
 

  
Gjennomgang av referatet fra 24.10.17.  
Hvordan ligger vi an med tidligere saker? 
 
Sak 38 Infostrategien 
 
Leder har gått gjennom tidligere utgave og komprimert den en god del 
og dette er gjennomgått av de andre i styret. Forslaget sendes videre 
for kommentarer til Hanna Gautun og Bård Andersen. Vi ser nærmere 
på dette, neste styremøte. 
 
Sak 39.1 Produkter til Lundebua fra Magnor 
 
Klubben har nå fått levert første bestilling av de nye glass med 
lundehund motiv til Magnor. Responsen har vært overveldende og det 
er allerede solgt 88 glass som blir sendt ut før jul. Klubben får 
etterbestille til samme pris og disse blir sendt ut på nyåret. Svein skal 
lage et nytt bestillingsskjema for de ulike motivene så vi er sikker på at 
alle får rett motiv. Styret setter stor pris på det gode samarbeidet med 
Magnor. Skjemaet blir lagt ut på hjemmesiden. 
 
Sak 49 Museumsgruppa 
 
Avtalen med Arkiv i Nordland er nå klar til å underskrives av leder og 
nestleder. Karen Elise har laget et forslag til leveringsskjema når de 
første gjenstander og dokumenter sendes inn i 2018.  
Helge Tollefsen har i samarbeid med Roar Torsteinsen startet jobben 
med å skanne klipparkivet før det sendes til arkivet. Dette er en stor 
jobb, og det blir spennende å følge med etter hvert som det blir lagt ut 
eksempler på Facebook siden: Norsk Lundehund-Klippearkivet. Styret 
setter stor pris på engasjementet. 
 
Karen Elise skal kontakte både Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet 
før jul for å oppsummere og legge plan for neste halvår.  
Museumsgruppa vil få hjelp fra et medlem, Kjersti Skavhaug fra 
Honningsvåg, som har tilbudt oss å bistå med samarbeid med museet 
når det kommer i gang for fullt. 
 
Referat fra siste møte i museumsgruppen 23.11.17: 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 28.11.2017 kl 19-21 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Svein, Elisabeth, Karen Elise 

Forfall: Even og Irene 



Til stede på Skype: Turid Helfjord, Rita Daverdin og Karen Elise 
Dahlmo 
 

1. Rita har to store flytteesker som hun er begynt å gå gjennom. 
Der er det både gjenstander, dokumenter og bøker.  

2. Turid har en del dokumenter.  
 

Etter at avtalen med Arkiv i Nordland er undertegnet vil den 
praktiske jobben med å få sendt inn materiell til AiN.  
 
Karen Elise har laget et forslag til skjema som vi skal fylle ut før 
innsending. Dette vil evt. bli tilpasset dersom vi ser at skjemaet har 
noen mangler.  
 
Gruppa ble enige om at Rita og Karen Elise møtes hos Rita og tar 
en arbeidsøkt i januar 2018 hvor vi samarbeider om å gjøre 
materiellet klart til innsending.  
Vi var enige om at det er greit at videre innsendinger går gjennom 
gruppa, så får vi fordele jobben mellom oss.  
 
Gruppa ser på det som viktig å få flere muligheter for å søke på 
informasjon. Det er ønskelig at det kan søkes både på tema og år.  
Noen av temaene som vi ser på som viktige er: helse/ il, 
populasjon, styre, referat fra årsmøter, avlsråd, hundetelling. Her 
opplistet i tilfeldig rekkefølge.  
 
Museumsgruppa vil jevnlig følge opp samarbeidspartnerne, AiN, 
Nordlandsmuseet og Helge Tollefsen som skanner klipparkivet.  
 
Kjersti Skavhaug vil bli tatt med i gruppa når det praktiske 
samarbeidet med museet kommer i gang. Hun vil få tilsendt kopi av 
referater fra møter i gruppa.  
 
Karen Elise har sendt inn informasjon fra museumsgruppa til 
redaksjonen i LHN. 
 
Turid Helfjord har fått forespørsel fra Gro Viken om at hun ønsker å 
donere en utstoppet lundehund til den planlagte utstillingen. Gruppa 
takker for initiativet. Det er viktig at dersom dette blir aktuelt, må det 
lages et” miljø” rundt denne hunden.  
Karen Elise tar seg av den videre jobben med saken i forhold til Gro 
og museet.  
 
Pr. 02.12. 
Karen Elise har hatt kontakt med Gro og takket for initiativet. Hun 
har hatt kontakt med en aktuell taksidermist. Karen Elise spurte om 
hvordan hun tenkte at den økonomiske biten skulle løses. Til dette 
svarte hun at hun ønsket at det skulle være en gave til klubben.  
Karen Elise kontakter museet og gir tilbakemelding til Gro.  

 



 
 
 
Sak 50 Poengsystemet Årets utstillingshund, angående BIS 
sløyfa. Får nytt nummer. 
 

Sak 
55/17 

Innkommen post: 
 
Epost fra Christen Lang 
  
” Har en kommentar til styrets beslutning om å innføre tittelen BIS på 
klubbens spesialutstilling.  
Tittelen BIS = Best in Show, er en tittel som brukes på utstillinger der 
flere raser deltar. Å innføre den på en utstilling der bare en rase deltar 
syntes jeg derfor virker noe kunstig. BIR hunden er jo da automatisk 
utstillingens beste hund.” 
 

Sak 55. Kommentar til innkommet E-post fra Christen Lang. 

Vi to som arbeidet med forslag til nytt system for utregning av Årets 
Utstillingshund la ned et grundig arbeid. Også med å innhente 
opplysninger fra andre hundeklubber. Konklusjonen var at de aller 
fleste raser kårer en BIS-hund, også når det stiller bare en rase. 

Vi kontaktet et tilfeldig utvalg raseklubber og legger ved svarene vi har 
fått. 

 Norsk Islandshundklubb kårer BIS 

 Norsk Cavalierklubb kårer BIS 

 Hvit Gjerethund kårer BIS 

 Norsk Pomeranier klubb kårer BIR, BIM og BIS 

 Norsk Leonberger klubb kårer BIR, BIM og BIS 

 Norsk Basenjiiklubb kårer BIS 

 Norsk Chow chow kårer BIS. Neste år fyller klubben 40 år og 
det vurderes å offisielt kalle prisen BISS (Best in Show Spesial) 

 Norsk Buhund klubb kårer BIR, BIM og BIS. De har også BIS 
valp, veteran og avl-oppdrett. 

 Norsk eurasier klubb kårer BIS 

Absolutt alle leverte ut store, flotte BIS-rosetter og ev. gaver og 
pokaler. 

 Dansk svensk gårdshund klubb og norsk Berner Sennen klubb 
kåret begge BIR på sine spesialer. 

Mvh. 



Dagrunn Mæhlen og Unni Hofstad.” 

Vedtak se sak 56/17 
  
Epost fra Gro W. Viken 
 
” I gamle dager ble andre raser i gr. 5 invitert til våre årlige 
spesialutstillinger.  1ste utstilling klubben arrangerte var på Hauger 
(Bærum) i april 1982.  Alle hunder i gruppa var invitert, bortsett fra 
Elghund-rasene. 41 hunder utenom Lundehundene stilte!  Antallet 
varierte nok fra år til år, men en del kom det alltid.  Siste gang vi hadde 
med gr. 5 - hunder var i 2004, også da på Hauger. Hvorfor vi sluttet å 
invitere andre raser vet jeg ikke.  

 Mitt forslag er at vi, evt. allerede til Lundehund-dagene i 2018, inviterer 
de tre rasene som inngår i kryssningsprosjektet til deltakelse på 
utstillingen. Dette for at vi da blir bedre kjent med både rasene og 
deres eiere.  

 Alternativt at vi inviterer gruppe 5, minus Elghundrasene, som i gamle 
dager. 

 Eller at vi inviterer de andre norske rasene i tillegg til Norrbottenspetz 
+ Islandsk fårehund.  Kan kanskje bli en utfordring å få tak i dommer 
som kan alle jakthund-rasene, men umulig er det vel ikke?” 
 
Styret takker for innspill og er åpen for at det i framtiden kan være 
aktuelt å ha en felles utstilling med en eller flere av de norske rasene 
og evt. de rasene som er med i krysningsprosjektet. Det er ikke mulig å 
få dette til før tidligst i 2021. Astrid Rødsand skal sende en uformell 
forespørsel til Norsk buhund klubb som en start på dette.  
 
Epost fra Gro W. Viken 

” Jeg lurer på er om dere vurderer å bruke de flotte vinglassene som 
f.eks. BIS-premie?  Jeg vil foreslå at (også) eiere som har brakt 
hundene sine frem til topp-plasseringer innen agility, rally-lydighet og 
lignende sportsgrener - ikke minst de som får godkjente 
ettersøkshunder - kan bli belønnet med en av glasstypene fra Magnor-
serien.  Det at en del eiere bruker så mye tid som de må gjøre for å nå 
så fine resultater som er oppnådd er, etter min mening, vel så god PR 
for rasen vår som at vi får fine resultater ved utstillingsringen.” 

Styret takker for innspill og vil jobbe med saken for å få laget 
spesialglass til Spesialen og dele ut til BIR, BIM, Årets utstillingshund, 
tispe, hannhund, valp og veteran. Samt årets aktivitetshund. Det vil bli 
gravert på stetten Nr 1 2017 

Epost fra Unni Hofstad 



Jeg er en av dem som har jobbet med poengberegning for Årets 
Utstillingshund. Her ble det foreslått at klubben skulle kalle BIR-hunden 
for BIS-hund. Den var blitt Best in Show. Dette var i tråd med hva de 
fleste andre hunderasene praktiserte.  

Saken ble styrebehandlet 10.10.15 og ble godkjent.  

Nå har vi nettopp revidert dette arbeidet, hvilket ble vedtatt i styremøte 
24.10.17. 

Under sak 50/17 ble det sittende styret gjort kjent med at vi på 
spesialutstillingen kårer en BIS-hund, og at det da også bør tildeles en 
BIS-rosett.  

Det ble her poengtert at det sittende styret for første gang hadde sett 
poengevalueringene og ikke kunne svare for hvilke vurderinger det 
tidligere styret hadde gjort. BIS-rosetten ble dermed vedtatt utdelt fra 
2018.  

Det tidligere styret hadde aldri vurdert BIS- rosetter fordi ingen husket 
at det også måtte være på plass fra BIS ble innført i 2016. 

Styret har vært i kontakt med noen fra det tidligere styret og ingen av 
dem har oppfattet at BIS sløyfe skulle deles ut. Her var det kun snakk 
om poengene skulle gjøres om til BIS poeng.  

Dette ble i utgangspunktet store diskusjoner om, fordi styret i 2015 
syns de var for høye. Man kom til en enighet og styrebehandlet 
poengsystemet.  

Det har aldri vært oppe til diskusjon om det skulle deles ut BIS sløyfe 
og det finnes av den grunn ingen styrevedtak på dette. Det er styret 
som er ansvarlig for bestillinger av rosetter og ingen andre.  

Se vedtak sak 56/17 

Informasjon: 
 
Info fra RS møte.  

Astrid Rødsand representerte NLK på et spennende, men ganske 
intenst RS i NKK - med sterke meninger og heftige diskusjoner. Av 
sentrale saker kan vi blant annet nevne:  

Ønske om å avholde RS kun annet hvert år og forslag om å flytte 
møtet til våren, ble begge nedstemt. RS fortsetter som i dag hvert år i 
november.  

Forslag om at fullcertordningen skulle avvikles, ble nedstemt, men med 
åpning for at raseklubber kan søke om fritak fra fullcertordningen. 



Begrunnelsen for fritaket er at det i dag for enkelte raser har gått 
inflasjon i championat ved at fullcertede hunder gir certene videre til 
hunder med CK lengre bak i lista.  

RS tok fra hovedstyret muligheten til å melde seg ut fra den 
internasjonale kennelorganisasjonen FCI 

Forslaget om å endre ankeinstansen for disiplinærsaker ble nedstemt. 
Det ble innført et eget ankeutvalg på topp. 

Det ble vedtatt ny lovmal, som er sendt til NLK. Her må vi være 
oppmerksomme på at saker i parentes - er valgfrie for klubben.  

Det ble etablert nye saksbehandlingsregler for NKK som åpner for 
større transparens og innsyn 

Det ble vedtatt at det skal holdes minst 9 internasjonale utstillinger i 
året fra 2019 med maks 10 store cert per rase i tillegg kommer 
raseklubbenes eget store cert. I 2018 blir det til sammenlikning delt ut 
14 store cert + raseklubbenes eget store cert. 

Regionene som i dag arrangerer internasjonale utstillinger, får fortsette 
med dette inntil videre. Utstillingskvaliteten og modellen skal utredes 
nærmere mot RS 2018 eventuelt mot RS 2019 for å evaluere 
ordningen.  

Det ble kjempet om midlene til dommerutdanning. Forslaget fra blant 
annet fra Lundehundklubben om en fordeling med en tredjedel til jakt, 
til andre hundeaktiviteter og til utstilling, ble satt på vent da saken ble 
utsatt. Saken skal ut til ny utredning/høring og legges fram igjen for RS 
neste år. 

Det blir lagt fram handlingsplan for 2018 innen 1. februar 2018. 

Grunnkontingenten til NKK ble vedtatt øket med 30%.  

Info fra Nordisk møte 
 
Møtet ble i år holdt i Billund i Danmark. 3 fra Sverige, 3 fra Norge, 1 fra 
Finland og 4 fra Danmark møttes. 
 
Første gang Norge tok initiativ til samarbeidsmøter med andre 
lundehund organisasjoner var i 2012 på Værøy. Da som er 
internasjonalt møte. Her møttes ganske mange og det ble en del 
språkutfordringer. Neste møte ble på Morokulien i 2014 og da ble det 
bestemt at kun de nordiske landene, Sverige, Danmark, Finland og 
Norge skulle møtes en gang i året. 2015 var det i Stockholm, 2016 i 
Helsinki og i 2018 skal det være i Tromsø. 
 



Vi har en fast dagsorden, som inneholder at alle landene presenterer 
aktiviteten sin i året som er gått, antall fødte valper, antall medlemmer, 
eksporter og importer og om det har vært hundetellinger, 
promoteringer og planer/utfordringer landets klubb har det. Antall 
oppdrettere og valpekull er gått ned i samtlige land, bortsett fra Norge.  
 
Susanne Stig Hansen hadde laget en flott oversikt over alle lands 
avlsstatestikker, hanner og tisper brukt i avl, fødte kull, antall valper i 
kullet, antall fødte hanner, fødte tisper og presenterte dette. 
 
Lille Wagtskjold presenterte og gjennomgikk hundetellings skjema, 
som Norge skal bruke i 2018, via databasen og at vi ville bruke de 
samme spørsmålene, så langt det lot seg gjøre.  
 
Utstillingsprogrammet ble også gjennomgått for å prøve å fordele dette 
slik at det ikke blir samme helgen i de forskjellige landene. Sverige må 
søke tre år i forveien og danskene har ikke egen lundehundklubb, så 
de følger spisshundklubben.  
 
Krysningsprosjektet er en gjenganger på disse møtene for å fortelle 
hvordan framgangen på prosjektet er. 
 
Vi hadde også et foredrag med Karen Frost Knudsen fra 
hundogtrening.dk. Med foredraget «stress- på godt og vondt» 
 
Vi ønsket en felles plattform hvor vi kunne samle referater og 
dokumenter fra møtene, så vi åpnet er dropbox, samt laget en felles 
epostadresse fra NLK sin epostdomene. Samt at navnet til gruppen ble 
Nordisk Lundehund Union.  
 
Helgen er ganske intens og timene går fort i møte med våre 
lundehunder venner i nabolandene. Vi planlegger bestandig neste års 
møte og dato før vi forlater hverandre. Hittil ser det ut som om andre 
helgen i november blir en fast møtedag og at det går på rundgang 
blant landene. 
 
Neste nordiske møte blir lagt til Tromsø 09-11.11.2018 
 

Sak 
56/17 

BIS sløyfe på Spesialen 

Nestleder har vært i kontakt med NKK for å høre om praksis ved å 
gjøre BIR om til BIS på ei Spesialutstilling. De hadde ingenting imot at 
vi hedret vinnerhunden på denne måten. Styret har også vært i kontakt 
med flere raseklubber og det er ganske mange som kårer BIS og BIM, 
innenfor en rase. 

Styret vedtar å gå over til tittel BISS (Best in Show Spesial) med rosett, 
fra og med Spesialen 2018.  



Vedtaket som ble gjort av forrige styre i 2015 gjald kun BIS poeng, ikke 
utdeling av rosetter.  

Vedtaket vil ikke ha tilbakevirkende kraft.  

 

  

Sak 
57/17 

Ny Fylkeskontakt i Troms.  
 
Nina Schneider er forespurt og har sagt ja til å være ny fylkeskontakt i 
Troms.  
 
Styret takker tidligere fylkeskontakt Janne Grethe Konst-Strøm for 
jobben som hun har gjort i Troms. 
 

  

Sak 
58/17 

Ny Fylkeskontakt i Finnmark 
 
Janne Grethe Konst-Strøm har vært fylkeskontakt i Troms, og siden 
hun nå er flyttet til Finnmark og det var ønskelig med ny fylkeskontakt 
der, ble hun forespurt.  Hun takket ja til det, da hun ønsket og fortsatt 
bidra i klubben. 
 
Styret takker Elin Johannessen for jobben som hun har gjort i 
Finnmark.  
 

  

Sak 
59/17 

Ny aktivitetsgrein inn i Årets aktivitetshund. 
 
Nytt av året er at godkjenning av besøks, - og terapihunder inngår i 
poenggivningen Her skiller vi mellom hunder godkjent som turvenn (10 
p), til hjemmebesøk (15 p) og institusjon (20 p).  
 
Styret går inn for å få inn Besøkshund som ny aktivitetsgrein. Dette vil 
være en engangsberegning av hver hund etter hvert som de tre 
gradene for godkjenning blir gjennomført. Gradene vil gi hhv. 10-15-20 
poeng.  
 

Sak 
60/17 

Eventuelt 
 
60. 1.Restopplag av Lundehund boka, kjøpt fra forlaget blir sendt 
vederlagsfritt til Lundebua v/ Geir Morten Jansberg 
 
60.2. Styret takker de som har fått laget neste års kalender for en god 
jobb. Opplaget er i år på 200 stk, som vi håper å få solgt. 
 
60.3. Styret takker de som stilte opp på dugnad i forbindelse med 
Dogs4all og den gode jobben som ble gjort. Det var en flott stand med 
mye besøk, men plasseringen kunne vært mer sentral. 
 



De nye T-skjortene var god synlige og fungerte bra. 
 
Alle de nye valpeeierne som deltok på valpeshowet fikk utdelt en pose 
med T-skjorte, klistremerke og postkort. Et flott tiltak for å ønske de 
velkommen.  
 
NKK var også på standen som de syntes var svært fin. De etterlyste 
bilder av prosjekthundene. Utfordringen sendes videre til 
Kryssningsgruppa.  
 
60.4 Leder har sendt kalendere 2018 til klubbens to anonyme givere 
som har gitt pengegaver i 2017 
 

 

Neste styremøte: Kort oppsummerings/ planleggingmøte 19. Desember 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


