
 

 Gjennomgang av referatet 
 
Referatet er godkjent med ingen kommentarer.  
 
Leder ønsket velkommen og gikk kort gjennom hvordan styremøtene 
gjennomføres.  
 

Sak 45 Innkommen post 
 
45.1 Mottatt 22.juni 2019 
 
Arbeidsgruppe Giardia hadde sitt siste møte 19. Juni 2019. 
Vi er enige om at gruppa har gjennomført et vellykket prosjekt innenfor 
gruppas mandat fra 2015. 
Vi har: 
1. Undersøkt forekomsten av Giardia parasitten i et representativt 
utvalg hunder ved å ta avføringsprøver av hunder på treffene på 
Fredvang og på Sandgrunn. Resultatene viste at forekomsten av 
Giardia er omtrent lik den som er rapportert fra andre hunderaser i 
Norge. 
2. Vårt arbeid har bidratt til å høyne oppmerksomheten rundt denne 
parasittinfeksjonen. Kliniske symptomer på Giardia er til forveksling like 
symptomene på IL. Vi mener derfor at alle hunder med diare må 
undersøkes for infeksjon med Giardia parallellt med undersøkelse for 
IL.  
 
Vi er enig  om at arbeidsgruppa nå legges ned, men arbeidet med 
Giardia må ikke legges dødt.  
Vi har derfor følgende forslag: 
 
1. Gerd Langenes blir kontaktperson for spørsmål om Giardia. Vi ber 
om at det opprettes en egen rubrikk for dette i Lundehundnytt og på 
Hjemmesiden. Videre ber vi om at dette kunngjøres på klubbens 
fbside. Hun vil rapportere til styret. Vi foreslår at epostadressen 
giardia@lundehund opprettholdes, men at Gerd alene står som 
mottaker. 
 
2. Rita Daverdin vil fungere som faglig rådgiver for asu og klubbens 
styre om ønskelig. 
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3. Lille Wagtskjold får Giardia som spesialfelt innenfor asu. 
 
4. Det er samlet inn 14 000 kr i løpet av prosjektet. Det har ikke 
kommet faktura fra Veterinærhøgskolen eller Veterinærinstituttet. Vi 
ønsker at disse pengene blir satt på posten "Giardia egenandeler" i 
regnskapet og blir stående der inntil videre. Giardia har økende 
oppmerksomhet i landene rundt oss og skulle det bli behov for 
prøvetaking har vi midler til å starte opp igjen. 
 
Arbeidet i gruppen avsluttes på infomøtet i Mosjøen fredag 12. Juli. 
Rita Daverdin vil gi en oppsummering av prosjektet med en faglig 
gjennomgang. 
 
Vi har tidligere foreslått for styret at det blir gjennomført en stikkprøve 
kontroll for Giardia ved årets treff. Dette har vi fått positiv 
tilbakemelding på. Det har ikke lykkes å få kontakt med 
Veterinærinstituttet, men vi jobber fortsatt med saken. På årsmøtet i 
2018 ble det satt av 10 000 kr til dette. Vi regner derfor med at en slik 
stikkprøvekontroll kan gjennomføres uten videre. 
 
På vegne av arbeidsgruppe Giardia: 
 
Rita Daverdin 
 
Styret støtter Giardiagruppens forslag for videre struktur og 
ansvarsområder.  
Giardiagruppa legges ned fra 01.01.20. 
 
45.2 Mottatt 26. juni 
 
Hello 
 
My name is Andrea Eicher and I am the president of the breeding 
commission from the Swiss Club for Nordic Breeds. 
I need some pictures of the Nordic Lundehund for our club homepage. 
www.sknh.ch 
Is it possible that you can sent 3 - 4 pictures in high quality? 
 
Best regards 
Andrea Eicher 
 
Leder har sendt inn noen bilder, men har ikke sjekket om de ligger på 
Hjemmesiden deres. Har fått tilbakemelding om mottatte bilder. 
 
45.3 Mottatt 4.juli  
Hi 
 
I am French and the happy owner of a Lundehund since January. 
I participated in three shows with French judges. And I'm having a 



problem. Twice in three, the judges manipulated my dog to test her 
flexibility ... the neck ... the shoulders ... 
On the one hand it is dangerous, and on the other hand these 
manipulations must not be made during a judgment on show ! 
I am surprised at this practice but also scared for future shows with 
her. 
 
Would it be possible for you to make a reminder to the SCC and the 
breed club, so that the judges stop that? 
 
Thank you for your answer. 
Anne-laure Ardeois 
 
Christen Lang har svart henne og venter på tilbakemelding på en 
epostadresse til den franske dommerklubben. Han følger opp saken. 
 
 
45.4 mottatt 16 juli 
 
En epost fra Kari Margrethe Haugland, som følte at hun ble 
forskjellsbehandlet under medlemsmøte i Mosjøen. 
 
Svar til Kari Margrethe: 
Først vil vi i styret si at vi skal ha det høyt under taket i klubben vår og 
setter stor pris på at også de som er imot prosjektet får taletid og blir 
hørt. 
Vi er fullstendig klar over at alle ikke er for prosjektet, som foregår i 
klubben. Men vi vil henstille alle til å vise respekt for alles meninger.  
Styret kjenner seg ikke igjen i en del av kritikken som kommer mot oss. 
 
Ordstyrer, Jon fikk instruks fra leder før møtet om at flest mulig skal 
komme til orde, men at dersom et innlegg ble for langt måtte det 
oppfordres til at det ble stoppet eller avkortet.  
 
Styret tar imot innlegget som et innspill i debatten angående 
krysningsprosjektet.  
 
Styret kan ikke forholde seg til facebook -sider som styret ikke har 
kontroll med. 
 
Dersom du ønsker svar på konkrete spørsmål, må dette rettes til styret 
for behandling. Innlegget kan derfor ikke besvares på en annen måte.  
Innlegget endrer ikke noe i mandatet og jobben som  videre gjøres i 
prosjektet.  
 
I forhold til punktet om hvem som får være med i styre og stell i 
klubben, må det enkelte medlem sende inn forslag til valgkomiteen på 
representanter. Da er det årsmøtet som bestemmer hvem som skal 
velges inn.  
 



Det er ikke krav til de som sitter i styret til å være forkjemper av saker 
og prosjekt som dukker opp i løpet av et styres funksjonsperiode. 
Styret må forholde seg til de prosjekt som godkjennes av aktuelle 
instanser eller ved vedtak som er gjort på årsmøte eller styremøter.  
 
Styret foreslår å invitere Mattilsynet til vårt seminar som skal 
arrangeres til neste år i forbindelse med revideringen av RAS.  
 
45.5 Mottatt 20.juli  
 
Reaksjon på epost fra Ellen Utsi på en uheldig kommentar fra leder 
angående innsendingstidspunktet for hennes sak til årsmøte.  
 
Leder har sendt beklagelse til Utsi umiddelbart etter at e-post fra er 
mottatt. 
Det er ikke normalt at tidspunkt på når saker blir sendt inn blir nevnt i 
møter.  
 
45.6 Mottatt 22.juli 
 
Hej 
Hoppas ni alla har en bra sommar. 
Bifogat finns inbjudan till Nordisk Lundehund Unions möte i Stockholm 
den 8-10 november 2019. 
Har du frågor eller något är oklart, kontakta mig eller Annika Ågren 
(sekreterare@lundehund.se) 
 
Välkomna! 
 
Vänligen 
Cecilia Obitz 
 
Styret takker for invitasjonen. Følgende representanter møter på 
Nordisk Lundehund Unions møte i Stockholm: Leder og to fra ASU.  
 
45.7 Mottatt 27 juli 
 
Til Styret, 
  
Da har vi hatt en ny paring i krysningsprosjektet. 
Viljar og Polly gjør et nytt forsøk! 
  
Lundehunden N SE U CH Viljar og prosjekthunden Kimura's Lundebu 
Lillemor B1 (Polly) har gjort et nytt forsøk på å bli foreldre. Det ble fine 
paringer med heng den 20. og 21. juli. De gjorde et forsøk i november i 
fjor også. Den gangen uten resultat, men vi tror og håper at timingen 
var bedre denne gangen.  Polly er en av to kullsøstre fra en 
førstegenerasjons krysningskombinasjon. Faren deres er lundehund, 
moren norsk buhund. Både Viljar og Polly er friske, trivelige hunder, og 
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nå krysser vi fingre for et nytt og spennende kull prosjektvalper til 
høsten. 
  
Polly er øyelyst på nytt i sommer og funnet ua. 
 
Styret takker for informasjon, ønsker lykke til og håper det blir resultat 
denne gangen.  
 
 
45.8 Mottatt 25 juli 
 
Infotavle om Lundehunden på Værøy. 
Vedlagt utkast med utdrag av det som står på hjemmesiden dere har. 
Endringer merket med skrift. 
Burde kanskje hatt bilde som viser hunden bedre i profil med Måstad i 
bakgrunnen hvis dere har slikt? 
  
Egentlig litt for mye tekst – evt. kan vi kutte ut det som står om 
utseende – da bildet vil vise utseende. 
Kanskje kan noe tekst ellers kuttes ned noe? 
Vi må ha oversettelse til engelsk også – men mere konsentrert – vet 
ikke om dere har ferdig noen oversettelse vi kan bruke?? 
  
Åpen for alle innspill. 
  
Ha en fin dag! 
  
Vennlig hilsen 
  
Erling Skarv Johansen 
Kulturkonsulent Værøy kommune 
 
Styret takker for informasjon og ser fram til videre samarbeid. 
Leder og ASU har gått gjennom teksten og oversatt den til engelsk og 
sendt tilbake.  
 
45.9 Mottatt 28.juli,  
 
Hei. 
Jeg ønsker at styret tar opp følgende på neste styremøte. 
 
Denne berømte jokkinga hos tispene er ett kjent fenomen hos rasen.  
Men det er dermed ikke sagt at dette er normalt bare fordi det 
forekommer ofte. 
 
Vi ser mange tisper som er sterkt preget av dette over flere dager.  
Det er sikkert ikke noe farlig, men kan ikke være behagelig for tispene 
det gjelder og medfører med seg mye stress.  
Dette gjelder også de som er kastrerte. 
Ser også at de som har eldre tisper sier de blir verre med åra. 



 
Ønsker at styret ser på muligheten for å sette av midler til å fullføre en 
kartlegging med blodprøver når tispene startet med denne 
perioden.  Evt om man kan bidra med ett fast beløp og at eier dekker 
resten. 
Kanskje svaret kan ligge i en blodprøve og de som er mest preget kan 
få hjelp. 
 
Synes dette er noe som berører mange tisper og på tide å se om man 
kan få ett svar på årsaken. 
 
Med vennlig hilsen 
Alejandra Garcia  
 
Får nytt saksnummer 53 
 
 
Sak 45.10 Mottatt 31.juli 
  Utstilling 
  Arrangør: Norsk Lundehund Klubb  
  Sted: Mosjøen   
  Dato: 13/7-2019   
  Ferdigmeldes av: EM    
          
  Beregning av aktivitetsavgift  

  JK, AUK, AK, CHK 
66 â 45 
kr. 

2970 kr.   

  Valpeskue 8 â 30 kr. 240 kr.   
  VET â kr.  kr.   
  LP 0 â 45 kr. 0 kr.   
  AG 0 â 45 kr. 0 kr.    
  AG - lag 0 â 45 kr. 0 kr.    
  AG - hopp 0 â 45 kr. 0 kr.    
          
  Totalt 3210 kr.   
  -4% veterinær og lignende 0 kr.   
  Totalt 3210 kr.    
 

Antall påmeldinger 74 

Antall elektroniske påmeldinger 71 

Innbetalt elektronisk påmelding avgift 24067 kr  

mva utgjør av dette beløpet 4813 kr  

-2,5% avg. Elektronisk påmelding 602 kr  

-25% mva av 2,5% avg. Elektronisk påmelding 151 kr  

Aktivitetsavgift  3210 kr 

Premie punch avgift 0 kr 

Total avgift NKK 753 kr 

  



Til klubben 20104 kr 

- Tidligere overført til klubben 0 kr  

    

Sluttoppgjør 20104 kr  

 
Herved har vi den glede å meddele at ovennevnte arrangement er 
anerkjent. 
Pengene er kommet på konto. 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub 
Elisabeth Steen 
Utstillingsavd 
Styret  

 Sak 45.11 Brev mottatt 14.08.19 
 
Brev fra Roar og Anne-Lise Torsteinsen med innleveringsbekreftelse 
fra Arkiv i nord. 
 
Styret takker for jobben som er gjort med klipparkivet. Og er veldig 
fornøyd med at det nå er innlevert på Arkiv i Nordland.  
 
Sak 45.12 Epost mottatt 17.08.19 
 
Påklaging av useriøs kennel. 
Viser her en belysning av en sak vi mener er av en tvilsom karakter. 
Forventer at saken blir tatt opp i de riktige foraene og at det blir gitt en 
tilbakemelding om utfallet 
 
Denne saken blir behandlet som en B-sak. Det vil si at vi ikke 
offentliggjør noen av navnene i saken. 
Vi har tatt saken veldig seriøst og alvorlig, og har drøftet den både på 
møte med ASU og i styret. 
Vi ble enig om en tekst som er sendt til klageren. 
 
Brevet er sendt. 
 
Sak 45.13 Epost fra Gerd Langenes mottatt 21.08.19 
 
Nkk tenker å forandre dagens konkurranse i beste norske rase og 
avlsklasse på alle nkk utstillinger fra nyttår.  
 
Dette betyr blant annet at de bare kårer beste norske rase nr 1 og at 
ingen andre får poeng.  
At alle norske raser kan inn i finaleringen og vise seg frem, er den 
eneste plassen disse rasene kan vise seg litt ekstra frem. Å de kan 
også konkurrere med hverandre. Det er utrolig trist om dette blir tatt 
bort og dette bør det reageres på. 
 



Avlsklasse vil de også ha bort og det går også veldig ut over en liten 
rase som vår.  Da vi er små, får små kull og ingen driver store kennel. 
Så dette er også en plass der lundehunder kan vise seg frem, men 
som nå nkk vil ha bort.  
 
Håper dere tar dette på alvor og reagere på NKK sine planer. Her må 
klubben kjempe for rasen vår og gjerne også samarbeide med de 
andre norske rasene.  I alle fall gjøre de andre 6 rasene 
oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje.  
 
Saken får eget saksnummer 52. 
 
 
Sak 45.14 Søknad til NKK sendt den 21.08.19 
 
Til Norsk Kennel Klub v/ Helseavdelingen  
Søknad om fritak for avlesningsgebyr for HD-bilder på inntil 30 
lundehunder. 
Søknad om støtte til et begrenset prosjekt for å kartlegge HD-status 
hos lundehunder. 
  
Søknad er sendt til NKK v/ ASU og vi har allerede fått positivt svar. 
 
NKK vil gi fritak for avlesningsgebyr for hundene i denne kartleggingen. 
Deltagerne vil derfor få tilsendt et eget skjema for innsendelse av 
bildene fra klubben. 
 
 

Sak 46 Konstituering av det nye styret 
 
Det nye styret ser slik ut det følgende året:  
 
Merete Evenseth, leder 
Elisabeth Røsholt, nestleder 
Solveig Steinnes, styremedlem og kasserer 
Karen Elise Dahlmo, styremedlem og sekretær 
Tor-Arne Helle, styremedlem 
 
Gunn Haugstulen, varamedlem 
Morten Strandmoe, varamedlem. 
 

  

Sak 47 Innsamlingsaksjon Kapselprosjektet 
 
Denne innsamlingsaksjonen ble startet av Gunn Tove Ormset. 
Styret takker for alle bidrag så langt.  
 
Status pr. 27. August: Kr. 13 679, 82 
 
 



Sak 48 Styremøtedager  
 
Forslag: 24 september, 26 november og 17 desember 
Fysisk styremøte sammen med ASU, Trondheim 11-13. Oktober.  
 
Styremøtedagene ble vedtatt. 
 

  

Sak 49 Værøytreffet 2020 
Info om foredragsholdere. 
 
Leder har jobbet godt og fått tak i forfatter Pål Espolin Johnson, kjent 
bak boka” Alt for Norge, historie fra et utvær” til å holde foredrag under 
Værøydagene. 
 
Leo Johnny Johansen har også sagt ja til å holde et foredrag. Han er 
kjent fra facebook med at han seiler langs kysten i Nord Norge 
sammen med lundehunden Zkipper. Han deler opplevelser, filmer og 
bilder med de som følger dem på ferden.   
 

  

  

Sak 50 
 

Økonomien så langt i år. 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

  

Sak 51  
 

Dommere til spesialutstillingen i Bømlo 2021 og Grensetreffet i 
2022.  
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

  

Sak 52 Se sak 45.13 
Bortfall av Norske raser på NKK –utstillinger.  
 
Styret takker for innsendt e-post. 
 
Leder har sendt en henvendelse til Buhund klubben, Elghund svart 
samt Harehund klubben via klubbenes Messenger på facebook. Har 
fått svar at de har mottatt meldingen og skulle sende den videre til 
styret i klubbene, fra buhund og elghund svart, men ikke noe mer 
konkret en det. 
 
Styret utsetter denne saken til neste styremøte for å få gått grundigere 
gjennom den. Lurt å samarbeide med de andre norske hunderasene. 
 
Solveig finner epostadressene til klubbene og tar kontakt med styrene i 
de norske hunderaser for å få info om hvordan de vil reagere på dette.  
 



Christen Lang anbefalte oss å sende en melding fra klubben om vårt 
syn på saken, selv om han trudde det ikke ville forandre noe. 
 
 

  

Sak 53 Se sak 45.9 fra Alejandra Garcia 
 
Styret takker for innsendt e-post.    
Styret har sendt saken videre til ASU. 
 
Viktig med informasjon om dette til nye tispeeiere, da denne tilstanden  
kan være skremmende når den plutselig oppstår.  
 
«ASU vil se nærmere på hvordan en slik kartlegging eventuelt bør 
gjennomføres.  Det er viktig å ha en plan med en faglig teori i 
bunnen før en eventuell kartlegging.  
 
Det kan tenkes at disse krampene er knyttet til et mangelfullt 
næringsopptak som eventuelt kunne avdekkes ved blodprøver.  
Nivået av kalsium og magnesium kan være av interesse. Vi vil forhøre 
oss med Ellen Skancke om hvilke andre verdier som vil være mest 
aktuelle å se på i sammenhengen.  
  
En ser i så fall for seg å se på et lite antall kraftig affiserte tisper.» 
 
 
 

  

Sak 54 Eventuelt 
 
Det er kommet inn en anonym gave på kr. 4 000,- merket helse.  
Styret takker for bidraget og leder har sendt takkebrev til 
vedkommende. 
 

 

Neste styremøte: 24. September 
Referent: Karen Elise Dahlmo 

 

 


