
søkning. I populasjoner med be-
varingshensikt, som i lundehund, 
er det hensiktsmessig å minimere 
slektskap mellom avlsdyr. Våre re-
sultater viste, at hvis krysningsindi-
vider er ekskludert som avlskandida-
ter vil OCS alene ikke legge til rette 
for noen forbedring i situasjonen 
for lundehund. Kun hvis krysnings-
individer er inkludert som avlskan-
didater oppleves det en nedgang i 
innavlsgrad. I situasjoner hvor gene-
tisk variasjon er tapt, er migrasjon 
den eneste muligheten for å intro-
dusere ny variasjon i populasjonen 
og gjøre bærekraftig forvalting og 
seleksjon mulig. Basert på resultate-
ne fra denne studien, sammen med 
resultater publisert tidligere om 
genetisk variasjon i lundehund, er 
det klart at noe drastisk må gjøres 
for å øke genetisk variasjon i dagens 
populasjon. 

Det blir ofte uttrykt bekymring 
angående mulig introduksjon av 
nye arvelige sykdommer til lunde-
hund fra de raser som krysses inn 
i lundehunden. Siden alle raser er 
bærere av mange arvelige defekter 
er det ikke mulig å hente variasjon 
inn i lundehunden uten potensielt 
å få nye arvelige defekter. Men hvis 
populasjonen administreres fornuf-
tig vil disse genvariantene ikke få så 
høy frekvens at de kombineres i et 
individ, og dermed observeres. Ved 
krysning vil denne frekvensen ned-
settes og det blir mulig å selektere 

de sunneste hunder til fremtidig avl. 
Generelt, bruk av fremmed rase i 
populasjonen skal planlegges og av-
kom granskes med hensyn til helse 
og ønskede fenotypiske karakterer. 

Bærekraftig bevaring av norsk 
lundehund krever krysning. Tapt 
genetisk variasjon kan ikke gjenska-
pes og introduksjon av ny variasjon 
via krysning er eneste mulighet for 
å motvirke innavlsdepresjon tydelig 
til stede i lundehund. 

Anne Kettunen jobber som 
 senior forsker hos Nordisk Gen-
ressurssenter (NordGen), Ås. 
Hun har MSc i husdyravl fra 
Helsinki Universitet og PhD fra 
Universitetet i Tromsø. Hun har 
erfaring i forskning innom hus-
dyravl hos gris, storfe og flere 
akvatiske arter.

Peer Berg er leder av Nord-
Gen Husdyr, med kontor i Ås. 
Han har en PhD i husdyr avl fra 
Københavns Universitet. Han 
har jobbet med opti vmering av 
avl og bevaring i mange hus-
dyrarter. 
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I høst arrangerte avd. Trøndelag 
Smeller kurs sammen med Sports-
hunder i Trondheim.

En spent liten gjeng møtte opp på 
lørdag morgen for å ha et helgekurs i 
 denne spennende sporten.

Til sammen deltok 4 personer og 6 
hunder. Vi skulle så gjerne ønske at 
flere deltok på kurs som blir arrangert 
gjennom klubben, da dette er et flott 
og ikke minst veldig rimelig tilbud til 
medlemmene.

Vi startet med litt teori, før det ble prak-
tisk læring. Det var overraskende hvor 
fort hundene tok dette med å søke opp 
lukten de hadde blitt introdusert for.  

Etter første runde med hundene, visste 
de eksakt hva som skulle skje når vi nes-
te gang  gikk opp brua til låven – tem-
poet økte, halen gikk og de kunne ikke 
komme fort nok frem til søkeområdet. 

De fikk lukte på Smelleren - som var en 
egen boks med lukten i , før de ble satt 
på søk etter samme lukt. Her ble det 
brukt bokser på en rekke , lukt under 
plastkasser og lukt plassert i bruskasser 
som sto langs veggen.

Det var helt fantastisk å se hvordan 
hundene jobbet og markerte på lukten 
de var satt til å finne.

Undertegnede hadde med en unghund 
og en valp, og det var skikkelig gøy å se 

hvordan de jobbet seg fremover – og 
den progresjonen de hadde fra kursets 
start til slutt var helt enorm. Og den 
gleden alle hundene viste når de fikk 
brukt den fabelaktige nesen sin, det 
anbefaler jeg andre også å få oppleve 
sammen med sine firbeinte.

Dette er en flott sport der hundene får 
brukt sin fantastiske luktesans, og en 
super aktivisering.  

Det var en lærerik helg med masse 
moro for både to- og firbeinte der lun-
dehundene virkelig fikk brukt nesen 
sin, og det var slitne men lykkelige 
hunder som var med hjem etter denne 
helga.v

Smeller
Tekst av Hilde Birgitte L. Berg, foto Gunn Tove Ormset

Smeller er en  hundesport for alle hunder som liker å bruke nesen 
sin.  Sporten passer utmerket om man bare vil aktivisere hunden 
eller om man vil konkurrere.

Smeller er ingen offisiell sport, men har en egen klubb, Norsk Smeller klubb, 
som ble stiftet i 2014. 

Tanken bak smeller var å få en sport som var enklere å trene enn spesialsøk, 
samt at sporten skulle passe alle hunder. Man kan se i dag at sporten har 
spredd seg over store deler i landet. Selve sporten er fortsatt under utvikling, 
men det finnes flere treningsgrupper. Disse er både for de som bare vil akti-
visere hunden og for de som tenker på å konkurrere.

Smeller går ut på at hunden skal søke etter ID – lukt(lukten 
etter et spesielt menneske). Lukten overføres til skinnlapper, 
gummi biter, plastbiter og liknende som legges direkte inn 
mot kroppen, i sko, jakker osv. Dette gjør det enkelt å få sam-
let inn lukter til trening.

Hunden får presentert lukten i en smeller, som er en boks 
med ID-lukt-lappen i, for så søke opp samme lukten enten i 
et rom, på en bane, i kasser eller lignende. 

Selv om smeller er supert til aktivisering er det også mulig å 
konkurrere.

Pr dags dato er det avholdt 2 NM og noen uoffisielle konkur-
ranser og cuper (Regelverket finnes på www.smeller.no).

I konkurranse er det 5 forskjellige klasser:

• Klasse I – (nybegynnerklasse)
• Klasse II – ID-lukt - opprykk fra klasse I 
• Klasse III – Presentasjonshund - opprykk fra klasse II 
• Klasse Elite I – ID-personsøk - opprykk fra klasse III 

– valgfri Elite-klasse
• Klasse Elite II – ID-spor - opprykk fra klasse III - 

valgfri Elite-klasse

Alle starter i klassen 1 (nybegynner), her er det delt opp i 4 
forskjellige øvelser.

1. Bane
2. Kasser
3. Vegg/rom søk
4. Kjøretøy

Som nevnt tidligere er dette en sport som passer for de fleste 
hunder. Om hunden er nervøs, usikker eller lignende kan 
Smeller passe veldig fint. Da det er enkelt å tilrettelegge slik at 
hunden lykkes, også ved at en kan trene en og en hund.  En 
ser ofte at hunder får bedre selvtillit etter hvert som de be-
gynner å mestre oppgaven.

De aller fleste opplever  at enkelte dager er travlere enn andre 
og at hunden får mindre tid enn man hadde håpet på. Da er 
det ypperlig å kunne  ta noen korte økter med smeller. Det er 
ikke mange repetisjoner som skal til før hunden blir sliten. 

Ved aktivisering trenger man ikke ha bane, kasser osv.  En 
kan bruke blomsterpotter som man setter opp ned, gjemme 
ID – lukt i hullene på mursteiner, og ellers kan man gjem-
me lukt i alle rom i huset, sodd bøtter, hekken i hagen, en 
vedstabel, en mur, duploklosser, syltetøyglass, terrassefliser, 
bruksklasser, osv.

Man kan legge opp vanskelighetsgraden selv. Selv om smeller 
handler om ID -  lukt kan man også bruke andre ting i sø-
kene. Det kan være en leke, vott, teppe, mopp, te pose, kaffe, 
bare for å nevne noen.  En må bare passe på at hunden ikke 
søker på noe som er farlig eller skadelig for hunden.

På slutten her vil jeg bare nevne at jeg hadde ei super kurshelg 
med ei gruppe fra Norsk Lundehund klubb.  Både  hunder og 
førere jobbet kjempe bra!

Om aktivitetssporten Smeller
Tekst av Veronika Lillevik, instruktør hos Sportshunder

I huskelisten finner du svar på det du som ny eller erfaren 
oppdretter trenger å vite om det å ha et valpekull.

Huskelisten er oppdatert med punkt om
• Forsikring
• Krav til tisper (NKKs nye regler)
• Paringsavtale om satser m.m
• Anbefalinger om hva som følger med valpen
• Verving av valpekjøpere til NLK

Huskelista er laget som et nedlastbart dokument som skal 
være enkelt å skrive ut eller lagre på egen PC/Mac. 

I dokumentet finner du først en utvidet innholdsfortegnelse 
som fungerer nettopp som en huskeliste. Deretter finner du 
utdypende informasjon om de enkelte temaer.

Huskelisten og mer info finner du på << www.lundehund.
no/ Avl, oppdrett og paring / Huskeliste for oppdrettere >>

Nå tilgjengelig: ny versjon av «Huskeliste for oppdrettere»
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Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund? 
Siden 2009

Hvem var din/deres første lundehund? 
Løvheims Natt, Rappi, kom til oss nesten 
4 måneder gammel.Vi hadde tidligere en 
kongepuddel, og han begynte å dra på årene. Vi 
ønsket oss en hund til mens han var i live. Dette 
var sommeren 2009. Noen av ønskene var at det 
skulle være en hund som var noe mindre enn en 
kongepuddel, men den skulle se ut som en hund. 

Vi fant ut at 
det ville være 
fint med en 
norsk rase. 
Tove hadde 
sett lundehund 
tidligere, 
mens Morten 
aldri hadde 
sett en. Vi tok 
kontakt med 
klubben og 
ble tipset om 
Gerd Haugen, 
Hurum. Etter 
ett besøk der 
ble vi «solgt» 
- og ikke så 

lenge etter besøket der så fikk hun en valp i retur. 
Det var Rappi – og da var vi i gang. 

Hvilke hunder har du/dere nå? 
• Løvheims Natt, 7,5 år 
• Frontpage Nysgjerrige Petra, 6 år
• Løvheims Urd, 4,5 år
• Syrinborgs Tjorven, født 3. november 2016

Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?
Vi ble oppfordret av Gerd til å prøve oss på ett 
valpekull. Rasen trenger jo alle kull den kan få. 
Vi var heldige og fikk til kull på første forsøk. 
Rappi har hatt 3 kull og er mor til 9 valper. Petra 
har også hatt 3 kull og er mor til 8 valper. Urd har 
hatt ett kull med 4 valper. 7 kull og 21 valper er 
noe vi er stolte av! Dette har vært mulig kun fordi 
begge to er like interessert i dette arbeidet. Vi har 
planene klare for flere kull i framtiden.  

Fikk du/dere noen hjelp av andre oppdrettere i 
starten?

Vi har fått tips og råd fra flere, men først og 
fremst vil vi takke Gerd Haugen for masse hjelp i 
form av råd, tips og støtte. Hun svarer alltid villig 
på spørsmål om paring, drektighet og fødsel. 
Gerd er et «levende leksikon», og deler med glede 
av sin kunnskap.

Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet hvis 
du/dere har det? 

Eiendommen vår heter Syrinborg. Det synes vi 
er et fint navn. Ligner ikke på andre  kennelnavn 
i rasen og er lett og huske. Kan brukes til andre 
raser også, hvis det skulle bli aktuelt. 

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/
dere husker spesielt? 

Vanskelig å trekke fram enkelte individer, alle er 
jo spesielle på sin måte. Syrinborgs Astrid som 
var «alenebarn» og Syrinborgs Anton, som var 
hos oss i 6 måneder før han ble levert personlig 
i Frankrike, har nok satt ekstra store potespor i 
våre hjerter. Valpen vi har beholdt fra siste kullet, 
Syrinborgs Tjorven, blir selvfølgelig spesiell for 
oss i og med hun er den første valpen av eget 
oppdrett som vi beholder. 

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund 
slik du/dere ser det?

Den største utfordringen er å finne hannhunder 
som parer. Vi har opplevd flere ganger at det 
lønner seg å ha en back up. Vi er jo heldige som 
bor midt i «smørøyet» med ikke alt for lange 
avstander. Noen vil sikkert påstå at vi ikke har 
vært hos hannhunden på riktig dag. Har vært 
hos en som ikke parer og to timer seinere har 
paringen gått unna i rekordfart hos en annen 
hannhund. Det å finne hanhund som passer til 
tispen, med tanke på innavl og å unngå for tett 
beslektning, er også en utfordring.

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Kombinasjon av størrelse og personlighet. Det 
er hunder der alle har sin store personlighet, er 
gode familiehunder som kan være med på stort 
sett alt vi er med på.

Har du/dere hatt samarbeid med utenlandske 
oppdrettere?

Ikke direkte samarbeid, men vi har levert en 
hannvalp til en oppdretter i Frankrike, Valerie 
Naud. 

Har du/dere importert eller eksportert noen 
lundehund?

Ja. Vi har importert Petra fra Sverige. Vi har 
eksportert en hannhund til Danmark og en 
hannhund til Frankrike. Sistnevnte til en 
oppdretter.

Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis 
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?

Det har vært stille på den fronten noen år, men 

med ny valp i huset så kommer vi til å stille ut 
henne.
Rappi er norsk og dansk champion, Urd er norsk 
champion og Petra har flere norske cert. 
Er forundret over hvor stor forskjell det er på 
dommerne så lenge det er en standard som 
gjelder. Men det er jo «øyet som ser». Som ett 
eksempel så fikk en av hundene gult den ene 
dagen, og cert og bir neste dag.
Labbene er en av særegenhetene hos en 
lundehund, og bør være på plass for at hunden 
skal bli høyt permiert.

Er din/deres hund/hunder med på andre aktiviteter?
Vi har gått blodsporkurs, agilitykurs, 
lydighetskurs- og gruppe. Rappi har 
bronsemerket.
Vi har også deltatt på kurs i kantarellsøk.
De siste årene, med bl.a. flere valpekull, så har 
slike aktiviteter blitt mindre, men vi er mye på tur 
i skog og mark.

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige 
oppdrett av lundehund?

Vi planlegger nye kull i fremtiden, og synes det 
er spennende nå også å ha fått en valp fra eget 
oppdrett. 
Det vi legger mest vekt på med valpene, er 
å gjøre de mest mulig trygge og rustet for 
tilværelsen i sine nye hjem. Vi prøver å motivere 
valpekjøperene til å bruke hundene i videre avl. 

Oppdretterpresentasjon:

Kennel Syrinborg
Tove E. & Morten Strandmoe
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Lillelunden

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til redaksjon@lundehund.no innen 
1. februar 2017. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller barnebarn. Løsningen på 
kryssordet i forrige nummer var: BAMSEMUMS. Vi gratulerer  Amalie Aga fra Rubbestadneset som får 
en liten gave i posten fra oss.

Hundepatruljen tar ferie - del 1
Lurus blir borte
Tekst Elin Mariboe

Roya og Birk gleder seg som bare to 
lundehunder kan. De hopper rundt 
hverandre og fanger sin egen hale, 
kaster seg i ring rundt på gulvet og 
raser mellom stolben og bordben. 
De har nemlig blitt invitert til fette-
ren sin Lurus som bor i Stikkstad. 
De gleder seg fordi Lurus bor på 
en stor gård der de kan løpe som 
en vind over jordene og kose seg i 
gresset.

Første del av reisen blir med tog 
fra Tyri til Midtimellom, der onkel 
Tom og Lurus skal møte dem med 
den store kassebilen sin. Kassebilen 
er innredet med egen seng til Lurus, 
og jammen har ikke onkel Tom den-
ne gangen lovet at Roya og Birk skal 
få senger i bilen de også!

Hundefører Rolf er i gang med 
å pakke ned tingene de skal ha med 
seg. Etter at Hundepatruljen hans 
fanget tyvslakterne i Tyriskogen, 
gleder han seg til en avslappende 
ferie i Stikkstad hos sin bror Tom. 

Nå er de snart klare til avreise. Fra 
huset til Rolf er det bare 500 meter 
til togstasjonen, så når sekken er 
lastet opp på ryggen til Rolf, og Roya 
og Birk har fått på seg sine kløver, 
tusler trespannet til togstasjonen og 
finner toget til Midtimellom.

Roya og Birk liker å kjøre tog. 
De sover hele turen. Da de kommer 
fram til Midtimellom, må Rolf vekke 
dem, og der hører de Lurus bjeffe 
ute på perrongen. Gjensynsgleden er 
stor! Lurus hopper og danser og vil 
leke med Roya og Birk. Sammen går 
de mot bilen da en svart og hvit katt 
plutselig hopper ned fra et gjerde og 
forsvinner over veien. Onkel Tom 
må ha holdt for løst i båndet, for Lu-
rus sliter seg ut av hånden hans, og 
setter etter katten. Onkel Tom hyler 
«Lurus, kom her!», men Lurus hører 
ikke og forsvinner rundt et hjørne 
etter katten.  Tom, Rolf, Roya og 
Birk setter etter, men da de kommer 
rundt hjørnet ser de hverken Lurus 

eller katten. Tom blir veldig lei seg, 
men Rolf trøster han med at Hunde-
patruljen kan settes på sporet. Han 
roter nede i sekken sin og finner 
sporlinen til Roya. «Roya», sier han, 
«søk!» Roya setter nesa i bakken, 
og snart er de på vei gjennom gater 
og en kirkegård, og så nye gater og 
en park. Roya stiller seg ved et tre 
i parken og ser oppover stammen. 
Høyt der oppe sitter den svart og 
hvite katten, men hvor er Lurus?  
Roya har tydeligvis fulgt sporet til 
katten. Rolf prøver å få henne til å 
søke videre, men Roya finner ingen 
spor hun vil følge. «Dette er rart», 
sier Rolf. «Det er som om Lurus har 
forsvunnet i løse luften.» En hund er 
verken usynlig eller kan forsvinne 
i løse luften, så hva har skjedd med 
Lurus?

Forts. i neste LHN

Kryssord 1 2017

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

1. Trall-la-la
2. Huset til hesten
3. Dama til Mikke
4. Et dyr isbjørnen spiser
5. Har vi på veiene våre
6. Måneden etter april
7. Sport
8. Kasser
9. Sier kråka

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Hun starter med å stille spørsmål med 
om vi står sammen om å redde Lunde-
hunden. Det har i alle fall vært et kjen-
nemerke for Lundehundklubben helt til 
de siste årene. Hvordan det står til i dag 
er det all grunn til å stille mer enn et 
spørsmål til. 

Krysningsprosjektet som ble påtvunget 
klubben av en ansatt i Norsk Kennel 
Klub og applaudert av noen klubb-
medlemmer er langt fra samlende for 
klubben og arbeide med oppdrett av 
lundehund.

Turid burde vite at da innkrysning̀ s 
forslaget ble godkjent i RAS så var det 
på bakgrunn av at det ble opplyst at 
genet for IL var funnet. Dette skulle gi 
oss mulighet til å se om IL kunne avles 
bort med å krysse med annen rase. Det 
har senere vist seg at dette var galt, noe 
gen var ikke funnet. Nå har krysning 
prosjektet totalt skiftet kurs, uten at det 
som jeg kan se er godkjent på klubbens 
årsmøte. Nå hevdes det at gjør dere ikke 
som vi sier så dør lundehunden ut. Vi 
fikk høre fra en som skulle samrå seg 
med veterinær om kjøp av hund, at 
Lundehunden var jo i ferd med å dø ut 
så den kunne hun ikke anbefale. Når 
slike meldinger er ute på slarven da er 
det ille for rasen.

Hvor Turid har det fra at noen benekter 
at Lundehunden har hatt problemer 
med sykdommen IL får hun finne frem 
til selv, for andre kan det ikke bli lett.

Hun bagatelliserer også dette å fore litt 
tilpasset Lundehunden. Det er vel vært 
å tenke på at Lundehunden har fulgt 
menneskene på kysten av Norge og 
vesterhavsøyene fra meget gammel tid, 
hvor fisk har vært den mest sansynlige 
hovednæringen. Etter råd fra en lege 
tilpasset vi maten til våre hunder med 
tilskudd av fisk- grønnsaker litt tran og 
B-vitamin. Dette har vært meget bra 
i 50 år. Vi har hatt 14 hunder uten IL 
eller andre mageproblemer. Alle opp-
nådde  godt over gjennomsnitt alder for 
lundehund.

Turid sin fremmstilling på død for 

lundehund yngre  en 6 år ser jo skrem-
mende ut. Det hun ikke forteller er hvor 
mange hunder det var som døde så 
tidlig. Var det 42 % av noen få, eller av 
mange. Bildet blir jo svært forskjellig.

Det blir også fremsatt anklage mot de 
som ikke er enige med at fruktbarheten 
er dårlig. Klubben har jo en strategi om 
å få flest mulige hunder i avl. Det har 
vært meget vellykket med tanke innavl.  
Dette med å få så mange hanner som 
mulig med i avl medfører at uerfarne 
hanner møter ofte uerfarne tisper. Med 
uerfarne hundeeiere er det selvsagt en 
utfordring.  Vi har hatt over 20 val-
pekull og 88 valper med kun en mislyk-
ket parring. Våre hannhunder har også 
greid oppgavene.

Kanskje avlsrådet kunne trå til å hjelpe 
uerfarne tispeeiere i stedet for bruke så 
mye på krysningsprosjektet. Det er jo 
den ekte lundehunden vi vil alt godt.

Turid skriver med uthevet skrift: 
Kan det være noen som er i tvil 
om at krysningsprosjektet er den 
eneste vei fremover. Er vi ikke enig 
i det så setter vi både lundehun-
den og klubben i den største fare.                                                     
Det er vel lik stor fare for at hun snur 
tingene på hode.

Etter at innlegget sto i Lundehund nytt 
kom det innlegg på Facebook som ikke 
tyder mye på samarbeid. Her ble det 
fremsatt beskyldninger om undergrav-
ingsarbeid, løgn og trakasering fra de 
som vil bevare den ekte Lundehunden.

At Lundehundklubben har gjort og 
fortsatt gjør et imponerende arbeid for 
å bevare lundehunden som den kul-
turverdi den er,  kan det ikke være tvil 
om.

Vi synes det er synd at krysningspros-
jektet er blitt en mørk sky over godt 
arbeide.

Om 20-25 år kan vi vel se resultatet av 
dette arbeidet. Hvem får rett, de som 
vil ha ekte Lundehund eller de som er 
fornøyd med en kopi.

KOMMENTAR TIL TURID HELFJORD SITT INNLEGG 
I LUNDEHUND-NYTT NR 4-2016 Replikk til Anne-Lise og Roar 

Torsteinsens kommentar

Kommentaren inneholder person-
omtale og omtale av krysningsgrup-
pen. Redaksjonen har derfor over-
sendt innlegget til artikkelfor fatter 
Turid Helfjord og krysningsgruppa 
for eventuell uttalelse. Som vanlig 
med denne typen innlegg i bladet 
er det også sendt ledelsen i Norsk 
Lundehund Klubb til orientering og 
styringsinnstruks. Redaksjonen har 
mottatt noen replikker til Torstein-
sens kommentarer:

1.  Torsteinsens fremstilling av bak-
grunnen for krysningsprosjektet 
er ikke korrekt.  Leserne anbefa-
les å søke informasjon på klubbens 
hjemmesider, Lundehund-nytt og i 
utarbeidet materiale fra klubben, el-
ler kontakte krysningsprosjektet for 
konkret informasjon. Dette gjelder 
også utsagnet om at genet for IL var 
funnet og dannet utgangspunkt for 
prosjektet. Det er heller ikke korrekt 
informasjon.

2.  Turid Helfjords fremstilling av 
dødelighet for lundehund yngre enn 
6 år har bakgrunn i informasjon fra 
Lundehund-databasen og RAS. Se 
disse for faktaopplysninger.

3.  Avlsrådet har et bredt arbeidsom-
råde og deres virke utøves i tett sam-
arbeid med styret i klubben. I løpet 
av 2017 og -18 vil det bli  arrangert 
seminarer f lere steder i landet for 
alle oppdrettere, nye og mer erfarne. 
Se annonsering i dette nr av Lunde-
hund-nytt.

4.  Turid Helfjord mener seg feilsitert 
og feiltolket. Hun opplever fornektel-
ser av problemer med IL, problemer 
med fruktbarhet, paringsproblemer 
og foringspro blemer. Hennes utsagn 
er myntet på dem som ikke utviser 
forståelse for at svært mange opple-
ver slike problemer.  Hun etterlyser 
forstå else og toleranse mer enn et 
 behov for absolutt enighet.

5.  Beskyldninger og trakasseringer 
er noe vi alle tar kraftig avstand fra. 
Verken Turid Helfjord eller noen 
medlemmer av avlsråd/krysnings-
gruppe har skrevet eller på annen 
måte framført trakasserende beskri-
velser av prosjektmotstandere.

Tekst av Anne-Lise og Roar Torsteinsen

Det settes nå strek for denne saken i Lundehund-nytt. 
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Lovund er ei lita øy langt ut i havet i Lurøy kommune på 
Helgeland i Nordland. Dit kommer tusenvis av lundefugl 
inn på våren for å finne sin reirplass i Lundeura. Der ble 
lundehunden i tidligere tider brukt til lundefuglfangst og den 
var et viktig tilskudd til muligheten for å leve godt for fisker-
bøndene. Det som i tillegg er fantastisk er at lundefuglene 
kommer til et fast tidspunkt hver vår – nemlig 14 april utpå 
kvelden. Det har blitt en tradisjon at folket på Lovund med 
Lovund Rorbuhotell og Kystkultursenteret i spissen fyller 
dagene rundt Lundkommardagen med arrangement som 
konserter, utstillinger, vandringer, fester, god mat, ny kunn-
skap, og sosialt samvær. 

I 2007 ble det arrangert et vellykket lundehundtreff på 
Lovund med masse folk og hunder som koste seg ei hel helg 
– og fikk oppleve at lundefuglene kom inn 14. april utpå 
kvelden. Så var det noen som luftet tanken om å ha et nytt 
treff. Til neste år klaffer det slik at Lundkommardagen  faller 
på en lørdag, og da kan det vel ikke bli mer perfekt. Dette 
tenker vi at dere lundehundeiere som er interessert kan få 
være med på.

På Lovund er det mulighet for å parkere bobiler og 
camping vogner og benytte sanitæranlegget ved hotellet. I 
tillegg er det noen av rorbuene som det er ok å ha hunder.
På grunn av begrenset overnattingskapasitet og stor etter
spørsel er det viktig at dere allerede nå i vår setter av helga 
13. – 15 april 2018. Hver enkelt må avtale med Lovund Ror-
buhotell og si fra at dere er en del av Lundehundtreffet, så 
skulle vi få et eget tilbud på pris. I tillegg må dere gi tilbake-
melding til oss.

Om dere søker opp www.lovund.no , vil dere i tillegg til 
generell info om Lovund rorbuhotell, finne tidligere års 
program – som er godt innarbeidet og i store trekk gjentas 
hvert år. 

Mer info kommer etter hvert i Lundehundnytt og på face-
booksida til Lundehundeiere i Nordland. Sees vi på Lovund 
til neste år? 

Karen Elise Dahlmo, leder i Norsk lundehund klubb, 
Avdeling Nordland.

Nytt fra avd Nordland I 2016 gjennomførte vi to treff i avdeling 
 Nordland. Et i Saltstraumen og et på Brækken, 
like nord for Mosjøen.

Saltstraumentreffet ble avviklet helga 16.09 – 18.09.16. 
Vi hadde nesten sommertemperaturer hele helga og 
tilbrakte det meste av tiden utendørs i godt selskap til 
langt på kveld. Hundene koste seg, og det ble tilløp til 
litt romantikk ved bålet på fredagskvelden uten at vi har 
hørt at det ble noen synlige resultater av dette…

Loddsalg og naturstiquiz var populært, selv om quizen 
førte til noe diskusjoner blant deltakerne. Hoveddom-
mer skar igjennom og vinnerne ble behørig premiert 
under en fortreffelig middag på Saltstraumen hotell på 
lørdag kveld. 

14 hunder med eiere var innom i løpet av helga og vi ser 
allerede frem til Saltstraumentreffet i 2017!

20 november inviterte Ellen og Hermund til et lite førjulstreff i 
sitt eget nærområde på Brækken like nord for Mosjøen. 9 lun-
dehunder og 8 mennesker møttes på gårdplassen for å vandre 
et stykke opp mot Brækkfjellet til ei skogsstue som tilhører 
gården. Her ble det bål utendørs og varme i ovnen inne i hytta 
for de som ble kald på føttene. Kaffe, pølser og brødskiver ble 
broderlig fordelt mellom mennesker og hunder i fine omgivel-
ser sammen med gode hundevenner!  Som en ekstrabonus ble 
det faktisk også rekruttert et nytt medlem til klubben denne 
dagen, så takk til Tove for godt arbeid!                                                                                                                      

Tekst og foto: Ellen Brattbakk

Lundehundtreff , Lundkommarhelga 2018

Nytt fra avd Trøndelag
Tekst av Hanna Gautun

Hei alle lundehundentusiaster i 
Trøndelag
Jeg håper alle har hatt en hyggelig og 
fredelig jul- og nyttårsfeiring! 

Avdelingens siste arrangement i 2016 
var den tradisjonelle julelunsjen i Øye 
Grendehus den 4. desember. Denne 
gangen var vi 20 hunder og 26 to beinte 
som møttes. Som vanlig startet vi med 
en tur med frislepp langs jordene i 
nærheten. Ute var det surt og vått så 
det smakte godt med varm gløgg inne 
etterpå. Så ble det lunsj med medbrak-
te herligheter og etterhvert nisseposer 
til de yngste. Som alltid ble lunsjen 
avsluttet med et lotteri som innbrakte 
1260 kr til avdelingen. 

I 2016 foretok klubben en ny hun-
detelling. Pr 01.04.2016 var det i 
Sør-Trøndelag 62 hunder (mot 69 i 
2014).  I Nord-Trøndelag var det 27 
hunder i april 2016 (mot 26 i 2014). 
Bestanden er mao ganske stabil i 
Trøndelags fylkene, men vi ønsker oss 
selvsagt flere!

Så vil jeg fortelle at avdelingen fikk 
7991 kr gjennom grasrotandelen til 
Norsk Tipping. Denne støtten fra 
medlemmer i og utenfor avdelingen 
betyr veldig mye for oss og vi takker 
for dette! Pengene skal gå til å fremme 
lokal aktivitet og gir oss mulighet til 
å dekke noe av kostnadene knyttet til 
treffene og kursene vi tilbyr. Dersom 
du er kunde hos Norsk Tipping kan du 

kan sende SMS Grasrotandelen «995 
195 852» til 2020 (tjenesten er gratis) 
for å gi den støtte til avdelingen.

I skrivende stund forbereder vi oss 
på neste årsmøte som vil finne sted 
søndag den 4. mars, 2017 kl 17.00 på 
NTNU i Trondheim. Det nye styret 
vil etter det starte arbeidet med årets 
 program og tar svært gjerne imot for-
slag til aktiviteter. Vi gleder oss til et 
nytt år!

På vegne av styret for NLK,  
Avd Trøndelag,

Hanna Gautun

Foto: Gunn Tove Ormset

Foto: Dagrunn Mæhlen

Foto: Jan-Inge Edvardsen
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag Avdeling Nordland 

Styreleder

Nestleder 
Sekretær 
Kasserer
Styremedlem

Vara-
medlemmer

Revisor 
Vararevisor

Valgkomite

Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024
Trondheim, tel: 72 55 57 85/911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Hilde Birgitte Berg, Opphaug, tel 995 65 676
Siri Monkan, Trondheim, tel 915 85 003
Gunn Tove Ormset, Fannrem, tel 915 50 998
Hege Belsvik, Saksvik, tlf 995 59 503

Trond Åge Seem, Vikhammer, tel: 907 61 364
Oddbjørg Bakk, Kyrksæterør, tel: 900 61 633

Mari Østgaard, tel: 913 42 404
Claudia Melis, tel: 938 59 351

May Elisabeth Lernæs Selbekk, tel: 951 48 536
Unni Storli, tel: 404 51 525

Styreleder

Nestleder 
Sekretær 
Kasserer
Styremedlem

Vara- 
medlemmer

Valgkomite

Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244, Drevja,
 8664 Mosjøen, tel: 900 51 420, 
e-post: ked@dahlmo.no

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074
Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236
Tove Bastesen, Sandnessjøen, tel: 915 41 316
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

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

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

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

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

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

Valpeformidling i NLK NLK Database

Valpeformidler i Norsk Lundehund 
Klubb  hjelper til med å opprette 
kontakt mellom valpe kjøpere og opp-
drettere som har valper til salgs.

Norsk Lundehund Klubb fører statis-
tikk over valpekull. Gi gjerne beskjed 
til valpeformidler vedr. planlagte kull, 
valper som er født, når valpene er 
solgt, og hvor de dro. Dette for midles 
videre til klubbens ulike kartoteker 
over hunder og eiere.

De som ønsker valpeformidling 
gjennom klubben 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 utstil-
lingsinteresserte  kjøpere. 

Tjenesten kan også hjelpe til med  om -   
plasseringer av lundehunder.

Ta gjerne kontakt med klubbens valpe-
formidler for mer informasjon:

Gerd Langenes, 
Eketjønnveien 22, 4640 Søgne

Tel 909 05 070, 
e-post: valpeformidler@lundehund.no

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

To keep this updated on dogs live or 
passed away, illnesses experienced nd other 
relevant information egarding the breed, 
we strongly ecommend all lundie-owners 
to eport such information to the atabase-
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
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22, 
4640 Søgne, tel: 909 05 070, 
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

Avlsrådet 
e-post: avlsraadet@lundehund.no
Christen Lang , leder,
tel: 909 81 295, e-post: chr-lan@online.no
Hanna Gautun, tel: 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Bård Andersen, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no
Torbjørg Lille Wagtskjold,  
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no

Avlsrådet,
Merete Evenseth (for styret)

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) 
Kari Breistøl, Haugentunet 5 B,
3560 Hemsedal. tel: 906 10 017,
e-post: kari.breistol@nenett.no
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9020 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no
Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244,
Drevja, 8664 Mosjøen. tel: 900 51 420,
e-post: ked@dahlmo.no

Varamedlem:
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no

Lundebua 
Geir Morten Jansberg, 
Norderhaug 26, 2219 Brandval
Tel: 476 26 707 
Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. 

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

Arbeidsgruppe Giardia
e-post: giardia@lundehund.no

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte: Styret oppnevner to delegater

Hundekartoteket:
Tove E. og Morten Strandmoe
Helgerødv 234, 3233 Sandefjord
Tel 908 54 654, e-post: strandmo@online.no

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

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

Klubbens hjemmeside, 
www.lundehund.no

e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør 
Berit Fanneløb Martinussen
Trine Thoresen

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

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

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

Troms
Janne-Grethe Konst Strøm, 
Tomasjordnes 94,  9024 Tomasjord. 
Tel: 915 25 944
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

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, Lyshovden 128, 
5148 Fyllingsdalen, tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Rogaland
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 
4337 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
Belinda Andersen, Hulbergveien 51, 
2350 Nes på Hedmarken, tel: 404 58 648
e-post: belian@online.no

Oppland
Gro W. Viken, Humlevegen 20, 
2216 Roverud, tel:  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
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Returadresse:
Jon Wagtskjold

Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Huskeliste - frister Spesialen og Årsmøte 2017
Påmelding til Spesialen 2017, 7. - 9. juli 2017:
• Utstillingen elektronisk via NKK.no , frist 31.05.2017
• Mentaltest e-post spesial@lundehund.no, frist 31.05.2017
• Festmiddag e-post spesial@lundehund.no, frist 24.06.2017

Årsmøtet i Norsk Lundehund Klubb 7. juli 2017
• Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være 

styret i hende/poststemplet senest 31. mars 2017.
• Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomiteen innen 

15. april 2017 til e-post valgkomite@lundehund.no eller hvert 
enkelt medlem i valgkomitéen (se medlemmer inne i bladet).

 foto Jon Wagtskjold
Fra festmiddagen, Spesialen 2016, Ramberg i Lofoten


