
 

 Gjennomgang av referatet fra 7.januar 2020 
 
Sak 7 
Forberedelser til hundetellingen 
Nye fylkesinndelinger (se sak 1.3) 
 
Det kan være riktig etter hvert å dele inn landet etter de nye 
fylkesgrensene og samtidig diskutere om vi trenger flere 
fylkeskontakter. 
 
På denne 2020 tellingen gjør vi ingen forandringer. 
  
Gunn tar seg av å lage et nytt kart med de nye fylkene med 
kontaktpersoner og antall hunder. Da kan vi se om hvordan fordelingen 
av antall hunder blir.  
 
Styret tar opp saken videre på neste møte 
 
Status:  
Gunn og samboer Helge Bjerke har laget et flott Norgeskart med de 
nye fylkesinndelingene, samt satt opp følgende oversikt til styret. Vi 
skal ha en prat med fylkeskontaktene for å høre deres mening om 
inndelingen og antall hunder.  
 
Viken foreslås delt i «Vest-Viken» og «Øst-Viken». Vest-Viken er her 
tidligere Buskerud pluss Asker og Bærum kommuner. Øst-Viken er 
tidligere Østfold pluss Akershus øst for Oslo. 
 
Vi har også vært i kontakt med NKK for å høre om deres planer for 
inndelingene inne i klubbsystemet i nkk databasen. Har ikke hørt noe 
fra NKK enda, 
 
Vi begynner å bruke denne inndelingen, selv om det foreløpig brukes 
den gamle inndelingen i NKK. Vi jobber videre med dette og skal ha en 
inforunde med kontaktpersonene for å gjennomgå mandatet.  
 
Databasen må kanskje også etter hvert oppdateres på de nye 
fylkesinndelingene og Marc Daverdin kan være behjelpelig med 
bruksanvisning dersom noen føler seg kallet til å gjøre jobben. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 11.02.20, kl. 1900-2100 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Gunn og Karen Elise  

Forfall: Morten 



 

Fylkeskontakter - Nye fylker  

Nye fylker  Antall hunder  Fylkeskontakter  

Innlandet  78  
Gro Viken (Oppland), Geir 
Morten Jansberg (Hedmark), 
dvs. ingen endring  

Oslo  42  
Pascale Renee Cyr (tidligere 
Oslo og Akershus)  

Øst-Viken  65  
Irene Zakariassen (tidligere 
Østfold)  

Vest-Viken  72  
Gerd Haugen (tidligere 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark)  

Vestfold og 
Telemark  

55  
Foreslås at det opprettes en 
ny fylkeskontakt  

Agder  53  
Gerd Langnes (tidligere Aust-
Agder og Vest-Agder), dvs. 
ingen endring  

Rogaland  55  Liv Skjervik (ingen endring)  

Vestland  72  
Torbjørg Lille Wagtskjold 
(tidligere Hordaland og Sogn og 
Fjordane, dvs. ingen endring)  

Møre og 
Romsdal  

40  Cecilie Standal (ingen endring)  

Trøndelag  111  
Iren Storli (Trøndelag Nord), 
Hilde Birgitte Berg Altø 
(Trøndelag Sør), ingen endring  

Nordland  103  
Else-Britt Lian (Nordland Nord), 
Hilde-Britt Nilsen (Nordland 
Sør), ingen endring  

Troms og 
Finnmark  

74  

Janne-Grethe Konst Strøm 
(tidligere Finnmark), Nina 
Schneider (tidligere Troms), 
ingen endring  

 



 
Sak 8 
Årsmelding for 2019, styrets aktiviteter. 
 
Styret har i samarbeid jobbet med årsmeldingen.  
Karen Elise kommer med endelig forslag når alle i styret har sendt inn 
sine ting de vil ha med i årsmeldingen. 
 
Årsmeldingen gjennomgås da på neste styremøte. 
 
Status: Styret godkjenner denne delen av årsmeldingen. 
 

Sak 11 Innkommen post 
 
11.1 Epost fra Liv Skjervik, mottatt 5.januar 2020 
 
Jeg vet ikke om dette har vært oppe i styret tidligere, ang. krypte 
hannhunder. 
Som vi vet er det endel krypte hannhunder omkring i landet som 
dessverre ikke kan delta på utstillinger. 
Mitt forslag er derfor om det kan la seg gjøre på Spesialen på Værøy å 
åpne for en liten konkurranse/utstilling og eventuell bedømmelse for 
denne kategorien. Det tror jeg mange som har slike hunder hadde syns 
var gøy, og det er jo mange flotte hannhunder av disse. Har de ikke 
noe sånt i Sverige, på sin Spesial, uoffisielt? 
Det behøver ikke legge beslag på så mye tid heller utover den vanlige 
utstillingen. 
 
Får nytt saksnummer 13. 
 
11.2 epost fra Krysningsgruppa mottatt 12.januar 
 
Krysningsprosjektet: Varga er drektig! 
Prosjekthunden Varga B2 av Vinterskogen (-NO39406/17(x2)) ble 
paret med lundehunden Stein Lundes Mikkel (LOLM/172/15) den 3. og 
4. desember og nå venter hun valper i slutten av januar. 
 
Styret takker for informasjon og ønsker lykke til videre.  
 
11.3 epost mottatt 12. januar fra England 
 
Hi and greetings from the UK! 
  
Through many trips to Norway and with extensive research I have 
fallen in love with the Lundehund breed and am hoping to have one of 
my own one day. I spend most of my life outdoors, either on coast 
paths or rough moorland and I would love a lundehund to accompany 
me on my adventures! 
  



I wanted to ask to about the breeding programme to cross Lundehunds 
with Buhunds. Are these puppies available for sale or are they closely 
monitored and kept locally to continue the breeding? I can’t find much 
information in English about the outcross project, and my Norwegian is 
INCREDIBLY limited! 
  
I would appreciate any help and information you can offer!  
I look forward to hearing from you soon! 
  
Kind Regards,  
George Fielding 
 
Status: Sendt til Krysningsgruppen samme dag og svar fra 
Krysningsgruppen sendt 13.januar 
 
 
11.4 epost fra krysningsgruppa mottatt 14.januar 
 
Lørdag morgen 11. januar fødte prosjekthunden Kimura’s Lundebu 
Tuppen B1 (NO31077/17(X1)) til daglig Frøya) 3 flotte vitale valper, 
hvorav 1 hannhund og 2 tisper. I tillegg kom det en som dessverre var 
dødfødt. Far til valpene er lundehunden Lundeheim’s Draupne 
Åsneson (NO38112/16). Fødselen gikk raskt og uten komplikasjoner. 
Valpene hadde fødselsvekter mellom 198 og 234 gram. Alt står bra til 
med mor og barn. Alle valpene har seks tær på samtlige labber og 
legger fint på seg. 
 
Styret gratulerer oppdretter med flotte valper. 
 
11.5 epost fra Geir Morten Jansberg, mottatt 17. januar 
 
Dette kan jo være en fin start for de som tar over standen,og koster 
ingenting i år for oss.  
Jeg kan komme med utstyret å sette det opp sammen med de nye og 
så kan de rigge ned og overta dette. 
 
Vi har ikke vært med på denne tidligere  
Dyr for alle har tidligere vært på Fornebu men varehusmessa har nå 
tatt over. Da den var på Fornebu var den veldig dyr,3000,-/kvm  
så den meldte vi oss aldri på.  
Morten 
 
Dyr for Alle ønsker alle hundeklubber velkommen som utstiller til 
årets møteplass for hobby- og kjæledyr på Lillestrøm 
  
Vi tilbyr alle som deltok på rasetorget Dogs4all 2019 velkommen til 
gratis deltagelse på fjorårets suksess Dyr for Alle  
  
I år med ny dato, 4 - 6 september 2020, slik at vi ikke kolliderer med 
NKK utstilling på Lillehammer. Vi forventer 8000 besøkende i år.  



 
Får nytt saksnummer 14. 
11.6 epost fra Gunn Tove Ormset, mottatt 18.januar. 
 
På grunn av manglende kapasitet ser jeg meg nødt til å trekke meg 
som utstillingsansvarlig på Værøytreffet i sommer. 
 
Får nytt saksnummer 15. 
 
 
11.7 Epost fra Krysningsgruppa, mottatt 31.januar 
 
Varga B2 har fått valper!  
Natt til 31. januar fødte prosjekthunden Varga B2 av Vinterskogen 
(NO39406/17(x2)) to hannvalper. Far til valpene er lundehunden Stein 
Lunde’s Mikkel, LOLM/172/15. Fødselen gikk raskt og uten 
komplikasjoner. Valpene hadde fødselsvekter mellom 185 og 220 
gram. Alt står bra til med mor og barn. Alle valpene har seks tær på 
samtlige labber og legger fint på seg. 
 
Styret gratulerer oppdretter med flotte valper. 
 

  

Sak 12 Anmodning til valgkomiteen om å se på instrukser for komiteens 
mandat. 
 
Styret og valgkomiteen har i samarbeid sett på NLKs lover samt NKKs 
retningslinjer. Valgkomiteen oppfordres til å gjennomgå de i forbindelse 
med forberedelse og kommunikasjon med årets valgkandidater. Ellers 
er instruksene valgkomiteens ansvar og styret blander seg ikke inn.  
 

  

Sak 13 Bedømmelse for krypte hanner og andre med rasetypiske feil 
 
Styret er positiv for forslaget, men lokale arrangører må se på dette i 
forhold til øvrig program.  
Påmelding gjennomføres som til barn og hund med ei påmeldingsavgift 
på kr. 100,-  
Vi trenger ikke å ha en autorisert dommer for å gjennomføre en slik 
uformell bedømming i” Kom som du er” konkurransen, som er åpen for 
alle med feil og mangler. Man kan bruke ringsekretærer. 
 

  

Sak 14 Stand på «Dyr for alle»  
 
Pr dags dato har vi ikke en ny stand komité på plass. Altså, noen som 
kan stille opp å ha ansvaret.  
Styret må se på saken videre i forhold til økonomi og dugnadsfolk.  
Dersom vi må prioritere så blir nok Dogs4all å foretrekke. 



 

  

Sak 15 Utvidelse av Værøy komitéen 2020 
 
Se sak 11.6.  
Værøykomiteen jobber videre med saken og melder behov for hjelp 
videre. Oppfordre til dugnadsinnsats for de som kommer utover og 
spesielt til noen som kan hjelpe til med selve Spesialen. Utstillingsleder 
har vi på plass. Det er mange oppgaver med ei utstilling. 
 

  

Sak 16 Sponsing av fòrpremier til Spesialen på Værøy 
 
Solveig kontakter Felleskjøpet igjen for å gjøre et nytt forsøk og jobber 
videre med saken i forhold til andre fórprodusenter til neste styremøte. 
 

  

Sak 17 Info om Kapselprosjektet fra ASU 
 

Kapselprosjektet – Status pr 10.02.2020, fått fra Hanna Gautun 
 

Formålet med prosjektet er å se om kapselskopi kan gi informasjon om 

en klinisk frisk hund er disponert for å utvikle IL. Fem buhunder og fem 

lundehunder vil bli undersøkt. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid 

med Ellen Skancke ved NMBU. 

Prosjektet antas nå å være godt finansiert med støtte fra Dyrlege 

Smidts Venner (80.000 NOK), Agrias helsefond (80.000 NOK til 

NMBU) og innsamlede midler samt garanti fra NLK (40.000 NOK).  

Med finansieringen på plass har vi begynt å finne hunder til prosjektet 

og lage detaljerte planer. En komite bestående av Ellen S., Ingvild E. 

og Hanna G. har jevnlige Skype møter for å planlegge prosjektet. Det 

vil bli tatt blodprøve og ultralyd (utføres av radiolog Nina Ottesen ved 

NMBU) av hundene før kapselen svelges. Deretter vil det bli undersøkt 

med røntgen at kapselen har passert fra magen og over i tarmen. 

Hundeeier må så oppholde seg i rimelig avstand til NMBU inntil 

kapselen har passert ut. 

En detaljert beskrivelse av foring av hundene i forkant, prøvetakingen, 

samt en avtale med hundeeier der ansvarsforhold tydeliggjøres vil bli 

utarbeidet. 

Veterinærhøgskolen skal imidlertid flytte fra Oslo til nye lokaler på Ås i 

tiden mai – september. Pga flyttingen og andre forpliktelser til Ottesen 

/Skancke kan ikke den praktiske utføringen skje før i november. De 

detaljerte planene for prosjektet, inkludert fastlegging av tidspunkt 



planlegges ferdigstilt før påske. Avtaler med hundeeiere inngås innen 

oktober 2020. 

Styret takker for informasjon og at den økonomiske siden er på plass. 

Styret ønsker lykke til videre med et spennende prosjekt. 

  

Sak 18 Mandatet for Fylkeskontaktene 
 
Styret ønsker å ha møter med fylkeskontaktene utover våren på 
Messenger i og med at mandatet skal revideres og at vi har fått nye 
fylkesinndelinger.  
 
Styret deler oss inn i tre grupper med to fra styret og inntil 6 
kontaktpersoner i hver gruppe. Vi blir å komme med forslag på tre 
forskjellige dager, hvor fylkeskontaktene melder seg på den dagen de 
kan, 
 
Vi sender ut i forkant med påmeldingen en forespørsel om forslag til 
saker vi kan ta opp på dette møtet. 
Så lages en felles agenda for alle møtene, samt at alle går gjennom 
retningslinjene/ mandatet for Fylkeskontakten.   
 
Styrerepresentantene har et møte i forkant for å gå gjennom punktene 
som vi får inn og hva styret skal ta opp med fylkeskontaktene, slik at 
alle tre møtene har en felles agenda.  
 
Målet er å få gjennomført møtene i løpet av våren. 
 

  

Sak 19 Søknad om storcertet til Spesialen på Bømlo 
 
Søknaden er innsendt til NKK v/ leder innen fristen 01.02.20 
 

  

Sak 20 Gravering på glassene Årets utstillingshund og aktivitetshund 
 
Alle vinnere av 1.plass får et vinglass med et av vår spesielle 
lundehund motiv. 
Nr. 2 og 3 har fått et mindre glass fra Magnor med logoen til klubben. 
 
Styret ønsker nå at alle disse glassene skal få samme gravering som 
vinnerglasset, slik at det blir litt spesielle glass i disse to 
konkurransene, 
 
Siden vi skal være på Værøy i 2020 blir vi å bruke motivet med 
Lundehund med Måstad i bakgrunnen i år.  
 
 

  



Sak 21 Eventuelt 
 
21.1 ASU har gjort avtale 
etter flere tilbud om å trykke 100 stk Rasekompendiet på norsk og 
engelsk. De blir å bruke samme trykkeri som trykker Lundehund-nytt 
 
21.2 
 
Styret har fått innbydelse fra NKK om å gå på organisasjonskurs og 
ASU på Avlsrådskurs. Dersom noen ønsker å delta gis det beskjed til 
Merete. 
 
21.3 
 
Leder har vært i dialog med «Keramikkhagen» og har fått tilbud om å 
få kjøpe et opplag av te og kaffekrus med lundefuglmotiv. Styret går 
inn for å kjøpe de til Lundebua.  
 
21.4 
 
Solveig og Gunn ønsker å stikke to lundehund gensere og arrangere et 
lotteri på facebook med disse to som premie, øremerket 
forskning/helse. 
Solveig administrerer – trekning blir på Lundehunddagene på Værøy.  
 
Styret setter stor pris på initiativet.  
 

  
Møtet avsluttet kl. 2059. 
 

 

Neste styremøte: 24.03.2020, kl. 1900. 
Referent: Karen Elise 


