
 

 Gjennomgang av referatet fra 17.01.23 og det fysiske møte 

Sak 71/22 Ønske om endring av statuetter til årets aktivitetshund 

Tilføyelsen fra Alexander: 

Når det gjelder statuttene av Årets aktivitetshund har vi underveis i beregningen i år 

sett at det kan være greit å tilføye en presisering av praksisen, dette går på poeng for 

opprykk.  

Det er ønskelig at det føyes til «Det gis poeng for opprykk det året hunden starter i en 

ny klasse, ikke når hunden er kvalifisert for det» 

I 2022 har vi fulgt standarden fra tidligere år, at når en hund «kan» rykke opp, så får 

den poeng for opprykket, slikt har det visst vært gjort. Men det blir litt vanskelig å holde 

styr på, og for meg som var ny var det jo umulig. Ida har skjemaene fra tilbake i tid, så 

det er riktig nå altså. 

Vedtak, nye statutter. Gjelder fra 1.1.23 

– Alle konkurranser/prøver listet på lundehund.no sin tabell for aktivitet er 
tellende iht retningslinjer 

– De 15 beste resultatene er gjeldende. Det er fører og hundeeier som selv 
sender disse inn.  

– Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse. Ved klasselikhet 
vinner den med høyeste premie i klassen. Ved likhet i klasse og premiegrad 
vinner den yngste hunden. 

– Poengberegningen gjelder på tvers av ulike klasser og aktiviteter iht liste på 
lundehund.no, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i 
samme sesong.  

– Det gis 5 poeng ekstra for mellomtittel (ag1, rl1 osv), vinner-tittel og NM-titler 
– Når en hund har oppnådd opprykk med mellom tittel gis det kun halv 

poengsum for påfølgende deltakelse i samme klasse for å stimulere til 
progresjon. Videre gis poeng etter tabellen som er listet på Norsk Lundehund 
klubb side.  

– Det gis poeng for opprykk det året hunden starter i en ny klasse, ikke når 
hunden er kvalifisert for det 

- De tre beste hunder blir premiert som Årets aktivitetshund 
- Listen over de 10 beste blir annonsert i Lundehund-nytt  

 
 
 

Referat fra styremøte i NLK 
 
På teams. 
 
 

Dato: 21 februar 2023 kl. 1900-2110 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Gunn Laila, Iren, Alexander, Tor-Arne og Karen Elise 
Ingvild fra ASU deltok på sak nr. 20.   

Forfall:  



Styret diskuterte det endelige vedtaket og går god for den. 
 
Sak 6/ 23 Innmønstringen 4.februar 2023.  

Hilde Birgitte representerte styret. 

Status: Det var en stor, men kjølig opplevelse å være med på denne begivenheten. En 

rørende situasjon. Det var mønstring av Hrafnir I3 av Revehjerte og Pan B3 av 

Vinterskogen + visning av tre andre prosjekthunder som også deltok. Et nytt kapittel 

ble skrevet i Norsk Lundehund klubbs historiebok. NKK var representert med to 

delegater. 

  

Sak 20 Informasjon fra ASU 

I tråd med hva styret og ASU bestemte på felles møte angående informasjonsflyten, 

har styret invitert ASU til å snakke om bestemte temaer hver gang på styremøte. 

I dag vil ASU v/ Ingvild orientere styret om følgende saker: 

• Anbefaling til eiere av stambokførte hunder angående avl. 

Eierne av stambokførte hunder har full råderett for hvordan de vil drive avl 

videre. ASU vil fortsatt veilede eierne av stambokførte hunder, og det er opp til 

hundeeierne å følge rådene. ASU vil være behjelpelig med å finne partnere og 

for å hjelpe til med geografisk spredning. Alle stambokførte F3-hunder i avl bør 

brukes i Norge. Det anbefales at det ikke selges flere enn 1 av 4 valper etter 

F3 til utlandet. Det er viktig å beholde mest mulig av avlsmaterialet i Norge 

inntil videre. 

• Praksis rundt bruk av hunder med HD-grad C i prosjektet. 

Inntil nå er de som har fått C-hofter blitt røntget to ganger, men dette vil en gå 

bort fra. NKK har gitt tilslutning til å bruke hunder med C-hofter dersom hunden 

ellers skårer høyt. Det er ikke registrert kliniske symptomer på hundene med 

C-hofter.  

Styret takker Ingvild for informasjonen.  

  

Sak 21 Ansvarlig for Årets Aktivitetshund  
 
Epost fra Ida Skarkerud 
Jeg ønsker å trekke meg fra aktivitetshund-gruppa. Håper dere finner noen som kan ta 
over for meg.  
 
Status: 
Styret skal jobbe med å finne en erstatter etter Ida og takker henne for innsatsen som 
hun har gjort så langt.  
 

  

Sak 22 Fylkeskontakt i Rogaland 
 
Anne Brith Terland Sahlsten fungerer nå som fylkeskontakt i Rogaland. Styret takker 
for at hun stiller opp som ny fylkeskontakt og ønsker henne lykke til.  
 

  

Sak 23 Forespørsler om å få med vår rase på utstilling 



Vi får en god del slike forespørsler og leder har foreslått å delegere det videre til styret 
på omgang. 
 
Angående delegering:  
Styret stiller seg positiv til å fordele arbeidet mellom seg. Merete tar ansvar ut mars, 
og etter det er det delegert til Hilde-Birgitte til det nye styret er på plass etter årsmøtet 
18. april. 
 
Leder fikk spørsmål fra fylkeskontakten i Agder om Sørlandets harehundklubb kan få 
ha ei utstilling med lundehunden også? 
Dommer er ordnet som kan dømme rasen. Dette er andre helga i august, på Evje  
Men vi trenger vel en tillatelse fra Lundehundklubben for å kunne ha lundehunden 
med på utstillingen. 
 
Status:  
Dette svaret sendte leder til fylkeskontakten og ønsket lykke til. 
Alle hundeklubber kan arrangere utstillinger og de kan velge selv hvilke raser de vil ha 
med. Søknader sendes inn til klubbene via NKK’s Dogweb Arra. 
Norsk Lundehund Klubb har bestandig gitt en generell godkjenning. Vi ønsker at alle 
som vil kan få ha med vår rase på utstillinger i hele landet.  
 

  

Sak 24 RS 2023 
 
Årets representantskapsmøte (det 62.ordinære) vil bli avholdt lørdag 18. og søndag 
19. november 2023 på X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten.  
 
Forslag på kandidater til valg og saker som ønskes fremmet til årets 
Representantskapsmøte sendes til e-postadressen RS2023@nkk.no   
 
Status: Det nye styret finner ut hvem som skal representere klubben på RS2023. 
 

  

Sak 25 Anmoder om å få gå aspirant på Lundehund-spesialen 1. juli i Osen, Roan. 
 
Kamilla Engen har spurt om å få gå som aspirant på Spesialen i sommer. Hun er 
autorisert eksteriørdommer på elghundrasene, samt Finsk- og Norrbottenspets, og har 
elevstatus, videreutdanning på Lundehund. 
Hun var en av to som tok elevarbeidet for Christen Lang, under Lundehund-spesialen 
på Morokulien i 2022. 
 
Status: Dommer Børge Espeland svarte dette: Veldig kjekt å få anledning til å ha med 
elev eller aspirant. Håper vi får ett bra antall. 
 
Styrets holdning har i mange år vært at vi er veldig positive til å få med nye dommere. 
Vi syns det er stas når noen ønsker å dømme Norsk Lundehund. 
Leder har sendt tilbakemelding om at Kamilla Engen kan stille opp som aspirant på 
Spesialen i 2023. 
 

  

Sak 26 Søknad om stambokregistrering av Pan B3 av Vinterskogen og Hrafnir I3 av 
Revehjerte 
 
Søknad ble sendt til NKK den 7. februar 2023. 
  



Til NKKs Helseavdeling. 
Vedlagt finner dere en søknad om stambokføring av Pan B3 av Vinterskogen og 
Hrafnir I3 av Revehjerte som ble mønstret lørdag 4. februar av Christen Lang. 
 
I henhold til den avtale prosedyren stambokføring ber vi om at avlssperren på Hrafnir 
og Pan fjernes for godt og klubben og eierne får tilsendt en bekreftelse fra NKK om at 
Hrafnir og Pan er stambokført.  
 
Status: Senere samme dag fikk vi svar fra Bettina Bachmann fra NKK med 
godkjenning om at hundene nå kunne brukes i avl på lik linje med andre renrasede 
hunder. Og hun skrev «Gratulerer med et steg videre i prosjektet» 
 

  

Sak 27 Lite engelske artikler på Hjemmesiden 
 
Leder har fått epost fra Inga Hilda på Island som søker informasjon om lundehunden 
på annet språk enn norsk. Hun ønsker noen artikler på engelsk og lurer på om 
klubben har planer om noe slikt.  
 
Status: Leder har kontaktet ei som kan islandsk som skulle hjelpe Inga Hilda litt.  
 
Er det noen av medlemmene som har lyst til å påta seg oversettelse arbeid? Ta 
kontakt med styret/ hjemmesida.  
 

  

Sak 28 Taushetserklæringer 
 
Oppfølging når vi får nye tillitspersoner. Alle må skrive under denne når de begynner i 
slike verv.  
 
Status: Styret er enige om at det er en gjensidig trygghet at tillitspersoner skriver 
under taushetserklæring.  
 

  

Sak 29 Eventuelt 
 
29.1 
Godhunden Egon B3 (til daglig kalt Molte) skal innmønstres kl. 1200, 12. mars i 
Tromsø. Christen Lang skal foreta innmønstringen. Han har med seg en skriver.  
 
29.2  
Slutte å oppfordre oppdrettere til IKKE å legge ut om parringer i prosjektet 
Vi diskuterte dette om at oppdrettere blir oppfordret til ikke å legge ut om parringer på 
sin egen Facebook side. 
 
Styret tenker nå at prosjektet har pågått i så mange år nå at folk vet at det blir 
parringer med jevne mellomrom, så dersom oppdrettere har lyst, så ser ikke vi i styret 
noe grunn til at dette ikke kan gjøres. 
 
Leder informerer ASU om vår mening i denne saken 
 

  

 
Neste styremøte: 21.03.23. Referent: Karen Elise Dahlmo 


