
Lundehunddagene på Værøy
9.- 12. juli 2020

Ytterst i Lofoten ligger Værøy - langt til havs

Med sin særpregete natur med 
muligheter for flotte fotturer, gode 
fiskeplasser og med flere fuglefjell er 
dette et sted du må oppleve! 

Her arrangerer Norsk Lundehund Klubb 
Lundehunddagene fra 9. til 12. juli 2020.

Som dere vet så er den veiløse bygda Måstad et 
mekka for oss lundehundeiere. Dit kan man 
komme med rib-båt fra Sørlandet på Værøy  eller 
man kan ta den flotte fotturen fra Nordland. Den 
turen tar ca 2-4 timer, hver vei, alt etter hvor 
sprek man er. Det går merket sti, men kan være 
litt krevende enkelte plasser, da man  må forsere 
noen store kampesteiner og urer. 

Det er mange andre flotte fotturer på Værøy for 
dem som liker å røre seg. Høyeste topp er 
Nordlandsnupen nordøst på Værøya, 450 moh. 
Og man kan gå opp til linken og se ned på 
Måstad grenda,  eller man kan vandre i den vakre 
Sørlandshagen eller Nordlandshagen.

Foreløpig program, Lundehunddagene på Værøy 9. - 12. juli 2020
Privat arrangement: Overnatte i telt på Måstad fra onsdag 8 til torsdag 9. Samt å gå på Måhornet. Tenker da 
på ribb ut med telt og oppakning. Må meldes på spesielt.
Torsdag 9 juli: 
09.00 – 16.00 Ribb tur til Måstad.
Kl 10.00 - Ida Torsteinsen er guide på en tur over heia fra Sørland til Eie mot Måstad.
Eller fottur fra Nordlandshagen til Måstad. Fotturen tar 2-4 timer hver vei. Medium krevende.
18.00-20.00 Kafe på Idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri. 
I samarbeid med Værøydagene.
Fredag 10.juli: 
Kl 11.00 Åpning av vandreutstillingen.
Kl 12-14 Kafé på idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri i samarbeid med Værøydagene. 
Kl 13-16.00 Mentaltest.
Kl 14-15.30 Lundehundrace.
Kl 16.30 Lundehund tog rundt i bygda med ankomst inn til årsmøte. Ta med flagg.
Kl 18.00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb på Idrettshuset. Registrering fra kl 17.30. 
Ta med stemmeseddelen.
Kl 20.30 – 21.30 Foredrag av Pål Espolin Johnson: “SAGAEN OM MÅSTADFOLKET”- et bildeprogram.fra 
Lofoten. Inngang kr 200,-. På Idrettshuset.
Kl 21.30 – sosial kveld på puben.
Lørdag 11.juli:
Kl 09.00 Spesialen. Mellom ballbingen og Pinsekirka. 
18.00 -19.00 Foredrag av Johnny Leo Johansen om sitt liv på seilbåten sammen med Zkipper. 
Inngang kr 100,-. På Idrettshuset.
Kl 19.30-20.00 Utdeling av Årets Utstillingshund og Årets Aktivitetshund, samt dagens vinnere. 
På Idrettshuset.
Kl 20.30 – Vi forflytter oss til Nordlandshagen og den gamle flystripa for overnatting og sosialt samvær. 
Søndag 12.juli:
Kl 10.00 – 12.00 Medlemsmøte i Værøy gamle kirke på Nordland.
Kl 12.00 – Kafé på Prestegården.
Kl 13.00 - Mønstring prosjekthunder i Prestegårdshagen på Nordland.

Man drar ikke til Værøy for å finne komfortable 
campingmuligheter! Man drar til Værøy fordi 
det er vakker natur,  historisk for oss eiere av 
lundehund og gjerne en annen form for ferie 
sammen med andre trivelige lundehundeiere.

Første Værøytreffet ble gjennomført i 1993 
og har siden vært gjennomført hvert fjerde år, 
bortsett fra 2016. Vi ønsker å gjeninnføre

tradisjonen og håper du vil være med ut til 
denne vakre øya.

Man bringer med godt humør og innstiller 
seg på å være positiv når ikke alt går etter 
 planen bl.a med været. Det er ingen av oss 
som planlegger Lundehunddagene som bor på 
Værøy, og vi må også ta de utfordringene som 
kommer.

Men vi kan love deg at dette blir spesielt!
Tekst og forsidebilde Merete Evenseth, kart fra norgeskart.no, layout JonW, Copyright @ Norsk Lundehund Klubb 
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Hvordan kommer du til Værøy
Til Værøy går det daglig flere bilfergeforbindel-
ser fra Bodø, som tar ca 4-5 timer, noe sjeldnere 
fra Moskenes, som tar en og en halv time. I 
tillegg er Værøy helikopterlufthavn, som det er 
daglige flygninger til Bodø.

 
Overnattingsplasser
Værøy gamle Prestegård: http://varoyrhs.com/
prestegaarden/news1.php
E-post: hege@prestegaarden.no, Tlf 760 95 411
Positiv til hunder.

Røstnesvåg Fiskevær, Værøy gamle handels-
sted:
Fiskerheimen Havly 4 rom med enkeltsenger, 5 
rom med dobl seng og ett rom med tre senger. 1 
rorbu for to personer.
Gammeltelegrafen 3 leiligheter med to soverom 
og ei leilighet med tre soverom.
https://vghvaroy.weebly.com/ 
Ta kontakt med Hilde -Merete Røstgård mobil 
970 42 982. Positiv til hunder.

Nytt overnattingstilbud åpner august/ 
september 2019:
Holder til i nærheten av fergeleie/ Værøy brygge, 
Havneveien 30. Kontakt Kent-Arne Bensvik, 
mobil 958 83 331. Han har 6 boenheter med til 
sammen i underkant av 30 senger. Fra boenhet 
med fem soverom til ett soverom. Har ikke 
markedsført dette enda og heller ikke prissatt, 
men det er helt nytt og ligger flott til ved sjøen.
Han har også et stort område der man kan 
parkere bobilen og campingvogner og skal 
ordne med strøm til i 2020. Positiv til hunder.

Lofoten Værøy Brygge AS: 
http://www.lvb.no/ Tlf 760 95 010, epost post@
lvb.no Pål Arnesen mobil 924 11 446. Har 
bobilplasser for ca 12 stk med strøm. Plassen 
skal selges og det er foreløpig uvisst hvordan ny 
eier stiller seg til utleie.

Airbnb: https://www.airbnb.no . Det fins flere 
som leier ut via airbnb. Folk må undersøke selv.

Bobil/campingvogn/telt
På Værøy fins det ikke campingplass, men det 
fins oppstillingsplasser for bobiler og camping-
vogner, rundt om på øya. Dersom man er 
avhengig av strøm, så kontakter man en av 
utleieplassene. Kommunen jobber også med en 
oppstillingsplass i nærheten av Sørlandshagen, 
med strømforhold. Tømmestasjon for wc er på 
Nordland, hvor det også er oppstillingsplass 
samt wc. 

For teltere vil det være mulig og telte både i 
Nordlandshagen og i Sørlandshagen. I Nord-
landshagen kan man kan se midnattssolen, men 
det kan være litt værhardt dersom været slår seg 
vrang. 

På Nordland finnes til tilgant til toalett. På 
Sørland har vi leid Idrettshuset til årsmøte og 
foredrag. Her er det også mulighet for toalett og 
dusj for de som ligger i telt, bobil eller camping-
vogn. 

Arrangementskomité for Lundehund-
dagene på Værøy 2020:

• Nina Schneider 
• Daniel Winkler
• Margrethe Dreyer
• Solveig B. Steinnes
• Merete Evenseth

Har du spørsmål eller kommentarer, ta 
kontakt med komitéen på e-postadressen
varoy@lundehund.no

Værøy gamle kirke

Idrettshuset


