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Bildet på forsiden denne gangen er av 
Lille, Loke, Ronja og Luna sammen med 
Tor Ivar Vestgård. Bildet er tatt på tur i 
Tysfjord med norges nasjonalfjell Stetind i 
bakgrunnen av Lene Kristensen Vestgård. 
Les om valpen Lilles kamp for tilværelsen 
på side 26 og 27 i bladet.

Lyrypa´s 
kennel

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

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

Paluna's Kari-LITA Unnidotter m/VILJAR (fra 
Brandval) & hennes 4-kull ønsker alle en 
Korona-fri vinter! Det gjør også PAN & Gro 
W. Viken fra (Kennel Lundestugu).  Foto: G. 
Morten  Jansberg.

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

Kennel Northern Bones
Solveig Bjørkenes Steinnes

Tel. 909 62 408
so-stein@northernbones.com
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Norsk
Lundehund Klubb

Fra klubbens styre

www.lundehund.no

Godt nyttår alle sammen.

Tenk, nå har vi et helt nytt år med 
blanke ark, som vi forhåpentligvis 
kan få benytte til mange spennende 
Lundehundtreff rundt om i Norges 
land. Må bare si at 2020 var et 
bedrøvet år med mange avlysninger 
og bekymringer. Spesielt syns jeg 
avlysningen av Værøytreffet var, 
fordi jeg hadde brukt masse tid og 
energi på planlegging og omdømme 
ute på selve øya. Etter avgjørelsen 
gikk jeg i «kjelleren». Men der var 
det ikke noe vits i å være lenge, for 
verdenssituasjonen var mye verre enn 
et avlyst lundehund arrangement.

Dere har helt sikkert fått med dere 
at hele styret har på rundgang tatt 
ansvar om å skrive noen ord til dere 
i medlemsbladet. Dette er gjort fordi 
det kan være utfordrende å finne ut 
hva man skal skrive om. Og fordi 
dere på denne måten kan bli kjent 
med resten styret og jeg har fått den 
største hjelpen, som leder,  at jeg blir 
frigjort for all skriverier. 

For de av dere som bruker å gå inn 
på hjemmesiden lundehund.no å 
lese alle styrereferatene vi legger ut, 
så vil dere se at det har vært noen 
turbulente saker i 2020. Og noen 

saker tar mer på enn andre. Da er 
det godt å ha et velfungerende og 
samstemt  styre, som tar ansvar og 
behandler saker med største alvor, 
slik alle saker fortjener.

Håpet for 2021 er å få gjennomført 
Lundehunddagene på Bømlo 9-11 
juli. Med årsmøte, Spesialen og 
ellers alt Lundehunddagene har å 
by på. Dessverre er begynnelsen 
av året, faktisk litt verre enn da vi 
sluttet 2020, men det er lov å håpe 
at vi snart ser lys i tunellen. Iallfall 
planlegger styret at vi gjennomfører 
som det er tenk. Dersom vi må 
avlyse, så må vi ta den diskusjonen 
i mai og vi må da finne en måte å få 
gjennomført årsmøte og valget på. 

Styret har også sammen med Avl- 
og sunnhetsutvalget (ASU) planer 
for å få gjennomført et fagseminar 
til høsten. Selv om jeg må innrømme 
at det er vanskelige tider for mye 
planer, så skal dere iallfall vite at vi 
håper på et godt nytt år ☺.

Hilsen leder Merete

Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette varsle om at det skal avholdes årsmøte 
i klubben fredag 9. juli 2021 kl 17:00.

Årsmøtet vil etter planen finne sted i Bømlohallen, Bømlo i Vestland fylke. Dersom 
Covid-19  situasjonen ikke tillater fysisk årsmøte i forbindelse med Lundehund-
dagene vil møtet avholdes elektronisk.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/
poststemplet senest 31. mars 2021.

På vegne av styret i Norsk Lundehund Klubb,
Merete Evenseth

leder

VARSEL OM ÅRSMØTE I 
NORSK LUNDEHUND KLUBB

Fra valgkomitéen:
FORSLAG TIL KANDIDATER VED 
VALGENE PÅ ÅRSMØTET I 2021

Dersom Covid-19  situasjonen ikke tillater valg som del av Norsk Lundehund Klubb sitt 
årsmøte ved Lundehund dagene på Bømlo, vil valget avholdes til samme tid i henhold til 
anbefalinger fra Norsk Kennel Klub.

Tillitsverv som er på valg er:

• Styreleder for 2 år
• Nestleder for 1 år
• 2 styremedlemer for  2 år
• 2 varamedlemmer til styret for 1 år
• Valgkomite: leder for 2 år og  varamedlem for 1 år 
• Revisor og vararevisor for 2 år

Forslag til kandidater ved valgene sendes til valgkomitéen på  
e-postadressen valgkomite@lundehund.no innen 15. april 2021. 

Kandidater må være forespurt og sagt seg villig til å stille som kandidat. 
Tillitsverv må spesifiseres som del av forslaget.

Valgkomite 2021: 
Rita H. Daverdin (leder), Alejandra Garcia, Astrid Driva Rødsand
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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!

Fra redaksjonen

Klubbens aktiviteter i 2021
Lundehund-nytt har undersøkt litt med 
tillitsapparatet i klubben om veien videre 
i løpet av dette året. Et samlende utsagn 
er at "vi planlegger for et normalår, men 
tilpasser planene etter utviklingen".

Utsagnet har selvsagt bakgrunn i 
pandemi situasjonen i landet. I skrivende 
stund endrer lokale og nasjonale 
tilstander seg fra dag til dag. Håpet er 
at vi vil se mer stabilitet når vi nærmer 
oss sommeren. Det er dette håpet som 
styrer hvordan vi forbereder de to større, 
felles  arrangemnentene for klubben i år: 
Lundehunddagene 2021 og det utsatte 
fagseminaret om klubbens avlsstrategi.

For Lundehunddagene 2021 har styret 
i nært samarbeid med lokal arrangør 
besluttet at dagene planlegges som 
normalt med fullt arrangement på 
Bømlo. I tillegg tas det høyde for at 
arrangementet må kunne nedskaleres 
eller tilpasses ulike internettbaserte 
møteløsninger. Uansett vil årsmøtet i 
klubben bli gjennomført i 2021. Endelig 
beslutning om formen på arrangementet 
vil bli tatt på styremøte i mai måned. 
Da kan vi i Lundehund-nytt legge 
til rette for nødvendig informasjon 
om gjennomføring av arrangementet 
sammen med  sakspapirer til årsmøtet. 
Informasjonen vil foreligge i neste utgave 
av bladet som er ute hos medlemmene i 
første del av juni.

Årsmøtet 2021 vil bli gjennomført  
enten i normale former i Sentral-
idrettsanlegget på Bømlo eller som 
internettbasert møte. Valg av teknisk 
løsning hvis det ikke arrangeres et 
fysisk møte på Bømlo vil følge NKKs 
generelle anbefalinger og praksis fra 
andre klubber som har gjennomført slike 
arrangementer allerede. Dette skal være 
klart i mai måned.

Valgkomiteen vil også uansett 
gjennomføre valget i klubben i 2021. 
Også her vil man måtte tilpasse 
gjennom føringen etter de anbefalinger 
og påbud for smitte verntiltak som vil 
være gjeldende i sommermånedene. 
Komiteen vil søke erfaringer fra andre 
klubber og følge generelle retningslinjer 
fra NKK om en avvikling av valget 
som er tilpasset smittesituasjonen. En 
avgjørelse vil foreligge samtidig med 
beslutning om gjennomføringen av 
resten av Lunde hunddagene.

I tillegg vil velgkomiteen innskjerpe 
rutinene rundt selve valgprosessen. 
Nominasjon av kandidater til styreverv 

skal utelukkende sendes skriftlig til 
valgkomiteens e-postadresse. Det har 
vist seg nødvendig med ett sentralt 
kontaktpunkt, så søk hjelp dersom du 
har problemer med å sende e-post til 
valgkomite@lundehund.no. Kandidater 
skal være forespurt og ha gitt sitt sam-
tykke som kandidat til styreverv. Ønsket 
verv for kandidaten skal oppgis ved 
nominering.  Alle kandidatene på valg 
vil bli presentert i Lundehund-nytt. 
Instrukser for valget vil som vanlig være 
del av sakspapirer til årsmøtet 2021.

Fagseminaret om klubbens avlsstrategi 
ble avlyst sist vår. Styret og ASU 
  ønsker å arrangere seminaret så snart 
det er praktisk mulig, men er usikker 
på tidspunktet. Seminaret ønskes 
avviklet som et fysisk møte for å få 
gode diskusjoner og sosialt samvær. I 
skrivende stund diskuterer man en gang 
på høsten, men noen beslutning om 
sted og tidspunkt er ikke tatt enda. Vi 
håper å kunne gi mer informasjon i neste 
nummer av bladet.

ASU ønsker i tillegg å arrangere 1-2 
"oppdrettersamlinger" mot slutten av 
året.

NKK jobber videre med å endre driften 
av sin organisasjon. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal jobbe med 
fremtidig politisk organisering. Ingvild 
Espelien fra Norsk Lundehund Klubb 
er oppnevnt i en styringsgruppe for 
arbeidet. Vi gratulerer Ingvild med 
vervet og synes det er flott at klubben 
kan stille med et medlem med så lang 
erfaring og kompetanse i dette viktige 
arbeidet for Hundenorge.

I dette bladet dekker vi også at 2020 
var er rekordår for valpefødsler. ASU 
kommer med en oppsummering som 
viser at uvanlig mange valper er født, 
men at vi fremdeles har noe å gå på med 
å få flere hannhunder i avl. 

I dette nummeret presenterer  
Krysningsprosjektet en  statusrapport 
for dette viktige  pro sjektet for rasen. 
Les om helseundersøkelsene og hvilke 
vurderinger som gjøres for videre  arbeid 
i prosjektet. 

Les også om årets championater, 
utstillings- og aktivitetskonkurranser 
og  andre aktiviteter med lundehunder 
utover landet.

Så ser vi alle fram til mer aktivitet med 
hundene mot sommeren!

18.10.2020 ble det født 2 valper hos Siri Rådal Vennatrø, Hegra
Kullnr. 208480
Far: Bratsbergåsen’s Ingolf - NO45858/14 Han er far til 7 valper
Mor: Ayla av Limhaugens Skye - NO49196/17 Hun er mor til 5 valper
Ludvik - NO60847/20 7212 Korsvegen
Lucky - NO60848/20 2080 Eidsvoll

03.11.2020 ble det født 1 valp hos Gitte Pedersen Årdal og Leif-Arvid Årdal, 4440 Tonstad
Kullnr. 208272
Far: Lundeheim’s Finn Emblason - NO37610/19 Han er far til 1 valp
Mor: Langenesjenta’s Elli Piadatter - NO36200/19 Hun er mor til 1 valp
Espetveit’s Lykke Ellidatter - NO60127/20 4635 Kristiansand S

14.11.2020 ble det født 3 valper hos Turid Helfjord, Skreia
Kullnr. 208732
Far: Mjøskastellets Emrik - NO37114/18 Han er far til 7 valper
Mor: Lundehiets Blizz - NO43757/18 Hun er mor til 3 valper
Vildensky Ellevill - NO61915/20 0682 Oslo
Vildensky Edelle - NO61916/20 9016 Tromsø
Vildensky Espen - NO61917/20 2406 Elverum

17.11.2020 ble det født 4 valper hos Unni Storli, Rennebu
Kullnr. 208594
Far: Eigir Fenjason av Vollakloa - NO47385/18 Han er far til 10 valper
Mor: Lyrypa’s Maja - NO43666/14 Hun er mor til 14 valper
Lyrypa’s Frøydis - NO61296/20 6512 Kristiansund N
Lyrypa’s Frøya - NO61297/20 3055 Krokstadelva
Lyrypa’s Freia - NO61298/20 1480 Slattum
Lyrypa’s Frida - NO61299/20 8406 Sortland

17.11.2020 ble det født 4 valper hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 208969
Far: Lundehiets Sir Felix - NO55315/16 Han er far til 7 valper
Mor: Moonheim Kalles Fanni - FI51226/13 Hun er mor til 20 valper
Paluna’s Frøy Fannison - NO62935/20 9019 Tromsø
Paluna’s Freke Fannison - NO62936/20 4324 Sandnes
Paluna’s Fryd Fannidotter - NO62937/20 Tórshavn, Færøyene
Paluna’s Frija-Sara Fannidotter - NO62938/20 4300 Sandnes

18.11.2020 ble det født 1 valp hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 208970
Far: Lundehiets Sir Felix - NO55315/16 Han er far til 8 valper
Mor: Keeza’s Lunde Unni - DK17770/2014 Hun er mor til 11 valper
Paluna’s Gere Unnison - NO62939/20 4270 Åkrehamn

21.05.2020 ble det født 3 valper hos Torbjørn Nilsen, Tårstad
Kullnr. 210090
Far: Lyrypa’s Storm - NO45372/17 Han er far til 3 valper
Mor: Zigzag av Kystflokken - NO51709/17 Hun er mor til 3 valper
Frøya - NO30213/21 0585 Oslo
Måst - NO30211/21 9386 Senjahopen
Peik - NO30212/21 8514 Narvik

12.06.2020 ble det født 3 valper hos Anne Sofia Stabrun, Vollen
Kullnr. 205194
Far: Holmbu’s Kim - 24390/86 Han er far til 3 valper
Mor: Frøya - NO30492/15 Hun er mor til 11 valper
Dvalin Multe av Kystflokken - NO48896/20 1391 Vollen
Dis av Kystflokken - NO48897/20 1391 Vollen
Dronning Kira av Kystflokken - NO48898/20 1391 Vollen

22.09.2020 ble det født 4 valper hos Anne Nygård, Sirevåg
Kullnr. 207205
Far: Bandwagon’s Aksel Asksønn - NO35783/17 Han er far til 12 valper
Mor: Binne Belle Chanel av Kystflokken - NO45334/18 Hun er mor til 4 valper
Arya - NO56241/20 4364 Sirevåg
Andora - NO56242/20 9402 Harstad
Alfine - NO56243/20 4342 Undheim
Almar - NO56244/20 8661 Mosjøen

24.09.2020 ble det født 5 valper hos Iren Storli, Steinkjer
Kullnr. 207171
Far: Gandalf av Revehjerte - NO52128/17 Han er far til 5 valper
Mor: Lyrypa’s Iris - NO57866/17 Hun er mor til 8 valper
Lyrypa’s Olrun - NO56085/20 7336 Meldal
Lyrypa’s Oluffa - NO56086/20 17234 Šalčininku raj, LT
Lyrypa’s Oluf Alvin - NO56087/20 7080 Heimdal
Lyrypa’s Otter - NO56088/20 26930 Vermuntila, Fi 
Lyrypa’s Otto - NO56089/20 72597 Våsterås, S

24.09.2020 ble det født 2 valper hos Dagrunn Mæhlen, Lensvik
Kullnr. 207406
Far: Løvheims Dag - NO44547/14 Han er far til 15 valper
Mor: Fenja Drottensdottir - NO42061/16 Hun er mor til 5 valper
Freja Fenjadottir av Vollakloa - NO57006/20 7560 Vikhammer
Frida Fenjadottir av Vollakloa - NO57007/20 2319 Hamar

08.10.2020 ble det født 4 valper hos Bård M. Andersen, Dalsgrenda
Kullnr. 208006
Far: Eigir Fenjason av Vollakloa - NO47385/18 Han er far til 6 valper
Mor: Tinka’s Frøken Fryd - NO55334/17 Hun er mor til 4 valper
Alejandro Pund Veten - NO59135/20 8617 Dalsgrenda
Aron Pund Veten - NO59136/20 9414 Harstad
August Pund Veten - NO59137/20 9386 Senjahopen
Albus Pund Veten - NO59138/20 8610 Mo I Rana
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Felles epost adresse for Lundehunddagene 2021 er 
spesial@lundehund.no. Arrangementet sam ordnes av 
klubbens leder sammen med lokal arrangementskomité, 
Dogwebarra ansvarlig og Lundehund-nytt kontakten. 

Påmelding til Spesialutstillingen skjer elektronisk via NKK 
(nkk.no). Påmeldingsfrist 20.06.2021. Spørsmål kan sendes 
til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, Utstilling". 
Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på 
utstillingsdagen.

Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt med 
tilbydere av overnattingsplasser for bestilling av hytte og 
plass til bobil, campingvogn eller telt. For muligheter, se 
Lundehund-nytt 4-2020, arrangementsider på klubbens 
nettsted www.lundehund.no/lundehunddagene eller 
klubbens facebooksider, valg Arrangementer.

Et slikt arrangement 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”.

Program for helgen
Torsdag 8. juli
kl.  14:00 – 17:00

kl. 18:00-21:00

Gåtur til Mælandsåto med grilling. Turen har medium vanskelighetsgrad og stigning.  
Frislipp av hundene på inngjerdet område. Vi fyrer opp grillene, dere tar med grillmat.  
Påmelding merket MÆLAND til emariboe@gmail.com. Turen er gratis.
Digitalt foredrag med Eva Bodfãldt: "Slik blir du en hundemagnet!" Foredraget er 
gratis.  Påmelding merket FOREDRAG innen 1. juli til emariboe@gmail.com.

Fredag 9. juli
kl.   9:00 - 10:30
kl. 10:00 - 12:00

kl. 12:00 - 14:00

kl. 13:00 - 15:00
kl. 14:15 - 15:00

kl. 17:00

kl. 19:30 

Morgentur i Fetløypa på Svortland, 3-4 km i lett terreng. Deltakerregistrering.
Mentaltest, påmelding til solveig@northernbones.com. Sted og tid for mentaltest blir 
sendt til alle som melder seg på. Påmeldingsfrist 1. juli.
Lunsj i Bømlohallen kr. 150,- betales ved oppmøte. Påmelding merket LUNSJ9 sendes 
innen 10. juni til emariboe@gmail.com. NB! Bindene påmelding.
Mentaltest fortsetter.
Lundehundrace på idrettsanlegget ved Bømlohallen. Påmelding merket RACE til 
emariboe@gmail.com innen 1. juli. Deltakerregistrering.
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb i Bømlohallen. Registrering fra kl. 16:30. 
Ta med stemmeseddelen. 
Kafè med kiosk i Bømlohallen. Visesang og kahoot og mulighet for å kjøpe seg 
middag kr. 250,-. Påmelding for de som ønsker middag merkes MIDDAG og sendes 
innen 10. juni til emariboe@gmail.com  NB! Bindene påmelding.  
Påmelding for dere som bare vil komme på kafé og kose dere, merkes KAFE og sendes 
innen 1. juli til emariboe@gmail.com.

Lørdag 10.juli
kl. 09:00

kl. 18:00  - 18:45
kl. 19:30 - 20:00

kl 20:00

NLKs spesialutstilling. Dommer: Anne L. Buvik. Sentralidrettsanlegget ved Bømlo- 
hallen Det blir kiosk under arrangementet.
Førstehjelpskurs for hund. Kurset er gratis. I Bømlohallen. Deltakerregistrering.
Utdeling av Årets utstillingshund og Årets aktivitetshund, samt dagens vinnere. 
I Bømlohallen. Deltakerregistrering.
Festmiddag i Bømlohallen kr. 350,-. Påmelding merket FESTMIDDAG innen 10. juni 
til emariboe@gmail.com.

Søndag 11.juli
Kl 10:00 – 12:00

Kl 12:00

Kl 13:00 - 14:30

Mønstring av prosjekthundene. Sentralidrettsanlegget ved Bømlohallen. 
 Deltakerregistrering.
Lunsj i Bømlohallen kr. 150,- Påmelding merket LUNSJ11 innen 10. juni til  
emariboe@gmail.com
Medlemsmøte i Bømlohallen. Registrering ved inngang fra kl 12:30. 
 Deltakerregistrering.

Lundehunddagene 2021 på Bømlo gjennomføres i tråd med til enhver tid gjeldende sentrale og lokale smittevern-
tiltak og med forbehold om at Covid-19 situasjonen tillater det. Programmet er foreløpig - arrangementene, 
tidspunktene og priser kan bli endret.

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2021

på Bømlo i Vestland 
8. - 11. juli 2021

Vi følger nøye med 
på smittevernreglene, 
og har valgt å flytte 
gjennom føring av 
Lundehund dagene til  
Sentralidrettsanlegget på 
Bømlo. 

Dette for at vi skal 
kunne gjennomføre 
alle arrangementer som 
krever god plass og 
muligheter for å holde 
avstand på best mulig 
måte. 

Her vil vi ha gode og 
romslige lokaler for 
møter og bespisning. 
Ute vil vi være på 
gras og det er god 
plass til utstillingstelt, 
utstillingsring og andre 
aktiviteter, samt at her 
er mulig å parkere også 
større biler.

Anlegget ligger i 
kommunesenteret 
Svortland, i gangavstand 
fra bobilparkeringen.

Vi gjør oppmerksom på 
at du må melde deg på 
alle de arrangementer 
du vil delta på under 
årets Lundehunddager. 
Dette fordi vi er pålagt 
å føre kontroll med 
antall pr. arrangement.

Lunsjer og middager 
betales ved oppmøte. 
Det er mulig å betale 
med kort eller VIPPS. 

Vi gjør også 
oppmerksom på at 
maks antall på alle 
arrangement og måltider 
vil bli satt i forbindelse 
med gjeldende nasjonale 
smittevernregler 
på tidspunktet for 
arrangementet.

Sentralidrettsanlegget med Bømlohallen i bakgrunnen, foto Bømlo kommune

Lundehunddagene 2021 - praktisk informasjon

Bømlo

Stord

Bergen 

Stavanger

→

→

Kart fra Google
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Vi ser at produksjonen har holdt seg jevnt høyt på 80 valper 
og mer de siste årene. Det ligger en enorm innsats bak dette! 
Vår rase gir relativt små kull, og mange har forsøkt uten å 
lykkes. Dersom vi skal nå målet i RAS om 1000 lundehunder 
i Norge innen 2025, er det viktig at vi fortsetter å jobbe for å 
få flest mulig valper pr år.

I fjor var det 5 kull med 1 levedyktig valp. For å følge ut-
viklingen er det statistisk nødvendig med et større antall kull. 
Vi ser derfor på utviklingen over perioder på 10 år av gangen. 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i siden 1932.
 

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 - 2013 238 53 22 %

2005 - 2014 242 53 22 %

2006 - 2015 241 52 22 %

2007 - 2016 248 52 21 %

2008 - 2017 257 55 21 %

2009 - 2018 259 52 20 %

2010 - 2019 267 49 18 %

2011 - 2020 291 50 17 %

For perioden fra 1932 til 1963 er det få kull, statistikken er 
derfor usikker og vi velger å se bort fra den.  For periodene 

fra 1964 og fram til 2020 varierer antall kull med 1 valp fra 14 
% til 24 %. For 2011-2020 er den på 17 % samlet sett. Denne 
andelen er høy sammenlignet med andre raser. Dette er en 
lite gunstig situasjon, både for tispa og den ene valpen. Det er 
en utvikling vi følger nøye, da små kull, dødfødte valper, og 
redusert fertilitet er tegn på innavlsdepresjon.

Effektiv populasjonsstørrelse – hvorfor er den så viktig?
Av historiske årsaker har vår rase en genetisk variasjon 
på ca. 12 %. Dette er veldig lavt! All avl i lukkede popu-
lasjoner (raser) medfører en gradvis reduksjon av den 
genetiske variasjonen. Vi må derfor gjøre alt vi kan for 
at så mye som mulig av det arvematerialet vi har i rasen 
i dag videreføres. Dette gjør vi bare ved å bruke så man-
ge ulike hunder i avl som mulig.

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

En forenklet metode for å beregne den effektive popula-
sjonsstørrelsen tar utgangspunkt i antall tisper og hann-
hunder brukt i avl pr. generasjon. Man definerer en 
generasjon til 5 år. Den forutsetter at disse ikke er nært 
beslektet. Siden alle dagens lundehunder er meget nært 
beslektet, blir resultatet her kunstig høyt. Beregningen gir 
allikevel en god pekepinn på utviklingen: Opprettholder 
vi den lille genetiske variasjonen vi har i rasen, eller 
reduserer vi den ytterligere? Ved denne metoden bere-
gnes den effektive populasjonsstørrelsen, ved følgende 
formel:

           

Figur 1. Oversikt over antall lundehunder født pr. år i Norge

Fra Avl- og sunnhetsutvalget (ASU)

Ny rekord i valpefødsler i 2020 
I 2020 ble det født hele 140 lundehundvalper fordelt på 46 kull!  
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig kullstørrelse på 3,0 som er veldig bra. Nedenfor ser dere utviklingen av 
valpeproduksjonen i Norge de siste 20 årene.

Tabell 1. Andel valpekull med 1 valp pr 10-årsperioder.

Hva kan klubben tilby av hjelp?

Klubbens database er et utmerket verktøy for å finne 
hannhund 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) eller Lille Wagtskjold 
(lille.wagtskjold@gmail.com). Har du funnet noen 
interessante hannhunder du ikke kjenner eier til, 
kan ASU og/eller lokalkontaktene hjelpe deg med 
kontaktinformasjon.

Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) hjelper gjerne 
med å finne mulige partnere til din hund. Send 
epost til oss (avlogsunnhet@lundehund.no) eller 
ring (kontaktinfo finner du bakerst i bladet). 
Lokalkontaktene 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 klubbens hjemmeside og ved direkte 
kontakt med ASU.

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

Uansett, lurer du på noe, ikke nøl med å be om råd 
fra Avl- og sunnhetsutvalget (ASU), lokalkontakter 
og erfarne oppdrettere!

Figur 2. Effektiv populasjonsstørrelse. (Tallene er hentet ut fra NLKs database.)

Grafen ovenfor viser antallet lundehunder som er benyttet 
i avl i Norge i 5-årsperioder fra 2001- 2020 og den effektive 
populasjonsstørrelsen, for disse periodene.  

For at en hundepopulasjon skal betraktes som bærekraftig må 
den effektive populasjonsstørrelsen være minst 100.  Dette 
forutsetter at forholdet mellom kjønnene er ganske likt. Som 
dere ser av grafen, bruker vi jevnt over færre hannhunder enn 
tisper. Vi må derfor fortsette å gi ubrukte hanner sjansen.

Vi ser at den effektive populasjonsstørrelsen for de to siste 
generasjonene 2015-2019 (110) og 2016-2020 (87) er lavere 
enn de foregående. Hundene i disse årsklassene er imidlertid 
fremdeles unge og vi kan forvente at flere av dem blir avlet på 
i årene som kommer.  Den effektive populasjonsstørrelsen vil 
derfor fortsette å stige for hunder født etter 2013 inntil de blir 
for gamle for avl.

For generasjonen 2014-2017 er den effektive populasjonsstørrel-
sen nå oppe i 147. Det er en svært positiv utvikling som viser at 
flere unge dyr kommer i avl nå enn i 2000 – 2004. Den trenden 
må vi fortsette å utvikle! 

Vi må også fortsette å anstrenge oss for å benytte ulike tisper 
og hanner i forskjellige kombinasjoner. Fertiliteten er høyest 
i ung alder. Det er derfor viktig at vi gir unge hanner sjansen, 
særlig om vi har en erfaren tispe som lar seg pare naturlig. 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 uli-
ke hanner. Man bør også unngå å gjenta kombinasjoner flere 
ganger, spesielt om det første kullet ga mer enn en valp. Hvis 
det produseres mange helsøsken, vil det på sikt bli vanskelige-
re å finne avlspartnere som ikke er i for nær slekt.

Matadorgrensen
Norsk Lundehund Klubb har siden 1982 sluttet opp om anbe-
falingen gitt av husdyrgenetiker Dr. Per-Erik Sundgren (Sven-
ska 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. Nyere forskning viser at denne grensen nok burde 
vært enda lavere (ned mot 2 % i hht NKK) for raser med lav 
genetisk variasjon. 

For å fremme bruk av så mange hannhunder som mulig i vår 
rase, holdes det maksimale antall avkom en lundehannhund 
kan få på 20 valper. Dette tilsvarer 4 % av valpeproduksjonen 
på i alt 482 de siste fem årene. Denne grensen gjelder uansett 
om valpene eksporteres eller fødes i utlandet eller ikke. 
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Etter krysning med buhund Etter krysning med islandsk fårehund
Antall kull Antall valper Antall kull Antall valper

F1 2 8 2 4
F2 7 26 1 4

F3 2 6 0 0

Patellastatus Prosjekthunder Lundehunder
Antall grad 0 29   39  
Antall grad 1 5 15 % 9 18 %
Antall grad 2 0   1 2 %
Totalt antall hunder sjekket 34 49

Øyelysninger Prosjekthunder Lundehunder
Uten anmerkninger 23   12  
Katarakt 3 12 % 8 30 %
Andre diagnoser 0   7
Totalt antall hunder sjekket 26 27

I det følgende vil vi rapportere om de helsefunn vi har gjort til nå og en del om veien videre i 
prosjektet. I tillegg til vanlige helseundersøkelser gentestes alle prosjekthundene. Pga corona har 
en god del av disse testene blitt forsinket. Vi kommer derfor tilbake med en egen artikkel om dette 
senere. 

Det er pr i dag født 50 valper i prosjek-
tet. To av disse har dessverre dødd i 
ung alder; en B2 tispe på ca 1,5 år ble 
påkjørt og en B3 hannhund på ca 1,5 år 
døde pga infeksjon av bakteriene E.coli 
og Providencia alcalifacien, som knyttes 
til den omtale «Hundesykdommen». 
Denne hunden ble obdusert og det ble 
ikke gjort funn forenelig med IL, eller 
disposisjon for dette. De øvrige hun-
dene fordeler seg som vist i tabellen 
under. Av disse er tolv hunder ikke full-
stendig helsesjekket ennå, pga alder.

Et svært viktig fokus i krysnings
prosjektet er at det ikke importeres nye, 
alvorlige lidelser i rasen vår. I samar
beid med NKK ble det derfor i prosjek
tets oppstart nedsatt en del helsekrav til 
de hundene som skal kunne benyttes i 
avl innenfor prosjektet. Etter hvert som 
man har fått erfaring med gjennom

føring av prosjektet har enkelte av kra
vene blitt justert uten at målsetningen 
om IKKE å importere nye lidelser i 
rasen har blitt påvirket.

I krysningsprosjektet utelukker vi 
hunder fra avl som viser seg å ha antatt 
arvelige egenskaper som vi ikke ønsker 
hos lundehunden. Vi har utelukket eller 
nedprioritert engstelige hunder, det er 
tre som ikke er brukt i avl på grunn 
av dette. En hund med pelsproblem 
er også utelukket, det ønsker vi ikke å 
ha med oss videre. Tre har fått påvist 
katarakt, og er derfor ikke prioriterte. 
Samtidig er det viktig at vi bruker flest 
mulig av krysningene i avl, og særlig at 
vi får med oss flest mulig av kombina-
sjonene videre. 

Nytt om Krysningsprosjektet:

Resultater av helseundersøkelser og veien videre

  Krysningshunder Lundehunder
  Antall Prosent Antall Prosent
A-hofter 8 22 % 3 25 %
B-hofter (A,B eller B,B) 17 47 % 7 58 %
C-hofter (B,C eller C,C) 10 28 % 2 17 %
D-hofter (C,D) 1 3 % 0 0 %
Totalt HD røntget 36   12  

Helseundersøkelser

Patellastatus 
Både prosjekthunder og lundehunder 
som skal benyttes i prosjektet skal ha 
patellagrad 0 eller 1. En hund med pa-
tella grad 1 kan bare pares med en hund 
med grad 0. Patella grad 1 forekommer 
hos en god del lundehunder uten at 
disse har noen kliniske plager ved det. 
Det er ikke vanlig, eller ønskelig praksis 

å sjekke knærne til lundehunder med 
tanke på avl i rasen. Tabellen nedenfor 
viser resultatene for de hundene vi har 
sjekket til nå.

To prosjekthunder har grad 1,1. En av 
disse har fått to valper med 0,1. 

Selv om det statistiske materialet er 
relativt lite, viser tallene klart at fore
komsten av patellastatus grad 1 hos 
prosjekthundene ikke er høyere enn i 
rasen generelt. 

Øyne
I krysningsprosjektet øyelyses alle 
hundene minst en gang, og maks 12 
mnd før eventuell paring. Hunder med 

påvist katarakt er ikke prioriterte for avl 
i prosjektet. Resultatene for de prosjekt-
hundene vi har øyelyst er vist under 

sammen med resultater for lunde-
hunder.

Lundehunder har generelt få kliniske 
plager med øynene ut over alderdoms-
katarakt. De øyelyses derfor normalt 
kun av to årsaker i Norge. En grunn er 
at hunden vurderes paret med en tispe 
bosatt i et annet land som krever øye-
lysning. Disse hundene har i utgangs-
punktet ingen kliniske symptomer. Den 
andre grunnen til øyelysning er at det 
foreligger et synlig, klinisk symptom 

som ønskes utredet. Dette skjer sjelden, 
men vil med stor sannsynlighet gi ett 
eller flere funn. Disse hundene var ikke 
tilfeldig utvalgte og vi har derfor ikke 
beregnet noen prosentandel for "Andre 
diagnoser".

Ingen av prosjekthundene har så langt 
noen kliniske plager med øynene. To 
F1-hunder fra samme kull har fått på-

vist kortikal katarakt og en F2-hund har 
fått fremre Y-sømskatarakt. Begge deler 
foreligger hos norsk lundehund og gir 
ikke kliniske plager for hunden. 

Selv om det statistiske materialet er 
relativt lite, viser tallene at forekomsten 
av øyendiagnoser hos prosjekthundene 
er lavere enn i rasen generelt.

HD
Ingen av prosjekthundene eller lunde-
hundene har generelt noen form klini-
ske problemer med hoftene.
Til nå er 36 prosjekthunder HD-rønt-
get. Av disse har 25 hunder fått diag-
nosen A eller B, 10 hunder har fått C 
og 1 hund har fått D. Lundehunder 
har ikke problemer med hoftene og 
HD-røntges derfor ikke. For å få vite 
om HD-grad C forekommer hos lunde-
hunder ble 12 lundehunder sjekket. To 
hunder fikk diagnosen C. Tallmaterialet 

er alt for lite til å gi noen HD-statistikk, 
men bekrefter at C-hofter også fore-
kommer hos lundehunder med dagens 
regime for HD-avlesning. 

Pga en tjuvparing fikk en prosjekthund 
(Hekla B1) med B,C -hofter et kull på 
fem valper i 2017. Av disse valpene har 
tre fått påvist B-hofter og to C-hofter. 
Det dukket altså ikke opp D-hofter et-
ter Hekla, og hun fikk ikke påfallende 
stor forekomst av C-hofter sammen-

lignet med de øvrige krysningskullene 
(prosentvis forekomst av C-hofter i 
kullene varierer fra 0 til 50% målt på 
hvert enkelt kull). Dette samsvarer med 
erfaringer fra andre raser; man øker 
ikke nødvendigvis HD- forekomst i 
rasen dersom man bruker en hund med 
C-hofter i avl. Derfor godkjennes avl på 
rasehunder med C hofter av NKK på 
generell basis. 

Godhunden Fina Flickra B3, 
 foto Cecilia Obitz

Ringo B2,  
foto Synnøve Natten

Lundesommer Stella Polaris I2, 
foto Cathrine Brekke

 Tøfra Erik I1,  
foto Bård Andersen
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Veien videre

Hvordan skal vi forholde oss til 
prosjekthunder med C-hofter?

De fleste hunder med mild grad av HD 
(dvs grad C) viser aldri symptomer 
på smerter fra hoftene. Videre er små 
hunder mindre plaget av mild HD enn 
store hunder. Ingen hund er perfekt, 
det vil alltid være detaljer ved hver 
hund som må vurderes. Arvegang 
og betydningen av miljøfaktorer på 
utvikling av HD er ikke godt nok kjent. 
Vi risikerer derfor å utelukke hunder fra 
avl som ville nedarve bedre hofter enn 
hunder som er røntget fri. 

Vi kan ikke med sikkerhet vite at 
prosjekthunder med HD kun har arvet 
dette fra den siden i stamtavlen som 
ikke er lundehund. Om vi likevel antar 
det, er det jo slik at vi ikke vil doble på 
denne delen av stamtavlen på mange 
generasjoner. Vi må derfor anta at 
risikoen for at HD skal bli et problem i 
rasen er liten, selv om vi bruker noen få 
hunder med C-hofter i prosjektet.  

Ikke minst mener vi det veier svært 
tungt å bevare så mye som mulig 
av den genetiske variasjonen fra 
utkrysningene.  

NKK har derfor gitt tilslutning på 
prinsipielt grunnlag for å benytte et lite 
antall, spesielt utvalgte hunder med 
Chofter i krysningsprosjektet. Dette 
er også i tråd anbefalinger med fra 
genetikere som gir faglige råd til ASU i 
krysningsprosjektet. 

Det åpnes IKKE for en generell bruk 
av hunder med Chofter, men at noen 
få utvalgte hunder kan benyttes i 
kombinasjon med lundehunder med A 
eller Bhofter.

Vi ser for oss å bruke litt eldre 
prosjekthunder, for å se at de ikke har 
utviklet plager. Disse hundene skal HD
røntges 2 ganger for å sikre diagnosen 
bedre. Avkom av de få utvalgte hundene 
med Chofter vil bli fulgt ekstra nøye 
med tanke på å vurdere dem for videre 
avl.

Antall kull med hunder av annen 
rase

Ved begynnelsen av krysningsprosjektet 
hadde vi mye kontakt med NordGen. 
Det var særlig Peer Berg som ga oss råd 
angående tilførsel av nytt genmateriale 
gjennom krysninger. Han anbefalte at 
vi benyttet minimum tre hunder fra 
tre innkrysningsraser. Fra prosjektet 
begynte og fram til nå, har vi hatt som 
innledende mål å benytte to hunder 
fra hver innkrysningsrase. Dette er 
nå gjennomført med for to av rasene; 
norsk buhund og islandsk fårehund. 
For norrbottenspets har det vært flere 
utfordringer, og vi har til nå ikke fått 
noen valper. Det var en god første 
målsetting å gjennomføre de 6 kullene, 
og på den måten hadde vi et realistisk 
mål for prosjektets første fase. Tre av 
innkrysningskullene har vært på kun 
to valper. Dette gir lite å ta med seg i 

videre avl med tanke på å utvide den 
genetiske variasjonen. Vår målsetting 
nå er derfor å finne en hund til av hver 
rase, slik at vi følger rådet fra NordGen. 

De tre hundene av hver rase – blir ni 
nye foundere genetisk sett, og de vil 
bidra til en økning i den genetiske 
variasjonen for norsk lundehund 
som vil være positiv for rasen. Peer 
Berg foretok en EVA analyse (en 
populasjonsgenetisk statistisk analyse, 
basert på lundehund databasen) 
i begynnelsen av arbeidet med 
krysningsprosjektet, og konkluderte 
den gangen med at rasen hadde svært 
få foundere – det vil si at opprinnelsen 
til dagens lundehund er kun få individ, 
muligens bare to. Ved å krysse inn 
andre raser, får vi nye individ inn som 
bidrar til den genetiske variasjonen.

NKK har blitt konsultert og ha 
sagt seg enig i at vi nå bør søke å 
gjennomføre tre innkrysninger av 
hver av de tre rasene.

Antall kull pr F1-hund, vurdering 
av buhunden Tyris kull

Genetikere som arbeider med 
krysningsprosjektet anbefaler å 
bruke første generasjons krysninger 
i flere kombinasjoner. Vi har vært 
litt forsiktige og gått langsomt fram, 
fordi vi ønsket å se resultater på helse 
og gemytt på avkommene før vi tok 
neste steg. Samtidig har det vært veldig 

F1 HD, øyne, patella F2 HD, øyne, patella
Banzai B1 A, ua, 0,0, gastritt Ori B2 A,A, ukjent, 0,0, kryptorkid, redd
    Milo B2 C,B, ua, 0,0
       
Pippi B1 A, ua, 0,0 Leinstadhågens Stella B2 C,B, ua, 0,0, reservert
    Leinstadhågens Mari B2 B,A, ua, 0,0, engstelig/reservert
    Leinstadhågens Stina B2 C,D, ua, ukjent
    Leinstadhågens Mina B2 B,B,  ua, 0,0, engstelig/reservert
       
Kunna B1 A, ua, 1,1 Varga B2 av Vinterskogen A,A, ua, 0,1 
    Leon B2 av Vinterskogen B,C, ukjent, 0,1
       
Ruska B1 B, ua, 1,0 Alvar B2 B,A, ua, 0,0
    Odin B2 B,B, ua, 0,0
    Trym B2 A,A, Katarakt, 0,0
    Balder B2 B,C, ukjent, ukjent
    Bure B2 A,A, ua, 0,0, pelsproblem
    Frigg B2 B,B, ua, 0,0
       
Hekla B1* C,B, kortical katarakt, 0,0 Kimbo Heklason B2 C,B, ua, 0,0
    Atlas Heklason B2 B,B, ua, 0,0
    Heyli Hekladottir B2   B,B, ua, 0,0
    Eila Hekladottir B2 B,B, ua, 0,0 
    Laika Hekladottir B2  B,C, ua, 0,0
       
Balder B1 B, kortical katarakt, 0,0    

*Hekla B1 var ikke prioritert for avl, men fikk et kull etter en tjuvparing.Varga B2 av Vinterskogen, foto Arild Espelien Alvar B2, foto Halvor Hanson

viktig i krysningsprosjektet at vi ser at 
hundene vi velger ut videre vil passe inn 
i forhold til lundehundens særtrekk, 
særlig med tanke på gemytt og fysisk 
funksjon/helse. Vi ønsker også å følge 
ekstra godt med på mage/tarm problem 
og har til nå ikke sett mage/tarm 
problem som ligner/er relatert til IL hos 
noen av krysningene.

Krysningsgruppas første mål, var 
å ha ett kull på flest mulig av første 
generasjons krysningene (F1-hundene), 
forutsatt at de fylte helsekravene. For 
prosjektkullet til buhunden Tyri, er 
dette nå gjennomført, og vi har evaluert 
helse resultatene for alle B2 valpene i 
denne linjen. Helse og mentalitet på 
valpene varierer som forventet ganske 
mye. 

Det var seks valper i kullet og fem av 
disse har gått videre i avl, som vist i 
tabellen nedenfor. 

To av hundene (Balder B1 og Hekla 
B1) er ikke prioriterte pga katarakt og 
HD. Banzai B1 har de siste par årene 
utviklet kronisk gastritt. I tillegg har 
han gitt to valper der den ene er svært 
engstelig for mennesker. Pippi B1 har 
gitt et kull på fire valper, hvorav tre er 
reserverte overfor mennesker. Hvor 
sterkt denne reservasjonen er, er under 
utredning. Banzai og Pippi er derfor 
ikke prioriterte med hensyn til videre 
avl.

Da står vi igjen med Kunna B1 og 
Ruska B1. Begge to er trygge og svært 
tilgjengelige for fremmede. De har hatt 

god helse med robust fordøyelse hele 
livet.  Valpene etter disse to har også 
godt temperament, noe vi mener er 
svært viktig å ta hensyn til ved valg av 
hunder for videre avl. 

Ut ifra en totalvurdering, ønsker vi nå 
å foreta en ny kombinasjon på Kunna 
B1 og Ruska B1 slik at vi får en god 
uttelling fra innkrysningen med Tyri. 
Begge hundene har gitt god kvalitet 
på avkommene, og er selv gode, friske 
og sunne individ, uten noen form for 
mage/tarm problem og med svært 
godt gemytt. Disse hundene nærmer 
seg nå seks år, og det er på tide å 
planlegge et kull til om vi skal rekke 
det før hundene blir for gamle. 
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Norske lundehunder som ble champion i 2020
Av Dagrunn Mæhlen, foto: innsendt av eierne

I LHN nr 4 2020 gikk vi ut og inviterte dere eiere 
til å  vise de lundehunder i Norge som var blitt 
champion i løpet av 2020, med frist 15.01.21; 
norsk, utenlandsk, nordic og internasjonal 
champion. 

I dette coronaåret har vi fått tilbakemelding på 11 
hunder, inkludert en fra 2019. Her forteller vi om 
hvilke hunder som ble championer, med titler, samt 
eiere, og oppdrettere og viser bilder av disse flotte 
hundene her. NJV-19 N UCH Eigir Fenjason av Vollakloa, ble norsk champion 

på NKK Fauske 01.08.20 for dommer Marianne Holmli. Eiere 
er Hilde B. B. Altø og Herold Altø, og oppdretter er Dagrunn 
Mæhlen.

N UCH Toot's Æ Tåle Trøkket, ble norsk champion i Letohallen 
09.08.20 for dommer Mona K. Selbach. Eier er Elin Osa, og 
oppdrettere er Ellen Utsi, Aase Jakobsen og Åsa Fagerlund.

NJV-15 NV-15 N UCH Bratsbergåsen's Ingolf, ble norsk 
champion på Oppdal 12.09.20 for dommer Børge Espeland. 
Eier og oppdretter er Solvor Melum.

N UCH Langenesjenta's Dis, ble norsk champion på Oppdal 
13.09.20 for dommer Frank Christiansen. Eier er Unni Hofstad, 
og oppdretter er Gerd Langenes.

N UCH NORD JV-19 NV-20 Paluna's Kira Unnidotter, ble norsk 
champion på Sunnfjordsutstillingen 11.10.20 for dommer Jari 
Partanen. Eiere er Anahita Juvelid og Alexander Eriksen, og 
oppdretter er Liv Skjervik.

N UCH Pride Of Norway's Afterglow, ble norsk champion 
20.07.19 på Vålerbanen for dommer Markku Kipinä. Eier og 
oppdretter er Anette Vabø.

N SE UCH SEJV-18 Toot's Æ E Din, ble norsk og svensk 
champion i Letohallen 01.02.20 for dommer Marianne 
Holmli. Han har tidligere oppnådd svensk cert i Sverige 
09.12.18 for dommer Christen Lang. Eiere er Liz Holt 
Iversen og Ellen Utsi, og oppdrettere er Ellen Utsi, Aase 
Jakobsen og Åsa Fagerlund.

N UCH NJV-18 NORD JV-18 Pride Of Norway's Blazing 
Sun, ble norsk champion på NKK Bø 14.02.20 for dommer 
Leif Ragnar Hjorth. Eier og oppdretter er Anette Vabø.

N UCH NJV-18 NORD JV-18 Pride Of Norway's Blue Lava, 
ble norsk champion på NKK Bø 14.02.20 for dommer Leif 
Ragnar Hjorth. Eier og oppdretter er Anette Vabø.

N DK SE UCH SEJV-18 SEV-18 Toot's Æ Vil Bare Dans ble 
norsk, svensk og dansk champion i Letohallen 29.02.20 
for dommer Marianne Holmli. Hun har tidligere oppnådd 
svensk cert i Stockholm 09.12.18 for dommer Christen 
Lang, og dansk cert i Roskilde 11.05.19 for dommer Tino 
Pehar. Eier er Ellen Utsi, og oppdrettere er Ellen Utsi, Aase 
Jakobsen og Åsa Fagerlund.

N UCH Bandwagon's Anya Dagadatter, ble norsk 
champion 18.07.20 i Laukvika, Vågan for dommer 
Elin Normannseth. Eier og oppdretter er Torbjørg (Lille) 
Wagtskjold.
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TISPER 2020

Plassering Navn Poeng Tellende 
utstillinger Eier

1 Pride Of Norway's Blue Lava 75 3 Anette Vabø
2 Paluna's Kira Unnidotter 57 3 Anahita Juvelid og Alexander Hope Eriksen
3 Alfa 54 3 Gerd Langenes
 Lovund's Daliah Ylva 46 3 Merete Evenseth
 Toot's Æ Vil Bare Dans 45 3 Ellen Utsi
 Toot's Øveleva 44 3 Jon Vivang
 Langenesjenta's Ella Piadatter 30 3 Gerd Langenes
 Mist 10 1 Ellen Utsi
 Pride Of Norway's Afterglow 8 1 Anette Vabø

VALPER 2020

Plassering Navn Poeng Tellende 
utstillinger Eier

1 Pride Of Norway's Dew By Finnen 65 3 Anette Vabø
2 Toot's Åkkey 44 3 Liz Holt Iversen og Ellen Utsi
3 Vingheias Bruno 23 1 Cecilie Standal
 Pride Of Norway's Drizzle By Finnen 10 1 Merete Knoff

VETERANER 2020

HANNER 2020

Plassering Navn Poeng Tellende 
utstillinger Eier

1 Moonheim Abbes Kaiser 57 3 Gerd Langenes
2 Hakon 52 3 Hilde Birgitte Berg Altø
3 Jo Aslak 51 3 Merete Evenseth
 Toot's Æ E Din 45 3 Liz Holt Iversen og Ellen Utsi
 Lundeheim's Finn Emblason 41 3 Gitte Pedersen Årdal
 Toot's Æ Tåle Trøkket 41 3 Elin Osa

Eigir Fenjason av Vollakloa 39 3 Hilde B. B. Altø og Herold Altø
 Lundesommer Tore Hund 38 3 May Elisabeth Lernæs Selbekk
 Toot's Ælsk Dæ Vilt 38 3 Trygve Vidar Widding
 Bratsbergåsen's Ingolf 35 3 Solvor Melum
 Pride Of Norway's Blazing Sun 15 2 Anette Vabø

I løpet av 2020 har det blitt stilt ut lundehunder på 
28 forskjellige offisielle utstillinger. Det er betydelig 
færre arrangementer enn tidligere, da covid-19 
restriksjoner har ført til at mange arrangører har måttet 
avlyse arrangementene. Også lundehunddagene ble 
avlyst i 2020. I 2020 var det flest lundehunder på 
NKK Lillehammer sitt arrangement. Da deltok 28 
lundehunder. 

27 hannhunder har vært stilt ut i løpet av 2020. Dette 
er en nedgang fra 2019, da det var 49 hannhunder 
som ble stilt ut. 7 av disse hannhundene har vært 
på utstilling 4 eller flere ganger i løpet av året. En 
av hannene har vært på 9 forskjellige utstillinger. 
En av hannhundene har blitt BIS3, og to hanner har 
oppnådd BIG-plassering (BIG2 og BIG3). Veldig mange 
arrangører har valgt å ikke arrangere finaler i år, så det 
er mange BIR-hunder som ikke har fått muligheten til å 
konkurrere i finaler i år. 

54 tisper har vært stilt ut i løpet av 2020. 8 av tispene 
har vært stilt ut minst 4 ganger. En tispe har vært på 7 
forskjellige utstillinger. Pride Of Norway’s Blue Lava 

oppnådde BIG1 og BIS1. I tillegg har en tispe oppnådd 
BIG3. 

7 veteraner har vært stilt ut mellom 1 og 5 ganger i 
løpet av 2020. Dette er en nedgang fra 15 veteraner 
i 2019. Ingen av veteranene er meldt på til årets 
utstillingshund. 

Det har vært stilt ut minst 16 valper på minst 20 
forskjellige valpeshow. 

Det er flere hunder som har oppnådd gode resultater, 
men som ikke er påmeldt til årets utstillingshund. Vi vil 
oppfordre alle som oppnår gode resultater på en eller 
flere utstillinger i løpet av 2021, til å melde på til årets 
utstillingshund. 

I år blir alle påmeldte deltakere blir publisert i 
Lundehund-nytt. Deltakere som ønsker en oversikt over 
poengutregning, kan ta kontakt på utstillingshund@
lundehund.no for å få dette.  

Årets utstillingshund 2020
Av komiteen for Årets utstillingshund Ellen Utsi og Annette Vabø. Foto lundehundeierne.

Ingen veteraner er meldt på til årets utstillingshund

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Årets aktivitetshund 2020
Av komiteen for Årets aktivitetshund Astrid D. Rødsand og Ida Skarkerud. Foto lundehundeierne. 

Selv om 2020 har vært et år med vekslende aktivitetsnivå 
i norske hundeklubber, har flere av lundehundene 
likevel deltatt på imponerende mange arrangementer i 
løpet av året. Rallylydighet ser ut til å være grenen hvor 
flest lundehunder er aktive. Her oppnår lundehundene 
flotte resultater og gjør god reklame for rasen. Komiteen 
oppfordrer alle som ønsker til å delta i aktiviteter hvor 

lundehundene får brukt hode og kropp. Ikke vær redd 
for å dumme dere ut. Husk at alle må starte fra bunnen 
av. Det viktigste er at eier og hund har det morsomt 
sammen. 

Vi gratulerer N UCH RLI Karo med 1. plass og tittelen 
Årets Aktivitetshund 2020 i Norsk Lundehund Klubb! 

Resultater:

Plass Hund Eier # Starter Poeng

1. N UCH RLI Karo Cecilie Standal 15 235

2. N UCH RLI RLII Mio Nina Schneider 8 190

3. N SE UCH RLI RLII Snøfridsagadottir Nina Schneider 6 130
4. RLI Fratercula’s Første Kjærlighet Iver Hilde Margrethe Simonsen 9 130

5. RL1 Freyja Janne-Grethe Konst Strøm 4 105

6. N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens Iver Astrid D. Rødsand 4 95

7. N UCH RLI Fenja Drottensdottir Dagrunn Mæhlen 6 95

8. N UCH NJW-16 RLII Linesviken’s Gote Io-Freyjason Astrid D. Rødsand 4 75

9. N SE UCH Lundesommer Tore Hund May E. Lernæs Selbekk 3 55

N UCH RLI RLII Mio og N SE UCH RLI RLII Snøfridsagadottir 

Jeg konkurrerer i rallylydighet med 
mine to lundehunder Mio (6) og 
Nova (4). I 2020 deltok vi på totalt åtte 
stevner lokalt i Tromsø, som heldigvis 
kunne gjennomføres under strenge 
koronatiltak. 

Nova gjorde «lynkarriere» i klasse 2 og 
hadde opprykket til klasse 3 i boks etter 
totalt fem starter i klasse 2. Det ble tre 
førstepremier med pallplass hver gang, 
så dette gikk over all forventning! Nova 
elsker å trene og har superfokus, eneste 
er at hun noen ganger er litt for kjapp 
med å gjøre ting på eget initiativ når jeg 
selv ikke har kontroll på kroppsspråket 
og er utydelig i signalene.

Med Mio startet jeg åtte ganger i klasse 
2. Han har ikke like godt fokus som 
Nova, og kan lett bli «satt ut» av miljøet 
på stevner, spesielt utendørs. Jeg har 
tidligere opplevd å ikke oppnå kontakt 
med ham på utendørs stevner, så denne 
gangen dro vi og trente flere ganger på 
hundeklubbens område før stevnet. Og 
det ga resultat- Mio jobbet som en helt 
og fikk en førstepremie! Til høststevnet 
på samme sted var vi ikke like godt 
forberedt. Det resulterte igjen i null 
kontakt, stresset hund og frustrert fører. 

Høsten ble videre brukt til å gå flere 
kurs innen hundetrening. Vi har lært 
om kriterieplaner, å bryte ned treningen 
til små, små steg slik at hunden lykkes 
nesten hele tiden. En enkel rallyøvelse 

kan bestå av veldig mange delmomenter 
som bør trenes hver for seg. Det 
innebærer å ikke trene på alt mulig 
samtidig, men å holde treningen enkel, 
ryddig og rettferdig. 

Heldigvis ble det et ekstrastevne 
innendørs senere, jeg meldte på bare 
Mio for å ha fullt fokus på ham, og 
hovedmålet var at vi begge skulle få en 
positiv opplevelse. Og jammen gikk 
han til førstepremie og førsteplass 
begge dagene!  Veldig stolt av gutten 
som virkelig kan når alt ligger til rette. 
Lærdommen er at det alltid er håp, 
og at god forberedelse og den rette 
innstillingen har alt å si.

Nå har begge fått opprykk og tittel RLII, 
men vi har fortsatt en lang vei å gå for 
å kunne starte i klasse 3. Her gjelder 
det virkelig å ha stålkontroll på de ulike 
momentene og kommandoene, mange 
øvelser ligner på hverandre og det er 
mye høyere poengkrav til førstepremie. 
Vi får se hvordan dette går. Treningen er 
uansett en kjempefin måte å aktivisere 
hundene på, det styrker relasjonen og 
det får vi mye igjen for i hverdagen!

- Nina Schneider 

RLI Fratercula´s Første Kjærlighet Iver

Kyrre og jeg trener og konkurrerer i 
rallylydighet, i år er første sesongen 
vi har konkurrert aktivt med fire 
stevner, de to forrige årene hadde vi ett 
stevne hvert år, vi mistet ett pga covid 
situasjonen som er. 

Kyrre fikk i år bronsemerket og RL1 
mellomtittel.

Tur er fortsatt hovedprioritet , men litt 
får vi trent! Det er super skøy å trene 
synes Kyrre. Han er flinkest å holde 
konsentrasjon om mor prater mye med 
han.

- Hilde Margrethe Simonsen

Rallylydighet sammen med N UCH RLI Karo

Jeg synes det er viktig at hundene også 
får brukt seg mentalt. Vi begynte med 
rallylydighet  og har gått en del kurs. 

Vi starta ikke for å begynne å 
konkurrere. Men vi synes det er gøy 
å trene sammen. Jeg liker godt rally 
fordi det er lov å rose hunden under-
veis og det fremmer et godt samarbeid 
mellom hund og fører. Men det beste 
av alt er at Karo viser med hele seg at 
han synes dette er gøy. Han synes der 
er super morsomt å være flink og få ros 
for det. Selv om jeg synes dette med å 
konkurrere er skummelt. 

Vi har så mange gode venner i 
rallymiljøet som fikk oss over 
startstreken. Så når 2020 ble ett 
spesielt år med pandemi og derfor 
lite utstillingsreiser så ble det 
satset på rallylydighet. Jeg tenkte at 
pandemitilpasset stevner passa oss godt. 

Det var ikke lov med publikum.  Derfor 
var det lite folk som så på. Dette passa 
meg bra, selv om det var et arbeid å 
komme over startstreken. Hvem skulle 
tru at vi har vært på pallen 2 ganger i 
2020. Rallylydighet er basert på glede 
og samspill og det passet oss veldig bra. 

Vi fikk også noen sosiale 
sammenkomster sammen med gode 
venner selv med avstand i 2020. Rally 
er variert og mye forskjellige momenter 
en kan trene på.  Det er også flere 
rallystevner her i fylket enn utstillinger.

- Cecilie Standal
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RL1 Freyja

Jeg og Frei på 5 år konkurrerer i 
rallylydighet. Fjorårets sesong ble ikke 
helt som planlagt pågrunn av covid og 
løpetid rett før konkurranser (tisper 
kan ikke delta i konkurranser under 
løpetid).

Derfor ente vi opp å gå i klasse 1 hele 
sesongen, i år starter vi i klasse 2. 

Vi ser frem til ny sesong og håper å 
se flere lundiser på konkurranser i 
Finnmark. 

- Janne-Grethe Konst Strøm 

N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens Iver  og N UCH NJW-16 RLII 
Linesvikens Gote Io-Freyjason 

2020 startet svært bra for meg og gutta 
mine. Hjallis fikk siste napp i klasse 2 
og rykket opp til klasse 3 og Iver vant 
klasse 3 på Drammen Hundeshow ett 
poeng fra direkte opprykk i Elite og 
første napp i klasse 3. Så kom smitten til 
Norge og både trening og konkurranser 
har det blitt dårlig med. Vi har kun 
startet to stevner etter utbruddet. 

Hjallis har også vært syk en periode i 
år. Nå er han frisk og rask og har stor 
glede av trening og konkurranser igjen. 
Det er artig å se hvor bra Nova (N SE 
UCH RLI RLII Snøfridsagadottir) har 
gjort det i kåringen flere år på rad. All 
honnør til Nina fra oss.

- Astrid Driva Rødsand

N UCH RL l Fenja Drottensdottir 

Dette året klarte vi to satte mål, og var 
svært begge deler, og flotte aktiviteter.

Etter noen disk som matmora var skyld 
i, klarte vi siste nappet (rød sløyfe) i 
sommer i klasse 1 rallylydighet med 
tittelen RLI og opprykk til klasse 2.  

Vi holder oss til klasse 1 framover, 
men kan jo være noen av momentene 
i klasse 2 som kan være fint å lære. 
Det vil jo også være avhengig av lysten 
til, og hva matmora og Fenja vil være 
aktive på og trives med. Tida vil vise 
hva det blir til. 

Det andre målet med Fenja, som jeg 
vil nevne også her var i september, da 

Fenja fikk sitt andre kull valpa med 
Frida og Freja. Videre er Fenja blitt 
bestemor til 4 kull, og 3 av dem er i 
2020 med tilsammen 11 valpa. Det er 
alltid fint å følge med etterkommere 
videre. 

I det nye året 2021 kan det være 
mulig vi prøver oss på bronsemerket i 
lydighet, men viktigst for oss og trivsel 
er tura på høtta, med marka, fjellet og 
også nærområdet med de to. (Lisjtupp) 
Fenja er snart 5 år og Beyla på veg 
mot sitt 12 år. Det vil kanskje bli noen 
lundehundtreff også. 

- Dagrunn Mæhlen 

N SE UCH Lundesommer Tore Hund

Det har ikke vært så mye aktivitet som 
vi egentlig har ønsket dette corona - 
året. Så, så mange poeng kan vi ikke 
skryte av. Planen var sølvmerket i kløv, 
men det ble avlyst. Max fikk prøvd seg 
på rallylydighet med en 3.plass, 10. 
og en disk i klasse 1. Vi melder på i 
konkurransen slik at vi kan bidra til å 
vise at lundhundene er aktive. 

Nevner også at Max's datter Happy 
trener nosework og klarte LGT2 testen 
i februar, men har ikke fått deltatt i 
konkurranser pga covid-19 da. 

Vi håper på å få være mer aktiv i 2021

- May Elisabeth Lernæs Selbekk 

LITT FRA LENSVIKA
Tekst og foto av Dagrunn Mæhlen

Et nytt år, og vi alle håper jo på et år der coronaen 
slipper taket, og at flere hundeaktiviteter også kan 
foregå. Nå går vi uansett ei lysere tid i møte, og ikke 
mange måneder så er det lyst og grønt på plena igjen. 
Derfor kommer et lite minnebilde fra en trivelig 
ettermiddagstund i hagen hos meg sist sommer 
med 4 valpa på besøk. Alpha, Lundefoxen's Karma, 
Lundefoxen's King og Heierås Ørna, og disse fire 
nærmer seg nå sin 1 års dag.

Lensvika er jo et lite sted med en butikk og en 
bensinstasjon, bare for å fortelle og antyde størrelse 
her! Er en del av tidligere Agdenes kommune, og nå en 
større kommune Orkland. Her i huset har det jo vært 
tre lundisa. Så gikk Arna bort i påska 2019, og nå er det 
tre igjen da et av oldebarna til Arna, Heierås Ørna flytta 
til stedet.

Ikke i huset mitt, men hos Bjørnstad, og nå treffes 
de innimellom til tura sammen og trivsel i flokk. 
Vinterbildet er fra en vinterdag i januar hvor det ble 
ca 2 timers tur med glade løse hunda sammen. Birgit 
Bjørnstad fører an, med Ørna, Fenja og Beyla som 
følger på. Spesielt artig å sjå Ørna og Fenja sammen 
som de yngste, og med ungdommelig hopp og sprett. 
Beyla er sjølsagt alltid med på turan, men springer ikke 
fram og tilbake like mange ganger. Trenger ikke det når 
man nærmer seg 12 år, men har nok oversikten og er 
sjefen på tross av dårlig syn med grå stær. 

Vi i redaksjonen skriver mange av artiklene i 
bladet selv, gjerne inspirert av tema som vi mener 
kan være av interesse for leserne. Vi kontakter 
gjerne medlemmer i klubben som vi tror kan ha 
en interessant historie å fortelle, og medlemmer 
selv sender inn utkast til artikler. I noen tilfeller 
jobber vi også gjerne ut artikler sammen med 
innsendere.

Dette arbeidet med lengre temaartikler vil vi 
selvsagt fortsette og redaksjonen tar også svært 
gjerne imot slike artikler fra leserne. Artiklene kan 
gjerne være over flere sider, og vi hjelper selvsagt 
dersom det er behov for det.

Redaksjonen tar også gjerne imot tips om tema 
eller bakgrunnsinformasjon for artiker som vi 
vanligvis har i bladet.

Nå etterlyser vi også stoff fra din hverdag 
med hund. Vi vet at lundehundene rundt om i 
landet har mange forskjellige hverdager, og nå 
oppforder vi nettopp DEG til å sende oss din 
hverdagshistorie. 

Som eksempel på et slikt innlegg har Dagrunn 
Mæhlen laget en liten artikkel fra hagebesøk med 
lundehunder. Andre tema kan være spesielle 
opplevelser med hunden(e) din(e), artige historier 
eller andre ting du vil skrive om. Også her hjelper 
vi gjerne til.

Vi ønsker oss helt hverdagslige historier som 
forteller om hvordan du og hunden har det 
sammen. Innlegget bør ikke være mer enn en 
halv A4 side, eller ca 400 ord.  Innlegget ditt må 
gjerne inneholde et bilde av deg og hunden, eller 
bare av hunden. Send bildet i original format og 
oppløsning, i størst mulig størrelse.

Du kan sende innlegget og bilder med e-post til 
redaksjonen på adressen redaksjon@lundehund.no.

Ditt liv med hund

Redaksjonen vil gjerne ha stoff fra 
hverdagen med lundehunden din!



24 Lundehund-nytt  nr. 1 - 2021 Lundehund-nytt  nr. 1- 2021 25

Avl med hannhund - Norsk lundehund

Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var 
din/deres første lundehund?
Vi kjøpte Linesviken´s Wiljar og Tjalve av Margit 
Våtvik i 2015.

Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?
Vi har Linesviken´s Wiljar og Linesviken´s Tjalve.

Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med 
lundehundavl?
Vi begynte med Linesviken´s Wiljar i 2017.

Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull 
og antall valper til nå? 
Det har blitt 3 kull og 10 valper på Linesviken´s Wiljar.

Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det 
som hannhundeiere? 
Vi har ikke drevet med avl før, men jeg er oppvokst på 
gård og er godt kjent med dyr og avl generelt. Vi hadde 
to hannhunder av blandingstype da jeg vokste opp og 
de fikk mange avkom, men ingen var planlagt. 

Å observere lundehunden Wiljar i sitt første 
paringsforsøk var lærerikt og fullt av undring og 
begeistring, når det endelig ble fullført med heng.  

Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere 
opplever det som hannhundeiere?
Jeg har fått inntrykk av at det kanskje er flere 
utfordringer med lundehund enn andre raser, men 
ettersom jeg har blitt kjent med Wiljar og hans tolking 
av tispen og løpetidens utvikling er det mange brikker 
som faller på plass. Dessverre har ikke Tjalve blitt satt 
i avl da han har hatt to sykdomsutbrudd, begge trigget 
av stress. Han ble raskt frisk med medisinering og jeg 
håper hans gode gemytt og framtoning kan gjøre ham i 
stand til avl, dersom han holder seg frisk og oppdrettere 
mener det er riktig. 

Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund? 
Nei

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Fantastisk familiehund, som passer vår hverdag med 
tre lufteturer om dagen og gjerne lengre turer i helg, på 
fjellet, i skogen og også nå som dekkshund på seilbåt. 
Elsker barn.

Stiller du/deres hannhund/hannhunder på utstilling? 
Hvis du/dere gjør  hva synes du/dere om resultatene de 
ga?
Jeg er ikke så opptatt av utstilling men har prøvd et par 

ganger. Tenker at begge kan oppnå bra resultater om 
eieren gjør en liten jobb.

Når du/dere er på lokale treff med din/deres hannhund/
hannhunder, er det viktig å treffe og hilse på eiere med 
deres tisper med tanke på avl?
Ja vi liker å delta på treff når anledningen byr seg og 
vise fram hannhundene våre. 

Er din/deres hannhund/hannhunder med på andre 
aktiviteter?

Vi har deltatt på noen kurs, men skulle gjerne hatt tid til 
mer etter hvert.

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige avl 
med din/deres hannhund/hannhunder?
Ja, Linesviken´s Wiljar bør etter fleres mening få sine 20 
etterkommere. Om Linesviken´s  Tjalve holder seg frisk 
og det er ønskelig vil jeg gjerne bruke ham også i avl.

Jann-Magnar Fiskvik i Levanger

Fra venstre: Linesviken's Wiljar (Mikkel) og Linesviken's Tjalve (Jakki), Frolfjellet, september 2020. 
Foto Jann-Magnar Fiskvik.

Ragnhild Kleven Fiskvik sammen med Mikkel og Jakki på 
Storåsen i Munkeby, Juni 2020. Foto Jann-Magnar Fiskvik.

Jakki, Mikkel og Ingeborg Kleven Fiskvik, Breitind på Syv 
søstre, Sandnessjøen juli 2019. Foto Jann-Magnar Fiskvik.

Til venstre: Linesviken's Tjalve (Jakki), til høyre: Linesviken's Wiljar (Mikkel), begge bildene tatt på 
Glonka, Frolfjellet i Levanger, august 2018. Foto Jann-Magnar Fiskvik.
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Lenes familie i Narvik har hatt lunde-
hunder i mange år, og da deres Ronja 
fikk et kull på to gutter og ei tispe i 2017, 
var vi så heldige at vi fikk Luna inn i våre 
liv. Vi kom kjapt i kontakt med andre 
lundehundeiere i Tromsø, og forsto fort 
at de fleste lundehundeiere er lidenska-
pelig opptatt av rasen og deres eiere. 

I 2019 bestemte vi oss for at vi ønsket å 
forsøke å få vårt første kull. Som nybe-
gynnere var dette en prosess med mye 
nytt å sette seg inn i, men med veldig 
god hjelp fra mange hjelpsomme og er-
farne mennesker i lundehundmiljøet, 
gikk det ganske fort. Luna var først en 
uke på dating hos flotte Storm, men det 
ble ikke noe paring mellom dem. Der-
etter skjedde det magiske ting sammen 
med Mio, den 12. og 13.desember, hos 
Nina og Daniel i Skulsfjord.  

Vi var først på besøk hos dem den 12. 
desember og fikk raskt en bekreftelse på 
at Luna og Mio var en god match, selv 
om det ikke ble full action denne dagen. 
Da vi kom på et nytt besøk dagen etter, 
rakk vi så vidt å komme inn i gangen hos 
Nina og Daniel, før Mio og Luna var i 
gang. Nina hadde bydd på kaffe, men vi 
kom aldri så langt og vipps var de fer-
dige. Jobben ble kvalitetssikret dagen 
etterpå og grunnlaget for et nytt lunde-

hundkull var lagt. 

Luna var i fin form hele drektigheten og 
på dag 59, den 10.februar 2020, kom de 
fire gutta boys til verden. Anett (Lenes 
søster) og Lukas (nevø) hadde tatt turen 
fra Narvik, og sammen fikk vi være med 
på en helt fantastisk og uforglemmelig 
opplevelse. 

Vi hadde forberedt oss godt. Selve fødse-
len gikk helt fint hjemme, uten kompli-
kasjoner, men den siste valpen som kom 
ut var fryktelig liten. Han veide stusseli-
ge 79 gram og vi ble straks veldig usikre 
på hvordan dette kom til å gå. Dette ble 
starten på en ti dager lang kamp om å 
redde den lille valpens liv.  

Lille, som vi kalte han, gikk ned ytterlige 

12 gram i løpet av de neste to dagene, og 
veide da 67 gram. Han hadde ikke styrke 
nok til å ta til seg næring fra mor, og var 
helt avhengig av hjelp fra oss. Vi ga han 
morsmelk, geitmelk og druesukker i en 
bitteliten pipette for hver time. Han ble 
også veid etter hvert måltid, og varme-
lampe og varmeflaske sørget for å holde 
oppe kroppstemperaturen. Det var ikke 
helt enkelt å få Luna til å bli værende i 
valpekassa i den varmen, og for den av 
oss som til enhver tid hadde vaktansva-
ret ved valpekassa, ble det en ti dagers 
kamp mot Jon Blund, hønselampa i  taket 
og en steinhard sovesofa, for å redde li-
vet til Lille. I ettertid så husker vi ikke 
helt at vi faktisk også var på jobb inni-
mellom, samt hadde tre andre valper å 
ivareta. For øvrig kan vi melde om at det 
er perfekt å få valpekull i en pandemi,

 når alt er stengt og alle må være hjem-
me.   

På dag fire bikket han fødselsvekta si og 
dagen etter tangerte han den nest minste 
valpen, Loke, med sine 100 gram. På det-
te tidspunktet fikk vi troen på at det kom 
til å gå bra og Lille begynte etter hvert 
å ta til seg melk fra mor, med hjelp fra 
oss. Vi fortsatte med kontinuerlig over-
våking, byttet på nattevaktene og Lille 

fortsatte å legge på seg, gram for gram. 
Etter tolv dager bikket han 200 gram og 
etter tjue dager veide han 400 gram. 

Det var en knallhard kamp, men med 
god hjelp fra hele familien og gode tips 
og råd fra hele lundehundfamilien, så 
overlevde den lille valpen på 67 gram. Vi 
var aldri i tvil om at vi var nødt til å

beholde ham selv og han fikk selvsagt 
navnet, Lille. 

I dag, snart ett år gammel, veier Lille 8 kg 
og har det helt strålende i familien Vest-
gård. De tre andre valpene har det også 
helt topp i sine nye familier. Sunny bor 
på Berg her i Tromsø, Loke bor i Narvik 
sammen med hans bestemor, Ronja. De 
møter vi så ofte vi kan og gjensynsgle-
den er alltid enorm. Mio stortrives i Lier 
og vi møttes i sommer da alle var samlet 
på Andøya. 

Som de aller fleste lundehunder, elsker 
våre to å være sammen med flokken sin. 
Uansett hva vi gjør, så ser det ut til at de 
også liker det samme. På tur i skogen, 
på havet, på fjellet, i lavvo, på topptur, 
til fots, på joggetur, sykkeltur eller biltur. 
Slappe av hjemme, gjerne foran en varm 
peis, i senga under dyna, bjeffe litt på 
folk som går forbi eller kommer på

besøk. Gjemme ting, lage rare lyder for å 
få noe godt, ligge på rygg i sin særegne 
stilling og få masse kos.    

Å få et kull var en stor opplevelse for oss 
og det føles i tillegg riktig og viktig å bi-
dra til å opprettholde bestanden av na-
sjonalskatten, norsk lundehund. Det er 
én av verdens mest sjeldne hunde raser 
og har i tillegg en utrolig interessant his-
torie bak seg her i Norge. 

Å være førstegangsoppdrettere var for 
oss både skummelt, spennende, mor-
somt og krevende, men det er virkelig 
noe vi vil anbefale til alle som har mulig-
heten. Da kan flere få oppleve denne helt 
fantastiske og særegne hunderasen, som 
så mange har blitt så fryktelig glade i. 

Da Lene og Tor Ivars historie startet i 2003, ble også dette starten på en fascinasjon og kjærlighet 
for rasen, norsk lundehund. Tor Ivar hadde aldri helt likt hunder og hadde aldri sett for seg et liv 
som hundeeier, men lundehunden ville det annerledes.

I Lundehundnytt nr. 3-2020 hadde 
vi en artikkel med fokus på mange 
kull, men en gang er også første 
gang man opplever å være opp-
dretter. 

I denne artikkelen forteller Lene 
og Tor Ivar om sitt aller første kull 
der resultatet var fire lundisgutter. 
Kullet kom til verden 10. februar i 
2020. 

En av valpene var liten og kun 79 
gram da han ble født, og gikk ned 
til 67 gram. Det ble en kamp for liv-
et til Lille, som ble igjen i huset og 
ble en del av familien deres.

Rasen trenger oppdrettere som har 
gitt og gir mange kull. Men det er 
like viktig med nye oppdrettere 
som kommer til etter hvert som tida 
går, og som står på for videre opp-
drett og avl fram i tid.

Valpeoppdretter med sitt første kull

Valpen Lilles kamp for tilværelsen
Tekst og bilder av Lene og Tor Ivar Vestgård

Kontraster - bror og Lille

Kullet

Lille i dag - staselig kar

Sunny, Lille og Luna

Overlevelsesplanen
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Rallylydighet klasse 3 og elite
Skrevet av Rachel Hamre, bilder av Nina Sondresen og Marianne Andersen

Klasse 3 byr på første møte med 
høyreføring. Det vil si at hunden skal gå 
på plass på høyre side istedenfor venstre. 
I klasse 3 kommer sidebyttene inn. 
Hunden skal da bytte fra venstre til høyre 
side, eller motsatt vei, på forskjellige 
måter. Man går så med hunden på høyre 
side frem til neste skilt, for så å bytte 
tilbake til venstre.

I elite vil det i tillegg til sidebytter 
komme skilt med øvelser fra klasse 1, 2, 
3 og elite som skal utføres på høyre side. 
Man kan f.eks. få skiltet «sitt-dekk-sitt» fra klasse 1 på 
høyre side.

Noen hunder tar dette veldig lett, men de som har 
gått mye på venstre side synes ofte dette kan være litt 
vanskelig. Jeg anbefaler derfor alle som tenker på å 
drive med rally å trene med hunden på begge sider fra 
starten. Da blir det mer naturlig for både hund og fører.

Det kommer også inn flere agilityhinder. I klasse 3 
har man dobbelt hinder, lengre tunnel med bue og 
lengdehopp. I elite får man også inn slalåmen. Mange 
hunder synes jo disse er ekstra moro og får dermed en 
motivasjonsboost i banen.

Et par øvelser mange allerede kan, er slalåm mellom 
beina og snurr. Disse er ganske enkle å lære inn med å 
bruke en godbit til å føre hunden der man vil ha den, 
og hundene lærer den stort sett fort. Det er jo også 
ting som er gøy å lære hunden uansett om man vil 
konkurrere eller ikke.

I elite kommer det også inn en øvelse som kan være 
nyttig med tanke på selvkontroll. Man setter hunden 
ved siden av en matskål, går ifra og roper hunden inn. 
Det er gitter over matskålen så hunden ikke får tak i 
godbiten på konkurranse. Dette er en øvelse som kan 

lønne seg å lære hunden uansett ambisjoner, da den 
lærer litt impulskontroll.

Det virker som den største utfordringen folk får når 
de går oppover i klassene, er høyreføring. Antall 
repetisjoner synker også til to i klasse 3 og kun én i elite.

Det skal jo være mer krevende desto høyere opp man 
kommer, og det er det, men det virker ofte som at 
hundene også synes det er gøyere. Blir man sittende fast 
i klasse 1 skiltene, blir det jo mye det samme. Så uansett 
ambisjonsnivå anbefaler jeg alle som liker å trene med 
hunden å se litt på øvelsene i klasse 3 og elite.

Nivået heves en del fra klasse 2 til 3, men for 
de som ikke vil konkurrere eller ikke er klare 
for klasse 3 og elite enda, er det mange artige 
skilt som kan være gøy å lære seg, og for de 
som konkurrerer og er klare for neste steg, så 
er det bare å glede seg.

Nå kommer det både høyreføring og slalåm 
mellom beina. Også her skal hunden være løs 
og uten halsbånd og sele.

Nå begynner virkelig moroa. Skiltene i klasse 3 og elite byr på mange morsomme 
utfordringer.

Jeg anbefaler fremdeles alle å gå et rallykurs 
eller flere, og spesielt når man kommer 
litt opp i klassene. Vi har mange dyktige 
rallyinstruktører rundt om i landet, så det 
bør være mulig å finne noe i nærheten.

Jeg holder jevnlige kurs i rally, og om dere 
kunne tenke dere kurs med instruktør som 
har gått rally med lundehund, eller bare har 
spørsmål, så er det bare å ta kontakt med 
meg. Enten på Hamres hundetjenester på 
Facebook eller på post@sniffersok.no.

Så sees vi i rallyringen :)

Rallylydighet er et tema som virkelig har slått an i lundehundmiljøet de siste årene. Rachel Hamre har gitt et sterkt bidrag til dette 
med sine artikler om rallylydighet i mange utgaver av Lundehund-nytt. Redaksjonen retter en ekstra takk til henne for serien om 
rallylidighet. Les mer om rallylydighet blant lundehunder i artikkelen om Årets aktivitetshund lenger framme i dette bladet!
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Lillelunden
Av Elin Mariboe

1 2 3 a + b 4 5

1 6 a + b 7 a+ b

N O R S K 8

2 a+ b L 9

3 a+b U 10

4 a+ b N 11

5 a + b D 12 13 14

6 a+ b E

7 a+ b H

8 a + b U

9 a + b N

10 D

1. Jentenavn

2. Ikke bak

3.  a) Treslag 
 b) Sier eselet

4. Fest

5. Til å ha klær i

6. a) Line Marie Eriksen 
b) Politisk parti

7. a) Sier du når du slår deg 
b) Reklame

8. Nekte

9. En Nordstuga

10. Et dyr på fire bein

11. Etternavn til en Harald

12. Vokaler

13. Jentenavn

14. Et løfte

15. Muslimsk høytid

16. Utmerket

Vannrett (gule ruter med tall) 
Der tallene har a + b etter seg, er det to ord i 
annrett linje.

Bakvendt kryssord 
I dette kryssordet er løsningsordet gitt. Du skal finne ordene rundt og få de 
til å stemme med løsningsordet.  
Løsningen finner du på side 35 i bladet.

Loddrett (grønne ruter med tall) 
Der tallene har a + b bak seg, er det to ord i lod-
drett linje.

1. Uidentifisert flygende objekt

2. a) Nummer forkortet

b) Jentenavn

3. a) Vokaler

b) Apelignende dyr

4. a) Opptrer ofte til jul

b) Engelsk nei

5. a) Sitter ytterst på strået

b) Ikke oppe

6. a) Samme som 5 a)

b) Tanke

7. a) Kartong

b) Ivrig

8. a) Sier du når det gjør veldig vondt

b) Forkortelse for doktor

9. a) Engelsk ingen

b) I orden

10. På hodet til en dronning

Her finner du strikkeoppskrifter og deres historie i Harry 
Potter bøkene. Her er det mye fint som du kan strikke 
selv, eller få en voksen til å strikke til deg. Boka kan lånes 
på ditt nærmeste bibliotek. 

Her kommer 
et tips om en 
artig bok som 
akkurat har 
kommet på 
markedet: 

Harry Potters 
offisielle 
strikke bok

Impulstreff på Helgeland
Tekst av Karen Elise Dahlmo

Etter inspirasjon fra andre deler av landet har vi prøvd å få i 
gang små impulstreff og turer i nærområdet. 

Til nå har vi vært på tre turer, den første til Marsøra ved 
 Mosjøen hvor vi tilsammen var 7 hunder med eiere som 
møtte opp. Praten gikk fra første sekund, og det var ikke 
mangel på samtaleemner. Det var første treff for Una på åtte 
måneder og Nitro på 10 uker, og de var begge trivelige bek-
jentskap.

Den andre turen hadde vi i Drevja hvor vi først gikk til 
Blåfjell hundesenter hvor vi fikk sett litt på den store trenings-
hallen som er satt opp. Vi kommer nok til å ha treff der også 
om det er ønskelig.  Etterpå fikk hundene kose seg løse i 
hunde gården hos Karen Elise og Jon mens det ble servert 
bålkaffe og bålvafler. Her deltok det til sammen 5 hunder med 
eiere. 

Den siste turen foreløpig gikk til Mostjønna hvor det var med 
to hunder. 

 Vi ser at det er behov for å møtes lokalt innimellom og å 
bygge opp et nettverk rundt lundehundene for sosialisering 
og for eierne å utveksle erfaringer og gode tips. 

Vi håper å få til flere turer utover. 

Nytt fra Rogaland
Tekst  og foto av Liv Skjervik

Som jeg skrev i fjor hadde vi grønn vinter, men januar 2021 
slo til med skikkelig vinter, og den ser ut til å fortsette med 
snø og kulde utover i februar. Så hundene får prøvd seg på 
skikkelig vinterføre, og det er mange år siden det her i lav-
landet i Rogaland ligger snø helt ut til Jærstrendene.

Det spesielle året som gikk, med pandemien gående, la en 
demper på aktivitetene med hundene også, men etter noen 
ukers pause på tirsdagstreff, startet vi opp igjen og holdt det 
gående ut året, med avslutning rett før jul. 

Da ble det servering av riskrem utendørs, været var bra, og 
mange var innom i løpet av kvelden, 27 store og små tobeinte, 
og 22 firbeinte.

I februar starter vi opp igjen med  tirsdagstreffene. Da regner 
vi med at det kommer mange nye valpeeiere og ellers alle 
«gamle og nye» lundehundeiere!
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Riktig Godt nytt år våre lundehundvenner

Håper alle sammen hadde en flott juletid og en fin start på 
det nye året.

I skrivende stund er det mange minusgrader og så mye snø 
som det ikke har vært på en «mannsalder» her ute ved kysten 

hos oss. I motsetning til i fjor 
på samme tid, da det var hek-
tisk fuglekvitter, grønn plen 
og kaffekopp i solveggen. 

Den tradisjonelle julelunsjen 
vi bruker å ha, måtte vi i 2020 
dessverre avlyse pga dette 
viruset som aldri vil gi seg. 

I stedet for ble det arrangert et 
spontantreff på Levanger den 
13. desember, der 15 hunder 
var med. Vi gikk en liten tur, 
før det ble trivsel med bål og 
jabb etterpå.

Nytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst  av Hilde Birgitte Berg Altø

Nytt fra Agder
Tekst  og foto av Gerd Langenes

2 Best In Show på samme utstilling! 

23.08.2020 på Chow Chow klubbens utstilling på Sanda 
Camping skjedde det helt utrolige. 2 Norske Lundehunder 
ble Best In Show på samme utstilling! På denne utstillingen 
var det, på grunn av Corona, bare norske dommere med god 
kjennskap til rasen vår. 

Pride Of Norway's Dew By Finnen ble først Best In 
Show Valp i sterk konkurranse blant mange valper den 
dagen. Deretter fulgte Pride Of Norway's Blue Lava på med å 
bli Best In Show!! 

Meg bekjent har ikke dette skjedd før. I dette tilfelle eies 
begge tispene av samme eier, har samme oppdretter og topper 
det hele med å ha samme far, -Moonheim Abbes Kaiser. Jeg 
må si at det var en helt utrolig fantastisk opplevelse å få være 
med på dette. Jeg sto på sidelinjen og jubla vilt og uhemma 
når lille Lina ble BIS valp på sin aller første helg i ringen. 

Men da storesøster Tindra toppa helga med å bli BEST IN 
SHOW ble jeg rett og slett stum og forsto ikke helt hva som 
skjedde før noen dunka i meg og sa vi hadde vunnet!!! Jeg var 
faktisk så sjokkert at jeg kom meg over ringbåndene uten fall 
på min vei for å gratulere den like sjokkerte eier/oppdretter 
av superjentene Anette Vabø. 

Det var full applaus og entusiasmen over at 2 lundehunder 
gikk til topps var enorm, både blant dommere, ringpersonell, 

arrangør og de andre utstillerne. Alle synes det var helt 
fantastisk og virkelig på sin plass at Lundehundene endelig 
gikk til topps x 2!! 

Som fylkeskontakt i Agder og stolt eier av jentenes far er jeg 
så glad for at jeg fikk oppleve denne dagen. Vi feiret så hardt 
med smågodt og Pepsi Max at vi måtte ha en ekstra natt på 
campingen. 

Vi fikk kjørt ett kurs i 2020, og det var kurs i Rallylydighet 
hos Sportshunder i november. Det var påmeldt 5 deltakere 
og 5 hunder. Det var ekstra gøy at det var flere nye lunde-
hundeiere med på kurset, alltid kjekt at dere nye hiver dere 
med på aktivitetene også.

Zoom-årsmøte i år
Vi holder på å forberede oss på årsmøte som vil finne sted 
søndag den 14. mars, 2021 kl 15.00. I utgangspunktet har vi 
nå satt opp dette på ZOOM, men vi håper virkelig å få til et 
fysisk møte. Om vi er så heldige å få til det, vil møtet bli ar-
rangert i Stjørdalsområdet i år.

Årets program
Årets program er under utarbeidelse og vi planlegger kurs 
til våren i kombinert rally/nosework. Har ikke fått noen helg 
enda, men oppdateringer kommer.

Det vi har spikret dato på så langt, er vårtreff på Lonkan 
Gård søndag 18.april.Eller så vil vi prøve å få til noen spont-
antreff rundt om i Trøndelag, det vil også bli informert om på 
FB-side/gruppe.

Suksess med grasrotandel
Det som også er veldig gøy for avdeling Trøndelag, er at så 
mange ønsker å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk 
Tipping. 2020 brakte inn hele kr 15351,50 til oss, og det kom-
mer alle medlemmer i avdelingen til gode gjennom sponsing 
av kurs etc. 

Tusen hjertelig takk alle sammen som er med å støtte oss! 
Ønsker flere å gjøre det samme, så finner dere oss enklest ved 
å søke med org.nr 995 195 852.

Ønsker dere alle en fortsatt flott vinter, også er 
det ikke lenge til vi har vår også.  Vi håper at det 
lar seg å gjennomføre årets aktiviteter, og håper 

å se mange av dere der i 2021.

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

Foto Jann-Magnar Fiskvik

De fem deltakerne med lundehunder på kurset i rallylydighet, fra venstre - Gunn Tove Ormset med Qaisa, Gry Wenche Ormset med 
Ayla, Magnar Kjøsen med Nila , Mari Østgaard med King og Hege Charlotte Faber med Alpha, foto Tone R. Thingstad

Deltakere i konsentrert arbeid, fra venstre Magnar 
Kjøsen med Nila og til høyre Mari Østgaard med King, 
foto Tone R. Thingstad
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
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
Merethe Boneng
Iren Storli
Siri Monkan

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Vara til valgkomite

Mari Østgaard
Trond Åge Seem
Unni Storli
Tonje Andersen
May Elisabeth Lernæs Selbekk

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

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

Gerd Haugen, tel: 32 79 15 70, 
e-post: gerd-haugen@altiboxmail.no

Hanna Gautun, tel 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook

Spesielt for giardia:
Gerd Langenes, tel: 909 05 070
e-post: giardia@lundehund.no

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.

Valpeformidler
Alejandra Garcia, 
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, 
Hanna Gautun, tel: 911 09 116, 
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
Torbjørg Lille Wagtskjold, tel: 909 74 408, 
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 477 64 787

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

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita Hartvigsen Daverdin, tel: 922 36 662
Alejandra Garcia, tel: 413 29 367
Astrid Driva Rødsand, tel: 481 85 004

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  
e-post: kalender@lundehund.no
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
e-post: utstillingshund@lundehund.no 
Ellen Utsi
Anette Vabø

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
e-post: aktivitetshund@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud 
___________________________

*   Permisjon.

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

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

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

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,  
tel: 915 25 944, 
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Troms og Finnmark, sør
Nina Schneider, tel: 994 70 766. 
e-post: schneidernina77@gmail.com

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

Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, tel: 913 95 658,
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com

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

Trøndelag, sør
Hilde Birgitte Berg Altø, 
tel: 995 65 676
e-post: teamleksalunden@gmail.com

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

Vestland
Torbjørg Lille Wagtskjold, 
tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Rogaland
Liv Skjervik, tel: 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com

Agder
Gerd Langenes, tel: 909 05 070, 
e-post: gerd.langenes@gmail.com

Vestfold  og Telemark
Tove Strandmoe,  tel: 908 54 654, 
e-post: strandmoe@online.no

Viken vest
Kristin Duvold, tel: 928 30 771,
e-post: kriduvold@hotmail.com   

Viken øst
Irene Zakariassen, tel 476 50 745,
e-post: irza@outlook.com

Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com

Innlandet vest
Gro W. Viken, tel:  905 85 277, 
e-post: groviken@online.no

Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128,  5148 Fyllingsdalen

Vi har noen få eksemplarer av 
Lundehund-kalenderen igjen

Den koster også i år kr. 200,- + porto, og du 
kan sikre deg en på e-post hos  

lundebua@lundehund.no

Et intenst snø-nærbildet er av Amie (Vingheia´s Vendelin), eier og foto Solveig B. Steinnes


