
 

 Fra tidligere referat: 
 
45.3 Mottatt 4.juli  
Hi 
I am French and the happy owner of a Lundehund since January. 
I participated in three shows with French judges. And I'm having a 
problem. Twice in three, the judges manipulated my dog to test her 
flexibility ... the neck ... the shoulders ... 
On the one hand it is dangerous, and on the other hand these 
manipulations must not be made during a judgment on show ! 
I am surprised at this practice but also scared for future shows with 
her. 
 
Would it be possible for you to make a reminder to the SCC and 
the breed club, so that the judges stop that? 
 
Thank you for your answer. 
Anne-laure Ardeois 
 
Christen Lang har svart henne og venter på tilbakemelding på en 
epostadresse til den franske dommerklubben. Han følger opp saken. 
 
Oktober 2019: Marc Daverdin har oversatt brevet fra Christen Lang til 
fransk og leder sendte det til presidenten i den franske dommer 
klubben 22 oktober sammen med Rasekompendiet på fransk. Med 
kopi til Anne-laure Ardeois 
 
Fikk svar fra henne samme dag: Thank you !! 
 
I will go on show on Novembre and December. I will say if they respect 
that, i hope ! 
 
Regards 
Anne Laure Ardeois 
 
 
 
 

 
 
REFERAT FRA FYSISK STYREMØTE I TRONDHEIM 
 

Dato: 11-13 Oktober 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Solveig, Morten, Tor-Arne, Gunn, Karen Elise, 
valpeformidler Alejandra og ASU med Hanna, Ingvild, Christen, Lille og 
Sigrun 

Forfall:  



Gjennomgang av referatet fra 24.09.19 
 
Sak 51 Dommere til spesialutstillingen i Bømlo 10.07. 2021 og 
Grensetreffet 30.07. 2022.  
 
Forslag: Anne Livø Buvik og 
Bjørge Christiansen 
 
Status: Anne Livø Buvik har sagt ja til å dømme på Spesialen på 
Bømlo i 2021.  
 
Bjørge Christiansen takket nei på grunn av at han var ute på reise.  
 
Christen Lang ble så forespurt om å dømme på Morokulien 30.07.22 
og det sa han ja til. Dette setter vi stor pris på.  
 
 
Sak 52 Bortfall av norske raser på  NKK- utstillinger.  

 
 
Styret takker for svar og at det er behandlet på en seriøs måte.  
 
Styret har gitt tilbakemelding om at det er synd at de norske rasene 
fratas muligheten til å vise seg fram i den store ringen for å kåre den 
beste av de norske rasene.  
 
Og da fikk vi følgende svar fra NKK: 
 
Kåringen vil foregå i finaleringen som nå. 
Alle de norske rasene skal inn, men det kåres kun 1 vinner. 
Statuttene er ikke ferdig utarbeidet enda og skal også godkjennes av 
NKKs Hovedstyre. 
  
Med vennlig hilsen 
ELISABETH STEEN 
 
Dette kan styret leve med og håper resten av medlemmene syns det er 
en god løsning. 
 
 
 
 



Innkommen post 55.1 Til styret i NLK (mottatt 20.09.19) 
 
Med et ønske om å gi en vandrepremie i forbindelse med den årlige 
Spesialen, oversender jeg til styrets behandling min tekst samt kriterier 
som ligger til grunn fra meg.  
Sender også ved et par eksempler som kan være aktuell som 
vandrepremie, men kommer tilbake til det ved kjøp og gravering når 
styret har behandlet denne saken.  
 
Hilsen Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa 
 
Styret takker for initiativet og diskuterer videre på det fysiske møtet i 
Trondheim før vedtak gjøres.  
  
Får eget saksnummer 61 
 
 
Sak 58 Varer til Lundebua 
Diskutere om vi bør kjøpe inn noen bøker «Alt for Norge» 
 
Status: Styret er innstilt på å bestille 30 bøker fra Orkana forlag for salg 
på Værøy og etterpå i Lundebua. Forfatteren skal holde foredrag på 
Værøy og vil signere alle bøkene som skal selges. Bøkene kjøpes inn i 
2020 og vi prøver å få de hentet i Oslo og kjørt til Værøy. 
 
 

  

Sak 60 Innkommen post 
 
60.1 Sak fra ASU 
Epost fra Nancy Chan ang informasjon fra databasen 
 
Får eget saksnummer 67 
 
 
60.2 epost fra Ellen Utsi 
 
Jeg har blitt kjent med at eventuelle lundehundvalper som blir født i 
England, ikke blir registert i den engelske kennel klubben siden 
lundehunden ikke er anerkjent. Det sies at rasers hjemland har bistått 
med å registrere avkom født i England, inn i stamboka i rasens 
hjemland. Fransk bulldog født i England blir registrert i Frankrike, for 
eksempel. 
Jeg tror ikke at det er noe hensiktsmessig at vi som enkeltpersoner 
forsøker å sende en forespørsel til NKK om dette og jeg tror det er 
lurest om raseklubben kommer med henvendelsen. 
Er dette noe NLK kan bistå med? 
 
Styret sender saken videre til ASU.  
ASU har kontaktet NKK.  



 
Styret takker for henvendelsen, og har undersøkt i forhold til FCi og 
reglene som ellers gjelder.  
Valper født i England, eller eksporteres til England vil ikke bli registrert i 
England.  
NKK v/ Nina Hansen, ser ikke noen grunn for at NLK eller NKK skal 
bruke ressurser for å registrere valper i et land som ikke anerkjenner 
rasen.  
ASU sender svar til Ellen Utsi. 
 
 
60.3 epost fra Gerd Langenes 
 
Jeg lurer på om det er mulig å søke om tilskudd til førstehjelpskurs av 
klubben.?  
I Mandal skal vi ha ha førstehjelpskurs for hund, med veterinær Aud 
Thelin. 
Dette blir lørdag 2 november og lokaler er bestilt.  
Det er også en plan å lage en brosjyre om dagens tema 
 
Utgifter: 
1000 leie av lokaler 
500 til veterinæren  
500-700 til brosjyren  
Pluss mat og drikke 
 
Alle lundehunder eiere i Agder og Rogalandfylkene er invitert.  
 
Får eget saksnummer 72 
 
 
60.4 Epost fra Kari Gording 
 
Utkast til sak i forhold til regler årets utstillingshund, er under 
utarbeidelse.  
 
Får eget saksnummer til neste styremøte den 26.11.19 
 
Samtidig ser jeg meg dessverre nødt til å be om å få fratre komiteen 
for årets utstillingshund fra og med 2020 
 
Får eget saksnummer 73 

  

Sak 61 Ny vandrepremie (se sak 55.1) 
 
Styret diskuterte saken grundig fordi vi ikke ønsker å ha for mange 
vandrepremier og vi vil at fordelingen skal bli noenlunde jevn. 
Vi stiller oss positivt til forslaget om ny vandrepremie, men vi ønsker en 
dialog angående kriteriene. 
 



Leder kontakter Dagrun for å høre om hun kan tenke seg å endre 
kriteriene og gi vandrepremien til beste juniortispe istedenfor til 2.beste 
tispe i tispeklassen. 
Dette fordi det ikke er en vandrepremie i dag i juniorklassene. 
 
Styret er veldig fornøyd med at den er begrenset i tid. 
 

  

Sak 62 Valpeformidlingen 
Hvor står vi? Hva vil vi? Veien videre? 
Valpeformidler:  

• Det er litt lettvint å sette seg på liste for valper. Når VF så 

henvender seg til de som står på lista, så er de ikke interessert, 

eller svarer ikke. 

• Frustrasjon hos oppdrettere når de kontakter de som står på 
lista og de ikke lenger er interessert eller svarer på e-post/ sms.  

• Det er bare klubbens medlemmer (oppdrettere) som skal ha 
tilgang til å bruke valpeformidler. 

 
Alejandra får hjelp av Lille, Bård og Ragna til å utarbeide et nytt 
skjema, som ligner på det kontaktskjemaet som Krysningsgruppen 
bruker. Dette er for å effektivisere kommunikasjon mellom 
valpeformidler og potensielle valpekjøpere.  
 
Vi har diskutert før om å ta en avgift hos de som setter seg på liste for 
at det skal bli mere seriøst. Men det er ganske mye administrering for 
dette, så vi avventer litt. 
 
Noen oppdrettere har veldig store krav til nye valpekjøpere, som 
nesten er uoverkommelig. Som for eksempel: må ikke bo i leilighet 
eller blokk, skal stort sett være hjemmeværende og helst bo på landet. 
Med dagens bosituasjon i Norge og mange arbeidsføre, så er slike 
krav veldig vanskelig å innfinne. Styret skjønner at det er «ungene» 
man skal selge og vil det beste for, men det blir utfordrende å finne 
kjøpere. 
 
Valpeformidler sier at nå er det ganske god spredning i hele landet og 
enklere å finne avlspartnere, så oppdretterne og valpeformidler har 
vært flinke der. 
 

  

Sak 63 Netthets og trakassering 
 
Styret og Avl- og sunnhetsutvalget bruker mye unødvendig tid på  
negative tilbakemeldinger i sosiale medier, på mail og telefon. 
Noen av disse er dessverre ren hets og personangrep.  
 
Norsk Lundehund Klubb har bare en offisiell Facebook-side: ”Norsk 
Lundehund Klubb” Det kan være vanskelig for de som er interessert i 



norsk lundehund å skille mellom hva som er klubb-sider og hva som er 
private sider på f. eks Facebook.  
Netthets er dessverre blitt et problem også i vår klubb, og de 
tillitsvalgte har ingen mulighet til å imøtegå det som blir lagt ut. 
 
Hvordan forholder vi oss til dette og hvordan kan vi beskytte oss, slik at 
vi holder ut å jobbe med klubbarbeid? Dette er fullt ut dugnadsarbeid 
som den enkelt bruker av sin fritid til å jobbe med for klubbens beste.  
 

• Hvor mye skal tolereres før det gis tilbakemelding?  

• Det er greit å være uenig om sak, men personangrep er ikke 
akseptabelt.  

• Dette går inn på den enkelte privat. Klubben trenger verktøy for 
å ivareta tillitsvalgte som legger stor innsats i arbeidet. 

• Styret henvender seg til NKK for å høre om hvilke rutiner som 
fins på hvordan man tar seg av slike saker. Disse vil bli gjort 
kjent for medlemmene i Lundehund-nytt, på klubbens 
hjemmeside og Facebook side. 

 

  

Sak 64 Hundetellingen 2020.  
 
Det sendes informasjon ut til fylkeskontaktene på e-post før tellingen 
starter.  
Tellingen starter i begynnelsen av Januar 2020, med svarfrist 1. 
Februar.  
Info i LHN nr. 4/19 om tellingen. 
Mye som forrige gang, revidere spørsmål, bl.a. få med spørsmål om 
giardia.  
Viktig med samsvar fra forrige tellinger for å beholde 
sammenligningsgrunnlag.   
Få med alle valper som er født. 
 

  

Sak 65 Revisjon krysningsprosjektet, orienteringssak. 
 
Orienteringssak fra ASU 
 
Krysningsprosjektet 
ASU orienterte om framgangen i krysningsprosjektet og arbeidet med 
den reviderte prosjektplanen. 
 
Styret sa seg fornøyd med orienteringen. 
 

  

Sak 66 Tema for RAS-seminaret, Hunderfossen, Lillehammer 24.-26 april 
2020 
Foreløpig forslag til programinnhold: 



Faglig fokus, Fra plan til praksis.  

Styret tar seg av fasiliteter og budsjett for seminaret. 

ASU setter opp detaljert program i samarbeid med styret.  

Invitasjon og foreløpig program presenteres for medlemmene i LHN nr. 

4/19. Detaljert program, påmeldingsskjema og detaljert informasjon i 

LHN nr. 1/20.   

Fredag: 

Gjennomgang av hva RAS er med utgangspunkt i 

innholdsfortegnelsen.  

Presentasjon av statistikk fra databasen og hundetellingen  

Lørdag: Krysningsprosjektet: 

Vi ønsker å invitere Nina Hansen fra NKK for å fortelle om hvordan 

andre krysningsprosjekt gjennomføres og erfaringer fra disse.  

ASU sender en forespørsel til Nina Hansen, NKK.  

Styret ønsker å invitere Mattilsynet for informasjon i forhold til 

krysningsprosjektet. Eventuelt etisk hundeavl. 

ASU hører med NKK om de har noen kontaktpersoner. 

Foredrag om mage-tarmproblemer på lundehund:  

ASU sender forespørsel til  Ellen Skancke, NKK holde foredrag om 

diverse helseutfordringer, kreft, gastritt, IL, PLE, IBD.. giardia. Hvor 

vanlig er dette hos andre raser? Sammenheng med immunforsvaret og 

høy innavlsgrad? 

ASU sender en forespørsel til Ellen Schanke, NKK. 

Presentere ny plan for RAS i forhold til krav fra NKK. Alle raseklubber 

skal revidere sine RAS-planer i løpet av 2020. Dette ble utsatt i fjor 

grunnet forsinkelse fra NKK med å lage arbeidsverktøy.  

Råutkast til strategi for RAS. Lage en framdriftsplan. 

Medlemmene kan sende inn skriftlige spørsmål innenfor de ulike 

områdene som RAS omhandler .  

F. eks.  Mage-tarmproblemer, tarmflorasammensetning hos 

lundehunden 

Hvilke tiltak kan vi sette inn? 

Fortelle hvilke avlskriterier har vi på lundehunden?  

Hvorfor skal vi ikke ha øyenlysing, hd-røntgen, osv.osv. før det 

planlegges et kull med lundehund? 



Mentaltesting: 

Solveig og Sigrun informerer om mentaltesten vår og planene videre. 

Evt .invitere noen som kan fortelle om hva som er viktigst i forhold til 

vår rase. 

Presentere et sammendrag av resultatene så langt. Det kan om mulig 

arrangeres en mentaltest for hunder som er i nærområdet/ til stede.  

  

Sak 67 Epost fra Nancy Chan ang informasjon fra databasen 
 
ASU har mottatt henvendelsen og vil informere styret. 
ASU ser ingenting i veien for at de kan få en excel-fil fra databasen 
med informasjon om hundenes navn, reg.nr., datoer for fødsel og død 
samt bosted (land og fylke).  
 
ASU ber om styrets godkjennelse for dette. 
Styret stiller seg positivt til søknaden. ASU holder kontakt med Nancy 
Chan og at klubben får tilgang til lenken som de etter hvert legger ut.  
 

  

Sak 68 Representantskapsmøtet 2019 
 
NKKs 58. ordinære representantskapsmøte blir avholdt 30. november 
og 1. desember 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen 
 
Elisabeth drar, og Morten stiller som vara. Leder melder på og bestiller 
hotell mv. 
  

  

Sak 69 Brosjyre om krysningsprosjektet for utdeling på messer etc. 
 
Dette har vært etterspurt. ASU tar seg av å lage en kortfattet 
infobrosjyre.  
Brosjyren skal være ferdig til Dogs4All, 2019. 
I tillegg til denne brosjyren, som vi får trykt hos et trykkeri så bestiller vi 
også opp den andre nye brosjyren om Norsk Lundehund. 
 

  

Sak 70 Museumsgruppens videre arbeid 
 
Info fra siste møte i museumsgruppa. 

• Det planlegges et møte med Jektemuseet i Bodø, november 
angående ambulerende utstilling. Målet er å få ferdig utstilling til 
presentasjon på Værøy i forbindelse med Lundehunddagene 
2020. 

• Lundehundmyldring på uteområdet v/ Jektemuseet før 
Lundehunddagene. Aktuelle datoer er 8. eller 9. Juli 2020. 

• Foredrag på Jektemuseet samme dag som ovenfor. 



• Forslag om å legge inn databasen på arkivet og at det blir en 
kontaktperson i klubben. Det er ønskelig å få oppdatering en til 
to ganger pr.år.  

  

Sak 71 Status Databasen 
 
Skal fornyes i 2020 med ny server med nytt operativsystem Marc 
bestiller. Er satt av på budsjettet for 2020. Få ut informasjon om 
databasen på klubbens hjemmeside og facebookside. 
 

  

Sak 72 Støtte til førstehjelpskurs for hund (se sak 60.3) 
 
Styret takker for søknaden og initiativ. Vi synes det er flott at 
fylkeskontaktene prøver å få til aktivitet. 
Det er ikke satt av penger på budsjettet for å støtte slike tiltak i år.  
 
Pengene som er kommet inn til Helse, har ingenting med slike 
eksterne kurs. De er for å bruke til Helse på lundehunden 
 
Lykke til med arrangementet! 
 

  

Sak 73 Ny person til telling av poeng «Årets utstillingshund» (se sak 60.4) 
 
Kari Gording ønsker å trekke seg på tellingen fra og med utstillingsåret 
2020. 
Vi diskuterte hvem som kunne ha interesse av å være i en slik gruppe 
sammen med Ellen Utsi og kunne være med i år som hospitant 
sammen med Kari og Ellen. 
 
Vi endte tilslutt med å sende en forespørsel til Annette Vabø Andersen 
og som sa ja til jobben. 
Dette er vi i styret veldig glade for, slik at hun dermed kan være 
sammen allerede fra tellingen 2019. 
 
Vi vil samtidig takke Kari Gording for det to årene du har vært med å 
bidra til årets utstillingshund. 
 

  

Sak 74 Eventuelt 
 
Klubben har fått kr. 6 000,- øremerket forskning fra en anonym giver.  
Samt kr 4000,- fra en annen. 
Leder har sendt takk for den generøse gaven til giverne.  
 

 

Neste styremøte: 26.11.19 
Referent: Karen Elise Dahlmo. 


