
Medlemsblad for Norsk Lundehund KlubbMedlemsblad for Norsk Lundehund KlubbMedlemsblad for Norsk Lundehund KlubbMedlemsblad for Norsk Lundehund Klubb    
Nr 3, september 2008 29 årg. 



Side 2  

 

Dommer Christen Lang med BIR, CACIB og Verdensvinner 2008 : den finske 
tispen EUW06, FINUCH Goblin Bessy Borghild (oppdrettet av Sarianne Vaisa-
nen). Eier Pia Suopanki til høyre.    Foto: Anneli Rosenberg 

Tina av Vinterskogen.                                      Foto: Gunn Tove Ormset 

Forside foto: Løvheims Jormundgand (Garm), eier Richard Normann, Tverlandet. 
Foto: Magnus Enger 



Side 3  

 

Redaksjonskomité Redaksjonskomité Redaksjonskomité Redaksjonskomité  
Lundehund-Nytt med felles e-post redaksjon@lundehund.noredaksjon@lundehund.noredaksjon@lundehund.noredaksjon@lundehund.no 

Elin Strand (leder), kan også nås på separat e-post redaksjonredaksjonredaksjonredaksjon----leder@lundehund.noleder@lundehund.noleder@lundehund.noleder@lundehund.no   
Helge Tollefsen, Gunn Tove Ormset og Maien Munthe-Kaas. 
Postadresse til redaksjonskomitéen: Postadresse til redaksjonskomitéen: Postadresse til redaksjonskomitéen: Postadresse til redaksjonskomitéen:     
Redaksjonskomité for Norsk Lundhund-nytt v/ Elin Strand, Svarthammarvn. 63, 

8015 Bodø. Mobil: 91618488, Tlf: 75585889 
 
Forfatterne er ansvarlige for innholdet i egne artikler.  Trykk: Grenland Reklame AS 

 
Frist for stoff til LUNDEHUND-NYTT: 15.november, 15.mars, 15.juni 

- LUNDEHUND NYTT - 

Klubbens adresseKlubbens adresseKlubbens adresseKlubbens adresse    
Norsk Lundehund Klubb v/leder Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss. 

Klubbens regnskapsadresseKlubbens regnskapsadresseKlubbens regnskapsadresseKlubbens regnskapsadresse    
Norsk lundehund Klubb,  v/kasserer Christer V. Gimse, Skrabben 1 B, 0682 Oslo. 
KTO  KTO  KTO  KTO  7877 06 94409  IBAN  IBAN  IBAN  IBAN  O91 7877 0694 409 BIC / SWIFT  BIC / SWIFT  BIC / SWIFT  BIC / SWIFT  DNBANOKKXXX 
 

STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008  STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008  STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008  STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008      
Felles eFelles eFelles eFelles e----post post post post styret@lundehund.no    
Leder: Leder: Leder: Leder: Anita Aunli. Eikaveien 11, 1597 Moss.  
Tlf. 69 20 62 96/478 84 964. leder@lundehund.no  

Sekretær: Sekretær: Sekretær: Sekretær: Toril T. Munthe-Kaas. Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.  
Tlf. 51 61 74 20/91 33 21 11 

Kasserer: Kasserer: Kasserer: Kasserer: Christer V. Gimse. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 97 47 96 79 

Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Jan H. Opsanger. Omvikedalsveien 51, 5464 Dimmelsvik.  
Tlf. 53 48 17 29/99 57 41 39 

Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Beate-Annette Løvlid. Hansvoll gård, 9050 Storsteinnes.  
Tlf. 99 48 80 74 

Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem: Kristin Killi. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 40 22 37 76 
Seniorkonsulent: Seniorkonsulent: Seniorkonsulent: Seniorkonsulent: Sofie Schønheyder. Gullbergs v. 28, 0375 Oslo. Tlf. 22 52 15 63 

- Norsk Lundehund Klubb - 

Annonsepriser for medlemmerAnnonsepriser for medlemmerAnnonsepriser for medlemmerAnnonsepriser for medlemmer    
Helside fargeannonse: 500,- 

Halvside fargeannonse: 250,- 
Annonsepriser for eksterne annonsørerAnnonsepriser for eksterne annonsørerAnnonsepriser for eksterne annonsørerAnnonsepriser for eksterne annonsører    
Helside fargeannonse: 1000,- 
Halvside fargeannonse: 500,-  

 
Helside svart/hvittannonse: 150,- 

Halvside svart/hvittannonse: 75,- 
 
Helside svart/hvittannonse: 500,- 
Halvside svart/hvittannonse: 250, 
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- NLK AVDELINGER - 
Avdeling TrøndelagAvdeling TrøndelagAvdeling TrøndelagAvdeling Trøndelag    
Styreleder: Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 7, 7024 Trondheim  

Tlf. 72555785, mobil 91109116, e-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
Nestleder: Siri Monkan, Ola Frosts veg 2 A, 7031 Trondheim 
Mobil: 915 85 003, e-post: smonkan@hotmail.com 
Styremedlem: Solvor Melum, Bratsbergvn. 453, 7039 Trondheim  

Tlf. 73 83 70 28,  
e-post: solvor.melum@c2i.net 
Sekretær: Eiliv Hofstad, Austasfjord, 7900 Rørvik  
Tlf. 74 39 38 61 mobil: 930 21 653 e-post: eiliv.hofstad@ntebb.no 

Kasserer: Siv Kristin Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim  
Tlf 72 50 50 14, mobil: 98801987 
 

Avdeling NordlandAvdeling NordlandAvdeling NordlandAvdeling Nordland    
Styreleder: Brit Mari Olsen Solvang, Langfjellv. 347, 8615 Skonseng  
Tlf. 75 14 82 10. e-post: obrima_s@hotmail.com 
Nestleder: Snorre Warholm, Sømna,  

Tlf: 750 28562, e-post: snorre.warholm@monet.no 
Styremedlem: Aud Røstgård, Værøy, Tlf: 76095185, e-post: audcamilla@gmail.com 
Kasserer: Iren Fjellgaard, Lovund, Tlf: 91381289, e-post: iren@utnett.com 

Min älskade gammelgubbe Brakar som fortfarande ser så välbehållen ut! 
Grattis Ingvild till att ha fött upp tre världsvinnartitlar! 
Verdensvinnerveteran Bamse Brakar av Vinterskogen, eier / foto: Elin Müller 
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FinnmarkFinnmarkFinnmarkFinnmark Line Suomalainen. Ulvestad gård, 9925 Svanvik.  
Tlf. 402 00 442. E-post: linesurf@online.no 

Troms Troms Troms Troms Merete Evenseth. Toras veg 41, 9022 Krokelvdal.  
Tlf. 916 44 269. E-post: mereteevenseth@yahoo.no 
NordNordNordNord----Trøndelag Trøndelag Trøndelag Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik. E-post: eiliv@hofstad.cc 
SørSørSørSør----Trøndelag Trøndelag Trøndelag Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim.  

Tlf. 73 83 70 28. E-post: solvor.melum@c2i.net 
Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal Astrid Olsen. Samfjord, 6270 Brattvåg.  
Tlf. 70 21 54 42. E-post: frigg@online.no 
Sogn og Fjordane / Hordaland Sogn og Fjordane / Hordaland Sogn og Fjordane / Hordaland Sogn og Fjordane / Hordaland Bjarne Hjelmeseter. 5474 Løfallstrand.  

Tlf. 53 48 03 19/986 22 510 E-post: bjarne.hjelmeseter@knett.no 
Rogaland Rogaland Rogaland Rogaland Liv Skjervik. Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.  
Tlf. 51 67 22 16. E-post: livskjervik@hotmail.com 

ØstØstØstØst---- og Vest og Vest og Vest og Vest----Agder Agder Agder Agder Tor Omholt. Omholt, 4824 Bjorbekk.  
Tlf. 37 09 32 68. E-post: mulleliten@c2i.net 
Hedmark / Oppland Hedmark / Oppland Hedmark / Oppland Hedmark / Oppland Gro W. Viken. Sandrud, 2647 Sør-Fron.  
Tlf. 905 85 277. E-post: groviken@online.no 

Østfold Østfold Østfold Østfold Anita Aunli. Eikavn. 11, 1597 Moss.  
Tlf. 69 20 62 96. E-post: aniaunli@online.no 
Buskerud / Vestfold / Telemark Buskerud / Vestfold / Telemark Buskerud / Vestfold / Telemark Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre.  

Tlf. 32791570. E-post: ger-ha@online.no 
Akershus / Oslo Akershus / Oslo Akershus / Oslo Akershus / Oslo Karianne Lid. Konglevegen 29, 2150 Årnes.  
Tlf. 930 02 541/411 77 481. E-post: kalid@broadpark.no 

- REGIONALE KONTAKTER - 

Bare sov dere, mamma passer på....          Foto: Torild Olsen 
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- KOMITEER OG TILLITSVALGTE - 
Revisor  Revisor  Revisor  Revisor  Frida Tove Meland. 7510 Skatval. Tlf. 74 80 32 86 
Vararevisor Asle Olsrud. Movn. 13, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 17 27 24/ 94 62 84 84 

 
ValgkomiteValgkomiteValgkomiteValgkomite    
Sigrunn Rytter. Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll. tlf. 63 96 59 08/97 47 66 08. e-
post: ervulablaa@hotmail.com 

Karen Elise Dahlmo. Drevja, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 18 76 64 e-post: ke-
lise@dahlmo.no 
Helge Tollefsen. Berglivn. 16 B, 3023 Drammen. Tlf. 91 14 06 42. e-post: 
helge@tollefsen.info 

Varamedlem Olav Runde. Peder Klowsgt. 1, 4010 Stavanger. Tlf. 51 53 10 43 
 
VærøyVærøyVærøyVærøy----treffet treffet treffet treffet     

Leder: Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen.  
Tlf: 90051420 epost: ked@dahlmo.no/ke-lise@dahlmo.no 
Medlem: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell.  
Tlf.74821323 / 92236662 E-post: ritadaverdin@yahoo.no 

Fra styret: Jan H. Opsanger , Omvikedahlsveien 51, 5464 Dimmelsvik,  
Tlf. 53481729 / 99574139 E-post: j-helops@online.no 
  

UtstillingskomiteenUtstillingskomiteenUtstillingskomiteenUtstillingskomiteen    
Leder: Ingvild S. Espelien, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim.  
Tlf. 90114352  E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no 
Medlem: Torild Olsen, Postboks 95 , 4339 Ålgård.  

Tlf. 51619321 / 95495226 E-post: torildo3@online.no 
Medlem: Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure, Norge  
Tlf.  +47 915 50 998 / +46 70 223 6499 
E-post: gtormset@online.no / gtormset@gmail.com. 

Fra styret: Kristin Killi, Skrabben 1b, 0682 Oslo.  
Tlf. 40223776  E-post: kristin.killi@gmail.com 
 

AvlsrådetAvlsrådetAvlsrådetAvlsrådet    
Leder: Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg , 7039 Trondheim.  
Tlf. 90114352  E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no 
Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen.  

Tlf. 55951701 E-post: chr-lan@online.no 
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.  
Tlf. 51672216 E-post: livskjervik@hotmail.com 

Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim 

Tlf. 91109116  E-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
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Valpeformidler: Valpeformidler: Valpeformidler: Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes Tlf 51672216, mobil 
95886117, e-post: livskjervik@hotmail.com 

Klipparkiv, lundehund i media: Klipparkiv, lundehund i media: Klipparkiv, lundehund i media: Klipparkiv, lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,  
1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, e-post: r-tors@online.no. 
UtstillingsUtstillingsUtstillingsUtstillings----resultater resultater resultater resultater Siw Gjerdingen. Emsevn. 168, 2770 Jaren. Tlf. 988 23 899 
Klubbeffekter / materialforvalter: Klubbeffekter / materialforvalter: Klubbeffekter / materialforvalter: Klubbeffekter / materialforvalter: Toril Munthe-Kaas, Hagaskaret 2, 4330 Ålgård. 

Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Jan Opsanger og Anita Aunli 
Vararepresentanter: Kristin Killi og Christer Gimse 
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Gro W. Viken, Sandrud, 
2647 Sør-Fron 

Spørreskjema vedr. kull og parringer: Spørreskjema vedr. kull og parringer: Spørreskjema vedr. kull og parringer: Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre 
Medlemskartoteket: Medlemskartoteket: Medlemskartoteket: Medlemskartoteket: Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss 
Klubbens hjemmeside: Klubbens hjemmeside: Klubbens hjemmeside: Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no 

Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, e-post 
vevsjef@lundehund.no  
 
Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb : 358 (pr. 09/09-08)  

 
”Lundehund-Nytt er et organ for hele klubben og skal tjene interessen til rasen Norsk 
Lundehund og alle klubbens medlemmer. I bladet skal det ikke trykkes artikler eller 

innlegg som inneholder påstander der enkeltpersoner omtales på injurierende måte. 
Inleggene skal holdes i en tone som harmoniserer med god folkeskikk. ” 
Hilsen Styret 

Beyla i lyngen. I forrige nummer av Lundehund-
nytt ble følgende dessverre utelatt under VINNE-
RE AV VANDREPOKALER,TROFEER o.a.: Utstil-
lingens eldste hund tildeles seidel med klubbens 
logo, 19142/95 – NORD UCH Beyla – født 
20.08.1995 – Eiere/oppdrettere: Unni og Eiliv 
Hofstad      Foto: Unni Hofstad 
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- FRA KLUBBENS LEDER - 

Så var denne sommeren som var så alt 
for kort over. 

Jeg vil starte med å takke redaksjonsko-
miteen med et flott blad. Synes det var 
spesielt koselig at vi har fått en spesiell 
barne- og ungdoms spalte. Spennende. 

Vi i styret skal prøve å møtes her i Moss 
den 20-21 september. Ellers så har vi 
møtene våre på skype. Det fungerer på 
de lettere sakene, men er vanskeligere 

når det er noe som skal diskuteres 
nøye. Da er det greit å sitte rundt et 
bord å prate, så jeg ser frem til en pro-

duktiv helg. 
Kristin kan dessverre ikke være med, 
siden hun er på reise i Australia. Beate 
blir heller ikke med oss siden det blir for 

langt å reise, men hun blir med oss på 
telefon. 
Ellers så har jeg pendlet frem og tilbake 

gjennom Oslofjord tunnelen i det siste. 
Vi har prøvd å pare Jara, så nå går vi 
bare og venter på noen søte små. Vi vet 
ikke om hun har tatt seg ennå, men 

Jara er helt sikker i sin sak. Hun kan 
ikke springe når vi er ute på tur, bare 
rusle litt. Og hun kan heller ikke gå forbi 
et papir i tilfelle det er noe spiselig i det. 

Så turene kan til tider være en utford-

ring. Når vi er på dressurkurs er det i 
hvert fall ikke snakk om å hoppe over 

noe hinder (uansett hvor lavt det er). 
Hun ser på Mette og lurer på om hun er 
dum eller noe sånt, som tror at denne 
kroppen har tenkt å gjøre sånne an-

strengelser.  
Hvis vi har glemt noe spiselig på bordet, 
går hun med den største selvfølge opp 
og henter det. Når det er mattid, er det 

om å gjøre å spise opp maten sin så fort 
som mulig, slik at hun kan ligge på si-
den av Tussi å tigge. Hun spyttet ut 

noen kuler til henne noen ganger, så nå 
tror hun at Tussi alltid skal dele maten 
sin med seg. 
Siden dette eventuelt blir vårt første 

kull, er vi både spent og engstelig for 
hva som skal skje. Vi har alliert oss med 
Gerd Haugen som kan bistå oss på tele-

fon og en oppdretter på toller som kan 
komme og hjelpe oss hvis vi trenger 
det. Så da tror vi det skal gå fint. 
Dette var alt fra Moss for denne gangen. 

Dere må ha en flott høst alle sammen. 
  
Hilsen Leder i NLK 
Anita Aunli  

Foto: Dagrunn Mælhen 
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- REDAKTØRENS SPALTE - 
Det er blitt høst med fine farger, sopp 
og bær i skogen, og ekstra deilige lukter 

i naturen. Dette er definitivt redaktørens 
yndlingsårstid! Jeg har innarbeidet en 
egen teknikk som veksler mellom å 
plukke sopp, børste og rense den, og 

samtidig kaste en og en forbit så langt 
jeg klarer. Hundene elsker simpelthen 
dette. De bykser rundt i skogen og snu-
ser opp maten med stor entusiasme. Uti 

marka smaker maten mye bedre enn 
inne i ei skål på kjøkkenet. Jakt- og 
sporinnstinktene blir holdt ved like, jo 

vanskeligere, jo artigere! 
Sommeren ble innledet med at vi med 
hjelp av kikkert kunne se horder av lun-
defugl på havet fra stua vår. Å, så kjekt, 

var min første tanke, helt til det ganske 
fort gikk opp for oss at dette synet 
egentlig betyr tragedie! Det har vært 

krise for lundefuglen langs hele kysten i 
år, de finner ikke nok mat og drar derfor 
ekstra langt etter den. Lundefugl har 
vært observert på uvante plasser, langt 

inni fjordene på jakt etter føde. Hvordan 
skal det egentlig gå med denne nydelige 
sjøfuglen vår når utsiktene forverres år 
for år? 

Sommeren fortsatte med hytteliv, Lofo-
tutstilling i hyggelig sosialt lag og deret-
ter forsøk på parring av husets tispe. 

Denne gangen skulle vi ut å finne hann-
hund og prosjektet viste seg å være 
langt vanskeligere enn når husets egen 
hannhund gjør jobben. Hva kalles det? 

Nice try? Jeg registrerer også i siste 
Hundesport at det fra 1.oktober innføres 
nye etiske grunnregler for avl og opp-

drett fra NKK. Hvis man vil førsøke par-
ring av tispe som er fylt 8 år må det 

søkes NKK spesifikt om dette på eget 
skjema og inkludere veterinærattest. 

(Les mer på s.45 i nr.8/08). 
Mange lundehundfolk reiste over til 
Stockholm i sommer og var med på 
Verdensutstillingen. Det må ha vært en 

fantastisk opplevelse å få med seg det-
te. Gratulerer til alle dere som fikk be-
kreftet at dere har flotte raserepresen-
tanter! Christen Lang beretter i dette 

nummer om Verdensutstillingen. Kan-
skje enda flere stiller når det skal avvik-
les i Danmark (Herning) i 2010? Apro-

pos Danmark, undertegnede klarte å 
forlegge informasjon om sommerens 
danske lundehundtreff, ergo kom det 
ikke med i forrige nummer av LHN, det-

te beklager jeg dypt. Kan vi kalle det 
startvansker...? Stein Greter forteller i 
dette nummer fra evenementet. 

Avslutningen av sommeren ble et nyde-
lig lundehundbryllup. Dette betyr ikke 
hunder i kjole og hvitt, men tobeinte 
lundehundvenner som fikk hverandre. I 

talen fra en av lundehundfolket var 
LUNDEHUNDEN I SENTRUM, det likte 
jeg knakende godt. Jeg tror mange lun-
dehundfolk vet å benytte enhver anled-

ning til å profilere rasen. Selv har jeg i 
sommer delt ut ganske så mange ek-
semplarer av den nye fine brosjyren 

som klubben har laget (kan skrives ut 
fra klubbsidene på nettet). Følte meg 
som lundehundens apostel. 
Jeg har i det siste reflektert over følgen-

de : tenk så mange hyggelige lunde-
hundfolk du har møtt, rause, snille men-
nesker med felles lidenskap. 

Her om dagen hadde jeg på jobb en 
krimlydbok mellom hendene med titte-
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len «Menneske uten hund», dette ga assosiasjoner til et særdeles stusslig og utenke-
lig liv. Fortsatt god høst med lundehund! 

 
Elin Strand 

----    PRESENTASJON AV ARRANGEMENTSKOMITEEN FOR 

VÆRØYTREFFET 2009 - 

Karen Elise DahlmoKaren Elise DahlmoKaren Elise DahlmoKaren Elise Dahlmo    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Jeg heter Karen Elise Dahlmo, er 52 år 
gammel, gift og har to voksne barn. 
Vi bor midt i skogen i Drevja, ca 25 km 
fra Mosjøen og jobber som styrer i en 

barnehage. 
Vi fikk vår første lundehund i 2001 og 
ble etter hvert klar over at dette ikke 

«bare» var en hund, men også en hun-

derase med en spesiell og spennende 
historie og væremåte. 

Det gikk ikke lang tid før flokken utvidet 
seg til tre og de siste årene fire hunder 
og vi ser at vi har fått  fire personlighe-
ter som stadig gir oss morsomme over-

raskelser. 
Vi fikk muligheten til å reise til Værøy i 
2005 og hadde stor glede å se på alle 
hundene som kom fra fjern og nær og 

også å gjøre nye bekjentskaper og treffe 
gamle kjente. 
Håper at vi får et trivelig treff til neste 

år med mange hunder og eiere som får 
se omgivelsene og fornemme litt av det 
livet som hundene våre kommer fra. 
Det blir et spennende år med planleg-

ging og sikkert mange utfordringer og 
jeg ser fram til arbeidet med Værøytref-
fet med stor glede. 

                    

Rita H. DaverdinRita H. DaverdinRita H. DaverdinRita H. Daverdin    

Vi henviser til tidligere presentasjon av 

Rita i LHN nr 3/07 

Jan H. OpsangerJan H. OpsangerJan H. OpsangerJan H. Opsanger    
    

    

    

    

    

    

    

    

 

Vi henviser til tidligere presentasjon av 
Jan  i LHN nr 3/07 
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- PRESENTASJON AV UTSTILLINGSKOMITEEN FOR 

SPESIALEN 2009 - 

Kristin KilliKristin KilliKristin KilliKristin Killi    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Jeg er 25 år og kommer fra Hitra i Sør-

Trøndelag. Jeg flyttet til Trondheim når 
jeg var 16 år, og nå har jeg bodd i Oslo 

i drøyt 2 år. Jeg har bestandig vært glad 
i dyr, og ble kjent med lundehund gjen-

nom Ingvild Espelien - min lærer på Øya 
VGS. Jeg går for tiden 2. året 
barnevern på høgskolen i Oslo, og er fra 
før IKT Driftsoperatør. Vi har nå hatt 

Eriksro Lunde-Fenris i 3 år, og vi kom-
mer alltid til å ha en lundehund i huset, 
vi er helt fortapt (det er det nok mange 
som kjenner seg igjen i...). Nå gleder 

jeg meg veldig til å ta del i den nærmest 
sagnomsuste spesialen som hvert fjerde 
år er på Værøy. Jeg har stor tro på at 

det blir en fin langhelg, og håper å møte 
mange kjente og nye to- og firbeinte! 

Ingvild EspelienIngvild EspelienIngvild EspelienIngvild Espelien    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi viser til tidligere presentasjon 
av Ingvild 

Torild OlsenTorild OlsenTorild OlsenTorild Olsen    
 

 
 
Vi viser til tidligere presentasjon  
av Torild 

Gunn Tove OrmsetGunn Tove OrmsetGunn Tove OrmsetGunn Tove Ormset    
 
Vi viser til presentasjon i forrige Lundhundnytt 
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RasekompendietRasekompendietRasekompendietRasekompendiet    
Dette har vært en gjenganger over to 

år, nå, at rasekompendiet er underveis. 
15.09.08 møtes deler av avlsrådet for å 
gå igjennom en ferdig redigert utgave. 
Min mor, Turid Jensen, har redigert inn 

alle bilder og satt teksten slik komiteen 
for kompendiet ønsket.  Det gjenstår 
likevel litt arbeid før kompendiet kan 
sendes NKK for godkjenning. Teksten 

må kvalitetssikres en siste gang, vi må 
sjekke at redigeringen ble som vi tenkte 
oss, og kanskje mest viktig nå, vi må 

kontrollere at bildene er slik vi ønsker. 
Når vi i avlsrådet har sagt oss fornøyde, 
vil noen av de som satt i den opprinneli-
ge komiteen få kompendiet tilsendt for 

gjennomgang og kvalitetssikring. Slik 
kan vi føle oss trygge på at rasekom-
pendiet blir slik Norsk Lundehundklubb 

vil ha det. 
 
TysklandTysklandTysklandTyskland    
Kunngjøringen i forrige nr av Lunde-

hundnytt og på vår hjemmeside, der 
avlsrådet fraråder eksport til Tyskland, 
vakte mange reaksjoner. Ikke minst har 
tyske oppdrettere reagert. To fra avlsrå-

det hadde derfor et møte med to tyske 
oppdrettere i august, hvor vi forklarte 
saken. Vi presiserte at det ikke forelig-

ger eksportforbud, men en fraråding. 
Om en oppdretter likevel velger å eks-
portere, er dette oppdretterens eget 
valg. Har man et samarbeid med en 

oppdretter i Tyskland og ønsker å fort-
sette dette, er det helt akseptabelt. 
Avlsrådets fraråding er av hensyn til 

faren for å miste gode avlsdyr, samt å 
spare norske oppdrettere for ubehageli-
ge erfaringer i forbindelse med grunnlø-

se avlsforbud på en hund man har solgt. 
 

AvlsbreddeAvlsbreddeAvlsbreddeAvlsbredde    
Uttrykk som avlsbredde, genetisk varia-
sjon og genetisk diversitet har vært i 
skuddet noen år nå. Hva ligger i disse 

begrepene når det gjelder oss som har 
en sjelden og fåtallig hund? De fleste 
som har lundehund vet at vi skal forsøke 
å pare to lundehunder som er lite be-

slektet med hverandre når vi avler. Det-
te er ikke alltid så lett. Mye skal klaffe. 
Hannen skal klare å pare, tispa skal 

være villig til å la seg pare av hannen, 
og man skal helst slippe å reise 100 mil 
hver vei for å pare hunden, for det pas-
ser aldri med en slik lang reise når tispa 

får løpetid og vi endelig har tid til valper. 
Slike praktiske hensyn kan gjøre at man 
velger en nærmere hannhund som kan-

skje er nærmere beslektet. Avlsrådet 
anbefaler normalt at to hunder som pa-
res ikke skal ha felles besteforeldre. 
Dette er ikke et absolutt krav. Er det 

ellers lite innavl i generasjonen bak, kan 
man pare to slike hunder. Det kan bli en 
innavlsgrad på noe over 3, og er høyere 
enn ideelt. Ideelt vil vi helst at innavls-

graden skal ligge på under 2.  
 
InnavlsgradInnavlsgradInnavlsgradInnavlsgrad    

Vet du ikke hva innavlsgraden er? Den 
oppgis oftest i % og står for prosentvis 
andel felles gener hos hundens foreldre. 
Hvis du bruker dogweb, er den i dag 

tilgjengelig under funksjonen ”fiktiv 
stamtavle” der kan du velge å se 
”innavl” på stamtavlen. Sjekk alltid inn-

avlsgrad for 5 generasjoner, det er den 
innavlsgraden du har nytte av å vite. For 
moro skyld kan du sjekke for flere eller 

- NYTT FRA AVLSRÅDET - 
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færre generasjoner også, og se hva som 
forårsaker variasjonen i innavlsgrad. Alle 

lundehunder er i slekt, det vil du se der-
som du får innavlsgrad 0% på 5 genera-
sjoner. Ved å øke antall generasjoner, 
vil innavlsgraden på ett eller annet tids-

punkt øke. 
Har det noen betydning at vi innavler? 
Ja. Når vi innavler, parer vi dyr som er 
mer genetisk like enn gjennomsnittet for 

rasen. Dermed får valpene mange gener 
som er like fra far og mor. Dyr som er 
genetisk like, står særlig dårlig rustet 

hvis miljøet rundt dem forandrer seg. De 
vil dermed være utsatt ved smittsomme 
sykdommer, stress og andre ytre på-
virkninger. Det er også større fare for at 

to sykdomsgener møtes i samme hund, 
og sykdommer som ikke har slått ut før, 
kan dermed oppstå. Slike sykdommer 

kan være arvelige øyelidelser, hudsyk-
dommer, fordøyelsessykdommer osv. Så 
godt som alle hunder er bærere av ge-
ner for en eller flere sykdommer. Ved å 

avle på dyr som er lite i slekt, minker 
faren for at slike skjulte (recessive) syk-
domsgener møtes så sykdom slår ut.  
 

ImmunforsvaretImmunforsvaretImmunforsvaretImmunforsvaret    
Særlig er innavl synlig når det gjelder 
immunforsvaret. Hunder som har liten 

genetisk variasjon, er mye mer utsatt 
for infeksjoner og andre påvirkninger på 
immunforsvaret. Immunforsvaret funge-
rer best dersom det består av en masse 

ulike gener som kan hjelpe 

hverandre og bytte på å virke 

etter et meget sinnrikt og komplisert 
system. Innavlede hunder har ikke den-

ne variasjonen og kan dermed mangle 
forsvar mot sykdommer og andre ytre 
påvirkninger. 
 

Har vi innavlsproblem på lundehund i 
dag? 
Vi ser ikke i dag de klassiske effektene 
av innavl på lundehund. Hundene er 

stort sett meget friske, friskere enn de 
fleste andre hunderaser. Tispene får 
relativt store kull, ofte 4 valper. Hanne-

ne greier som regel å pare, og tispa har 
oftest tydelig løpetid. Jeg sammenligner 
her med flere raser jeg har kjennskap 
til. Likevel vet vi at faren lurer for en 

rase med så snevert utspring. Derfor må 
vi fortsette det gode avlsarbeidet, og 
huske tommelfingerreglene: 

 
- Helst pare hunder slik at valpens 
stamtavle bare har ulike navn 
- Helst ikke gjenta samme kombinasjon 

mange ganger, men velge ny hannhund 
til tispa, og låne bort hannen din til and-
re oppdrettere 
- Bare avle på hunder som er friske 

- Forsøke å avle på flest mulig av de 
hundene som er friske og helst alle tis-
per 

Og om du lurer på noe, så er du vel-
kommen til å kontakte avlsrådet for 
hjelp! 
Ingvild Svorkmo Espelien 

Lois Dräktig       
Foto: Ukjent 
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- NYTT FRA VALPEFORMIDLER - 

Hittil i år er det født 32 valper ( pr 31. 
august.) Vi ligger med andre ord dårlig 

an i forhold til tidligere år med antall 
valper! 
Men det er gledelige meldinger om par-
ringer av flere tisper i hele landet så da 

kan vi forhåpentligvis ende opp med et 
brukbart antall valper i slutten av året 
likevel. 
Har vi flere nye oppdrettere i år, tro? 

Jeg har hatt endel forespørsler etter 
valper, og spesielt tispevalper, men na-

turen ordner selv med kjønnsforde-
lingen, og vi ender som regel opp med 

noenlunde lik fordeling av hanner og 
tisper. Valper blir det til alle etterhvert, 
men noen må vente en stund på "sin" 
valp. 

 
Jeg vil gjerne ha beskjed om valper som 
ventes så snart som mulig, gjerne så 
snart parring er foretatt!  

God høst! 
 

- VALPER FØDT SIDEN SIST - 
Januar  1 h, etter Leika av Vinterskogen og Herkules.  
  Ingvild Espelien, Trondheim 

 
Juni  3 t, etter Ålvisheims Keta Garmsdatter og 
  Paluna's Mime Herason. Sigrunn Rytter og Hans Arvid Øberg, Eidsvoll. 
 

August  3 h og 1 t, etter Sonja og Balder.  
  Janne Elin Haustreis, Trofors. 
 
August  1 h, etter Frøya Tyrasdatter og Lundetuvans Odin Trollnype.  

  4 h, etter Edda av Vinterskogen og Frodo av Vinterskogen. 
  Begge kull, Beate Anette Løvlid, Storsteinnes. 

Senja av Vinterskogen: agility er kjempegøy for spreke lundehunder! 
–Variasjon i fargetegninger er ett av mange tegn på genetisk variasjon hos hund. Tar 
vi var på denne variasjonen hos norsk lundehund?           Foto: Ida 
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- NYTT FRA TROMS - 
I lesende stund er høstmørket begynt å 
innta den nordlige landsdelen, og vi kan 

kose oss inne med levende lys, og mim-
re over sommeren som er forbi. I Troms 
har vi hatt en rimelig kald sommer, men 
dette tror jeg ikke våre firbeinte har 

brydd seg om. De har hatt ferie akkurat 
som vi. Kanskje på hytta eller i cam-
pingvogna eller flere turer på fjellet. I 
alle fall har de sikkert opplevd at deres 

tobeinte eiere har hatt mye bedre tid til 
å være i lag med dem. 
I Troms har noen vært på utstillinger 

med sine håpefulle, og har møtt nye 
hyggelige lundehunder og eiere. Alva av 
Vollakloa på Karlstad har hatt kjæreste-
besøk av Haakon den gode og forhå-

pentligvis blir det valper i høst. 
Frøya Tyrasdatter fikk en guttevalp i 
begynnelsen av august, og noen dager 

etterpå fikk samboeren Edda av Vinter-
skog fire guttevalper. Dessverre var en 
så liten og svak at den ikke klarte å leve 
opp.  Så på Mopsegården er det liv å 

røre om dagen. Dessverre for Anntone 
Kaspersen fra Tromsø, ble det ingen 
tisper fra Mopsegården denne gangen. 
Hun mistet jo sin kjære Della i påsken 

av lundehundsyndromet, og var begynt 
å se frem til å få ei Balsfjord jente i hus. 
Nå er hun i tenkeboksen på å overta en 

av guttene i stedet. 
”Lundehunder i media” har også hatt 
representasjon fra Troms. 14.juni sto 
det en fin reportasje i Nye Troms, om 

Edda sine flotte labber. Hun vant jo lab-
bepokalen på Spesialen i Trondheim i år. 
15.juli sto det et flott bilde i avisa 

”Tromsø” under ”Mitt sommerbilde”, av 
Lundtola`s  Anna Amira og yngste jenta 
i familien, Vilde Hansen, sendt inn av 

Elin Hansen fra Vågnes i Tromsø. 
Lørdag 26. juli fikk jeg nesten frokosten 

i halsen da jeg bladde opp avisa 
”Tromsø”. På side 2 prydet vår hund 
Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya nes-
ten halve siden i byrunden under 

”Leserbilder”. Bilde hadde jeg tatt på en 
fjelltur noen dager før hvor jeg og Frøya 
var mektig plaget av flygende elemen-
ter. Og på bilde kan vi se Frøya glefse 

etter fluene, med følgende tekst: Plag-
somt: Lundehunden Frøya er omsvermet 
av flygende elementer i Malangen. Det 

er artig når avisene av og til tar inn bil-
dene vi sender til dem. 
Jeg er også opptatt av å prøve å få re-
gistrert flest mulige lundehunder i 

Troms, og i sommer klarte vi å spore 
opp, og var på besøk hos 3 år gamle 
Embla, og hennes eiere Sigrun Olsen og 

Arnold Erlandsen i Stålvikbotn i Malang-
en. Har også fått nyss i at det finnes 2 
hunder på Senja, som vi ikke har vist 
om. Håper å få kontakt med disse eierne 

snart. Jeg synes det er litt viktig at vi tar 
vare på hverandre siden vi er så få ek-
semplarer. Og målet er i alle fall å prøve 
å treffes en gang i året i denne lang-

strakte landsdelen. Så med disse 2 nye 
hundene er vi 18 voksne lundehunder og 
4 små ”ikke leveringsklare” valper pr 

dags dato i Troms. 
Torsdag 28.august var vi med på en 
annerledes utstilling, ”Match- show”, 
utenfor et av Tromsøs største kjøpesen-

ter, Jekta. Her kunne man få råd og tips 
angående utstilling, og to og to hunder 
ble trukket ut på forhånd og konkurrerte 

mot hverandre etter cup prinsippet. Her 
kunne man markedsføre rasen sin, og vi 
hadde med den nye lundehundbrosjy-
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ren. Det var en av byens største hunde-
klubber som arrangsjerte dette artige og 

nye konseptet. Og jo mer vi viser frem 
rasen vår, jo mer etterspørsel kan vi få. 
Tre lundehunder stilte til start. Vår hund 
Frøya ble vist sammen med en Borzoi, 

Lundtolas Anna A'mira sammen med en 
rottweiler og Varga med en dobermann, 
så det var artige og store kontraster. 
Frøya og Amira ble handlet av den yngre 

garde, Frida og Maria på 12 år, og de 
gjorde en flott jobb, selv om ingen av 
lundehundene gikk videre. Fin trening 

for hund og fører. Men vi var den eneste 
rasen, som fikk presentasjon over høyt-
taler anlegget. Det ble sagt, mens Varga 

sto på bordet for dommeren, at Lunde-
hunden er en av de norske rasene, og 

har 6 tær. I tillegg var avisa ”Tromsø” 
og intervjuet Mildrid Schei, og fredag 
morgen kunne vi se et stort flott bilde av 
Varga under konkurransen. Så selv om 

vi var få, så vil jeg si at vi markerte ra-
sen godt. 
Så håper vi på en fin høst, og mange 
koselige turer. Det går rykte om at Bals-

fjordingene skal invitere til treff om ikke 
så lenge, og det glede vi oss til. 
 

Hilsen 
Lundehundkontakten i Troms 
Merete Evenseth 

To unge handlere gjør seg klar under Match-show i Tromsø . Fra venstre : Frida 
med Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya og Maria med Lundtolas Anna A'mira  
                                  Foto: Merete Evenseth 
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- NYTT FRA TRØNDELAG - 
Hei alle sammen! 
Det er bare å erkjenne det, høsten er 

kommet til Trøndelag. I vår region fikk 
vi en, til tider, uventet varm sommer i 
år. Jeg tilbrakte deler av den med famili-
en på vår hytte nær Røros. Flere dager 

med + 30 °C er uvant kost for oss, og vi 
så oss nødt til å organisere avkjølende 
dukkerter i nærliggende fjellvann. Våre 
hunder er ikke vant med svømmeturer 

og mente nok at vi kunne spart oss dis-
se utskeielsene da de sto på. Etterpå var 
imidlertid effekten åpenbart positiv. Fra 

en hyperventilerende tilstand i skyggen 
sprang de ivrig omkring i lyngen på tur 
og rundt hytta, på jakt etter bær, mus 
og frosk. En varm pels kan være til be-

svær i blant. 
 
Lokalavdelingen har også vært på tur 

siden siste Lundehund Nytt. Søndag 24. 
august var vi invitert på hytta til Dagrun 
Mæhlen og Arve Idar Bjørnstad ved 
Fjellkjøsvatnet i Orkdal. Dagen kom med 

upåklagelig sol og perfekt temperatur 
for uteliv. I alt møttes 19 to- og 14 fir-

bente medlemmer for å nyte dagen 
sammen.  Først gikk vi en liten tur i fri 
dressur opp til Brødlikjernet. Det er alltid 
artig å se mange lundehunder springe 

fritt omkring i fred og fordragelighet. Da 
kommer de virkelig til sin rett! Vel oppe 
ved tjernet tok vi oss en liten pause ved 
vannkanten for fotograferings soling og 

andre sysler før turen gikk nedover 
igjen. Tilbake ved hytta var det tid for 
mat. Alle bidro med “litt” og som vanlig 

ble det et rikholdig bord denne gangen 
også! Arve Idar hadde lånt et impone-
rende langbord, så i år satt vi faktisk til 
bords alle sammen. Maten smakte for-

treffelig, praten gikk livlig og tiden fløy, 
slik den gjør i godt selskap. Vi TAKKER 
vertskapet for en fantastisk dag, og hå-

per at vi får komme tilbake ved en sene-
re anledning. 
 
Hanna Gautun 

NLK avd. Trøndelag på hyttetur hos Dagrunn, Arve Idar og Arna ved Fjellkjøsen 
aug.08        Foto: Gunn Tove Ormset 
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Jeg skal hente min første lundehund 
Historien om en reise for å hente en Lundehund. 

Av Nils-Kristian Ellingsen 

Det hadde blitt september, og året var 
2001. Jeg kjørte om bord i fergen med 

kurs for Bodø, glad for å hente min førs-
te hund som jeg så lenge hadde drømt 
om. Endelig skulle drømmen gå i oppfyl-
lelse. I alle år hadde jeg ønsket meg 

hund, men på grunn av forholdene i 
borettslag, og med naboer som var in-
teressert i alt annet enn dyr, kunne 
drømmen aldri bli realisert. Det hjalp lite 

med selveierleilighet. Som en trøst gikk 
jeg på alt jeg kunne overkomme av 
hundeutstillinger da jeg bodde på Øst-

landet. Jeg leste om hund og det jeg 
kom over av hundepsykologi. Jeg drøm-
te meg bort på utst i l l ingene.  
 

Mange og hyggelige telefonsamtaler 

med oppdretter hadde funnet sted. Jeg 
hadde jo så lyst på denne hunden, men 

reserverte meg da jeg stod foran en 
operasjon av et kne. Oppdretter lovet å 
holde på hunden til jeg atter stod på 
egne ben. Jeg var litt engstelig for ikke 

å være i stand til å ta vare på en vilter 
liten valp, og således komme i skade for 
å frarøve den et anstendig liv, et liv 
også på hundens egne premisser.  

På den måten ble valpen min ca. 12 
uker før jeg hentet den.                . 
 

Jeg ankom Bodø på en ugudelig tid på 
døgnet. Det var midt på natten, jeg 
parkerte på jernbanen for så å ta toget 
videre til Mo i Rana. Endelig åpnet fasili-

tetene til NSB, og jeg kom meg i hus. 



Side 19  

 

Toget hadde agenda vogn som var split-
ter ny og servicen var super, men det 

var jo aldeles ikke plass for bena. Jeg 
tilhører ikke akkurat pygmeene hva 
størrelsen angår, og problemene uteble 
da heller ikke. Skjebnen ville at jeg skul-

le få en, for meg helt ukjent dame, vis a 
vis. Damens ben og mine ble godt kjent 
på turen opp Saltdalen og over Saltfjel-
let. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg 

måtte be om unnskyldning da jeg rotet 
mine knær mellom damens lår. Det var 
nok å skifte stilling så var kontakten 

mellom våre knær og lår total. Vi ble 
servert kaffe av et hyggelig personale. 
Jeg visste ikke hvordan jeg skulle kom-
me meg ut av denne situasjonen jeg 

ufrivillig hadde kommet opp i.  
Maken til deportasjon har jeg ikke opp-
l e vd  v e r ken  f ø r  e l l e r  s i den . 

 
Da toget endelig stoppet på Mo følte jeg 
meg som en museumsgjenstand, og jeg 
så vel slik ut også. Vaklende, men på 

egne ben, kom jeg meg bort fra den 
kompromitterende situasjonen jeg had-
de befunnet meg i helt fra Bodø. Støl i 
hele skrotten av denne uendelige sitting-

en i "sjuende far i stua" stillingen. Jeg 
ønsket inderlig at Bratteng skulle kom-
me meg i møte, men han var jo død for 

mange år siden.  
Altså ingen helbred i sikte så langt. 
 
På perrongen ventet oppdretter meg 

med bil. Vederkvegende å kunne slappe 

av i en bil på veg hjem til alle hundene 
som ventet der. Spenningen min var 

enorm. Nå skulle jeg endelig få se val-
pen som snart skulle bli min. Jeg gledet 
meg grenseløst til dette møtet. 
 

Valpen som jeg skulle ha, en hann ved 

navn Olav, var den kraftigste av de to 
hannene i kullet. Den var jevnt brindlet, 

og super på alle vis. Skjebnen ville det 
annerledes. Jeg var så heldig å få gjøre 
rent i valpegrinden som befant seg i et 
eget rom. Bare de tre valpene Olav, 

Odin, Olrun og jeg. Jeg løftet alle tre ut 
av innhegningen, og de nølte ikke med å 
pile rundt på gulvet i det ganske store 
rommet. Jeg tvinnet papir i en tull og 

kastet. De små kroppene nærmest kob-
let inn turboen og pilte etter det jeg 
kastet for dem. Jeg lagde slik lokkelyd 

som jeg husket far gjorde til lundehun-
dene vi hadde hjemme i min barndom. 
Odin bråstoppet da han hørte denne 
lyden, gjorde helomvending og kom til 

meg. Saken var klar. Det var ham jeg 
skulle ha.  
Han hadde praktisk talt valgt meg. 

 
Tilbake i stuen sa jeg til oppdretter at 
jeg hadde ombestemt meg. Jeg vil ha 
Odin i stedet for Olav. Men hvorfor? Olav 

er jo den kraftigste og svært fin, fortsat-
te oppdretter. Det hjelper ikke, Odin har 
valgt meg, og jeg kan ikke motstå ham. 
Det blir ham. Ja vel, valget var gjort, og 

jeg følte meg i en super tilstand. Jeg har 
aldri noen gang angret på det valget 
som Odin foretok.         . 

 
Mens vi satt og pratet, drakk kaffe og 
hadde det hyggelig sa oppdretter at jeg 
skulle få Kjølve også dersom jeg vill ta 

ham med. Det var en hund oppdretter 

hadde tatt tilbake på vanskjøtsel, og nå 
måtte hun ha ham ut hjemme da hun 

ventet løpetid på tispene. Jeg ble lam-
slått. En voksen hund på et og et halvt 
år. Jeg visste ikke hva jeg skulle si eller 
gjøre. Dette kom helt uforberedt på 

meg. Jeg spurte om jeg kunne få med 
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meg hunden i bånd ut i det fri, for å 
teste oss begge to. Jada, ikke noe prob-

lem. Det var hunden som luftet meg. 
Jeg hang som en 17. mai sløyfe etter, 
og hunden førte an, men vi hadde en 
hyggelig stund der utenfor huset. Vi var 

fremdeles gode venner da vi kom inn 
igjen. På forhånd hadde oppdretter og 
jeg vært i byen, og jeg hadde kjøpt bur, 
et stort trådbur med plass for to lunde-

hunder, halsbånd fôrsekk og diverse 
utstyr til hunder. Jeg fikk god hjelp av 
oppdretter til å velge ut det nødvendige. 

Jeg hadde jo aldri eid en lundehund før. 
 
Jeg hadde betalt for min nye valp og alle 
papirer var underskrevet. Så kunne jeg 

si til den lille krabaten "nå er du endelig 
min". Det å gå rundt i den store stuen 
og bære den lille kroppen var en utrolig 

opplevelse. Og så, for første gang eide 
jeg min egen lundehund. Fantastisk! 
 
Da vi skulle legge oss om kvelden spurte 

jeg om å få ta den voksne hunden med 
meg på soverommet jeg skulle dispone-
re om natten. Det var ikke noe problem 
å få med hunden dit. Jeg var svært 

skeptisk på om denne hunden ville godta 
meg, og jeg turte ikke å si ja til å ta den 
med hjem uten å ha "prøvekjørt" oss 

begge. Mitt nye bur hadde jeg plassert 
ved sengen slik at jeg hadde hånden inn 
til hunden. Men dessverre. Jeg greide 
ikke å være høflig, hygienisk og antisep-

tisk særlig lenge, men tok hunden etter 

ganske kort tid opp i sengen til meg. 
Den la seg ved føttene mine, og den lå 

d e r  h e l e  n a t t e n  g j e n n o m .  
Neste morgen måtte jeg tilstå at jeg 
hadde tatt hunden ut av buret og opp til 
meg i sengen. Oppdretter var så imøte-

kommende og viste ikke tegn til irrita-

sjon over min framferd. Denne dagen 
skulle jeg ta toget tilbake til Bodø. Da 

jeg gikk på badet fulgte hunden meg, og 
den satte seg utenfor badedøren mens 
jeg var der inne. Da jeg begynte å bære 
ned bagasjen fulgte den meg ned og opp 

trappen alle de vendingene jeg gjorde ut 
til bilen. Saken var biff. Vi skulle være 
sammen. Nå følte jeg meg ganske sikker 
på at jeg skulle greie å gi hunden et 

trygt og godt liv, og det så jo ut som om 
jeg var akseptert av hunden. 
 

Vi ble kjørt til jernbanen. På forhånd 
hadde jeg bestilt plass for meg, buret og 
hundene i en "normal" vogn. Konduktø-
ren var super, og i absolutt servicemo-

dus. Vi fikk plass i vognen ved gardero-
behyllen. Rikelig plass til buret og mine 
ben, uten fare for kollisjon med andre 

lår og knær. Buret forble tomt under 
turen til Bodø. Begge hunden var ute av 
buret, men selvsagt i bånd. Passasjere-
ne var velvillig innstilt, og de beundret 

disse nydelige små hundene, den ene 
nesten på babystadiet. Turen over Salt-
fjellet og ned til Bodø gikk uten proble-
mer. Jeg hadde det jo supert som ny-

bakt hundeeier. Omsider hadde min 
drøm gått i oppfyllelse.  
Og hvilken rase! Den Norske Lundehun-

d e n !  H u n d e r a s e n e s  s j a rmø r .  
 
Endelig i Bodø, men nok et sjokk. Da jeg 
gikk av toget med hele min "hær" så jeg 

til min store forferdelse at vi hadde hav-

net i en av de bakerste vognene i toget. 
Og så all den bagasjen og to hunder. Jeg 

stod skrevende over alle mine kolli med 
armene i kors mens hundene dro i hvert 
sitt bånd. 
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 Det må vel være omtrent slik det 
kjennes å ha på tvangstrøye. Armene 

var praktisk talt låst. I horisonten så 
jeg en vogn til å dra bagasjen på, men 
jeg følte jo at jeg nesten stod i Rønvik 
og skulle gå helt til stasjonsbygningen. 

Hundene dro i båndene, snuste på alt 
og ingenting. Den voksne løftet på be-
net i ett sett. Den lille satte seg som en 
tispe når den skulle late vannet. Folk 

ilte forbi oss i begge retninger med en 
overbærende mine, tittende på denne 
underlige ekvipasjen. Omsider fikk jeg 

hundene med til en lyktestolpe på per-
rongen, bandt dem til denne mens jeg 
hastet mot den ledige vognen. Stadig 
kikket jeg meg bak for å se om hunde-

ne stod der fremdeles.  
Som om jeg var redd for at de plutselig 
skulle fordampe..…………………………………. 

 
Lettelsen var enorm da jeg hadde las-
tet alt på vognen og var på veg mot 
stasjonsbygningen. En ganske lastet 

vogn i den ene handa og to lundehun-
der i den andre, hunder som ville både 

hit og dit, og som stadig var ute av 
kurs. Vel installert i bilen kjørte vi opp 

til Rensåsparken. Her bandt jeg begge 
båndene sammen og lot Kjølve få dob-
bel lengde på bandet. Odin var så liten 
at han fikk springe løs. Da Kjølve ga-

lopperte rundt i en noe begrenset sirkel 
så jeg ham le for første gang. Utrolig at 
en hund kan vise slik glede. Han hadde 
virkelig munnvikene trukket oppover, 

og et muntert utseende. Den gleden 
jeg følte der og da greier jeg ikke å 
b e s k r i v e .          .                

 
Turen over Vestfjorden gikk knirkefritt. 
Vi satt på dekket, under glasstaket og 
nøt livet og tilværelsen. Jeg så ned på 

disse to små hodene som lå fortrolig og 
avslappet i en dekkstol ved siden av 
meg, med pleddet over de små kroppe-

ne. Å stryke et fløyelsbløtt lundehund-
hode gir en polerende følelse for sin-
net. Bare prøv!                 .      
 

Nils-Kristian Ellingsen 

Aspheim`s Foxy Lernæs på moltetur.                 Foto: May Elisabeth Lernæs Selbekk 
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Har lyst å dele noen tanker om det å 
vokse opp med dyr, og det å ha barn 

med ekstra omsorgsbehov som får vok-
se opp med hund/dyr.  
Det har vært skrevet en del om det, 
men jeg fikk lyst å dele våre erfaringer, 

uten å gå for mye i detaljer. Jeg kom-
mer til å skrive meg litt "bort" men det 
får dere bare ta med i historien. 
 

Jeg har vokst opp med hund. Hjemme 
hadde vi to lundehunder, den første fikk 
vi tidlig, muligens rundt 1967 (da var 

ikke jeg riktig født enda). Basse fikk vi 
fra Værøy etter at min mor skrev til en 
"gamling" (hennes ord) der ute . Hun 
hadde lest om han i ett av våre ukeblad 

(Hjemmet tror jeg), der det hadde vært 
ett intervju med ham . Den hunden had-
de vi i noen år til jeg var omtrent 5 år. 

Jeg husker den ikke så veldig godt, men 
den hadde hvit krave rundt halsen, var 
egentlig ganske mørk i pelsen, større 
enn dagens lundehund, pleide å bite, og 

lå stort sett under salongbordet og knur-
ret.  
 
Hund nr to fra min barndom var prikk lik 

min Balder som jeg har nå. Mest brun, 
og litt hvit bare. Den hunden het Tass 
og var bestandig i lag med oss ungene. 

Vi var mange søsken, og det var bestan-
dig liv og røre. Tass hadde hele sitt liv 
bare 3 føtter som var i "drift". Den ene 

bakfoten var trukket opp, og dyrlegen 
mente den ikke hadde vondt. Det var ei 

sene eller en muskel som var satt ut av 
drift. Den kjærligheten til dyr vi lærte 
hjemme er unik da min mamma var og 
er dyrenes venn. Da tenker jeg ikke 

bare på hund, men alle dyr. Vi hadde 
kyr, gris og høner, samt en katt. Var det 
ei høne med vondt i en fot, så tok hun 
den inn, badet den og la bandasjer hvis 

det var behov. Min pappa skjentes, men 
det ble ikke tatt til følge. Jeg husker en 
gang vi sendte ei ku på slakteriet, hun 

het "Nisselita" og hadde vært hos oss i 
mange år. Da den ble borte låste mam-
ma seg inn på rommet i 3 dager før hun 
kom ut. I ettertid lurer jeg på hvordan 

hun ordnet seg praktisk. 
 
Nå er ikke jeg så ekstrem i mitt dyre-

hold. Må jeg til veterinæren å få avlivet 
ei katt, eller må jeg avlive noen haner i 
fjøset, så gjør jeg det. Det er ikke det 
morsomste man gjør, men det er en del 

av livet. 
 
Så til våre hunder og våre erfaringer.  
Vi har 3 barn, to tenåringer og ei lita 

tulle på vel 3 år. En av de store barna 
har diagnosen ADHD, type ukonsentrert. 
Før het det ADD. Det å anskaffe lunde-

hund var ett valg gjort på grunnlag av 
mine egne erfaringer som barn. Jeg ville 
at våre barn skulle lære den samme 

Dyrene og våre barn 
Erfaringer med anskaffelse av hund samtidig som det er 
flere barn i familien.  

Av Janne Elin Haustreis  
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kjærligheten til dyr, og spesielt denne 
rasen. Jeg hadde aldri hørt om IL før jeg 

selv kjøpte lundehund, det er jeg på en 
måte glad for, det er mulig valget av 
hund hadde blitt annerledes, av redsel 
for at ett utbrudd fra han med ADHD 

skulle utløse IL. Jeg må poengtere at 
min "nye" mann (er jo slik i våre dager) 
hadde ei snill og god tispe som "mine" 
barn fikk bli kjent med før hun døde av 

kreft. De gikk fra å være redd for hund 
til å bli glad i hund. 
 

Hvordan har det blitt, og hvordan har 
det gått disse årene? 
Det har vært bare positivt, den gleden 
over dyr, og kjærligheten til Balder, Ron-

ja (Sonja i papirene) og Kaizer har blitt 
god hjelp i oppdragelsen. Balder er 
skuddredd og skjelver bare det smeller 

litt fra en nyttårsrakett, eller tordner. 
Dette vet barna/tenåringene og da er de 
med og trøster ham. 
Det er kjempevanskelig å skrive litt, og 

ikke ta med alt. Derfor skriver jeg det 
slik: kjærligheten til hundene har vært 
med å dempe de utbruddene som er 
relatert til ADHD. Han er glad i dyrene, 

og kjenner at når sinnet koker over så 
går han heller ut slik at han skåner dyre-
ne og minstejenta. Han tar seg rett og 

slett en lang tur. 
Konklusjonen min blir som følger: har du 
barn med f.eks. ADHD så kan det være 

lurt å la dem få oppleve å bli glad i dyr. 
Men jeg vil ikke anbefale lundehund uten 

videre til barn med ADHD da bjeffing kan 
medføre at de får "prøvd" tålmodigheten 
ekstra. Lyd blir forsterket hos de med 
ADHD, det skal man ha i tankene. Men 

selv har vi brukt den delen av hundelivet 
til å lære å tøye grenser, og tålmodig-
het. Jeg mener det har vært positivt 
med bjeffingen i form av at vår sønn har 

lært seg å tåle mer lyder og stress.  
 
Dyrene hverken maser eller formaner. 

De er bare trofaste, tillitsfulle og døm-
mer ikke. Det er godt å ha noen å være 
glad i, en hund som bare er glad i deg 
tilbake. Det er ekstra positivt for et barn 

som ellers har lett for å bli utsatt for 
dømmende voksne og barn. 
 

Har man barn som er svært utagerende, 
og ikke har lært å ta hensyn så bør man 
ikke ha dyr. Dette gjelder i alle sammen-
henger, og behøver ikke være spesielt 

beregnet på "bokstavbarn". Nå har jeg 
skrevet åpent om dette, og er det noen 
som vil vite mer, om erfaringer osv. så 
er det bare å ta kontakt. 

Man kan også gå inn på www.adhd-
foreningen.no. 
 

Vennlig hilsen fra Janne Elin Haustreis  
www.freewebs.com/haustreisa  
 

- KLIPPARKIVET - 

Visste du at klubben har et klipparkiv over lundehund i media? 

Har du sett noe om lundehund i ei avis eller et tidsskrift? Vær med 

å bidra til at dette arkivet blir så komplett som mulig. Send inn 

hvis du kommer over noe til : Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 

67, 1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, e-post: r-tors@online.no  
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Vi kosa oss veldig med Taro på nesten 7 
år, født 13.01.01, og var mye sammens 

med andre som har lundehunder. Veldig 
trivelig for både hunder og eiere. Mange 
rundt oss hadde to eller flere og det så 
vi var veldig trivelig for hundene og ei-

erne. Vi begynte å prate om en hund til 
og hvilket kjønn vi ønsket. Så bestemte 
vi oss for tispe, da vi ønsket å se hvor-
dan det var. 

 
Begynte å kikke på nettet på forskjellig 
oppdrettere og fant ut at i Hurum hos 

Gerd Haugen var det nettopp kommet 
valper, tre tisper og en hannhund  født 
11.10.07. Tok kontakt med Gerd og fikk 
fine bilder av alle fire, bestemte oss fort 

for lille Troya. 
 
Bestillingen var gjort ca. 20. oktober og 

vi fikk ikke tiden til å gå fort nok til vi 
skulle hente jenta vår. Fikk mange fine 
bilder i venteperioden som vi hengte 
opp og gikk og så på hver dag. 

 
Så kom dagen i desember da vi skulle 
hente lille Troya på Hurum. Fly, tog  og 

leiebil, så stod vi der med en etterlengta 

Troya i armene. Verdens nydeligste 
skapning. Hun syns det var skummelt å 

kjøre bil og tog, men fly var helt ok, for 

da valgte hun å sove til vi landa. 
 
Kom hjem til Taro med lille jenta og 
Troya syntes han var litt skummel med 

det samme hun så han. Men etter hvert 
ble de opptatt av å finne ut av hverand-

re. Taro startet med å vise  hva som var 
hans plass og hans ting. Troya måtte 
holde en viss avstand til enkelte plasser 
og leker. 

Maten måtte settes et stykke fra hver-
andre, så hun ikke kom for nær hans. 
 
Dagen etter at vi kom hjem med Troya 

dro vi på lundehundtreff for å vise frem 
vidunderet. 
Der stortrivdes Troya sammen med 8 

voksne lundehunder. 
 
For oss voksne ble det å legge alt annet 
til side i julen og vie all vår oppmerk-

somhet til vårt nye familiemedlem og 
han vi hadde fra før. Ble mye tisse tre-
ning, prat om hunder, noe som noen av 

barna våre ble litt sjalu på. De mente at 
hos oss var det bare hundene som fikk 
vår oppmerksomhet. 
 

Etter hvert begynte Taro og akseptere 
at inntrengeren faktisk skulle være her, 
så han fant ut at det var triveligere å 

være kompis med Troya. De leker, ko-

ser, ligger og spiser sammen hver dag. 
Sitter på siden av hverandre og viser 

oss hva de kan for så å få en godbit. 

Troya har lært å sitte, ligge og rulle 
rundt, så snart kan hun det samme som 
Taro. Troya får lov å ta fra han leker og 
til og med bein, så han er veldig tålmo-

Troya 
Etter hvert begynte Taro og akseptere at inntrengeren 
faktisk skulle være her. 

Av  Tina Karstensen og Jan Erik Fransson 
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dig og snill med ho. Fantastisk å se når 
de leker sammen, da ser man ikke al-

dersforskjellen. Hun tar senga hans når 
hun finner det for godt, og da må han 
finne seg en annen plass. 
Nå passer han på ho når vi er ute sam-

men med andre hunder eller går tur. De 
har dobbelt bur i bilen som begge 
stortrives i. 
 

Troya trodde det bare var lundehunder i 
verden, så hun var redd andre hundera-
ser. 

Tok ho med på dressurkurs, så ho skulle 
få trening med å treffe andre hunder og 
det var en positiv opplevelse. Hilste på 
en berner sennen her om dagen. Troya 

er veldig glad og sosial mot både men-
nesker og dyr. 
Troya  er en nydelig og spretten jente 

med et herlig gemytt, som har beriket 
livet til oss alle. 

 
Fantastisk å bli den heldige eier av enda 
en nydelig lundehund. 
Anbefaler på det sterkeste denne herlig 

hunderasen. 
Nå har vi den gleden av å ha to herlige 
lundehundkompiser, Taro og Toya.   
 

Hilsen fra to lundehundselskere 
 

red. : Mye har skjedd siden dette ble 

skrevet i juni : Taro forlot dessverre 

denne verden i juli, hvil i fred! Minnene 

lever. I august ble Tina også en Frans-

son. Gratulerer med vel overstått bryl-

lup (med lundehunden i sentrum....) 

 

Foto: Tina Karstensen 
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Værøy 
Mini treff 8.—10. juni 2007 

Av Magnus Enger 

 

Vi er så heldige at vi på en god dag kan 
se Værøy fra stuevinduene våre, i hvert-

fall Måhornet og Håen. Er da rart at 
dragningen ut dit er sterk? Tre turer har 
det blitt til nå, og vi gleder oss allerede 
til den neste. Første gangen var i 2003, 

så i 2005 og siste gang i 2007, som 
denne beretningen skal handle om.  
Vi hadde gjort avtaler med lundevenner 
og valpekjøpere, så 8. juni var vi 9 

mennesker og 6 hunder  som møttes på 
kaia i Bodø og satte kursen vestover: 
Tina og Jan-Erik fra Bodø med Taro - 

Halvdan, Vera, Iren og Andreas fra Lo-
vund med Huss og Rex - Trygve fra 
Tromsø med Svante - og Elin og Magnus 
fra Bodø med Rosa og Benoni. Været 

var bra og det gikk forholdsvis greit å 
være ute på dekk. Litt kaldt ble det jo 
etter hvert, men det varmet å få om 

bord Nils-Kristian, Mariell og «gutta fra 
Røst» Leik, Odin, Kjølve og Prins, da vi 
var innom Røst. 
22.30 ankom vi Værøy, og kursen ble 

umiddelbart satt mot den gamle preste-
gården på Nordland. Der ble vi tatt i 
mot av den liflige duften av nybakt brød 

og en alltid smilende og blid vert, den 

uforlignelige Hege Sørli. Her møtte vi 
også resten av «gjengen»: Berit og Tore 

fra Vestbygd i Lødingen med Sonny, 

som hadde kommet fra Moskenes om 
morgenen. Etter en kort passiar i pres-
tegårdens innbydende sofaer gikk vi 
hver til vårt, for å samle krefter til neste 

dag. Men lett var det ikke å trekke for 
gardinene og skjule den fantastiske ut-

sikten til Mosken og Lofoten badet i 
midnattssol!  
Lørdag opprant med mere deilig vær, 
frokost klokka 08.00 og smøring av nis-

te. Og duften av nybakt brød kvelden 
før hadde definitivt ikke vært falsk re-
klame – det er ingen som kan by på en 
så gjennomført fantastisk frokost som 

den gamle prestegården på Værøy. Og 
når Hege selv backer det hele opp mitt 
sitt smittende humør, ja da er det bare 

å gi seg ende over.  
Etter en kort stopp for ytterligere provi-
antering på butikken, og noen omveier 
på ukjente tomter, fant vi båten vi had-

de hyret for å ta oss til Måstad. Vi delte 
oss i to puljer og så la vi ut på sjøveien. 
Det var litt vind, men ikke nok til å gjø-

re ferden ubehagelig. Litt sjøsprøyt var 
forfriskende! Men vi sendte en tanke til 
dem som måtte krysse denne strekning-
en med årer eller seil som fremdrifts-

middel, til alle årets tider og i mange 
slags vær... 
Selv har vi bare kommet landeveien til 

Måstad før, så det var en ny opplevelse 

å se bygda komme til syne etter at vi 
hadde rundet Kvalneset. For oss var det 

fjerde gangen vi var i Måstad, men det 

er alltid noe eget med å komme dit, det 
føles som en aldri så liten pilegrimsrei-
se. Selv om vi vet at lundehunden i 
gamle dager var i bruk mange steder 
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langs kysten er jo nettopp dette stedet 
uløselig knyttet til rasens nærmest mira-

kuløse redning. Og om det egentlig er 
feil å si at rasen «kommer fra Værøy» 
så vet vi i hvertfall at alle de hundene 
som lever i dag kan spore sine aner 

tilbake til nettopp denne bygda, der 
huset til en av rasens redningsmenn, 
Monrad Mikalsen, fortsatt kan beskues.  
Den andre puljen som kom med båt ble 

varmt mottatt av den første, og opplev-
de kanskje en aldri så liten levendegjø-
ring av Pål Espolin Johnsons ord fra Alt 

for Norge? «En sverm av iltre hunder 
strakte snutene mot sky og halset da 
treroringen gled inn i støa.» 
En viktig grunn til at vi valgte å ankom-

me Måstad med båt var at vi ville prøve 
å følge den gamle stien opp i fjellet bak 
bygda, og kanskje komme oss helt over 

på baksiden, slik at vi kunne se lundeu-
ra ovenfra. Etter å ha spankulert litt 
gjennom selve bygda satte 11 av 13 
kursen oppover. Men det inntrykket vi 

hadde skapt oss nedenfra ble ganske så 

raskt bekreftet: her ble det veldig fort 
veldig bratt og veldig luftig! Det var 

bare om å gjøre å ikke se for mye opp-
over og spekulere på hva som ventet 
oss, og ihvertfall å ikke se nedover! Med 
litt godvilje kan vi kanskje si at vi kom 

halvveis til topps, før vi ble enige om å 
sette oss litt i det grønne, godt inn fra 
stien og kanten, og prøve å nyte utsik-
ten. Og for en utsikt det er! Bygda ved 

foten av det stupbratte fjellet, som 
strekker seg mot Eidet og Nordland, og 
alle steingjerdene som ruter opp det 

som finnes av innmark. Nå var det på 
en måte mer fristende å bare bli sitten-
de, enn å begynne å tenke på nedturen, 
men da enkelte av hannhundene fant ut 

at de skulle begynne å måle krefter på 
kanten av stupet fikk vi fart på oss og 
satt kursen nedover igjen. Litt surt var 

det jo å ikke komme til topps, men Jan-
Erik og Andreas, som var en del tøffere 
enn oss andre, kunne forsikre oss om at 
det ikke bare var snakk om en liten 

kneik vi måtte forbi før det ble bedre, så 
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da var det jo bare å ta fornuften fangen 
og følge tyngdekraften nedover igjen.  

Vel nede benket vi oss på noen gamle 
tufter rett bak huset til Monrad og inn-
tok en fortreffelig lunsj, med matpakker 
fra Heges fantastiske frokost som ho-

vedingrediens.  
Med fornyede krefter fra lunsjen inna-
bords, og fulle av uforløst pågangsmot 
fra fjellturen som ble kortere enn plan-

lagt, bestemte 8 av menneskene og 10 
av hundene seg for å gå tilbake til Nord-
land, i stedet for å ta båten som plan-

lagt. Halvdan, Vera, Berit, Tore, Elin og 
Sonny ble igjen i solveggen til Monrad-
stua og ble hentet med båt etter et par 
timer. Vi andre trasket i vei i finværet, 

og hadde en strålende retrett til Nord-
land. De som ikke hadde gått turen før 
var over seg av begeistring, og vi var 

ikke mye dårligere vi som visste hva vi 
hadde i vente heller.  
Vel framme ved Skiphalsen ble vi møtt 
av båtfolket, med biler som fraktet oss 

tilbake til Prestegården og Heges super-
be hvalgryte, klokka 18. Med dagens 
opplevelser friskt i minne, hvalkjøtt in-
nabords og en helt fortreffelig iskake til 

dessert var dagen så godt som komp-
lett. Men vi hadde vel et ønske om at 
den skulle vare så lenge som mulig, for 

først koste vi oss lenge i kveldssola 
utenfor hønsehuset, og så fortsatte vi 
med hyggelig passiar inne i Heges for-
treffelige sofaer, til langt på natt. Og det 

må sies, vi hadde sett frem til å veder-

kveges av muntrasjonsrådet Nils-
Kristian sitt blide nærvær, og stor var 

vår forbløffelse da det viste seg at Tore 
fra Vestbygd var skåret over omtrent 
den samme lesten. Det var ikke bare 
muskulaturen i ben og kropp som fikk 

sin velfortjente hvile da vi tok kvelden, 

men også lattermusklene... 
Søndag opprant med samme strålende 

været, og etter sen frokost (klokka 09!), 
kjørte vi til Skiphalsen for å avholde 
lundehundløp. Først skrittet vi opp ca 60 
meter og utpekte Andreas til tidtaker. 

Så stilte vi opp de to tispene på start-
streken, mens menneskene deres tok 
oppstilling ved mål. Hundene ble sluppet 
og satte kursen rett mot mål, der men-

neskene gjorde alt de kunne for å lokke 
og oppmuntre. Man skulle ikke tro hun-
dene hadde gjort annet enn å delta i 

løpskonkurranser, til tross for at ingen 
av de tilstedeværende hadde vært med 
på noe lignende før. Sonny ledet lenge, 
men det var Rosa som hadde størst ut-

holdenhet og kom først i mål. Med han-
nene gjorde vi det samme, to og to hun-
der løp mot hverandre og tiden på den 

beste ble notert. Så løp de to hannene 
med best tid mot hverandre, det viste 
seg å bli Taro mot Benoni, der Benoni 
kom seirende ut av dysten. Maskoten 

Rex (cocker spaniel) gjorde også unna 
distansen på en høyst respektabel tid. 
Dette var stor moro og overraskende 
vellykket for oss tobeinte, og skal tro 

om ikke hundene syntes det var gøy 
også, de elsker jo å få oppgaver og 
«jobbe»... Vi kan trygt anbefale lunde-

løp som aktivitet der lundehunder sam-
les!  
Vi som hadde vært på Værøy før ville 
gjerne vise frem flere av øyas godbiter 

til de nyankomne, så neste stopp på 

programmet var Sørlandshagen, der vi 
vandret ned til den fantastiske rul-

lesteinsstranda og tilbragte noen herlige 
timer med matpakke, solskinn og hun-
der. Vi måtte ha enda litt mere mat før 
vi kunne forlate øya, så middag ble inn-

tatt på prestegården klokka 17: Heges  
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ekselente bacalao, tilberedt på tørrfisk 
og ledsaget av husets eget focaccia-

brød. Varm eplekake med is var kronen 
på verket. Anledningen ble også benyt-
tet til formelt å «takke for laget», samt 
å markere at Berit og Benoni hadde fyllt 

år dagen før.  
For å få en litt kultivert avslutning på 
det hele hadde vi vært så heldige å få 
Dag Sørli til å geleide oss gjennom ut-

valgte deler av Værøys historie, og hva 
kunne vel vært en bedre setting for den-
ne seansen enn den sjarmerende gamle 

kirken på Nordland, med sine eldgamle 
marmor-relieffer, som ligger vegg i vegg 
med prestegården? Dag gjennomførte 
oppdraget med glans, og bekreftet vår 

teori om at det knapt nok er noen som 
er så entusiastiske på vegne av de nord-
lige egne som oss innflyttede søringer. 

Helt til slutt koste vi oss med gamle 
opptak av lundehund og lundefangst på 
prestegårdens DVD-spiller.  
Takket være fergenes utspekulerte rute-

planer måtte de som hadde kortest vei, 
Nils-Kristian, Marielle, Leik, Kjølve, Prins 
og Odin fra Røst, vente til mandag før 
de kom seg hjem, mens vi andre rullet 

om bord i ferga klokka 22.45. Berit, 
Tore, Sonny, Trygve og Svante gikk fra 
borde i Moskenes, mens vi andre hadde 

en lang natt over Vestfjorden. Familien 

Kroken, som skulle kjøre langt dagen 
etter, var fornuftige nok til å benytte 

turen til å sove, mens vi som var så 
godt som hjemme i det ferga klappa til 
kai i Bodø tilbrakte en hyggelig natt i 
hverandres selskap. I det vi rullet i land 

i Bodø traff turens første regndråper 
bilvinduet... 
Takk til alle dere som delte turgledene 
med oss! Og en ekstra stor takk til 

Hege, som stilte hele sitt herberge til 
vår disposisjon, og tok så godt vare på 
oss.  

Hver gang vi har snakket med deg om 
overnatting har du mer enn antydet at 
«dette blir den siste sesongen», og hver     
gang har vi vært like lykkelige over at 

du ikke har gjort alvor av truslene. For 
alle del: vi unner deg virkelig en som-
mer uten storhusholdning og vertsskap-

sansvar, men Værøy ville ikke vært det 
samme uten maten og omsorgen din!  
Det ble nok en tur til Værøy på oss i år 
óg, og så gleder vi oss til det store tref-

fet i 2009! Håper vi møtes der! Men som 
denne lille beretningen forhåpentligvis 
viser, så trenger man ikke å ha et na-
sjonalt lundehundtreff i ryggen for å 

kose seg på Værøy!  
Informasjon om Værøy gamle preste-
gård: http://www.prestegaarden.no/  

Adam 
Eier: Anneli Eskills 
Foto: Anneli Häggblom  



Side 30  

 

TEIKNING AV LUNDEHUNDEN DYKKARTEIKNING AV LUNDEHUNDEN DYKKARTEIKNING AV LUNDEHUNDEN DYKKARTEIKNING AV LUNDEHUNDEN DYKKAR    

Eg teiknar gjerne dei flotte lundehundane dykkar!  

300,- NOK per teikning. Storleik valfritt. Leverings-

tid: 1-2 mnd. Bilete kan sendast elektronisk eller via 

vanleg post.  

E-post: mariedran@gmail.com 

Postadresse: Mølleveien 18, 2010 Strømmen.  
 

Send gjerne fleire og varierte bilete! 
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Allerede når jeg fikk se utstillingsover-
sikten fra 2008, merket jeg meg Lofo-

tutstillingen. Både for at min far er fra 
Vestresand på Vestvågøya, og for at det 
er 11 år siden sist jeg var i Lofoten, og 
for at Beate Løvlid sa at denne var den 

fineste utstillingen vi hadde i nord. 
Og siden vi har hytte på hjul, og jeg har 
en samboer som er vant å kjøre store 
og lange trailere startet vi en sen, som-

merlig kveld kl 22.45 fra hytta vår i Ma-
langen. Det er flott å kjøre om kvelden, 
for da er det ikke så varmt, og når vi 

blir trøtt og lei, stopper vi bare og leg-
ger oss i vogna. Første natta sov vi på 
en stor rasteplass rett sør for Bjerkvik. 
Og at det var like ved E10, merket vi 

godt tidlig om morgenen, for det ene 
vogntoget etter det andre suset forbi. 
Men hva gjør vel det når solen viser seg 

fra sin beste side og Herjangsfjorden 
ligger blikk stille. Utsikt til Narvik hadde 
vi rett i mot, og mang en turist stoppet 
for å ta et flott bilde av byen og fjellene 

bak. 
Etter et stopp i Svolvær hvor vi bare 
måtte kjøpe tørrfisk, dro vi til Lofotak-

variet i Kabelvåg. Der fikk Frøya se seler 

og oter på nært hold. 
Med denne flotte dagen på hell, ville vi 

kjøre til Eggum for å campe for natten. 

Her kan man fricampe i et vilt og vak-
kert område. Man kan se sola gå ned i 
havet og sovne til sjøskvulp. Dette vet 

også utlendingene, og det var så vidt vi 
fikk plass til vår doning blant alle bobile-

ne. Her kan man gå lang fottur helt til 
Unstad. På veien går man forbi en 
skulptur. Det er et hode av stein som 
står og skuer over havet. Går man rundt 

skulpturen forandrer hode seg hele ti-
den, og i en vinkel kan man se at det 
står på hode. Det var spesielt og flott. 
Fredag ettermiddag dro vi inn til Leknes 

og den videregående skolen, der utstil-
lingen skulle være. Her kunne vi campe 
på ei stor flott gressmatte rundt utstil-

lingsringene. Vi hadde bestilt plass på 
forhånd med strøm for ei stor camping-
vogn. Dermed fikk vi den flotteste plas-
sen, hjørne med plass til fortelt og litt 

til. 
På en handletur i sentrum oppdager jeg 
plutselig at ei dame ser litt ekstra på 

meg, og gjenkjenner henne fra et bilde, 
som Elin Strand, oppdretter av kennel 
Lundtola, kanskje bedre kjent som en 
av eierne til Benoni og Rosa. Dermed 

var den første kontakten gjort for ei flott 
helg på Leknes. 
Lundehundene skulle stilles kl 10 med 

valpen etter Benoni og Rosas B kull, 

Lundtola Bolette Frøya, først. Så stilte 
Benoni, så vår Frøya og tilslutt Rosa. 

Benoni ble BIR og Rosa BIM, og vi ble 

kjempefornøyd med vår først HP. 
Mens vi ventet på at gruppefinalene 
skulle starte satt vi og koste oss utenfor 

Lofotutstillingen 2.-3. august 2008 
Lofotutstillingen var over, og det hadde vært ei fantas-
tisk helg.  

Av Merete Evenseth  
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campingvognen vår. Og heiagjengen var 
Nils Kristian fra Røst med sine 4 lunde-

gutter(Leik, Odin, Kjølve og Prins), Berit 
og Tore Marthinussen fra Vestbygd i 
Lødingen med sin valp Frøya og 7 år 
gamle  lundejente Sonny, Solveig Theo-

dorsen fra Leknes med sin Pauluna’s Oda 
Minni, Elin og Magnus med Benoni og 
Rosa, vi med vår Frøya og Bård og mo-
ren fra Mo i Rana med sin lundejente 

Shiba og whippeten hans. 
Gruppefinalene går stort sett ikke i lun-
dehundens favør, og heller ikke denne 

gangen. Dommeren så ikke en gang på 
Benoni, enda han var den eneste hunden 
som logret så fint. Vi var glad når vi var 
ferdig med finalen i gruppe 5, for da var 

vi ihjelsulten og frossen. Middagen skulle 
inntas på ei gammel skolestue på Von-
heim, som min far har trått sine barne-

sko. Her serverte de nydelig og billig 
mat i trivelige omgivelser. De fleste be-
stilte stekt tørrfisk, og det kan anbefa-
les. 

Hit kom også Rita Daverdin med mann 

og foreldre og 5 lundehunder. Det var 
flotte hunder hun også hadde. 

Solveig hadde invitert oss alle til hytta si 
på Grundstad for å slippe hundene løs og 
gå tur i fjæra. Det var nok et stort øye-
blikk for hundene, som hadde vært i 

bånd hele dagen. 
Søndagen opprant med nydelig sol og 
varmt vær. Vi skulle stille kl 13, men 
først skulle valpen Frøya stille i valpe-

show. Der fikk hun BIR, og var klar til 
gruppefinale. Med oss gikk det som alle 
søndager vi har stilt på, vi fikk blått. 

(skal heretter vurdere og bare stille om 
lørdager). Benoni fikk blått, mens Rosa 
gikk til topps denne dagen med bl.a. 
BIR.Yngste jenta mi, ho Frida på 12 år, 

hadde endelig bestemt seg for å være 
med i ”barn og hund”. Dette er en uhøy-
tidlig konkurranse for barn opp til 14 år, 

til å stille ut hund for en dommer. Her 
blir ikke hunden bedømt, men ekvipa-
sjen. Et kjempeflott tiltak for å rekrutte-
re unge handlere.  

En del av lundehundfolket og hundene på Lofotutstillingen 2008. En stolt Tore hund 
med BIG 3-rosett.    Foto: en ukjent behjelpelig nabodame. 
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Og en stolt mor fulgte nøye med fra 
sidelinjen. Her får alle rosetter og pre-

mie, og er en nyttig erfaring å ta med 
seg for de unge håpefulle. 
I gruppefinalen til valpene gikk valpen 
Frøya opp og tok 3 plassen. Da ble nok 

matfar Tore veldig stolt over jentene 
sine, og Berit fikk en pangstart på sin 
utstillings derby. Så vi ser nok disse to i 
ringen flere ganger. 

Lofotutstillingen var over, og det hadde 
vært ei fantastisk helg. Spesielt at vi 
hadde det så koselig sosialt, og at så 

pass mange lundehunder var å se på 
utstillingen, selv om det ikke var inni 

ringen, så vistes vi godt. Og mange tok 
kontakt og ville kose med hundene. Elin 
og Magnus delte ut den nye brosjyren i 
øst og vest, så vi var virkelig ambassa-

dører for disse nydelige hundene. 
 
Merete Evenseth med familie og lunde-
hunden Lundestugu’s Linjadatter Alfa 

Frøya 

Sommerferie på høtta 
Arna og jeg har sett ørn, fjellvåk, hare, skogsfugl og 
mange småfugler som Arna likte å sette fart i. 

Av Dagrunn Mæhlen  

 

Matfar har hatt sin ferie på motorsykkel i 
USA, så det ble dametur til høtta,; dvs. 

matmor og Arna alene i tre uka. Der har 
vi ikke data eller TV, og det er dårlig 
mobildekning. En del besøk har vi jo 
hatt, og radioen står på hele tida. Det er 

annerledesheten og nærheten til naturen 
som er viktig. Her er fuglesangen, og om 
kvelden talglys og ei lundisjente i av-
slappa positur. Det er lov for den firbein-

te jenta å ligge i sofa og seng på høtta.  
Når det ikke var turer i skog og fjell, så 
var det alltids en del vedlikeholdsarbeide 

ute som skulle gjøres, og da var Arna i 

full sving med å undersøke gamle stub-
ber for musebol! 
 

Med feriering på fjellet i juli måned må 
en avfinne seg med at en har selskap av 
flygende insekter, og trønderværet gav 

oss hele spektret fra + 12 med skodde 

og regn til + 30,5 varmt og sol. Matmor 
er en ihuga jeger etter den gyldne mol-

ta, og jaktsesongen starta i tredje fe-
rieuke. Arna plukka blåbær, molte og 
kart rett i maven da! Ho tjuvtok bær 
direkte fra bøtta også, for lettvints skyld! 

 
Fuglehunden vår. 
Hver dag ble det turer i naturen, og lun-
disjenta på 10 mnd trivdes og var sprek 

ho. Datter Marthe mente også at hennes 
mams ble slankere av alle turene, men 
det blir en jo ikke når en har søt likør og 

sjokolade om kvelden, da sjø! 
Arna og jeg har sett ørn, fjellvåk, hare, 

skogsfugl og mange småfugler som Arna 
likte å sette fart i. På en av våre turer, 

med overgang skog og fjell, flaug en 
orrfugl opp 1 meter fra oss. Matmor 
skvatt, og lundisjenta ”stod stand” i 

brøkdelen av et sekund, og så bars det 
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av sted på myra etter det store flygende 
dyret. Ingen fare, fuglehunden vår når 

aldri de flygende, sjøl om det er stor 
vilje til å nå fuglene.  
Mange fugler oppførte seg slik at det såg 
ut som de bevisst ville terge Arna! Ho på 

full fart etter fuglen, som så snudde for 
å sette seg på motsatt side av bekken. 
Arna etter, og fuglen fløy igjen! Ja, ja- 
det ble da mye ekstra trim av det. 

På tross av varmen i slutten av juli, 

mente Arna at bading var forbeholdt oss 
tobeinte! Ho syntes det var greit å sjå 
på, og hadde ikke tenkt å bli blaut på 

fotan! Vi var også på tur med båten, 
men den fødte sjømann var ho ikke på 
disse turene!  
 

Når vi er på turer, bruker matmor å gå 
utenom stier og tråkk, for det er ofte da 
en får sjå dyr og andre fenomener i na-

turen, og kanskje ei ny moltemyr!  
En fjellvåk hadde en sort fugleunge i de 
kvasse klørne, og ungen hang slapt i 
klørne på rovfuglen mot den blå himme-

len. Mamma ravn flaug etter, og skrek 
høylydt og hjerteskjærende over ungen 

sin, som det allerede var for seint for. 
Arna satte seg ende ned, og lurte sikkert 
på hva som foregikk der oppe i lufta? 
 

Må vel fortelle at det ble spennende til 
gangs også i mai måned. Arna og jeg 
var langt unna folk, mens vi kvilte og 
satt i ro ved et skogsvatn. Da opplevde 

jeg å sjå en enslig ulv 
noen sekunder, og som 
trasket rolig over et snø-

dekt parti 200 meter fra 
oss. Tror hjertet stoppa 
bittelitt, og i refleks fikk 
jeg hekta Arna i bånd. Ho 

såg ikke rovdyret, som 
sikkert var et streifdyr, 
men ho lurte sikkert på 

hvorfor matmor plutselig 
oppførte seg annerledes!  
I ettertid er jeg klar over 
at jeg har fått med meg 

en stor naturopplevelse, 
og som ikke har skremt 
meg fra å bruke naturen 

vår. Har ikke tenkt å følge opp vill-

markslivet til Lars Monsen sjø! Men det 
er utrolig fint å oppleve naturen med ei 
lundisjente som alltid er en hengiven og 

glad turkamerat, og som har hatt mye 
fri utfoldelse uten bånd! 
Neste år i feriemåneden juli er vi forhå-
pentligvis på Værøy, og vi gler oss til 

treffet med alle lundisene, eierne, og det 

å oppleve en annerledes og storflott 
natur i Lofoten. 

 
Dagrunn og Arna, kennel Vollakloa 
 
 

Arna koste seg på hytteferie      Foto: Dagrunn Mæhlen 
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Å få bli invitert til å dømme på verdens-
hundeutstillingen er noe av det ypperste 

en dommer kan oppnå i sin karriere, og 
å få lov til å dømme en norsk hunderase 
som jeg er og har vært så opptatt av i så 
mange år var virkelig både en stor ære 

og ikke minst en stor glede å få oppleve. 
 
Det var rekord mange anmeldelser til 
verdensutstillingen i år, hele 40 lunde-

hunder var anmeldt og de kom fra 
mange land. Det er jo ikke hvert år det 
er mulig for oss norske hundefolk å få 

delta på en verdensutstilling men i år var 
det altså mulig da denne verdensutstil-
lingen ble avholdt i Stockholm. 
 

Datoen for lundehundbedømmelsen var 
søndag 6.juli og været var strålende 
hele helgen så det ble en flott helg for 

de av oss som også hadde mulighet til å 
oppleve litt annet en bare hundeutstil-
linger. 
Men det var virkelig et flott arrangement 

den Svenske Kennelklubben hadde fått 
til. De hadde lagt vekt på egen kultur og 
folklore og det var en fin opplevelse å få 
se alle de flotte folkedraktene som ble 

brukt under finalene.  
 
Kvaliteten på de utstilte lundehundene 

var meget høy, her må jeg få lov til å gi 
et stort kompliment til alle oppdrettere 

for den standard hevning det er blitt på 

rasen de siste årene. Det er spesielt for 
meg å oppleve den positive utvikling 

som har vært innen rasen siden jeg fikk 
min første lundehund i 1987. Dette viser 
jo også at de avls restriksjoner vi i sin 
tid innførte i rasen og som alle oppdret-

tere så lojalt har fulgt opp i alle år nå 
viser seg å ha vært vellykket.  Dette vet 
jeg ville ha gledet meget de første pio-
nerene innen rasen som vi dessverre 

ikke lenger har blant oss. Deres innsats 
var ikke forgjeves. 
 

 De aller fleste hunder på denne utstil-
lingen hadde akseptable bitt og de aller 
fleste hadde også meget godt utviklede 
ekstra tær, spesielt på frambena. 

Men noe av det aller mest gledelige syn-
tes jeg var den fine måten hundene ble 
fremvist på og det gode temperamentet 

på samtlige hunder. 
 
I det hele tatt var det en meget gledelig 
opplevelse og få dømme rasen på denne 

utstillingen. 
BIR, CACIB og Verdensvinner 2008 ble 
den finske tispen EUW06, FINUCH Goblin 
Bessy Borghild, oppdrettet av Sarianne 

Vaisanen og eid av Pia Suopanki . Hun 
var etter min mening en meget velbalan-
sert tispe med utmerkede detaljer og en 

verdig representant for rasen. (red.: se 
fargebilde av dommer, eier og BIR-hund 
annet sted i bladet) 

Norsk Lundehund på  
Verdenshundeutstillingen i Stockholm 

Av Christen Lang  
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Hannhunden som fikk CACIB og tittelen 
Verdensvinner 2008 var den norske hun-

den ESTJW07, Heike av Vinterskogen, 
oppdrettet av Ingvild Espelien og eid av 
Gunn Tove Ormset. (red.: se bilde av 
Heike i CERT-galleriet annet sted i bladet) 
 
Junior Verdensvinner ble Trodli-Skogens 
Trym Runasønn. Eier og oppdretter Torild 
Olsen, Norge. 

 
Veteran Verdensvinner ble FINV 
00,INTUCH, NORDUCH,   SV02,WW03 

Silversounds Gee-Gee, Oppdrettet av 
Raila Bloigu i Finland og eid av Gunilla 
Hising-Bohm i Sverige. 

Beste parklasse ble Trodli-Skogens Trym 
Runasønn og NUCH NV07, Palunas Runa 

begge eid av Torild Olsen, Norge. 
 
Beste oppdretterklasse ble hundene fra 
Kennel Paluna, Liv Skjervik, Norge. (red.: 
bilde av oppdretterklasse i dette num-
mer) 
(Red.: JWW-08 tispe ble Soga av Vinter-
skogen (eid av kennel Eriksro og kennel 
Little Pimillys) og VWW-08 hann ble Bam-
se Brakar av Vinterskogen (eid av Elin 
Müller, kennel Canvivas) ) 
 
    

Fra Verdenshundutstillingen i Stockholm : Dommer Christen Lang med beste opp-
dretterklasse : Kennel Paluna , Liv Skjervik          Foto: Anneli Rosenberg 
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Jeg har lyst til å skrive litt om våre to 
nye æresmedlemmer, Christen Lang Christen Lang Christen Lang Christen Lang og 

Margit Lines Våtvik.Margit Lines Våtvik.Margit Lines Våtvik.Margit Lines Våtvik. De har begge jobbet 
i mange, mange år for Norsk Lundehund 
og for Norsk Lundehundklubb, men på 
høyst forskjellige måter.  

Margit Lines Våtvik Margit Lines Våtvik Margit Lines Våtvik Margit Lines Våtvik er for mange av oss, 
først og fremst oppdretter og en ekte 
lundehundvenn. Hun har drevet oppdrett 
av Norsk Lundehund siden 1983 under 

kennelnavnet Linesviken, og hatt over 
100 Valper opp igjennom årene. Hun har 
vært aktiv på utstilling og på klubbens 

mange ulike samlinger. På Værøy i 2005 
gikk jeg sammen med henne et stykke 
på vei utover mot Måstad, og jeg ble 
imponert over hvor sprek hun fortsatt 

var. Margit har nok gitt hundene sine 
mange fine turer i skog og mark opp 
igjennom årene. Margit har også for 

mange vært en rådgiver man kunne 
henvende seg til når det var noe man 
lurte på angående lundehund. Har be-
standig gitt raust av sin erfaring videre 

til de som har spurt. I mange år satt hun 
i avlsrådet sammen med Sofie Schøn-
heyder og Christen Lang. Jeg ringte hen-
ne flere ganger for råd, ikke minst da 

vår kjære Ranja av Finngambukt fikk IL. 
Margit kom med forslag som jeg forsøkte 
for å få hunden frisk igjen. Margit har 

også vært meget aktiv når det gjelder 
PR for rasen i media. Hun har vært både 

i TV, radio og stadig vekk i ulike aviser 

og fortalt om våre unike hunder. Dette 
er uvurderlig for rasen, særlig i perioder 

da salg av valper ikke gikk så lett. Norsk 
lundehund må dessverre ofte konkurrere 
med mer ”trendy” små hunder som terri-
er -rasene og miniatyrhundene. Nettopp 

slike mediautspill som Margit har gjen-

Våre to nye æresmedlemmer 
Christen Lang og Margit Lines Våtvik ble æresmedlem-
mer i 2008 

Av Ingvild Svorkmo Espelien 

 

Foto: Elin Strand    
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nomført, har ofte ført til fornyet interesse 
for rasen blant de som ønsker en liten 

familiehund. Jeg takker deg, Margit, for 
din innsats for rasen, håper at du fortsatt 
vil være aktiv i mange år.  
 

Christen LangChristen LangChristen LangChristen Lang    
Jeg møtte Christen første gang da jeg var 
omkring 9-10-11 år. Da var jeg eier av 
min første Lundehund, Ranja. Vi var på 

noen treff og uoffisielle utstillinger med 
henne tidlig på 1970-tallet. Jeg var impo-
nert over de flotte lundehundene hans, 

og tenkte at når jeg ble voksen, skulle 
jeg spørre om å få kjøpe en valp av han. 
Den gangen var Christen en kjekk, fre-
madstormende ung hundemann, nå er 

han jo kanskje ikke like ung lenger…. 
Christen er en virkelig hundemann, og 
glødende opptatt av norsk lundehund. 

Han og hans mor drev oppdrett av lunde-
hund. De oppdrettet 104 valper som er 
registrert under kennelnavnet Enerhau-
gen i dogweb. Hundene fra deres kennel 

fikk gode resultat i utstillingsringen, hele 
17 champions fra Norge og Sverige ble 
det. Mange av dem preger fortsatt det 
avlsarbeidet vi driver i dag. Nå har ikke 

Christen lundehund lenger, han har valgt 
å konsentrere seg om shiba inu. Likevel 
gjør han fortsatt veldig mye for rasen 

vår. Han har sittet i avlsrådet i en årrek-
ke, og sitter der i dag også. Der gjør han 
en viktig jobb, ikke minst fordi han er den 
som har hatt rasen lengst av de som sit-

ter i avlsrådet i dag. 

For de fleste av oss er likevel Christen 
først og fremst hundedommer, og vi har 

møtt ham i ringen. For min egen del har 
jeg ikke stilt for ham så ofte, men jeg har 
sett ham dømme. Han er en behagelig 
dommer som forklarer og begrunner sin 

dømming og dermed utdanner oss som 
står med hund i ringen og som står på 

utsiden og ser på. Han er kanskje streng 
og stiller visse krav til kvaliteten, man får 
ikke kastet verken CK eller Cert etter seg 
med Christen som dommer. Han vet også 

å verdsette lundehundens ”adelsmerke”, 
labbene, men uten å bli overfokusert, en 
god lundehund skal være sunn og funk-

sjonell og ha rasetypiske bevegelser. 
Akkurat i disse dager er Christen sentral i 
fullføringen av et rasekompendium for 
norsk lundehund. Det hadde neppe vært 

mulig uten hans kompetanse og erfaring. 
Det er vel allment akseptert i lundehund-
miljøet både nasjonalt og internasjonalt 

at Christen er verdens beste lundehund -
dommer. Den uoffisielle tittelen har han 
fortjent, men han har også fortjent den 
tittelen han nå er tildelt av norsk lunde-

hundklubb. Gratulerer Christen, som 

æresmedlem i Norsk Lundehundklubb! 

 
(red.: Christen Lang har også dette året 
fått tittel æresmedlem i Norsk Shi-
baklubb) 



Side 39  

 

17. august i år var det Talgjetreff for 10. 
året på rad hos Kristoffer Østebø. En fin 

tradisjon er det blitt å møtes på denne 
fine øya i Boknafjorden.  
 
Mange folk og hunder var møtt fram i 

god tid på kaien denne fine søndagen, 
nordfra kom folk fra Karmøy, Ølen og 
Kvinnherad, og fra sør kom resten av 
deltagerne fra Stavanger, Jæren og 

Sandnes området. En familie kom med 
egen seilbåt til Talgje, som avslutning på 
rundturen i Boknafjorden, og hunden 

utstyrt med egen redningsvest som seg 
hør og bør. 
 
Foreløpig er det ikke mye trafikk på øya 

så hundene sprang fritt rundt på gården, 
unntatt en av mine tisper, med løpetid, 

hun fikk sitte trygt i bilburet sitt, m e d 
enkelte beilere sirklende rundt med håp i 

blikket. Alle som hadde lyst på en spa-
sertur ble med på en tur for å kikke på 
Talgje gamle kirke, som forresten hadde 
850 års jubileum for noen år siden. Kir-

ken ligger fint til på en høyde med vid 
utsikt utover fjord og landskap, og det 
var virkelig et flott syn i det fine august-
været. Kirken var åpen, så de fleste tok 

en titt innendørs, mens hundene holdt 
sin egen "gudstjeneste" 
utendørs! 

 
Etter turen var det tid for grilling og god 
mat, med smaksprøver av gårdens gode 
tomater til. Hundene svinset rundt og 

utforsket området og så ut som de had-
de det helt topp. Noen tok seg til og med 

Talgjetreff 2008 
Eldste lundehund på treffet var Linesviken's Hera, 9 1/2 år, og 

yngstemann på nesten 7 mnd var hennes oldebarn Paluna's Fenris 

Av Liv Skjervik 

 

Folk og hunder på Talgjetreff, august 2008                                   Foto: Liv Skjervik 
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Opptelling viste at det var 20 hunder til 
stede på treffet, derav en liten papillon 

og en stor blandingshund (New Found-
land/Berner Sennen) De hadde det minst 
like kjekt som lundehundene, og greide 
lett å tigge til seg noen godbiter de 

også! Og det var jo nærmere 30 tobeinte 
til stede på treffet denne gangen. 
 
Gårdens egen lundehund, Bob, så ut 

som han virkelig koste seg med alle be-
søkende. Av alle hannhundene som var 
til stede var det nesten ingen som 

kranglet, og i så fall var det vel på grunn 
av en matbit! 
Eldste lundehund på treffet var Linesvi-

ken's Hera,  9 1/2 år, og yngstemann på 
nesten 7 mnd var hennes oldebarn Palu-

na's Fenris Sarason. 
 
Etter hvert ble det på tide å kjøre ned til 
ferjekaien og vente på ferja som kom fra 

Finnøy og skulle inn til fastlandet. Det 
viste seg at ferja var nesten helt full av 
biler allerede, det ble kun plass til tre- 
fire biler av den lange køen på Talgje-

kaien! Da dro vi tilbake til gården der 
Kristoffer bød på "ventekaffi" til neste 
ferje kom om to timer! Riktig koselig 

forlengelse av treffet i det fine sommer-
været! Og på den ferja fikk alle plass! 
Stor takk til Kristoffer for en koselig dag! 

Det offisielle bildet av WorldWinner 2008 Heike av Vinterskogen.  
       Foto: Lillemor Böos, Sverige 
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Dansk Lundehundtreff 
Stor deltagelse på det danske treffet. 

Av Stein Erik Greter 

 

Lørdag den 9. august var det danske 
lundehundtreffet hos Susanne og Erik 

med som vanlig stor deltagelse, både av 
hunder og eiere. Utenom de danske (42 
4-beinte og 50 2-beinte) var det kom-
met 8 på 4 og 7 på 2 fra Nederland, 4 på 

4 og 6 på 2 fra Sverige og Freja, Rufio 

og Bris med oss fra Luxemburg. 
Allerede om torsdagen var de første 

kommet for å sette opp en stor inngjer-

ding. 
Selve treffet begynte ved 12-tiden med 

frokost (dansk) = lunsj (resten av 
"verden")! Etterpå var det som vanlig 
mye skravling om hva som hadde hendt 

etter det siste treffet for 1 år siden, kaffe 
og kaker, lotteri - jeg tror nesten det var 

en premie til alle -, salg av lundehundar-
tikkler og det tradisjonelle Lundehundlø-
pet, hvor det som vanlig viste seg at 
enkelte hunder fant det mye morsom-

mere å utforske jordene omkring eller 

muligens tenkte,la heller eierne få beve-
ge seg litt! Dagen sluttet med grilling og 

ved  9-tiden var det stort sett et samlet 

oppbrudd etter en rigtig hyggelig dag. 

Hos Susanne og Erik på Møn                Foto: Estrid Heldager 



Side 42  

 

Luxemburgske høstutstillingen  
Internasjonalt treff i Luxemburg 

Av Stein Erik Greter 

 

Den 6.september var den luxemburgske 
høstutstillingen for hunder. Det var 

meldt på 6 hunder, men en hund meld-
te fravær pga. sykdom, Slik at 5 hunder 
ble vist fram. For alle hundene ble det 
topp skåring. 

ASKO som er sønn av Lyrypa’s Lucky 

Luke og Maahornet's Embla ble ung-

domschampion 
ERIKSRO PRIMA RUFIO fikk CAC og ble 

Lux. Ch. 

TRODLI-SKOGEN'S TRYM RUNASØNN 
fikk CAC, CACIB og ble BOB 
PALUNA'S SARA HERADATTER fikk CAC, 

CACIB OG ble Lux. Ch. 
CLIFFHANGER ELSKLING PRINSESS fikk 

CAC og ble Lux. Ch. 
Hva mer kan en ønske seg! 
 
Etter utstillingen var det, tradisjonen 

tro, samling hos oss med varm mat og 
drikke, kaffe og kaker. I løpet av dagen 

(og neste med) fant over 20 lundehun-
der fra 5 forskjellige land, en Sky Terri-
er og 3 Malamuter veien fram hit (selv 

om ikke lydstyrken var like høy som 
sikkert mange husker fra Værøy, så 
gledet naboene seg over hver fremmed  

Lundehunder fra mange land  på treff.      Foto: Ukjent 
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hund som gikk forbi på veien!). Et par 
av hundene fant ut at en liten svømme-

tur ikke var så dumt, hva som var enda 
morsommere var å riste av seg vannet 
blant de 2-beinte, for da fikk de fart på 
seg! 

Vi fikk også besøk av en kjent tysk lun-
dehunddommer slik at flere benyttet 
anledningen til å vise fram sine hunder 

for å høre hans mening og han var for-
bauset over den høye kvaliteten de til-

stedeværende hundene hadde.  
 
Da de fleste ikke hadde noe viktig å gjø-
re om søndagen endte det med at den 

harde kjernen først kom til sengs ved 2-
tiden om natten. 

- JULEANNONSER - 
Husk å sette inn juleannonse i neste nummer!  

Hele bladet blir i fargetrykk. 

Deadline er 15.november.Deadline er 15.november.Deadline er 15.november.Deadline er 15.november.    

Helsides annonse 500,- for medlemmer og 1000,- for ikke-

medlemmer.  

Halvsides annonse 250,- for medlemmer og 500,- for ikke-

medlemmer. 

- KALENDER - 

Siste frist for å sende inn valpebilder til 2009-kalenderen er 

15.oktober.15.oktober.15.oktober.15.oktober. 

Send til: E-post: kalender@lundehund.no 

Pr post: Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure 

Tlf.: (+47) 915 50 998. Bestilling av kalendere kan også gjøres til 

denne adressen, kr 150,- pr.stk. 

EIR  
Eir ble født 31.1.60 på Værøy. 
Stammor til alle nålevende Lun-
dehunder.  
Oppdretter: Monrad Mikalsen  
Eier: Eleanor Christi. 
                      Fotograf: Ukjent 
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 - CERT/CACIB-GALLERI FOR 2007 - 

Hunder som har tatt CERT og/eller CACIB på norske utstillinger i 2007 

    
    

    
Afe Njord SkaldssonAfe Njord SkaldssonAfe Njord SkaldssonAfe Njord Skaldsson    
Ålvisheim’s Illuge Skald x Frøy av Vinter-
skogen 

Oppdretter:  Dagrunn Mæhlen, Lensvik 
Eier:  Mari Østgaard, Trondheim 
29.04.2007 Pedersen, Knut Helge  CERT 
 

 
 
 

Alva SkaldsdottirAlva SkaldsdottirAlva SkaldsdottirAlva Skaldsdottir    
Ålvisheim’s Illuge Skald x Frøy av Vinter-
skogen 
Oppdretter:  Dagrunn Mæhlen, Lensvik 

Eier:  Ann Elin Brunes, Karlstad 
09.06.2007 Kavcic, Blaz  CERT 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

Aspheims Foxy LernæsAspheims Foxy LernæsAspheims Foxy LernæsAspheims Foxy Lernæs        
Løvheims Bevrast  x  Obrima’s Geira 
Oppdretter:   

Anne-Marie og Jan Grændsen 

Eier:   
May Elisabeth Lernæs Sælbekk, Fannrem 
23.11.2007 Arne Foss CERT = NUCH  
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Asterix av ÅsenAsterix av ÅsenAsterix av ÅsenAsterix av Åsen        

Oliver  x  Tirill av Åsen 
Oppdretter:  Vigdis Brovold, Steinkjer 
Eier:  Inger Marie Storli, Steinkjer 
06.10.2007 Hedne, Olav  CACIB 

 
 
 

 
 
 
 

    
BenoniBenoniBenoniBenoni        
Bobby  x  Frøya 

Oppdretter:   
Anne Grethe og Stig Arne Pedersen 
Eier: Elin Strand og Magnus Enger, Bodø 
17.06.2007 Helgesen, Svein Bjarne CERT 

 
 
 
 

 
 
 

    
Edda av VinterskogenEdda av VinterskogenEdda av VinterskogenEdda av Vinterskogen            
Eriksro Lunde-Fenris  x  Ranja av Vinter-
skogen 

Oppdretter:  Ingvild Espelien, Trondheim 

Eier:  Beate-Annette Løvlid,  
   Storsteinnes 

01.09.2007 Edh, Kenneth     CERT 
20.10.2007 Helgesen, Svein Bjarne CERT 
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Eriksro Chic MagicEriksro Chic MagicEriksro Chic MagicEriksro Chic Magic        
Skreppeng’s Tommy Tigergutt  x   

Eriksro Valencia Verona 
Oppdretter:  Anneli Rosenberg, Åland /  
  Finland 
Eier:  Fam. Sjöström, Karlstad,  

  Sverige 
29.07.2007 Nymark, Vigdis   CERT 
 
 

 
 
Eriksro Hemliga EvaEriksro Hemliga EvaEriksro Hemliga EvaEriksro Hemliga Eva            

Trofast av Vinterskogen x Mountjoy Ultra 
Eriksro  
Oppdretter:  Anneli Rosenberg, Åland /  
  Finland 

Eier:  Anneli Rosenberg / Laila  
  Kankare-Holm,  
  Åland / Finland 

29.07.2007 Arne Foss  CERT 
 
 
 

 
 
 
 

    
Eriksro LundeEriksro LundeEriksro LundeEriksro Lunde----FenrisFenrisFenrisFenris    
Cliffhanger Daniel x Eriksro Cruella 

Oppdretter:  Anneli Rosenberg, Åland /  
  Finland 
Eier:  Kristin Killi, Oslo 
02.06.2007 Germundsson, Ove CERT 

11.08.2007 Christiansen, Frank CERT  

           = NUCH 
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Eriksro Magiska MoxyEriksro Magiska MoxyEriksro Magiska MoxyEriksro Magiska Moxy    
Cliffhanger Daniel  x  Silversounds Ella- 

  Cinderella 
Oppdretter:  Anneli Rosenberg, Åland/ 
  Finland 
Eier:  Unni Storli, Rennebu 

29.04.2007 Pedersen, Knut Helge  CERT 
06.10.2007 Hedne, Olav    CACIB 
 
 

    
FrøyaFrøyaFrøyaFrøya----TyrasdatterTyrasdatterTyrasdatterTyrasdatter                
Eriksro Lunde-Fenris  x  Tyra 

Oppdretter:  Hanna og Odd Reidar  
  Gautun, Trondheim 
Eier:  Beate-Annette Løvlid,  
  Storsteinnes 

21.04.2007 Selbach, Mona K.        CERT 
 
 

 
 
Hammerveien’s HeraHammerveien’s HeraHammerveien’s HeraHammerveien’s Hera    
Lyngåsen’s Hera  x  Linesviken’s Luna 

Oppdretter:  Astrid Endresen, Mo i Rana 
Eier:  Elin Strand og  
  Magnus Enger, Bodø 
16.06.2007 Rotner, Rajko  CERT 

 
 
 

 
    
Heike av VinterskogenHeike av VinterskogenHeike av VinterskogenHeike av Vinterskogen    
Eriksro Lunde-Fenris  x   

  Leika av Vinterskogen 

Oppdretter:  Ingvild Espelien, Trondheim 
Eier:  Gunn Tove Ormset, Aure 

25.08.2007 Engh, Espen  CERT 
01.09.2007 Ingergaard, Anne CERT 
10.11.2007 Foss, Arne  CERT 
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Leinstadhågens Mille LernæsLeinstadhågens Mille LernæsLeinstadhågens Mille LernæsLeinstadhågens Mille Lernæs        
Eriksro Lunde-Fenris  x  Ålvisheim’s Isrid  

    Kongsmoster 
Oppdretter:  Rita og Marc Daverdin, Hell 
Eier:  May Elisabeth Lernæs  
      Selbekk, Fannrem 

26.08.2007 Opara, Krystana CERT 
01.09.2007 Indergaard, Anne CERT 
30.09.2007 Hübenthal, Rodi CERT 
06.10.2007 Hedne, Olav  CERT 

10.11.2007 Foss, Arne  CERT 
23.11.2007 Foss, Arne  CERT 
 

LokeLokeLokeLoke                            
Rex  x  Paluna’s Nille 
Oppdretter:  Wenche Nielsen, Askim 
Eier:  Geirr Leistad 

16.06.2007 Molin, Nils   CERT 
 
    

VingaVingaVingaVinga    
Linesvikens Ving-Tor  x  Frigg 
Oppdretter:  Astrid Olsen, Brattvåg 
Eier:  Gunn Tove Ormset, Aure 

23.06.2007 Liljeqvist, Liz-Beth C CACIB 
 
 
 

 
    
    

Lundetuvans Odin TrollnypeLundetuvans Odin TrollnypeLundetuvans Odin TrollnypeLundetuvans Odin Trollnype        
Två Kronors Berra  x  Lundesmias Moa 
Oppdretter:  Maria Ragnarsson,  
  Hammerdal,  Sverige 

Eier:  Beate-Annette Løvlid,  

  Storsteinnes 
  Arve Monkan, Melhus 

20.10.2007 Helgesen, Svein Bjarne  CERT 

 



Side 49  

 

    
    

    
Lupachis GydaLupachis GydaLupachis GydaLupachis Gyda    
Paluna’s Viljar  x  Paluna’s Vilde Heradatter 
Oppdretter:  Vanja Knibestøl, Kvinesdal 

Eier:  Vanja Knibestøl, Kvinesdal 
12.05.2007 Petursdottir, Sigridur  CERT, 
     CACIB 
 

 
 
 

 
 
    
    

Lyrypa’s BusterLyrypa’s BusterLyrypa’s BusterLyrypa’s Buster        
Asterix av Åsen  x  Lyrypa’s Bessi 
Oppdretter:  Inger Marie, Irene og Unni  

  Storli,  Steinkjer 
Eier:  Inger Marie Storli, Steinkjer 
17.06.2007 Jørgensen, Leif Lehmann CERT 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Løvheims FjorgynLøvheims FjorgynLøvheims FjorgynLøvheims Fjorgyn    
Santo  x  Løvheims Audhumbla 

Oppdretter:  Gerd Haugen, Sætre  

Eier:  Gerd Haugen, Sætre  
02.06.2007 Germundsson, Ove CERT 
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Paluna’s Jara YlvadatterPaluna’s Jara YlvadatterPaluna’s Jara YlvadatterPaluna’s Jara Ylvadatter    
Skreppeng’s Torjus  x  Paluna’s Ylva 

Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:  Anita Aunli, Moss 
24.02.2007 Sunde, Marit  CERT 
 

 
 
 

 
    
Paluna’s Jaran Jerry YlvasonPaluna’s Jaran Jerry YlvasonPaluna’s Jaran Jerry YlvasonPaluna’s Jaran Jerry Ylvason    
Skreppeng’s Torjus  x  Paluna’s Ylva 

Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:  Thore Strand 
10.02.2007 Baden, Marianne CERT 

05.05.2007 Rotner, Rajko  CERT 
 
    
    

Paluna’s Karna SaradatterPaluna’s Karna SaradatterPaluna’s Karna SaradatterPaluna’s Karna Saradatter        
Chico  x  Paluna’s Sara Heradatter  
Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:  Torild Olsen, Ålgård 

05.05.2007 Rotner, Rajko  CERT 
10.11.2007 Bister, Soile  CERT 
 

Paluna’s Minnet Norgard HeradatterPaluna’s Minnet Norgard HeradatterPaluna’s Minnet Norgard HeradatterPaluna’s Minnet Norgard Heradatter    
Dykebo’s Miklagard  x  Linesviken’s Hera 
Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:  Kerstin R. Dykesteen 

08.09.2007 Lundström, Boo CERT, CACIB 

 
TrodliTrodliTrodliTrodli----Skogen’s TunaSkogen’s TunaSkogen’s TunaSkogen’s Tuna        

Ask av Høstli  x  Fiskebekkens Bera 
Oppdretter:  Torild Olsen, Ålgård 
Eier:  Torild Olsen, Ålgård 
07.07.2007 Nymann, Gunnar CERT 

Maahornet’s NippMaahornet’s NippMaahornet’s NippMaahornet’s Nipp    
Loke  x  Maahornet’s Tussa 

Oppdretter:  Anne-Lise og  
  Roar Torsteinsen,  
Eier: Berglijot og Egil Jensen, Gjettum 
20.01.2007 Hayward, James CERT 

 
 
Paluna’s RaijaPaluna’s RaijaPaluna’s RaijaPaluna’s Raija    
Paluna’s Viljar  x  Paluna’s Vår Heradat-

ter 
Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:   

10.03.2007 Pedersen, Geir Nordahl   

CERT 
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Paluna’s Mime HerasonPaluna’s Mime HerasonPaluna’s Mime HerasonPaluna’s Mime Herason        
Dykebo’s Miklagard  x  Linesviken’s Hera 

Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:  Sigrunn Rytter og  
  Hans Arvid Øberg, Eidsvoll 
24.03.2007 Nymark, Per-Harald CERT,  

     CACIB 
28.07.2007 Sanchez, Javier  CERT 
23.11.2007 Foss, Arne  CACIB 
 

 
 
Paluna’s RunaPaluna’s RunaPaluna’s RunaPaluna’s Runa    

Paluna’s Viljar  x  Paluna’s Vår Heradatter 
Oppdretter:  Liv Skjervik, Sandnes 
Eier:  Torild Olsen, Ålgård 
10.02.2007 Baden, Marianne CERT 

27.10.2007 Lie, Helge  CERT 
23.11.2007 Foss, Arne  CACIB 
    

Åskrogs KesiÅskrogs KesiÅskrogs KesiÅskrogs Kesi    
Åskrogs Varg  x  Guro av Vinterskogen 
Oppdretter:  Åshild Krogh Ulriksen, 
  Grimstad 

Eier:  Liv Olsen (Fagerdal) Plurdal, 
  Mo i Rana 
18.08.2007 Germundsson, Ove CERT 
18.08.2007 Campbell, Ralf D 

 CERT 
    
    

    
Ålvisheim’s Isrid KongsmosterÅlvisheim’s Isrid KongsmosterÅlvisheim’s Isrid KongsmosterÅlvisheim’s Isrid Kongsmoster    
Paluna’s Viljar  x  Urda 
Oppdretter:  Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik 

Eier:  Rita og Marc Daverdin, Hell 

23.06.2007 Liljeqvist, Liz-Beth C 
 CERT 

Ålvisheim’s Keta GarmsdotterÅlvisheim’s Keta GarmsdotterÅlvisheim’s Keta GarmsdotterÅlvisheim’s Keta Garmsdotter    
(Ålvisheim’s) Garm  x  Urda 

Oppdretter:  Unni og Eiliv Hofstad,  
    Rørvik 
Eier:  Sigrunn Rytter og  
  Hans Arvid Øberg, Eidsvoll 

24.02.2007 Sunde, Marit CACIB 
24.03.2007 Nymark, Per-Harald CERT, 
            CACIB 
29.12.2007 Germundsson, Ove CERT 
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Pinken Saiton av FjellengPinken Saiton av FjellengPinken Saiton av FjellengPinken Saiton av Fjelleng                
Linesviken’s Sturla Freyjasson  x   Frøya 
av Vinterskogen 

Oppdretter:  Wenche Vedal og  
  Stig Selvåg, Brønnøysund 
Eier:  Nanny og Roald Vedal 
05.08.2007 Granheim, Torbjørn CERT 

 
 
 

 
 
 
 

Skreppeng’s Pirjo PelemorSkreppeng’s Pirjo PelemorSkreppeng’s Pirjo PelemorSkreppeng’s Pirjo Pelemor    
Løvheims Alsvinn  x  Ulfrigga Lundes Gyda 
Oppdretter:  Laila Myrvold, Årnes  

Eier: Solvor og Andreas Melum, Trondheim 
02.06.2007 Germundsson, Ove CACIB 
11.08.2007 Christiansen, Frank CACIB 
 

 
 
 
 

 
 
 

Soumalainen’s BurreSoumalainen’s BurreSoumalainen’s BurreSoumalainen’s Burre    
Odin av Vinterskogen  x  Lyrypa’s Vår 
Oppdretter:  Line og Ilpo Suomalainen, 
Svanvik 

Eier:  Einar Dykesteen 

08.09.2007 Lundström, Boo       
CERT, CACIB 
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Svix av VinterskogenSvix av VinterskogenSvix av VinterskogenSvix av Vinterskogen    
Herkules  x  Frida 

Oppdretter:  Ingvild Espelien, Trondheim 
Eier:  Bente Stangnes og  
  Jonas Holmqvist, Trondheim 
23.06.2007 Liljeqvist, Liz-Beth C    CERT 

26.08.2007 Opara, rystyna CERT= NUCH 
 
 
    

    
    
    

    
 
    
    

Ålvisheim’s Ide JotneÅlvisheim’s Ide JotneÅlvisheim’s Ide JotneÅlvisheim’s Ide Jotne        
Paluna’s Viljar  x  Urda 
Oppdretter:  Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik 

Eier:  Mona S. Larsen, Misvær 
16.06.2007 Rotner, Rajko  CERT 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ålvisheim’s Illuge SkaldÅlvisheim’s Illuge SkaldÅlvisheim’s Illuge SkaldÅlvisheim’s Illuge Skald        

Paluna’s Viljar  x  Urda 
Oppdretter:  Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik 
Eier:  Solvor og Andreas Melum,  
  Trondheim 

02.06.2007 Germundsson, Ove CACIB 

23.06.2007 Liljeqvist, Liz-Beth C  CACIB 
11.08.2007 Christiansen, Frank CACIB 
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Da vi var på Lofotutstillinga så æ at dem 
hadde Barn og hund konkurranse. Æ var 

ikke med på lørdagen men søndagen 
hadde æ litt lyst å prøve. Æ fikk delta-
kernummer 6, og var heldigvis ikke den 
første. Var veldig nervøs i starten, men 

det gikk over. Vi var litt uheldig med 
plassen vi fikk, fordi rett bak oss var det 
en bil med to høytalere, så både æ å ho 
Frøya blei skremt av de høye lydene, når 

han snakka i mikrofonen. Æ fikk nesten 
ikke ho Frøya til å stå ordentlig fordi ho 
flytta seg hele tida. Da dommeren ba 

meg gå i en trekant måtte æ fokusere 
sånn på ho Frøya så det blei vel mer en 
runding. Ho Frøya var så skremt at det 
nytta ikke med godbiter så æ måtte hel-

ler bare rose ho i ett. Vi kom dessverre 
ikke til finalen men dommeren sa at æ 
jobba veldig bra med ho Frøya. Alle som 

ikke vant fikk en grønn og oransje rosett 
der det stod Barn og hund + en pose 
som inneholdt en tur vannskål, et smyk-
ke for å ha mobilen i, noen tygge greier 

til hund, og godteri til mæ. Det var jo litt 
dumt at vi ikke kom til finalen, men æ e 

no stolt av ho Frøya, og vi fikk masse 
ros av de andre lundehundfolkan. Så 

tusen takk til alle som var der å støtta 

meg å ho Frøya, og æ vill anbefale til 
dokker andre onga : Det e veldig gøy å 

lærerikt og det e en fin begynnelse til 
man skal stille ut i stor utstillinga.  
 

 
 

 

Hilsen Frida og Lundestugu`s Linjadatter 
Alfa Frøya i Tromsø 

- BARNE OG UNGDOMSSIDENE - 

Barn og hund på Lofotutstillinga  

3. august 2008 

Av Frida Evenseth—12 år  

Frida Evenseth og Lun-
destugu`s Linjadatter Alfa 
Frøya på Barn og hund-
konkurranse under Lofo-
tutstillinga 3.august 2008          
Foto: Magnus Enger 
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Min Houdini hund 
Han rev til og med ned en tregrind skrudd fast i veggen.  

Av Ivar Gautun —12 år  

Cesar er en rampehund og mattyv. 
Men den mest vanskelige uvanen han 

har er at han bryter seg ut av bur, og 
klatrer over  gjerder på en meter. Han 
klarer til og med å komme seg gjennom 
en liten sprekk på 5 cm mellom to gjer-

der som vi setter over hverandre foran 
en døråpning når vi i familien drar på 
jobb og skole.  

Det hele startet med en biltur opp til 

Solvor. På vei tilbake hørte vi masse 
klynking og til slutt et lite tamt klikk. Så 
satt Cesar i fanget mitt. Senere brøt han 

seg ut flere ganger i bilen og vi måtte ha 
han i fanget foran. Etter hvert gikk han 
over til å klatre over det grønne gjerde 

til stuen. Så satte vi opp et gjerde til 
over det forrige gjerde så det dekket 

nesten hele døra. Cesar så rart på pappa 
når han skrudde opp to kroker for å fes-
te det øverste gjerdet. Dagen etter da 
jeg kom hjem fra skolen var Cesar i so-

faen på stua. 
Dette gjentok seg flere ganger. Han rev 
til og med ned en tregrind skrudd fast i 
veggen. Nå skal vi kjøpe et sikkert hun-

debur og en fin stuedør. 
Det er kostbart å ha hund!! 

 

Har du en Houdini hund? Skriv til Lunde-
hundnytt . 

Ivar med Frontpage Arna Atladottir og Cesar på Fjellkjøsen i august. 
        Foto: Dagrunn Mæhlen 



Side 57  

 

VannrettVannrettVannrettVannrett    
4. Kontaktperson i Troms 

6. Hvor mange valper en hannhund "har 
lov" til å få 
8. Utryddet nesten alle hundene på 
Måstad under andre verdenskrig 

9. Lundehundklubben i Rogaland treffes 
årlig på? 
10. Kennel i Mosjøen 
12. Verdensvinner fra Aure 

13. Lundehunden er hvilken type hund? 

15. Det "siste" stedet som holdt på 
tradisjonene med lundehunder 

16. Valpeformidler 
17. Spesialutstillingen 2007 

LoddrettLoddrettLoddrettLoddrett    
1. "Lundehundsyndromet" 
2. Lundehunder stilles på utstilling i 
gruppe? 

3. Lundehundtreff, 24. august 2008 
5. Tidligere redaktører (etternavn) 
7. Tok initiativ til å danne Norsk Lunde-
hundklubb 

11. Antall valper født 9. februar 2008 i 
Trondheim 
14. Antall valper i 2003 

- KRYSSORD - 

Av Maien Munthe-Kaas 

Tips: alle svar kan finnes et eller annet sted på www.lundehund.no 
Send inn løsning innen 15.nov. Send inn løsning innen 15.nov. Send inn løsning innen 15.nov. Send inn løsning innen 15.nov. til adressen på neste side og vær med i trekning av 
julenummeret til magasinet "Ditt dyr" 
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- NAVNEKONKURRANSEN - 

Husk navnekonkurransen vi lanserte i forrige nummer. Har du et 

forslag til hva vi kan kalle Barne- og ungdomssidene? Send inn 

forslag innen 15.oktober 15.oktober 15.oktober 15.oktober til e-post: redaksjon@lundehund.no. 

Eller pr. post til: Redaksjonskomiteen for Lundehundnytt  

v/Elin Strand, Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø. 

Vinner får lundefuglbamse med autentisk lyd. Vi har fått noen 

forslag, men vil gjerne ha flere! 
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Søndag 31. August ble 
(Ålvisheim’s) Urda BIS3 
veteran på Trondheim 
Hundefestival, her med 
eier og oppdretter Unni 
Hofstad.        
 
Foto: Eiliv Hofstad 

Frodo av Vintersko-
gen: Kom igjen da-
mer, jeg er klar for 
mer moro! Frodo er i 
likhet med sin far en 
meget viril hannhund 
med sans for damer, 
et tegn på sunne 
gener. 
Foto: Ida, elev ved 
yrkeskurs smådyr, 
fordypning hund, ved 
Øya videregående 
skole. 

Løvheims Fimbulty "Finn"   
Foto og eier: Nicole Wagner, Mönchengladbach  
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Suomalinens Ylva, Siri og Leinstadhågens Teela ved Brødlitjønna  
      Foto: Dagrunn Mæhlen 

Foto: Driers Smulders 

Ukjent hund fra Værøytreffet 2005 
                            Foto: Magnus Enger 

Returadresse: 

LHN v/Elin Strand 

Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø 


