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Forsidebildet denne gangen er fra førjuls-
tiden på Aker Brygge i Oslo med Solan 
(Paluna´s Munin Fannison). Eier Pascale 
Renée Cyr skriver " - vi tilbringer alltid jul 
på fjellet, men det er så koselig i byen med 
belysning og julemarked, så jeg tok Solan 
på en liten tur for å komme i julestemning 
før vi reiste til hytta!"  Bildet er også tatt av 
Pascale.

Lyrypa´s 
kennel

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

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

Skogs-gjengen fra Roverud: Paluna´s FLORA 
Saradatter, Kari-LITA Unnidotter og pensjonæren 
KERA ønsker dere alle en GLEDELIG JUL og         
MANGE gode dager i 2020!

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

Samojedhund, Norsk Lundehund
www.vinterskogen.no

ingvild.espelien@vinterskogen.no 
tlf 90114352

God Jul og Godt Nyttår ønskes fra
Kennel Northern Bones

Solveig Bjørkenes Steinnes
Tel. 909 62 408

so-stein@northernbones.com
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Kjære lundehund-folket

Jeg har fått æren av å skrive «lederen» 
til årets siste Lundehundnytt.

Jeg er nyvalgt som varamann i styret, og 
i Lundehund-nytt nr. 2-2019 skrev jeg 
en kort presentasjon om meg selv

Styret gjennomførte nylig et fysisk 
styremøte i Trøndelag og hadde 
samtidig et fellesmøte med ASU (Avl- og 
sunnhetsutvalget).  Det var en meget 
nyttig helg.

Det arbeides hardt og målrettet på 
mange plan. Både for våre hunders 
ve og vel og for dere som hundeeiere.  
HD-prosjektet og kapselprosjektet er 
omtalt tidligere. Det nye som er på 
gang er undersøkelser i forhold til den 
ukontrollerte «jukkingen» som en god 
del av tispene opplever. Noen i liten 
grad og noen i større grad med stort 
ubehag som resultat.

Våren 2020 skal det arrangeres et RAS-
seminar med foredragsholdere fra NKK 
og veterinærinstituttet. Dernest blir det 
årsmøte og rasespesialen på Værøy.

Det er god aktivitet rundt i vårt 
langstrakte land. Bl.a. med turer og 
treff. Her gjør lokalavdelingene en solid 
innsats.

Det nærmer seg hurtig jul og nyttår. 
Håper at de aller fleste av hundene 
får en så stille og lite stressfull 
nyttårsfeiring som mulig. Dessverre er 
det mange av dem som er livredde for 
fyrverkeri og andre høye smell. 

Jeg vil avslutningsvis få ønske alle en 
riktig så god jul og godt nytt år.

Morten Sølsnæs Strandmoe

Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

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

1155..0088..22001199 ble det født 3 valper hos Belinda Andersen, Nes
Kullnr. 196623
Far Karo - NO41741/15 Han er far til 4 valper
Mor Dunderdalens Hera - NO38417/12 Hun er mor til 6 valper
Lundehiets Hettie - NO52067/19 2318 Hamar
Lundehiets Nettie - NO52068/19 2380 Brumunddal
Lundehiets Lettie - NO52069/19 8215 Valnesfjord

0077..0099..22001199  ble det født 2 valper hos Wenche og Tor-Arne Helle, Vaksdal
Kullnr. 197658
Far Ask Loke - NO43514/15 Han er far til 2 valper
Mor Catrol's Aria - NO53123/16 Hun er mor til 2 valper
Audur av Enerhaugen - NO55398/19 5003 Bergen
Arnar av Enerhaugen - NO55399/19 4631 Kristiansand

2222..0099..22001199 ble det født 4 valper hos Barbro Skretting, Lyngdal
Kullnr. 197733
Far Han er far til 12 valper
Mor

Lundesommer Ægir - NO44339/15 
Palunas's Unnr Åsnedotter - NO33215/14 Hun er mor til 4 valper

Rødhette - NO55621/19 4460 Moi
Tornerose - NO55622/19 24244 Felm, Tyskland
Askepott - NO55623/19 4440 Tonstad
Smørbukk - NO55624/19 0650 Oslo

IImmppoorrtteerrttee  hhuunnddeerr::
2211..0044..22001199 ble det født valper hos Jan Hansen/Lotte Jensen, Danmark
Kullnr. 197172
Far: Stein Lunde`s Joker - DK16009/2012
Mor: Nysom Quina - DK16040/2015
Anton - DK08116/2019 5420 Rubbestadneset

Netthets, trakassering og personangrep 
Styret og Avl- og sunnhetsutvalget bruker mye unødvendig tid på negative tilbakemeldinger 
i internettbaserte medier, på e-post og per telefon. Noen av disse er dessverre ren hets og 
personangrep. Klubben har behov for verktøy for å ivareta tillitsvalgte som legger stor innsats i 
arbeidet for klubben. Styret har henvendt seg til NKK for å høre om hvilke rutiner og verktøy som 
finnes for hvordan man tar seg av slike saker. Disse vil bli gjort kjent for medlemmene i Lundehund-
nytt, på klubbens hjemmeside og på klubbens Facebook side.

Dommere på spesialutstillingene 2021 og 2022 
Dommere til spesialutstillingen på Bømlo 10. juli 2021 og grensetreffet på Morokulien 30. juli 2022 
er nå fastsatt. På Bømlo vil Anne Livø Buvik dømme, og på Morokulien vil Christen Lang dømme 
spesialutstillingen.

Valpeformidlingen - veien videre 
Valpeformidler har tatt initiativ til å jobbe med utforming av tjenesten. Det er litt lettvint å sette 
seg på liste for valper. Det fører ofte til frustrasjon hos oppdrettere når de kontakter de som står på 
lista og de ikke lenger er interessert eller svarer på e-post/sms. Man har nå jobbet med å effektivisere 
kommunikasjon mellom valpeformidler og potensielle valpekjøpere med nye nettbaserte tjenester, 
og diskuterer også forskjellige virkemidler som f.eks avgift for å sette seg på lister og å anbefale 
oppdrettere å justere salgskravene sine noe.  
Valpeformidler sier forøvrig at det nå er ganske god spredning i hele landet og enklere å finne 
avlspartnere, så oppdretterne og formidlingstjenesten har vært flinke der.

Husk å betale kontingenten for 2020 
Medlemskontingenten forfaller til betaling 31. januar 2020. Dersom du ikke mottar årest første 
nummer av Lundehund-nytt bør du ta en sjekk om du har husket å betale medlemskontingenten 
innen betalingsfristen. Adresselisten for bladet tas ut fra medlemslisten. Står du ikke på denne listen 
ved uttak, så mottar du jo ikke bladet opp mot midten av mars neste år.

Notiser

Denne gangen 
utdrag fra 
styreprotokoll 
11-13.10.2019.

Protokollen 
finner du lagt 
ut på klubbens 
nettsider 
lundehund.no.
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Sist i oktober mottok styret en mail fra et medlem 
som var bekymret for noe vedkommende mente var et 
lovbrudd som hadde funnet sted på årsmøtet i sommer.  
Vedkommende henviste til lovene, der det står at alle 
innkomne forslag på styremedlemmer skal legges fram 
for årsmøtet. Styret ble bedt om å ta tak i saken, og 
legge fram en redegjørelse for det som har skjedd.

Meldingen og etterfølgende meldinger var holdt i en 
advarende tone som styret etter hver oppfattet som lite 
formålstjenlig og til dels truende.  Vi har derfor valgt 
å gå ut i full bredde til alle medlemmene i klubben 
gjennom Lundehund-nytt for å informere om saken.

Styret svarte i første omgang at det ikke er vårt ansvar. 
Valgkomiteen er en egen komite valgt av årsmøtet, 
og er ikke underlagt styret, verken slik at styret kan 
instruere eller påvirke komiteens arbeid. Det er 
årsmøtet som er ansvarlig for at valg og årsmøte blir 
gjennomført korrekt.

Styret har imidlertid tatt opp saken med daværende 
valgkomite for å avklare hva som har skjedd, og bringe 
på det rene om det er begått handlinger som går på 
tvers av klubbens regelverk, slik melderen hevder.

Valgkomiteen tar imot henvendelser fra avdelinger av 
klubben og medlemmene. Daværende komite sendte 

ut forespørsler til alle fylkeskontakter, og ba om 
forslag på kandidater til valgkomiteens forhandlinger. 
Det kom ikke inn noen svar. Deretter sendte de ut 
en påminnelse, også dette til alle kontaktpersoner. 
Etter det fikk de inn ett forslag på tre personer fra et 
medlem.  Forslaget inneholdt ikke verv for den enkelte, 
eller presisjon om at dette var forslag som skulle 
stemmes over på årsmøtet. Valgkomiteen anså dette for 
å være innspill de kunne arbeide med. 

Valgkomiteen valgte å se bort fra de foreslåtte som 
alle var kvinner, siden det var flere hensyn å ta under 
vurderingen. De ønsket flere menn inn i styret, siden 
den eneste mannen som satt i styret hadde trukket 
seg av helsemessige årsaker. De ønsket også å få inn 
representanter fra deler av landet som   ikke hadde 
vært representert på mange år. Dette i tråd med 
tidligere års praksis.

I rollen som nestleder ønsket de en person som allerede 
hadde fartstid i styret, siden denne personen skal 
kunne ta over ledervervet på kort varsel dersom noe 
skjer med lederen. 

I redegjørelsen fra daværende valgkomite fremgår det 
også at valgkomiteen la vekt på å følge anbefalingene 
om komiteens arbeid slik de er beskrevet i NKK s̀ 
Organisasjonshåndbok:

Valgkomite
I likhet med styret, bør valgkomiteen være sammensatt av medlemmer som må oppfylle mange krav for 
at den skal fungere på en tilfredsstillende måte.

Valgkomiteens arbeide.

Umiddelbart etter årsmøtet velger valgkomiteen sin formann.  Resultatet av dette valget rapporteres til 
styrets formann.

I meget god tid før neste valg, kontakter komiteen alle de som er på valg, for å få skriftlig beskjed om 
vedkommende tar gjenvalg eller ikke. Det er viktig å begynne med formannen.

Det må understrekes at valgkomiteen med sine forslag skal ta hensyn til de krav og interessehensyn 
som stilles.

Samtidig bør valgkomiteen også ta hensyn til at kjemien mellom medlemmene i styret stemmer. Det 
kan være klokt å ta en prat med styrets formann i denne forbindelse. Dette må balanseres opp mot at 
Valgkomiteen rapporterer overfor årsmøtet, og er årsmøtets organ. Valgkomiteen skal legge frem ett 

Styret har gått nøye gjennom denne teksten og har 
landet på følgende konklusjon:

Valgkomiteen har ikke begått brudd mot klubbens 
lover. Det framsatte forslaget var et innspill til 
valgkomiteen, og det fulgte ikke med noen krav om at 
forslaget skulle legges fram for årsmøtet. Valgkomiteen 
valgte å spørre andre først, av hensyn til de overnevnte 
kriteriene. 

I ettertid kan det bemerkes at daværende valgkomite 
kanskje kunne gjort jobben enda grundigere ved å 
ta kontakt med forslagsstilleren. Forslagsstilleren 
kunne da ha gitt beskjed om hvilket verv den enkelte 
foreslåtte var tiltenkt. Styret vil anmode om at nye 
valgkomiteer tar dette til følge. Vi håper på denne 
måten å unngå lignende misforståelser for framtida.

Det kom ikke inn noen spørsmål om innsendte forslag 
når årsmøtepapirene ble sendt ut, eller ved spørsmål 
om godkjenning av innkalling før årsmøtet startet. 
Heller ikke under valget, før årsmøtereferatet ble 
godkjent og underskrevet.

Innsigelsen ble mottatt av styret i slutten av oktober. 
For å vise respekt for medlemmene og valgkomiteen 
velger vi å lagre saken som mottatt, med overnevnte 
kommentarer, uten videre konsekvenser.

Utrdag fra E. Mjærum og P.H. Nymark: "Organisasjonshåndbok for Norsk Kennel 
Klub og samarbeidende organisasjoner",  s18-20, Valgkomité. Avsnittet er gjengitt i 
sin helhet.

forslag til hvert av de verv som det skal velges representanter til. Dersom valgkomiteen ikke er enige, 
kan de naturligvis legge frem delt innstilling.

Forslag.

Det er ikke nødvendig at Valgkomiteen selv kommer med egne forslag. Kommer det mange forslag fra 
medlemmene, kan Valgkomiteen ta stilling til disse på følgende måter:

Når en foreslår personer overfor valgkomiteen, må det gå klart frem om forslagsstilleren kommer med en 
nominasjon som valgkomiteen kan bruke eller om forslagsstilleren vil fremsette sitt forslag til valget på 
årsmøtet.

Dersom det kommer flere forslag enn det er plasser, kan Valgkomiteen forholde seg slik:

A.    la de innkomne forslagene også være Valgkomiteens forslag
B.    stå bak de som også Valgkomiteen støtter
C.    stå bak de Valgkomiteen støtter, og selv komme med supplerende forslag, dersom førsnevnte .   
.      gruppe ikke gir fullt styre.
D.   la medlemmenes forslag stå, uten å støtte disse, og selv fremme valg- komiteens forslag.

Valgkomiteen skal ikke offentliggjøre sine forslag før etter forslagsfristens utløp. Det er praksis i noen 
klubber at Valgkomiteens forslag blir offentliggjort, slik at medlemmene kan komme med motforslag. 
Dette er ikke en korrekt behandling av saken. Medlemmene må selv ta initiativ og sende inn sine forslag 
i rett tid.

Forslagsfrist.

Forslagsfristen går ut i henhold til lovene. Etter denne dato, har ikke medlemmene lov til å sende inn 
forslag. Før denne dato skal alle foreslåtte være medlem av klubben og ha betalt sin kontingent for 
inneværende år. (Sjekk klubbens lover.)

Dersom de foreslåtte kandidater ikke oppfyller ovennevnte krav, er de å betrakte som ikke foreslått. Fører 
dette til at det ikke er nok kandidater til å besette alle plasser, må Valgkomiteen fortsette sitt arbeide til 
dette er oppnådd, også etter at forslagsfristen har gått ut.

Fra styret

Oppklaring omkring valget 
på årsmøtet i Mosjøen
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Komiteen for Årets utstillingshund vil hente resultater fra 
DogWeb i Norsk Kennel Klubb. Også antall deltakende hunder 
på utstillingen, framgår av DogWeb. Plasseringer som ikke 
framgår der, MÅ det opplyses om ved påmelding. Dette gjelder
• BIR/BIM veteran
• Alle gruppeplasseringer, alle BIS-plasseringer
• Alle valperesultater. Her med utstillingssted, dato, dommer, 

resultat og antall valper.

Årets Utstillingshund 2019
Tekst av Kari Gording og Ellen Utsi, Komitéen for Årets Utstillingshund, foto Dagrunn Mæhlen

Hvem kan delta?
Lundehunder registrert i NKK, hvor eier er medlem i Norsk 
Lundehund Klubb. 

Ulike kategorier – kåring og priser
Årets Utstillingshund kåres i kategoriene; hanner, tisper, 
veteraner og valper, med pris for første, andre og tredje 
plass i hver kategori. Utdeling av priser skjer under 
Lundehunddagene på Værøy 9-12 juli 2020. 

Dersom deltakelse på utstillinger og alder tilsier det, kan 
en hund delta på Årets utstillingshund i to kategorier (Valp 
og tispe/hannhund og veteran tispe/ hannhund -kategori). 
Plassering av hanner og tisper med 40 poeng eller mer, 
samt alle deltakende valper og veteraner, blir offentliggjort i 
Lundehund-nytt nr. 1-2020.

Hva gir poeng?
I klassene hanner og tisper teller 
de 5 beste offisielle utstillingene i 
Norge, for 5 forskjellige dommere 
gjennom utstillingsåret. For 
veteraner gjelder tilsvarende for 4 
utstillinger. 

For valper gjelder også 4 
utstillinger, og alle valpeshow 
er uoffisielle utstillinger. 
Utstillingstiden for valper går 
over 5 mnd, og det kan for noen 
valper bety at utstillingstiden går 
over to år (2018/2019 ved påmelding nå i 2019). 

For alle hunder teller de to høyeste oppnådde poeng pr. 
utstilling, se poengtabell. 

Antall
hunder 1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 ->

BIR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BIM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 BHK/BTK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 BHK/BTK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 BHK/BTK 3 4 5 6 7 8 9 10

Tildelt Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng SPESIALEN Poeng
Excellent 2 BIG 1 16 BIS 1 24 BISS 16
Res. Cert 4 BIG 2 14 BIS 2 22 BIM 14
CK / Cert 6 BIG 3 12 BIS 3 20 2 BHK/BTK 12
Cacib / Res. Cacib / Nordic cert 
Nordic res. cert. 8 BIG 4 10 BIS 4 18 3 BHK/BTK 10

HP – valp 4 4 BHK/BTK 8

Poengtabell for Årets Utstillingshund 2019 i Norsk Lundehund Klubb: 

Tilleggspoeng:

Utstilling er god markedsføring av rasen. Vi ønsker påmelding også for hunder som ikke har gjennomført så mange 
utstillinger som maksimalt teller (4 eller 5). Antall utstillinger som teller i poengberegningen til den enkelte hund, vil bli 
oppgitt ved offentliggjøring. 

Påmelding
Vi ber om påmelding på e-post 
utstillingshund@lundehund.no  

innen 15. januar 2020

I konkurransen Årets Utstillingshund 
ønsker vi påmelding. 

Årets Aktivitetshund 2019
Tekst av Astrid Driva Rødsand, Komitéen for Årets Aktivitetshund, foto Marianne Andersen

Meld på din hund til kåringen av Årets 
Aktivitetshund 2019! 
Har du deltatt med din hund i konkurranser eller prøver i løpet av 2019, kan du 
være med i kåringen av årets aktivitets hund. 
Ved siden av ordinære konkurranseformer og prøver inngår godkjenning av 
besøks- og terapihunder i poenggivingen. 
Med kåringen ønsker vi å vise frem lundehunden som allsidig hund og stimulere til 
at flest mulig tør delta i aktiviteter med hundene sine. 
Det er rom for alle uansett nivå og ambisjoner. Prosjekthundene har også 
anledning til å delta. 

Påmelding
sendes innen 15. januar 2020 til e-postadressen aktivitetshund@lundehund.no

For uoffisielle stevner må kopi av kritikkskjemaer, resultatlister eller  
lignende skannes og vedlegges påmeldingen

Vi ser fram til å høre fra mange aktive lundehunder og deres eiere!

Som det siste året er det i 2019 mulig å oppnå både Nordisk 
Utstillingschampion   (Nord UCH) og det nye Nordic Show 
Champion (Nordic UCH). Nordisk Utstillingschampion utgår. 
Fra og med 1. januar 2020 er kun de nye reglene gjeldende. 

I Norge ser man hvilke hunder som får cert i Norsk Kennel 
Klub’s DogWeb og resultater som NKK har fra hver utstilling, 
enten på offentlige lokale utstillinger eller internasjonale 
utstillinger av NKK, men ikke når de ble Norsk champion. 

Om dere ikke har fått godkjenning på deres championat fra 
NKK, andre land og FCI for 2019 innen fristen, så ta det med, 
for noen ganger kan en slik godkjenning ta litt tid.

Vi trenger bistand fra dere eiere for å fortelle når hunden ble 
champion, om det er i Norge eller i utlandet. 

Så det vi trenger av opplysninger er : 
* Navnet på hunden 
* Resultat 
* Sted og dato 
* Dommer 
* Eiers navn
* Oppdretters navn 
* og gjerne et bilde av hunden. 

Frist 15.01.2020 og det vil bli publisert av de 
vi hører fra i Lundehund-nytt nr. 1- 2020.

Send opplysninger og bilde til  
redaksjon@lundehund.no

Nye champions i 2019 for Norsk 
lundehund 
Tekst: Dagrunn Mæhlen 

Har du/dere en hund/hunder som er blitt champion i løpet 
av dette året?
I redaksjonen ønsker vi å få til ei liste og informasjon over lundehunder i 
Norge som gjennom året 2019 er blitt champion, enten som norsk, utenlandsk, 
nordisk, nordic eller internasjonal champion.

På bildet viser vi N UCH Eriksro Charmiga Balder som ble Norsk 
champion på utstilling i Bø 15.02.2019 for dommer Christian Vole. 
Eier Birgith Andersen, og oppdretter er Anneli Rosenberg, Finland. 
Foto Birgith Andersen.

Godkjenning av revisjon av regelverket for Årets 
Utstillingshund er forsinket. Det tas derfor forbehold om 
styrets godkjenning.

Ta gjerne kontakt med komitéen på  samme e-post-
adresse hvis noe er uklart.
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Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS). Raseklubbene har ansvar for utarbeidelse 
avlsstrategien, som må godkjennes av NKK. Norsk Lundehund Klubbs Rasespesifikke Avlsstrategi (RAS) 
ble godkjent av NKK første gang i 2014 og skal revideres i 2020. I den forbindelse vil klubben arrangere 
et faglig seminar for klubbens medlemmer. Seminaret vil finne sted på Hunderfossen Hotell og Resort, 
Lillehammer, 24-26 april 2020. 

Fra styret i Norsk Lundehund Klubb og Avl- og sunnhetsutvalget

Fagseminar om klubbens avlsstrategi

Fredag 24 april (oppstart ca kl 18.00?)
• Hva er RAS og hva er hensikten med dokumentet?
• Statistikk fra databasen og hundetellingen 

Lørdag 25 april
Mage-/tarmproblemer hos norsk lundehund

• Ellen Skancke, NMBU: Forekomst av ulike mage-/tarmproblemer hos lundehund kontra 
andre raser (IL, PLE, IBD, gastritt, kreft, giardia og andre parasitter etc) 

Krysningsprosjektet 
• Nina Hansen/Kim Bellamy, NKK: Konsekvenser av lav genetisk variasjon - Erfaringer fra 

krysningsprosjekt i andre hunderaser 
• Oppsummering av NLKs krysningsprosjekt så langt
• Revidert plan for prosjektet

Mentaltesting av lundehund
• Solveig B. Steinnes/Sigrun Rytter, NLK: Erfaringer så langt med NLKs mentaltest

Søndag 26 april (hjemreise ca kl 14.00?)
Avlskriterier for lundehund – hvilke hensyn skal vi ta?
Råutkast av RAS
• Sette opp forslag til handlingsplan 

Det vil bli tid til spørsmål og diskusjon under de ulike temaene. Mer detaljert informasjon vil bli 
kunngjort i Lundehund-nytt nr 1-2020 og på klubbens hjemmeside. 

Om hundetellingen i 2020
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

Som de fleste er kjent med, gjennomfører Norsk Lundehund Klubb telling av lundehund-bestanden i landet 
annet hvert år. I 2020 er det igjen tid for hundetelling, og vi planlegger å starte opp over nyttår.

Vi vil også denne gang, så langt mulig, bruke internett og 
NLKs database for å samle inn svarene. Vi vil sende en 
e-post til alle lundehundeiere i landet, med beskrivelse av 
hvordan tellingen skal gjennomføres, sammen med lenke 
til et to-trinns elektronisk skjema for tellingsbesvarelsene. 
Bruken vil ikke kreve innlogging eller erfaring med 
databasen. De innkomne svarene vil bli ferdigregistrert i 
databasen av oss, og resultatet blir presentert i Lundehund-
Nytt.

Noen hundeeiere har ikke e-post i det hele tatt. Disse vil bli 
kontaktet pr. telefon slik at vi får en så komplett telling som 
mulig. Forrige gang hadde vi en deltakelse på 98%, og vi 
håper selvsagt at det blir et like godt resultat denne gangen! 
Det er viktig å kunne følge med på utviklingen innen denne 
spesielle rasen vår.

På forhånd, takk til alle dere lundehundeiere som bidrar til 
hundetellingen til lundehundens beste!

Lundehundtest på Fannrem
Fra arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd v/ Solveig B. Steinnes

Priser, overnatting/innkvartering:
• Enkeltrom kr 1 259,- per person per døgn
• Dobbeltrom kr 950,- per person per døgn
• Egen bobil/campingvogn kr 899,- pr person per døgn
• Ev. dagpakke (ikke overnatting eller middag) kr 450,- 

per dag. Middag ekstra, kr 310,- per person per dag.

Alle priser inkluderer per person per døgn :
• Overnatting i enkelt/- dobbeltrom med frokost ev. 

hytte i enerom 
• Lunsjbuffet med 2 varmretter, salatbuffet, brød, korn, 

yoghurt, inkl.kaffe/te, serveres i Fossekroa
• Kaffe/te og isvann i møterom ved møtestart 
• kaffepause med oppskåret frukt og kake 
• 3-retters middag i Fossekroa
• Møtelokale med ønsket oppsett og standard AV-  

utstyr begge dager
• Gratis WIFI 
• Gratis parkering for rom-/daggjester

Tillegg: 
• Drikke til måltider 
• Ev. aperitiff før middag kr. 129,- per person 
• Pizza-buffet fredag kveld kr. 269,- per person 
• Hundetillegg kr. 250,- per hund for oppholdet

Ev. informasjon om matallergi må opplyses ved 
påmelding til leder@lundehund.no

Påmelding og bestilling:
Hver enkelt deltaker må bestille og betale overnatting 
og innkvartering hos Hunderfossen Hotel og Resort. 
Bestilling er binddende. Betaling ved ankomst. 

Norsk Lundehundklubb vil bidra med deler av 
kostnaden for deltaking på fagseminaret, anslagsvis 
kr 500,- til kr 1 000 per deltaker avhengig av hvor 
mange som deltar.

Påmelding til  fagseminaret  
sendes til  

leder@lundehund.no  
snarest og senest innen 15. mars 2020

Påmeldingen er bindende

Overnatting/innkvartering bestilles hos 
Hunderfossen Hotel og Resort 

Tel 61 27 40 00 
e-post hotell@hunderfossen.no 

www.hunderfossenhotell.no 
Bestilling er bindende

Lundehundtisper med uvanlige 
jukkebevegelser – hva kan det skyldes?
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Hanna Gautun

Som oftest skjer det 1-2 måneder 
før løpetiden, men det kan også 
forekomme under løpetiden og noe 
etter. Det varierer også hvor plaget 
hundene er. Noen er ikke så veldig 
berørte, mens andre hunder er svært 
påkjente. Dette er ikke et vanlig  
 

fenomen i andre raser, og det er mange 
teorier om hva det kan skyldes.

ASU ønsker å se om vi kan finne en 
mulig årsak, eventuelt avklare hva 
det ikke skyldes. Kanskje kan vi 
avhjelpe problemet med å tilføre noen 
næringsstoffer i hundens diett? Vi er 
nå i kontakt med fagfolk hos NMBU 
for å få råd i fht hva som kan være av 
betydning.

I første omgang tenker vi å få tatt 
blodprøver av fem lundehundtisper 
som er tydelig preget av dette. Hvilke 
blodverdier vi ønsker å se spesielt på 
vil vi komme tilbake til i januar. NLK 

vil gi støtte på inntil 1000 NOK for 
prøvetakingen.

Dersom du har en tispe som 
plages med disse jukkekrampene 
og du er villig til å få tatt en 
blodprøve av den, kan du sende 
en melding til avlogsunnhet@
lundehund.no. 

Vi vil da komme tilbake med noen 
spørsmål og informasjon om hvordan 
prøven skal tas.

Foreløpig program:

I forbindelse med at det ble 
avholdt fysisk styremøte på 
Hell utenfor Trondhjem i 
oktober greide Adferdsgruppa 
å få til en Lundehundtest på 
Fannrem søndag 13.oktober 
om ettermiddag.  

Fem hunder ble testet, derav tre 
X-hunder og to Lundehunder.  

Vi hadde ikke lang tid å gjøre på, siden 
løypa måtte settes opp samme dag. Vi 
hadde likevel en god dag, der fem flotte 

hunder bidro til det viktige arbeidet 
med å kartlegge Lundehundens mentale 
styrke.  

Det er nå testet 37 Lundehunder og 
fem x-hunder.  Muligheten til å komme 
i mål med 50 lundehunder i løpet av 
2020 er nå innenfor rekkevidde. 

Alle deltakende hunder vil få sitt 
diplom i posten før jul. Takk til alle som 
bidrar!

Mange lundehundtisper 
har perioder med ufrivillige 
jukkebevegelser. Fenomenet 
varer som regel 2-3 dager og 
går over av seg selv uten at 
hunden har noe mén av det.

Anya på mentaltest i Mosjøen 
mens Sigrun Rytter ser på. 
Foto Jon Wagtskjold
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Fra krysningprosjektet: 

Ny andregenerasjon
Tekst  av Ingunn Solaas, foto Janne V. Koot 

Avl med hannhund - Norsk Lundehund
Tekst: Dagrunn Mæhlen, foto Cecilie Standal

Karo med datter Lundehiets Nettie

Torsdag 19. september fødte 
prosjekthunden Kimura’s 
Lundebu Lillemor B1 
(NO31077/17(X1) – til daglig 
Polly – et flott kull valper, 3 
hannhunder og 2 tisper. Far til 
valpene er lundehunden Viljar 
NO38781/14. Fødselen gikk 
raskt og uten komplikasjoner. 
Valpene hadde fødselsvekter 
mellom 185 og 220 gram. 
Alle valpene har seks tær på 
samtlige labber.

Dette er det første kullet som blir født 
i andre generasjon i denne spesielle 
linjen av krysningsprosjektet, det 
vil si etter krysningen med N U Ch 
Kimura’s Nelly. Vi håper etter hvert 
på ett kull til i denne generasjonen 
og linjen, da etter Pollys søster Frøya 
(Kimura’s Lundebu Tuppen B1).

Pollys valper har vokst opp med en 
pliktoppfyllende og beskyttende mor.  
Etter hvert har også familien sorte 
buhund, Pepsi, fått lov til å ta del i 
sosialiseringen av valpene.  Valpene 
synes det er morsomt å ha en «tante» 
å herje med.  I løpet av valpetiden 

fikk de også besøk av faren sin, og 
de har møtt flere andre hunder. 
Med stort og trygt uteområde rett 
utenfor huset har de vært ute så mye 
og ofte som praktisk mulig, både for 
nødvendige ærend, og ikke minst for 
å utforske verden.  Alle valpene har 
vokst godt og blitt gode, runde, trygge 
og trivelige valper som vi er sikre på 
vil gi sine nye familier mye glede i 
årene som kommer.  Heldige Anton 
og Grynet skal til Bergensområdet, 
Ringo flytter til Hallingdal og Lynet 
skal til Arendal.  Lille Freia blir 
værende hos oppdretter inntil videre.   

Ringo, Lynet, Freia, Grynet og Anton

Denne kombinasjonen er 
godkjent av NKK og er en del 
av Norsk Lundehund Klubbs 
forsøksprosjekt for å øke den 
genetiske variasjonen hos 
rasen. Valpene vil bli registrert i 
NKKs X-register og vil være del 
av en sidepopulasjon utenfor 
rasen Norsk lundehund.  

Ringo Lynet og Grynet

Nå er tiden inne i nytt år at hannhund eiere også får fortalt litt om deres viktige bidrag med bruken 
av deres hannhund/hannhunder i paring og avl. Vi har mange hannhundeiere som har bidratt med 
valper og kull, og hadde det ikke vært for disse så hadde det heller ikke vært oppdrett! Men kunne 
vært mange flere hannhunder som skulle vært brukt! 

I starten vil dette bli artikler med de 
som kun har hannhund/hannhunder i 
huset, slik at de også får markedsført 
og fortalt om sin hund/hunder.

Kjempeviktig for avl av rasen vår er at 
flest mulig hanner blir brukt i avl, og 
er dessverre ikke tilfelle i dag.  Rasen 
er svært innavla og har tapt mye av 
den genetiske variasjonen, men alle 
ønsker jo en fremtid for rasen. Så en 
av de viktige faktorene er at flest mu-
lig hannhunder kommer i avl. Det er 
en stor fordel at unge hanner får prøvd 
seg tidligst mulig da de er mest fertile 
i ung alder. En høyt premiert hund 
 behøver ikke å være en god avlshund, 
og samme hannhund kan bli opp-
brukt på antall tillatte valpa. Her har 
også hannhundeier ansvar for bruken. 
Uansett er poenget at flest mulig hann-
hunder blir brukt. Landet vårt er langt 
og det viktig med variasjon av hann-
hunder til dette formål, sjøl om man 
kanskje må reise et stykke for paring.

I dag kan en hannhund ha opp til 20 
valpa, og det er altfor mange som aldri 
blir brukt av forskjellige årsaker. Det 
er så mye som opptil 57 % som ikke 
er blitt prøvd av de aktuelle hundene 
mellom 1-9 år. Jfr. siste hundetelling. 
Men også dessverre i rasen vår er om-
trent en tredjedel av alle hannhunder 
kryptorkide, og kan derfor ikke brukes 
i avl. 

Geografisk spredning gjelder også når 
valper skal reise fra oppdretter til nye 
eiere, slik at de kommer dit det også 
avlsmessig vil bli optimalt. Ved paring 
er det en fordel for tispeeiere å ha et 
alternativ nr. 2 på hannhund da det 
kan være ting som gjør at paring ikke 
lykkes. Det kan være mangel på kjemi 
mellom de to, eller at hannhunden ikke 
veit hvordan han gjør akten m.m. Det 
å bruke uerfarne hannhunder til erfar-
ne tisper kan også være greit, samt at 
databasen kan være en god hjelp med 
å finne match for tispeeier. Innavls % 
finnes der, og hvilke hannhunder som 
er aktuell for tispa.

Redaksjonen tar kontakt, og det er 
 laget noen spørsmål rundt avl til passet 
hannhundeiere. Håper på interesse 
blant hannhundeiere og vi planlegger 
i første omgang fire artikler, slik at en 
artikkel om temaet blir presentert i 
hvert Lundehund-nytt ut året 2020. 
Først ute er Turid Johansen og Geir 
Morten  Jansberg i Lundehund-nytt nr. 
1-2020.

Lundehund-nytt har vist 15 artikler 
fra forskjellige oppdrettere med sine 
oppdretterartikler i perioden 2011 
t.o.m. 2013. Dette ble tatt opp igjen i 
Lundehund-nytt nr. 3-2016. Andre 
14 oppdrettere med sine artikler har 
fortalt og svart på de spørsmål som 
 redaksjonen  hadde t.o.m. ut året 2019 i 
Lundehund-nytt nr. 4. Det har så ledes 
vært 29 oppdretterartikler som er blitt 
presentert i Lundehund-nytt. Dette 
har vært en god blanding med opp-
drettere som har holdt på lenge og nye 
oppdrettere, samt oppdrettere med og 
uten kennelnavn. Kari Gording for-
teller om sitt oppdrett i dette nummer.
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Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund 
slik du/dere ser det?
Å få til vellykkede paringer. Inkludert alt fra å beregne 
neste løpetid, få til at de parer, og få til at det blir 
drektighet som bæres fram. 

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
At de er så fleksible når det gjelder hva de kan være med 
på. Det er vakkert å se dem springe løse i snøen. 

Har du/dere hatt samarbeid med utenlandske 
oppdrettere?
Nei, ikke utover koselige chatter på facebook. 

Har du/dere importert eller eksportert noen 
lundehund?
Vi har nå levert både en renraset hanne og ei prosjekt-
tispe til Sverige.

Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis 
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?
Vi har likt oss veldig godt på utstillinger. Begge hundene 
liker det svært godt, Elise i og Kari utenfor ringen. Det 
siste året har det imidlertid blitt lite utstillinger på oss. 

Er din/deres hund/hunder med på andre aktiviteter?
Zelda har vært med på kurs både i agility og smeller, 
og begge deler var nok noe vi godt kunne drevet med. 
Men tiden strekker ikke til for å delta på alt. Derfor 
blir det mest aktivitet i form av lek hjemme, og turer i 
nærområdet vårt og på fjellet. Heldigvis bor vi slik til at 
de kan løpe litt fritt hver dag. 
 
Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige 
oppdrett av lundehund?
Det er fortsatt slik at alle lundehunder bør i avl, og Amy 
har ikke valper etter seg, så vi venter på løpetid. 

Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund?
Vi fikk vår første lundehund, Lyrypa’s Qamile Zelda i 
april 2013.

Hvilke hunder har du/dere nå?
Nå har vi Zelda og hennes førstefødte, Godhunden 
Amy.

Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?
Før vi bestemte oss for lundehund hadde vi både lest i 
Lundehundboka og hatt en telefonsamtale med forfatter 
Ingvild Espelien. Derfor visste vi at alle lundehunder 
bør inn i avl for å ivareta rasen. 
Med andre ord var vi forberedt på 
avelsarbeid før vi fikk vår første 
lundehund.

Fikk du/dere noen hjelp av andre 
oppdrettere i starten?
Vi har fått god oppfølging på alt 
vi har lurt på. Eierne til Zelda 
sine foreldre, Iren Storli og Unni 
Hofstad, var begge gode og viktige 
støttespillere ved vårt første 
valpekull. Men det er mange flere 
som har gitt oss gode råd på veien, 
både når det gjelder oppdrett, 
utstillinger og annet. 

Hvordan kom du/dere fram til 
oppdretternavnet hvis du/dere har 
det? 
Godhunden er kennelnavnet vårt. 

Elise var 11 år da vi søkte oppdretternavn, og navnet 
skulle kunne brukes om hun får lyst på å drive oppdrett 
av andre raser senere. Vi ønsket dessuten et navn som 
var lett å huske, og syntes Godhunden har passet svært 
godt som betegnelse på alle valper om er født her. 

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/
dere husker spesielt? 
Ennå er det bare 8 Godhunder, så vi husker alle godt. 
Men Amy som bor her i huset har vi jo daglig mye glede 
av. 

Oppdretterpresentasjon

KennelKennel
GodhundenGodhunden
Elise Gording Hong og Kari GordingElise Gording Hong og Kari Gording
Foto: Kari Gording, Elise og Terje Gording HongFoto: Kari Gording, Elise og Terje Gording Hong

Amy på hytta

Amy og Elise på båttur ved hytta

Favnen full av godhunderIngenting er som å kose med en valp

Prosjektkull i "køyeseng"

Zelda med prosjektkull
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Kennelnavnet ble godkjent i år 2000, 
og kullet Bratsbergåsen’s Dal-Una og 
Bratsbergåsen’s Ulvar bar kennelnavnet 
i år 2001. 

Deres store hobby i 22 år har vært 
utstilling, og alle deres hunder har fått 
championat i flere land. I 2004 fikk 
de invitasjon av NKK om å stille på 
vinnergalla med Ålvisheim’s Drott, som 
var blant de 60 mest premierte hunder 
i landet det året. Den rosetten forteller 
Solvor hun er mest stolt av. 

I dag har de to hannhunder, Værøy-
Drotten Av Vollakloa og hans sønn 
Bratsbergåsen’s Ingolf. På bildet er siste 
kull valper Bratsbergåsen’s Ingolf og 
Bratsbergåsen’s Isak født i 2014.

Kennel Enerhaugen 
- eier Christen Lang 
Kennelen ble godkjent av FCI i 1964. 
Vi hadde mange forslag, så Enerhaugen 
var ikke det første valget, men de andre 
navnene vi ønsket var alle opptatt. Vi 
visste ikke at Enerhaugen er en bydel i 
Oslo da vi valgte dette navnet.

Enerhaugen har to betydninger. Den 
ene er jo en høy haug (topp). Den 
andre er jo at Ener på min ( bergenske 
riksmåls dialekt) betyr Einerbærbusk. 
Altså en haug med eierbærbusker på.

Kennelen startet med oppdrett av 
Engelsk setter. Siste kull av den rasen 
ble født i 1978.

I 1967 ble det også Norsk Lundehund 
som vi drev oppdrett med til 1986. I 
den rasen fikk vi frem 133 valper og 
av disse ble det 25 Champions. Vi har 
fått en rekke Hederspremier i avls- og 
oppdretterklasse for Norsk Lundehund.

I 1987 innførte vi som de første i Norge 
rasen Shiba og har til nå oppdrettet 
90 Champions i den rasen og har 
også i denne rasen en rekke avls- og 
oppdretter hederspremier. Det største 
her er vel da kennels avlshund Fujihime 
av Enerhaugen gruppe ble beste 
avlsgruppe ( BIS) på Norsk Kennel 
Klubs 100 års jubileumsutstilling i 
1998.

Kennel Vinterskogen 
- eier Ingvild Svorkmo Espelien
Kennelnavnet Vinterskogen ble 
godkjent i 1975. Da var jeg 11-12 
år. Det var jeg sammen med min 

mor som fant på 
kennelnavnet, som 
rett og slett var 
tatt ut ifra det vi 
så utenfor vinduet 
omtrent den dagen 
da kennelens 
første valp ble 
født, i januar. Peik 
av Vinterskogen 
ble den eneste 
valpen til Ranja 
av Trollhaugen. 
Ranja var min 
første lundehund, 
og min aller beste 
venn. Den neste 
lundehunden 
fikk vi da jeg var 16 år. Hun fikk 
også bare en valp, så i kennelens 
første år, var det ikke akkurat noen 
stor valpeproduksjon. I 1994 fikk vi 
vår tredje lundehund. På den tiden 
hadde jeg flyttet hjemmefra, stiftet 
egen familie og kjøpt et lite gårdsbruk 
der det var god plass til hunder, og 
god plass til å drive et litt mer aktivt 
oppdrett. Vi hadde i mange år ett 
samojedkull i året, og ett, kanskje to 
lundehundkull i året.

Det har til nå blitt nær 70 
lundehundvalper, samt omkring 100 
samojedvalper i kennel Vinterskogen. 
De seinere årene har vi ikke hatt 
så mange kull. Vi har hatt ett 
krysningskull på vår krysning Kunna 
(Buhund x Lundehund), og beholdt 
Varga av Vinterskogen som er 75 % 
lundehund. Vi planlegger valper på 
henne i 2019. Vi har også Lundi (Joni 
Jåblom) som er renraset lundehund, 
født etter inseminasjon med frossen 
sæd fra genbanken. Vi håper å kunne 
ha noen kull på Lundi med tiden.

Kennelnavnet Vinterskogen er i 2019 
44 år, så vi nærmer oss 50 års jubileum 
som oppdrettere. Min mor overlot 
tidlig kennelnavnet til meg. Jeg har delt 
det med to av mine døtre i hver sin 
periode. Nå eier jeg det sammen med 
Maja Espelien, som har hatt et kull med 
Prasky Krysarik i tillegg til lundehund 
og samojed. Familien har en lengre 
historie som samojedoppdrettere, da 
min oldemor hadde flere samojedkull 
tidlig på 1900-tallet, antagelig rundt 
1910-1920. De hadde ikke kennelnavn.

Mange ”eldre” kennelnavn
Nevner også andre kennelnavn som 

ikke ble nevnt i LHN nr 1-2019 del 1: 
Kennelene Skreppeng, Obrima, Cezkal, 
Dykebo, Trodli-Skogen, Soumalinen, 
Lhaxy, Fjelleng, Hammerveien, 
Fjellfuglen, Mønstertunet, Lyngåsen, 
Isdalen, Ekrene, Vabråten, Aspheim, 
Kerskitunet, Åsen, Papilotta, Vårtun, 
Vensaasen, Heggelunden, Tunvin, 
Midgard og Finngambuk.

Andre er nevnt i LHN nr. 1-2019, 
som f. eks. Linesviken, Åskrogh 
og Ålvisheim og de det er fortalt 
om i samme nr., Løvheim, Lyrypa, 
Leinstadhågen, Maahornet, Paluna og 
Vildensky. 

Noen av de som er nevnt her driver 
forsatt med sitt oppdrett med flere 
kull, men de aller fleste som er nevnt i 
artikkelen har avslutta sitt oppdrett av 
rasen. Disse drev et aktivt oppdrett for 
mange tiår sida. Det interessante er at 
disse oppdrettere og deres kull ligger 
bak de lundehunder vi har i dag. Og så 
er det også mange flotte kennelnavn!

Videre er det sikkert mange flere som 
kunne vært nevnt,  men det er disse 
som blir med denne gang!

Neste artikkel og nyere kennelnavn
Neste artikkel er tenkt å komme i LHN 
nr 2- 2020, og da er fokuset kennelnavn 
med lundehundoppdrett av nyere 
dato. Noen er allerede nevnt i LHN nr. 
1-2019, i del 1 av temaet. 

Det er jo slik det foregår, at gamle 
kennelnavn og oppdrettet ”dør ut”, 
og eiere/oppdrettere faller fra og nye 
oppdrettere og kennelnavn kommer 
til. Nevner et par eksempler allerede 
her; av nye kennelnavn med oppdrett 
av rasen som kennelene Kystflokken og 
Loock-at.

Noen vil vel kanskje si at det er for 
mange som har ordet lunde i sitt 
kennelnavn, men for de som har 
valgt det vil det være riktig for disse 
oppdrettere. Disse er nevnt i LHN nr 
1-2019. Kennel Lundeskogen og Kennel 
Lundehundhagen ble ikke nevnt da, så 
tar det med no.

I denne andre artikkel om tema 
kennelnavn går vi videre på flere som 
har og har hatt lundehund og mange 
kull, og også kennelnavn over lengre 
tid. Gjør dog oppmerksom på at de 
fleste kenneler som er nevnt i denne 
artikkel er et avslutta kapittel nå når vi 
er kommet til 2019. 

- Noen kenneler er forespurt for å 
fortelle om sitt kennelnavnet som 
eksempler til denne artikkelen.

Kennel Bratsbergåsen  
- eier Solvor Melum  
Solvor forteller at det var enkelt å greit 
hva kennelnavnet deres skulle bli. 
Solvor og Andreas bor i utkanten av 
Trondheim, og høyt oppe i åsen i bygda 
Bratsberg. Første lundehund kom med 
skjønne Raija Av Vinterskogen i 1996, 
så under et år Ålvisheim’s Drott, som til 
det daglige ble kalt Mikkel. Disse to ble 
foreldre til 4 valper. 

Kennelnavn blant eiere av Norsk lundehund, del 2

Hvorfor ble det dette navnet? 
Tekst: Dagrunn Mæhlen, foto respektive kenneler

Blant eiere av 
lundehund og 
oppdrettere med 
valpekull vil man gjerne 
ha et kennelnavn som 
også følger valpene fra 
kennelen til nye eiere. 

Oversikt over 
kenneleiere og 
oppdrettere, både norske 
og utenlandske, finnes 
på NLKs hjemmeside

Noen er kanskje 
heller ikke registrert 
på hjemmesida. 
Oversikt finnes også på 
Lundehunddatabasen. 

Flere har valgt 
oppdretterrollen også 
uten å ha kennelnavn, 
og noen ganger blir det 
ikke søkt før etter første 
kull.

Bratsbergåseń s Ingolf og Isak Kennel Enerhaugen - Christen Lang

Kennel Vinterskogen - Samopjed og Norsk lundehund
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Jeg har brukt Superfine Merino Wool fra Knit at Home. Hvis 
du vil ha en noe mindre genser kan du velge et tynnere garn 
og strikke på tynnere pinner. Fargene er valgt med tanke på 
at man kan benytte Urd (lundehundgarn). Det er tynnere, så 
da blir genseren mindre i størrelse.

Målene er:
Lengde bol  40 cm
Lengde erme 39 cm
Bredde bol  48 cm
Hel lengde bak   71 cm
Hel lengde foran  68 cm

Genseren er strikket i fem farger. Du kan selvsagt bruke andre 
farger om du ønsker, men modellen er strikket med følgende 
farger, og du trenger:

Farge 1 rødbrun 2 nøster á 50 g
Farge 2 gråblå 1 nøste
Farge 3 lys beige (bunnfarge) 10 (9) nøster
Farge 4 varmgul 1 nøste
Farge 5 svart 1 nøste

Bolen:
Legg opp 200 masker på p nr 
3,5 og strikk vrangbord 2r, 2vr 
med farge 1. Strikk 5 omg. Skift 
til farge 2. strikk 3.omg. Bytt til-
bake til farge 1, og strikk 5 omg. 

Bytt til pinner nr 4. strikk rett-
strikk i farge 1 fire omganger 
strikk deretter bord 1. (Fjell) 
med overgang til farge 3.

Fortsett 5 omganger i farge 3. 
Strikk deretter bord 2. (bølge) i 
farge 4.  Strikk videre i farge 3 til 
arbeidet måler 40 cm.  

Pass på at omgangsskiftet er 
MIDT BAK.  Merk av omgangs-
skiftet tydelig. Tell deg ut til 
midt i sidene på hver side (50 
m) og merk av. Fell fem mas-
ker før og etter sidemerkene 
på begge sider (10 m for hvert 
 ermehull). Legg arbeidet til 
side. Strikk  ermene.

Ermer:
Legg opp 44 m på p nr 3,5 og 
strikk vrangbord som på bolen. 
Bytt til pinner nr 4 og øk tre 
masker på undersiden av ermet. 
strikk glattstrikk og mønster 
som nede på bolen. Øk hver 
5.omgang 1 maske på hver side 
av midtmasken under ermet til 
det er 79 m på ermet. Fortsett til 
ermet måler 39 cm. 

Strikk ett erme til.  

Bryststykket:
Når begge ermene er ferdig  
felles 10 masker midt under ermet 
(som skal sys sammen med bolen).  
Sett ermene inn på rundpinnen, et i 
hver side.  Du har nå 180 +138 =318 
m på pinnen. Strikk med bunnfargen 
rundt hele arbeidet, og fell en maske fra 
ermet sammen med en fra bolen i hver 
overgang, totalt 4 masker på første om-
gang.  På neste omgang felles en maske 
på hver side av fellingene fra omgangen 
før; 8 masker på denne omgangen. Du 
har nå 306 masker på pinnen.  

Strikk en omgang uten felling, strikk så 
mønster 3 (omvendt bølge) med farge 
2. Strikk tre omganger mellom møn-
strene der du reduserer masketallet til 
280.  Strikk deretter mønster 4 (hjerter) 
i farge 1.  Strikk så tre omg og reduser 

masketallet til 240. Strikk mønster 5 
(hund) i farge 4.  På de neste tre omg 
reduseres masketallet til 202. Strikk 
så mønster 6 (tekst) i farge 5. Husk at 
omgangen begynner midt bak, midt i 
teksten. 

Så reduseres masketallet til 189 i løpet 
av de neste tre omg før det strikkes 
mønster 3 i farge 2. Reduser masketal-
let til 144 i løpet av de neste tre omg.  
Strikk mønster 1, fjell med omvendt 
farge. Strikk tre omg med farge 1 og re-
duser masketallet til 120. sett et merke 
midt foran og tell 15 masker ut på hver 
side av merket. Sett merker der. Strikk 
nå fram og tilbake . strikk til merket, 
snu. Ta første maske av og strikk vrangt 
til du kommer til neste merke. Snu, ta 

første maske av og strikk til fire mas-
ker gjenstår, snu. Strikk tilbake til fire 
masker før merket, snu, ta første maske 
av og strikk til du kommer til 6 masker 
før forrige snumaske. Strikk tilbake til 
seks masker før siste snu. Snu arbeidet 
og strikk til midt bak. Strikk nå en hel 
omgang der du tar sammen siste maske 
i forrige omgang med første maske fra 
omgangen før (seks fellinger).  Bytt til 
liten rundpinne nr 3,5 og strikk vrang-
bord som nede på bolen. Fell av. Sy 
sammen under ermene og fest trådene. 

Din lundehundgenser er ferdig!

Årets julegave:

Lundehundgenser
Tekst og foto/illustrasjon av Solveig Bjørkenes Steinnes

Denne genseren 
er laget til alle 
dere strikklystne 
lundehundeiere. 

Den er lett å strikke, 
og  siden den er laget 
med rundstrikket 
skulderparti er den 
nesten uten montering. 

For den drevne strikker 
tar det bare noen 
dager å strikke den, så 
den kan være ferdig i 
god tid før jul. 

Modellen er i størrelse 38-40 og 
strikket i garn som gir 10 cm på 
21-22 masker på pinner nr 4.
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Rallyskilt fra 101-130
Skrevet av Rachel Hamre, bilder av Marianne Andersen

Jeg skal i de kommende numrene av 
Lundehund-nytt gå gjennom skiltene i klasse 
1 i rallylydighet. Her skal jeg fortelle litt om 
hva man må kunne, hvordan man lærer det 
inn og regelverket. 
Jeg har holdt på med rally siden 2013, 
og er utdannet instruktør gjennom Norsk 
rallylydighetsklubb. Lundehunden Frost og Kvelpien 
min er begge i klasse 3. 

Om dere vil se litt hva vi driver med så kan dere gå 
inn på Hamres hundetjenester på Facebook. Der 
legger jeg ut fra treninger og konkurranser, blant 
annet. 

Rallylydighet er jo en artig sport som passer de fleste, så jeg håper at flere kanskje vil begynne etter å ha 
sett at skiltene egentlig ikke er så vanskelige. 

Denne gangen er det skiltene 112 360 grader høyre, 113 360 grader venstre, 118 sakte mars, 119 spring marsj, 120 
vanlig marsj, 126 1 steg 2 steg 3 steg og 130 helomvending.

112, 360 grader høyre:
På dette skiltet skal hund og fører gå i en sirkel med klokka. 
Man kan om man ønsker gå rundt skiltet. Siden hunden går 
på utsiden så kan man ta en ganske liten sirkel. Som vanlig 
må man være en halvmeter innenfor skiltet, men det er lett 
å komme borti det, så viktig å passe på å ikke komme for 
nærme. 

118, sakte marsj: 
Som skiltet sier, så skal man gå sakte. Når man kommer til 
skiltet kan man gi en kommando, enten egen for sakte marsj 
eller samme som man bruker til fot, og senke tempo. Her er 
det viktig at dommeren ser en tydelig tempoendring, og det 
nytter ikke å bare ta korte steg, men gå like kjapt. Jeg synes 
det enkleste er å ta ganske lange steg for å unngå at hunden 
setter seg. Hvordan man gjør det er igrunn en smaksak, så 
man må bare prøve seg litt frem. Dette skiltet etterfølges 
alltid av enten skiltet vanlig marsj eller mål. 

120, vanlig marsj: 
Dette skiltet kommer etter springmarsj eller sakte marsj, og 
det kan ikke brukes ellers i klasse 1. Det betyr at man går 
over til vanlig marsj. Dette skal skje innenfor en halv meter 
av skiltet. 

126, 1 steg 2 steg 3 steg: 
Dette er et av de lengre skiltene i klasse 1, men heldigvis kan 
man bruke mange kommandoer. Man stopper ved skiltet 
med hunden i sitt. Så tar man ett steg, stopper og hunden 
setter seg. Så er det to steg, stopp og hunden i sitt. Til slutt 
tar man tre steg, stopp og hunden sitter. Her er det viktig 
å holde tunga rett i munnen og telle steg. Denne øvelsen er 
veldig kjekk å trene på når man ønsker å jobbe med fokus på 
hunden og det at hunden skal sette seg når man stopper. 

130, helomvending: 
Dette skiltet virker ofte vanskeligere enn det det egentlig 
er. Hundefører skal her vende helt om mot venstre, mens 
hunden vender helt om mot høyre på utsiden av fører. 
Hunden ender opp på venstre side av fører. Her er det viktig 
at både hund og fører er i bevegelse under hele øvelsen så 
man ikke får stopp i banen. 

113, 360 grader venstre: 
Her går man sirkel motsatt vei av skiltet over. Siden hunden 
her kommer på innsiden må man beregne stor nok sirkel så 
hunden ikke setter seg. Man kan også her gå rundt skiltet, 
men det er da fort gjort at hunden kommer borti det. Det 
kan være lurt å begynne å trene inn med ganske store sirkler, 
også jobbe de mindre. 

119, springmarsj: 
Her skal man løpe. Samme regler som sakte marsj med 
tydelig tempoendring. Noen hunder synes dette skiltet er 
i overkant morsomt, så man må passe på at hunden ikke 
spretter for mye. Man løper fra skiltet og til neste skilt som 
enten er vanlig marsj eller mål. 

Da var vi gjennom skiltene for denne gang og Frost, Squid, 
Link og jeg vil gjerne ønske alle god jul og godt nyttår.

Lundesmia v/ Jon og Karen Elise Dahlmo, Blåfjellvegen 244, 
 8664 Mosjøen, tlf. 900 51 420/ 905 85 161. 

Har lundehundene Linesviken´s Oda og Linesviken´s Våle.

Rubrikkannonse
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I 2009 har Lundehund-nytt blitt er blad med bilder. Her 
er mange fine bilder av flotte lundehunder og deres eiere. 
Temaet gjennom dette året er ting vi kjenner også fra vår tid. 
Her er om frossen sæd, genbank, IL-genet og IL, måling av 
albumin, forskning, innavlsgrad og mye mer. Mange gode 
artikler og god informasjon til lundehundeiere.

Bladet kommer ut fire ganger årlig nå, og i løpet av 2009 
inntar fargene bladet. I nr. 1-3 er omslaget i farger, mens i nr. 
4 er hele bladet fargelagt.

Noe som er nytt fra tidligere er fokuset på de mange 
aktivitetene som lundehundeiere tar med seg hunden sin 
på. Og så har vi Værøytreff for 5. gang dette året, og det ble 
filmet og lagt på DVD.

Her finner vi en artikkel fra Ingvild S. Espelien om 
starten med å lage ei bok om rasen – det som skulle bli 
Lundehundboka.

Lundehund-nytt er nå i ferd med å bli det bladet vi kjenner 
i dag. 10 år siden er ikke så lenge, selv om det høres sånn ut. 
Når en ser tilbake så er det nesten et lite under i seg selv at 
en liten klubb som Lundehundklubben har satset på denne 
formen for medlemsinformasjon. Vi tror det var et riktig 
valg den gangen Lundehund-nytt ble født. Det har blitt 
en viktig kanal for medlemmene og et blad som gir god 
informasjon om og presenterer rasen vår godt.

GRATULERER MED 40 ÅR, LUNDEHUND-NYTT!

Positiv forsterking 
Dette er navnet på operasjonen å tilføre en positiv 
forsterker når en adferd fremkommer. Et eksempel på 
dette er klikket fra en klikker som belønner i det adferd 
skjer og gir forventning om en godbit eller leke. Det kan 
også være et skryteord vi bruker, f.eks. «dyktig» eller 
«bra». Ved å positivt forsterke en adferd gjør vi adferd 
mer sannsynlig.

Negativ forsterking 
Når en adferd fører til unnslippelse eller unngåelse av 
ubehag, og det fører til at adferden blir mer sannsynlig, 
kaller vi det negativ forsterking. Et eksempel på dette 
er en hund som leker med et barn, og barnet gjennom 
flere lekestunder klyper valpen i øret. Valpen lærer at 
det ikke lønner seg å komme i nærheten av barn.

Positiv straff 
Når en stimulus tilføres avhengig av en adferd og 
sannsynligheten for atferden reduseres, kaller vi 
operasjonen for positiv straff. Et eksempel på dette er 

en hund som blir tatt i nakkeskinnet av eieren hvis den 
bjeffer. Hunden lærer at det er dumt å komme til eieren 
hvis den bjeffer.

Negativ straff 
Når en adferd fører til at en stimulus (en positiv 
forsterker) fjernes og adferden blir mindre sannsynlig, 
kaller vi det negativ straff. Et eksempel er en hund 
som ligger i sofaen sammen med eieren, og eieren 
begynner å reise seg og gå vekk hver gang hunden 
legger seg i sofaen med eieren. Hunden vil til slutt slutte 
å ligge i sofaen. Her har vi tatt bort et gode for hunden 
(kontakten med eieren) som gjør at den endrer adferd.

I klikkertrening brukes kun positiv forsterking og 
negativ straff. Altså å føre til noe positivt, og å ta vekk 
noe positivt. Negativ forsterking og positiv straff brukes 
ikke!

Hundetrenerens 
verktøykasse
Tekst av Elin Mariboe, foto Anders Ekse

 Irja venter på respons

De fire konsekvensene i hundetrenerens 
verktøy kasse er positiv forsterking, negativ 
forsterking, positiv straff og negativ straff.

Lundehund-nytt i 40 år:

Lundehund-nytt for ti år siden
Tekst Elin Mariboe, foto Dagrunn Mæhlen
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God jul
og godt nytt år 

til alle venner og bekjente
fra Odd Reidar og Hanna 

Gautun

God Jul og Godt Nyttår ønskes  
fra Kennel Enerhaugen

Ønsker  
alle lundehund-entusiaster en 

God Jul og et Godt Nyttår 

Dere gjør alle en stor innsats for 
rasen hver på deres måte

Audur og Arnar av Enerhaugen. I år er det 33 år 
siden forrige lundehund kull ble født i kennelen.

Stor takk til Wenche og Tor-Arne 
Helle som har hjulpet meg å få 

realisere drømmen om igjen å få 
bidra aktivt til å bevare denne 

unike rasen

Kennel Vollakloa ønsker alle 
to- og firbeinte en  

God Jul og et Godt Nyttår

www.123 hjemmeside.no/vollakloa

Julehilsen fra Dagrunn Mæhlen 
med  

Beyla Arnadottir Av Vollakloa 
og Fenja Drottensdottir

Med fokus på norske, utryddingstruede husdyrraser
- Vi lager deilig garn av hundefiber og saueull!

Selbu spinneri støtter Norsk Lundehund Klubbs arbeid for Norsk lundehund

Selbu spinneri  Amundsdalveien 91  7540 Klæbu  tlf. 90114352  post@selbuspinneri.no
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Hundepatruljen 2019: 

En real spøkelseshistorie - 4
Tekst og tegning av Elin Mariboe

Lillelunden

Rolf har hatt innbrudd i huset sitt, 
og Sverre Lystri er på vei til Tyri 
midt på natten …

Da lensmannskontoret åpner neste 
dag, er Rolf den første inn døren. Han 
ber om å få snakke med den som har 
med saken på Tyri gods å gjøre. Rolf 
blir vist inn på et kontor. Der tar han 
fram en gjennomsiktig pose med et lite 
blått tøystykke i. Politimannen lytter 
interessert til det han har å fortelle 
og er helt enig i at Lystri Entreprenør 
kommer til å få et besøk til, denne 
gangen av både Rolf og politiet. Ingen 
andre enn noen fra dem kunne vite 
at Rolf hadde tegningene 
over godset i sekken 
hjemme. Rolf kjører etter 
politiet. Det kan være de 
får behov for en sporhund. 

Rudolf Lystri, eier av Lystri 
Entreprenør, blir forferdet 
da han hører hva som har 
skjedd. Han setter straks 
i gang en ny innkalling av 
alle arbeiderne som har 
jobbet på Tyri gods. Den 
eneste han ikke får tak i er 
sin bror, Sverre Lystri. Det 
kommer fram at Sverre 
heller ikke har møtt på 
jobb denne morgenen, noe 
som er svært unormalt. 
En telefon til Sverres kone 
Turid gir heller ingen 
resultater – hun sier han gikk før hun 
sto opp. Rolf får sine mistanker og spør 
om han kan få reise og se etter Sverre.  
Det får han, mens politiet vil intervjue 
de andre arbeiderne. Rolf starter bilen 
igjen, men han setter ikke kursen mot 
Lustra bokhandel der Sverre har jobb 
nå.  Først vil han sjekke Tyri gods. Han 
er ikke sikker på om Sverre er der, men 
det er noe som ikke stemmer her. 

Da Rolf kommer fram til Tyri gods er 
det helt stille der. Han slipper hundene 

ut av bilen, og lar de snuse litt rundt. 
Plutselig ser han at luggen på Birk 
reiser seg. Birk setter snuten i bakken 
og sporer seg til inngangsdøren til 
Tyri gods. Der setter han i å gjø. Rolf 
kommer løpende etter med Roya på 
slep. Døren er stengt, men ikke låst. 
Han slipper bikkjene inn og følger 
selv etter. Både Birk og Roya løper 
inn på kjøkkenet og utfra Roya sitt 
ulvehyl vet Rolf at her er det folk. Da 
han når fram til kjøkkendøra blir 
han imidlertid bare stående og måpe. 
Komfyren står halvveis ute på gulvet, 
og i klem mellom den og veggen sitter 
det ene beinet til Sverre fast som i en 

skrustikke. I buksekanten mangler det 
et stykke tøy…

Rolf får sanset seg og koblet hundene. 
Han går ut igjen og ringer Rudolf 
Lystri. Rudolf blir svært glad for å 
høre at broren er funnet, men ikke 
fullt så glad for omstendighetene han 
ble funnet i. Snart er både Rudolf og 
politiet på plass ved godset, og Sverre 
sier han vil fortelle alt bare de får 
han løs. Flere arbeidere kommer til 
for å se på innretningen med denne 

komfyren. Sverre har montert en 
åpningsmekanisme på bakveggen til 
komfyren. Mekanismen åpnes ved 
hjelp av en fjernkontroll. Dessverre 
for Sverre, så snublet han i en av 
ledningene til mekanismen, og 
i det han falt forover, mistet han 
fjernkontrollen i gulvet og den gikk 
i tusen knas. I og med at han hadde 
trykket på lukk før han mistet den, 
fortsatte ovnen å bevege seg innover, 
og Sverre var ikke rask nok til å 
trekke til seg beinet. Flere arbeidere 
kommer nå til med skrutrekkere og 
annet verktøy. De får montert fra 
komfyren og dermed er Sverre fri. 

Foran han i rommet 
bakenfor komfyren ligger 
alt verktøyet Reidar Juul 
savnet.

På politistasjonen legger 
Sverre alle kortene på 
bordet. Han var sint på 
broren sin fordi han ikke 
fikk den forfremmelsen 
han mente han fortjente 
for mange år siden. Da de 
arbeidet med kjøkkenet på 
Tyri gods, fikk han idéen 
om å lage dette hemmelige 
rommet, og begynte å 
gjemme unna verktøy der. 
Verktøyet solgte han til 
Øst-Europa, og slik fikk 
han lønnsøkningen han 
ville ha. Dessverre for han 

var det en liten lundehund ved navn 
Roya som ville det annerledes. Hun 
fant gjemmestedet hans og dermed 
fikk han panikk og begynte å feile.

Rudolf Lystri var veldig takknemlig for 
hundepatruljens hjelp.  To dager senere 
stopper en liten varebil utenfor hos 
Rolf. Det viser seg at den er fullastet 
med tyggebein – en takk fra Rudolf 
Lystri til to firbente detektiver!

Det er ikke kryssord i Lillelunden denne gangen.  Løsningen på kryssordet i forrige nummer var: 
VALPEMORO. Vi gratulerer Baltzer Misje fra Eidsvågneset i Bergen som hadde riktig svar innsendt av tante 
Marit. Det kommer en liten ting til deg i posten.

Da klubben i sin tid fikk i oppdrag 
av Norsk Kennel Klub å opprette 
dokumentet RAS som er et dokument 
som skal hjelpe klubbens tillitsvalgte, 
styret og avlsrådet med å ta vare på 
rasen i fremtiden ble det klart at 

rasen har en del utfordringer knyttet 
til at den er ekstremt innavlet. Dette 
gjelder lav fertilitet og disposisjon for 
mage/tarm problematikk på grunn 
av en arvelig disposisjon og et svakt 
immunforsvar.

I den forbindelse ble det besluttet 
å sette i gang et krysningsprosjekt 
utenfor rasen i samarbeide med NKK, 
NMBU og Norsk Genressurssenter. 
Et pionerprosjekt i arbeidet med god 
hundehelse. 

Ikke alle medlemmer har vært enig i 
dette. Hovedargumentene har blant 
annet vært at man var redd for å 
miste lundehundens karakteristiske 
særtrekk. Norsk Lundehund er en 
unik hunderase da den har en del 
anatomiske særtrekk som vi ikke 
finner hos andre hunder.

Nå har vi kommet til 3. generasjon 
i prosjektet og kan konstatere at det 
ikke er noen risiko for at vi vil miste 
noen av disse spesielle særtrekkene. 
Se på de tre fotografiene som 
illustrerer denne artikkelen og døm 
selv.  På fotografi 1 og 2  ser vi en 3. 
generasjons krysningsvalp som har 
alle lundehundens særtrekk og som 
også har et lynne som er slik vi finner 
hos rasen. På fotografi 3 ser vi labber 
med meget godt utviklede ekstra tær 
på en 2. generasjons krysningsvalp 
fra et kull med 5 valper der alle har 
godt utviklede ekstra tær. Det er 
klart at det er ganske stor variasjon 
blant prosjekthundene, men denne 
variasjonen vil avta ettersom vi 
krysser tilbake med lundehund. Så 
må vi selvsagt også følge nøye med 
på hundenes helse slik at vi ikke 
importerer nye plager i rasen.

På klubbens kommende 
spesialutstilling på Værøy vil vi 
presentere krysningshunder, og jeg 
vil be spesielt dere som er skeptisk til 
prosjektet om å komme og selv se hva 
vi holder på med. 

Norsk lundehund, 
veien fremover
Av Christen Lang

1. Flickra B3 på visningen i Mosjøen 2019, foto Arild Espelien

 3. Heldige Anton B2, 5 uker, foto og eier Ingunn Solaas 2. Flickra B3, foto og eier Cecilia Obitz
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Nytt fra Avdeling TrøndelagNytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst Hilde B. Altø, foto Dagrunn Mæhlen og Annemarie van den Berge (gruppefoto)

Fra Aust- og Vest Agder
Tekst og foto Anette Vabø-Andersen

Hei alle lundehundentusiaster!
En vakker høst går i skrivende 
stund over til vinter og snø. Måtte 
den bli like flott som høsten, med 
mye skøy for to og firbeinte.

Vi hadde helgen 2.-3. november kurs i 
Nosework hos Sportshunder, med den 
dyktige instruktøren Annemarie van 
den Berge.

Nosework er inndelt i fire deler- 
emballasjesøk, romsøk, søk i anvist 
område og kjøretøysøk.

Det var 5 hunder fra 9 mnd og opp til 
3,5 år som deltok.

Hundene fikk lukte seg frem til eterisk 
bjørkeolje, og masse godbiter i tillegg 
gjorde susen.

Alle hundene 
tok dette med 
nesearbeid med 
en gang, og det 
var tydelig det 
var noe de trivdes 
med – sammen 
med sine eiere. Et 
fint kursopplegg 
som gikk over 
to dager, med 
flere utfordringer 
underveis.

Det ble 13. oktober 
kjørt mentaltesting 
av 5 lundehunder 
på Fannrem i 
Trøndelag, i regi av Solveig B. Steinnes 
og Gunn Tove Ormset.

Før bladet er kommet ut til 

medlemmene, har vi arrangert 
Julelunsj på Øya også i år. Det skal dere 
få høre mere om i LHN nr. 1 2020.

Vi i styret skal etter hvert begynne 
å planlegge neste års aktiviteter, og 
ønsker veldig gjerne tilbakemelding/
ønsker på kurs etc som vi kan 
arrangere, slik at vi kan forsøke å legge 
opp til det som dere ønsker.

Vi vil med dette ønske dere alle ei 
riktig flott førjulstid, og Riktig God Jul 
og et Godt Nytt Lundehundår!

Vi håper å se mange av dere på 
aktiviteter, treff og turer også i 2020.

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

Fra Finnmark
Helgen 18-20.10 var det rallystevne i Kvalsund. Vi 
hadde ei trivelig helg sammen med mange hyggelige 
hundeinteresserte. Vi avsluttet helga og sesongen med to 
lundehunder på pallen i klasse 1. 

Hilde og Kyrre på tredjeplass og Janne-
Grethe og Freyja på andreplass. Begge med 
1.premiering.

Tekst og foto Janne-Grethe Konst Strøm

Aktivitetsdag i Agder
Lørdag 2. november arrangerte fylkes-
kontakten i Agder, Gerd Langenes, 
en fin aktivitetsdag i Mandal. Ring-
trening, førstehjelpskurs for hund og 
samtaler om valpens første uker. Vi var 
nesten 20 deltagere fra både Aust- og 
Vest Agder samt Rogaland. 

Noen av oss startet dagen med litt 
ringtrening. Norsk Vinner nærmer seg 
med stormskritt og vi trengte både litt 
finpuss og litt læring fra scratch. Dess-
uten er det jo fint å begynne dagen med 
litt trim. 

Veterinær Aud Thelin fra Mandal Små-
dyrklinikk gikk gjennom mye nyttig 
teori før vi fikk kjenne selv på en flott 
og tålmodig Basenji. Almenntilstand 
var nøkkelordet og vi fikk lære om 
respirasjon, puls og kapilærfyllning i 
slimhinnene. Noe som er veldig nyttig 
å vite litt om hvis man er usikker på 
om hunden trenger veterinærtilsyn. Vi 

gikk også igjen-
nom diverse ting 
som kan oppstå 
i dagliglivet med 
hund og fikk veldig 
mange gode tips 
til hva man kan og 
skal gjøre i akutt-
situasjoner som 
f.eks huggormbitt. 

Etter en god lunsj-
pause med hjem-
mesmurte baguet-

ter, brus, smågodt 
og annet snacks hadde vi 
lundehundfolket en god prat 
om valpens første leveuker. 
Dette er et tema vi føler er 
veldig viktig å snakke mye 
om da rasen vår har veldig 
mange flere førstegangs/
engangs oppdrettere enn 
 mange andre raser. 

Preging og sosialisering av 
valpen starter på dag 1 av 
dens liv. Jobben en opp-
dretter gjør i valpekassen er 
uvurderlig for hele hundens 
liv og kan være med på å 
avgjøre den voksne hundens 
evne til å takle både stress 
og nye situasjoner. Vi delte 
erfaringer og ideer, og vi 
var godt enige om at det 
mangler litt opplysnings-
materiale på dette viktige 
temaet. Kanskje vi må ta litt tak i det 
her hos oss?

Arrangementet var meget vellykket, 
humøret på topp og stemningen god. 
Det frister til gjentagelse og jeg har et 
ønske om at klubben legger av litt pen-
ger i budsjettet til slike gode iniativ ute 
i distriktene. Pr. dags dato finnes ikke 
en slik post og det synes jeg er synd. 
Utdannelse er eneste veien å gå for å bli 
bedre.

Tusen takk til Gerd og alle som kom og 
var sammen med oss for en super dag.

Vi fikk kjenne etter puls, pust og sjekke 
slimhinner med veiledning av veterinær 
Aud Thelin

Deltakerne på Nosework-kurset

Norskprodusert hundefôr og godbiter laget av fisk. 
Benytt kode VIP30 i nettbutikken og få 30% på 
første bestilling på fish4dogs.no!

Fish4Dogs hundefôr
VIP30

på første bestilling

30%

F4D, Lundehund-nytt.indd   1 14.02.2019   09:34
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Valpeformidler
Alejandra Garcia, Store Landfall Øvre 6b 
3025 Drammen, tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19) 
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

Avl- og sunnhetsutvalget 
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang , leder, tel: 909 81 295, 
e-post: christen1948@gmail.com
Hanna Gautun, tel: 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no
Torbjørg Lille Wagtskjold,  
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 901 14 352, 
e-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no

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

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no
Alejandra Garcia, Store Landfall Øvre 6b 
3025 Drammen, tel: 413 29 367, 
e-post: snuppela@gmail.com
Astrid Driva Rødsand, Liaveien 40,
1450 Nesoddtangen,  tel: 481 85 004,
e-post: astrid.rodsand@gmail.com
Varamedlem: 
Aud Sommer, Trondheimsvegen 620,
2604 Elverum,  tel: 400 48 757,
e-post: lundesommer@gmail.com

Lundebua 
Merete Evenseth 
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel: 916 44 269 
Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. eller 
e-post: leder@lundehund.no

Ansvarlig for klubbens kalender  
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
Kari Gording
Ellen Utsi
e-post: utstillingshund@lundehund.no 

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
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

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

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
e-post: mentaltest@lundehund.no

Arbeidsgruppe Giardia
Gerd Langenes
Rita H. Daverdin
Torbjørg Lille Wagtskjold
e-post: giardia@lundehund.no

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte: Styret oppnevner to delegater

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

Medlemstjenester:    
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 Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand

Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

___________________________
*   Permisjon.

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

Finnmark
Janne-Grethe Konst Strøm,  
Storvannsveien 114, Leil. 201, 
9306 Hammerfest, Tel: 915 25 944
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Troms
Nina Schneider, Myrsnipa 10, 
9103 Kvaløya, Tel: 994 70 766. 
e-post: schneidernina77@gmail.com

Nordland, nord
Else-Britt Lian, Vassvikveien 23,
8517 Narvik, tel: 408 58 572
e-post: else_britt_lian@hotmail.com 

Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, Njords vei 17d,
8803 Sandnessjøen, tel: 913 95 658
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com

Trøndelag, nord
Iren Storli, Nordbygdveien 154, 
7732 Steinkjer, tel: 926 06 467
e-post: iren.storli@gmail.com

Trøndelag, sør
Avd. Trøndelag
v/Hilde Birgitte Berg Altø, 
Vallersundveien 188, 
7165 Oksvoll, tel: 995 65 676
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Møre og Romsdal
Cecilie Standal, Sjøholtveien 34, 
5240 Ørskog, tel: 992 70 002
e-post: cecilie@standal.as

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: 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: gerd-haugen@altiboxmail.no

Hedmark
Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 
2219 Brandval, tel: 476 26 707
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no

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

Oslo og Akershus
Pascale Renée Cyr
Kvartsveien 5, 1158 Oslo. Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com

Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 745
e-post: irza@outlook.com

NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlemmer

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188, 
7165 Oksvoll, tel: 995 65 676, 
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Marc Daverdin
Iren Storli
Siri Monkan

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Vara til valgkomite

Mari Østgaard
Trond Åge Seem
Rita H. Daverdin
Merethe Varslot Boneng
May Elisabeth Lernæs Selbekk

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: gerd-haugen@altiboxmail.no

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 i klubben.  

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

Valpeformidling i NLK NLK Database

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

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

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

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

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

Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b

3025 Drammen
Tel.: 412 67 679  

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

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

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

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

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



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

20202020

Husk å bestille Lundehund-kalenderen

Kalenderen vil også i år koste kr. 200,-  
+ porto, og kan bestilles på e-post hos  

lundebua@lundehund.no 


