
 

 Gjennomgang av referatet fra 18.02.21 
 
Sak 6 
Revidert budsjett 2021 
 
Status: Revidert budsjett 2021 godkjennes. 
 
Sak 7 
Forslag budsjett 2022 
 
Status: Forslag budsjett 2022 godkjennes. 
 
Sak 8  
Årsmeldingen 2020 
 
Status: Årsmelding 2020 godkjennes.  
 
Sak 15 
Digitalt foredrag med Eva Bodfäldt under Lundehunddagene 2021. 
 
Status: Vi avventer litt i forhold til hvordan den tekniske 
gjennomføringen kan være. Tor-Arne følger opp den saken og også i 
forhold til overnatting. Styret legger opp til å tilby foredraget gratis til 
medlemmene. 
 
Sak 19 
NKK film om de Norske hunderasene 
 
Status: Fototeamet har vært i Tvedestrand hos Anette Vabø og Gerd 
Langenes for å filme de to valpekullene. Og i Trondheim hos Ingvild 
Espelien ang. krysningsprosjektet.  
Videre: Fototeamet har fått tips om å filme nosework hos Alejandra og 
å dra på besøk til en småbarnsfamilie. 
 

  

Sak 21 Innkommet post 
 
21.1 
Epost mottatt 26.02.21 fra Josefine Marstad  

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 30.03.21 kl. 1900 – 2015. 

Tilstede:  
 

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

Forfall: Ingen ☺  
 



Hei! Jeg lager en dokumentar om hundeoppdrett i Norge, og lurer på 
om jeg kan intervjue en hos dere om hvordan dere jobber med rasen 
og litt om historien til rasen? Jeg vil gjerne ta opp i saken problemet 
rundt innavl hos noen rasehunder, der Veterinærhøgskolen ønsker å 
blande noen raser med andre raser for å få ned sykdomsproblemene 
knyttet til innavl, og fordi noen sliter med å parre og føde selv. Men 
krysning er det ikke mange raseklubber som er for. Men jeg har lest litt 
om historien til lundehund, og ser dere er positive til krysning. Kan dere 
anbefale andre raser å gjøre det samme? Hvordan jobber dere? Det er 
noen av spørsmålene jeg ønsker svar på, men jeg vil gjerne ta et 
intervju, gjerne på video, eller eventuelt zoom.  

Håper på positivt svar. 

Saken er sendt videre til ASU og Ingvild Espelien har prøvd å få 
kontakt med henne, uten hell. Vi bruker ikke mer tid på denne saken. 

21.2 

Epost mottatt 2.mars fra Niina Eskelinen, Finska 
Lundehundföreningen, sendt til leder i NLK og Svenska 
Lundehundsällskapet 
 
Hej, 
här är datumet för följande lundehund specialutställningar i Finland 
5.9.2021 Lahti, Jokimaa travcentrum 
15.1.2022 Lahti mässcentrum 
 
Svar fra Cecilia Obits i sverige: 
 
Svenska Lundehundsällskapet har planerat följande utställningar. 
28 aug 2021 Gottåsa (Södra Sverige) domare Karin Sjöholm Östlund 
30 juli 2022 Gränsträff i Morokulien med Norsk Lundehundklubb 
domare Hans-Åke Sperne 
27 maj 2023 Gimo domare ännu inte färdigt 
 
Og svar fra Norge: Vi har vi planer om Bømlo 10 juli med dommer 
Anne Livø 
Og i 2022 er det Morokulien den 30 juli med dommer Christen 
Lang.  Og i 2023 blir det Trondheim 8 juli Børge Espeland  
 
Styret ser fram til arrangementene og håper de kan avvikles på vanlig 
måte.  
 
21.3 
Epost fra senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 
mottatt 4.mars 
 



Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer deres 
organisasjon til å delta i en undersøkelse om nasjonale organisasjoners 
aktiviteter, politiske arbeid og økonomi under koronakrisen. Hensikten 
med undersøkelsen er å få kunnskap om frivillig sektors rolle under 
koronakrisen og konsekvensene av krisen for organisasjonslivet.  
 
Karen Elise har besvart spørreundersøkelsen og sendt den inn.  
 
 
21.4 
Epost fra DUK, mottatt 9.mars. 

Karl Eddie Berge, Siv Sandø og Frode Jevne er innvilget status 
som allround-kandidat, og er dermed gitt elevstatus på alle raser. 

 Vi ber om at deres klubb/forbund støtter kandidaten på beste måte. 
Det kan gjøres ved å bidra med eventuelle rasekompendier, 
innbydelser til dommerkonferanser, informasjon om spesielle forhold 
ved rasen(e), samt anbefale dommere de bør gå elev/aspirant for. Vi 
takker for samarbeidet, behovet for nye allroundere i Norge er stort. 

Det er sendt ut rasekompendie til samtlige elever og de ønskes 
velkommen som dommere for Norsk Lundehund. 

21.5 

Epost fra Dagrunn Mæhlen angående vandrepremien Beste valp 
på Spesialen. Mottatt 18.03.21 

Får eget saksnummer 25 

 

  

Sak 22 Fagseminar til høsten 
 
Har sendt forespørsel til Vidaråsen og Åstjern på seminar lokal for inntil 
50 personer med overnatting og mat. 
Vidaråsen hadde ikke kapasitet til så pass mange overnattere. Vi har 
fått følgende svar med pristilbud fra Åstjern, 2712 Brandbu:  

Hei igjen Merete :) Vedlagt tilbud fra oss.  
 
Det er som sagt ledig både helgen 8. - 10. og 15. - 17. oktober. 
Vi opplever stor pågang for høsten, og det kan være smart å reservere 
ønsket helg så fort som mulig. 

www.aastjern.no 
www.facebook.com/aastjernhyttetunet 

Styret har valgt å ta imot tilbudet fra Åstjern helga 8. -10. oktober.  

http://www.aastjernhyttetun.no/
http://www.facebook.com/aastjernhyttetunet


Hver enkelt deltager har ansvar for å melde seg på med antall 
deltagere, om de trenger skyss fra Oslo og evt. hunder de har med. 

Arrangementet er selvfølgelig avhengig av at coronasituasjonen gjør 
det mulig.  

Styret foreslår at egenandel for seminaret med alt inkludert minus 
drikkevarer blir kr. 500,- pr. person. Reiseutgjevningsbidrag for de med 
store reiseutgifter vil bli tilbudt etter søknad.  

Bompenger på den private veien til Årstein, betales av hver enkelt 
sjåfør. Samt strøm for de som ønsker å bo i bobil eller campingvogn, kr 
300,- for hele helgen. 

Merete og ASU skal informere om seminaret i Lundehundnytt. 

  

Sak 23 Revidering av poengberegning for Årets Aktivitetshund 
 
Utvalget (ved Astrid Rødsand og Ida Skarkerud) mottok 2. mars innspill 
med forslag til endringer i retningslinjene for poenggivningen ved 
kåringen av årets aktivitetshund.  
 
Utvalgets vurdering 
Utvalget har forståelse for innspillet. Poenggivningen premierer aktivitet 
og i mindre grad plassering i klassen og høyere vanskelighetsgrad. 
Dette er imidlertid en villet linje. 
 
Vi representerer en rase med relativ lav andel aktive hunder innenfor 
ulike hundesportaktiviteter utover utstillinger. De siste årene har det 
vært ca 10 hunder som konkurrerer om å bli årets aktivtetshund. Inntil 
antallet aktive hunder er betydelig større, mener vi det vil det være 
gunstig å fortette og stimulere til aktivitet gjennom poenggivningen. 
 
De som har deltatt i kåringen har alle nytt godt av at det er enklere å 
oppnå høye poengsummer i de lavere klassene enn når nivået blir mer 
krevende høyere opp i klassene. 
 
2020 får vi håpe var et unntaksår når det gjelder antall stevner avviklet 
ulike steder i landet. Det blir vanskelig å legge forholdene i 2020 til 
grunn for endringer i poenggivningen framover i tid. 
 
Det helt ideelle poengsystemet finnes ikke. Alle innretninger vil gi 
skjevheter den ene eller andre veien. Her er vår tilbakemelding til 
innspill punkt for punkt:  
 
• 1 begrensning på antall stevner som teller (tilsvarende regelverk 
for årets utstillingshund) - kanskje 8-10 stk? - Det er høyest mulig 
aktivitet som er målsetningen. Utvalget mener vi fortsatt bør premiere 
aktivitet og ikke begrense antallet tellende stevner. Gjennom deltakelse 
får vi vist fram rasen og gitt de som sliter med resultatene en ekstra dytt 
til å stå på. Økt aktivitet gir gjerne resultater i lengden.   
 



• 2 gi poeng for pallplasseringer (kan anses som "gruppeplassering" 
jf. årets utstillingshund) – Ettersom vi konkurrerer med andre 
hunderaser og i stevner med forskjell på antall deltakende hunder, er 
det vanskelig å trekke inn stevneplasseringen i denne kåringen. For å 
vurdere hunden opp mot andre Lundehunder er det mest rettferdig å 
legge vekt på den faktiske poengsummen hunden oppnår og ikke i 
stevneresultatet. Forslaget vil også komplisere arbeidet med 
poenggivningen betydelig.   
 
• 3  gi poeng for oppnådd mellomtittel, ikke bare opprykk – Med 
unntak for de sjeldne tilfellene der man velger direkte opprykk, vil 
mellomtittel og opprykk være ensbetydende. Forslaget innebærer 
dermed i praksis å gi dobbelt premiering for opprykk. Utvalget har ikke 
forståelse dette forslaget som i tillegg også innebærer en komplisering 
av poenggivningen.  
 
• 4     større poengforskjell mellom klassene – - Det er lagt opp til en 
jevn poengstigning etter klasse og etter premiering. Vi har hatt 
diskusjoner i utvalget om poenggivningen også med det tidligere 
utvalget. Poenggivningen blir aldri perfekt, men den tjener formålet og 
er godt innarbeidet. Vi ønsker ikke å endre denne nå.   
 
•  5      skal 2. og 3.premie telle såpass mye? – Se svar over 
 
•  6 vurdere om uoffisielle stevner skal telle nesten like mye som 
offisielle - Se svar under punkt 4 
 
•  7    vurdere om det skal gis poeng for disk – Av hensyn til at vi ønsker 
å stimulere til aktivitet mener utvalget vi inntil videre skal holde på 
ordningen med poenggivning også for diskvalifikasjon.  
 
• 8      om en velger å ikke rykke opp etter tre førstepremier, men 
fortsetter i klassen, skal det fortsatt gis like mange poeng? 
 
 – Dette forslaget synes utvalget gir mening. Vi ønsker å stimulere til at 
hund og fører strekker seg mot høyere vanskelighetsnivå. Etter 
oppnådd mellomtittel kan man selvfølgelig selv velge å fortsette å 
konkurrere i samme klasse, men dette bør ikke gi like mange poeng i 
kåringen. Her kan vi, hvis styret er enige, endre poenggivningen slik at 
man kun oppnår halvparten av vanlig poenggivning etter oppnådd 
mellomtittel. Dermed blir man premiert for deltakelse, men blir ikke 
«liggende» å samle poeng i en klasse man egentlig er overkvalifisert 
for. 
 
Utvalgets konklusjon er at vi av hensyn til formålet med kåringen 
ikke ønsker å gjøre store endringer i poenggivningen ved kåringen 
av årets aktivitetshund. 
 
Det eneste endringsforslaget vi støtter gjelder begrensning av poeng 
videre i en klasse hvor man har oppnådd mellomtittel. Vi foreslår at 



man oppnår halve poengsummen per deltakelse etter oppnådd 
mellomtittel i samme klasse.   
 
Styret velger å støtte komiteens redegjørelse. 
Også endringer i punkt 8, at man oppnår halve poengsummen per 
deltakelse etter oppnådd mellomtittel i samme klasse.   

Styret takker for en meget fyldig og godt forklart redegjørelse. 

Det gjøres oppmerksom på at i disse konkurransene kan også 
prosjekthundene delta. 
 
 

  

Sak 24 Vippsinnsamlig til Forskning 
 
Gunn Tove Ormset satte i gang en «kronerulling» på vipps med kr 50,- 
pr hund boende i familien hennes i fjor, og videreførte den også i år. 
Det som kommer inn er øremerket «Forskning» 
 
Til og med 30 mars er det kommet inn kr 6 400,-  
 
Styret takker så mye for den generøse gaven blant lundehundeierne 

      

 

  

Sak 25 Vandrepremie til Beste valp på Spesialen 
Dagrunn Mæhlen sitt forslag: 
 
Årlig premie til beste valp (forslag på årlig premie og evt gitt av Norsk 
Lundehund Klubb) 
Her har jeg bevisst skrevet et forslag på Årlig premie til beste valp 
eller? (gjeldende nr. 13 NY), for forstår at det nå ikke er en 
vandrepremie som går fra år til år slik det står på "første bildet" i dag, 
men en årlig premie gitt av klubben fra 2015 etter at forrige premie ble 
gitt til fam Storli i 2015.  
Tekst bør mulig rettes på slik at det kommer fram at det er en årlig 
premie på første bildet på oversikten, og synes også at det kunne vært 
et bedre bilde med ikke så mørk bakgrunn. 
 
Styret takker for forslaget og endrer tittelen til "Årlig premie til beste 
valp" og premien er et glassfat fra Magnor og den vil bli delt ut på 
Lundehunddagene hvert år til beste valp til odel og eie. 
 

Leder tar nytt bilde og oppdaterer både i Dropboks og Databasen 

 

  

Sak 26 Referat fra RS møte 20.mars 2021 
 



Jon Wagtskjold deltok på det digitale RS-møtet. Møtet varte i ti timer og 
det var til tider ganske heftige diskusjoner. På grunn av at forslaget til 
økning av grunnkontingenten ble nedstemt, valgte hele styret å gå av 
siden dette ble oppfattet som mistillit.  
 
Det vil bli avholdt et ekstraordinært RS-møte 25. april. 
Styret ønsker at Jon Wagtskjold også møter for klubben på møtet 25. 
april, og dette har han sagt ja til. 
 
Leder sender inn påmelding til NKK fra NLK til dette møte. 
 
 

  

Sak 27 Eventuelt 
 
Glasspremiene for Årets Utstillings- og Aktivitetshund 
Lundehunddagene 2021 er nå mottatt. 
 
Klubben bruker ca kr. 4000,- i glass premier på disse to årlige 
konkurransene. 
 

  

 

Neste styremøte: 20 april kl. 19.00-21.00 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


