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När detta skrivs så går november mot sitt slut och vi har snart årets sista månad 
här med allt vad det innebär av julstök och julstress. Det är julkort som ska skickas, 
knäck som ska kokas, saffransbröd som ska bakas, korvar som ska stoppas, klappar 
som ska köpas, mat som ska handlas, julgranen som ska kläs och det ska pyntas. 
Men först så ska ju dessa adventljusstakar fram. De som fungerade så fint när man 
ställde undan dem, har nu helt plötsligt upphört att fungera, samma mysterium varje 
år. Att prova sig fram till vilket av alla ljus som är det felande kan ju ta ett tag. 
Det är då som Erla och jag använder vår kvinnliga list och överlåter det tekniska 
mekandet till den manliga skaran i familjen, vi brukar i det läget passa på att ta en 
lång härlig promenad för att mötas av tindrande ljus i fönstren då vi kommer 
tillbaka. 
När jag ser tillbaka på året så har klubben uträttat en hel del förutom ett antal 
styrelsemöten och ett årsmöte.
SLS har haft en utställning i Vaxholm med en bra uppslutning trots att vår norska 
systerklubb också hade sin utställning samma helg. Vi har givit ut tre nummer av 
Lundehunden. Vi har haft klubbens första (men inte sista hoppas jag) uppfödarmöte. 
Det har ordnats lokala lundeträffar i landet och vi kommer att delta med en 
rasmonter på ”Stora Stockholm” i mitten av december. 
Jag vill tacka alla som har jobbat i klubben under året, ni gör ett fantastiskt jobb, 
allt arbete som ni lägger ner görs ju helt ideellt. Ibland kan det ju hända att det blir 
några missar. Till exempel att någon missar att ta med något på en sida i tidningen, 
att en uppdatering på hemsidan tar tid och så vidare och det ber vi om ursäkt för. 
Men skicka oss en snäll påminnelse så kan vi rätta till problemet innan det blivit ett 
problem. För som någon medlem sa ”SLS det är ju alla vi medlemmar”.
Känner du att du vill vara med och jobba för rasen, tveka inte utan hör av dig till 
någon i styrelsen eller till valberedningen. 
Nästa år firar klubben 30 år och hur kan man väl bättre fira det än med en 
utställning och en gränsträff tillsammans med Norska Lundehundsklubben den 28-
29 juli i Morokulien. Jag hoppas att få se många av våra medlemmar där och jag tror 
att det blir en härlig helg med mycket lundehund. 
Till sist vill jag önska alla två- som fyrbenta 
En God Jul och Ett Gott Nytt År

Cecilia Obitz, ordförande

Hej på er i höstrusket!



Pia Aspegren kennel Pigunetts in memoriam. 
1931  -2006

En av våra stora profiler har lämnat oss. Jag kommer aldrig att glömma första gången 
jag såg Pia. Det var på en utställning och hon var inne i ringen med vackra och 
vinstrika Charmör av Åsen, stilen var hennes alldeles egen, med gummistövlar och 
flexikoppel intog hon ringen med en självklarhet som imponerade. Jag blev direkt 
fascinerad av Pia och hennes lundehundar. Hon blev snart vår Grand Old Lady med 
flest födda kullar och hon var med när klubben bildades. När klubben hade sitt 25 
årsjubileum med sin första officiella utställning i Årjäng så var Pia där och det var 
första gången som hon visade upp en uppfödargrupp. Och det var verkligen helt 
underbart att se den stolthet och glädje som spred sig över Pias ansikte när hon 
insåg att hon hade fått 1:a pris & HP på både uppfödargruppen och även på 
avelsgruppen. Det var ett mycket känslosamt ögonblick för oss alla. Och någonstans 
så insåg vi nog att det inte skulle bli så många fler utställningar för Pia, för hon hade 
svårt att gå och ville inte visa sina hundar själv. 

Pia började med norsk buhund redan 1978 och första lundehundskullen såg 
dagens ljus 1985. Det blev totalt 27 kullar varav 19 kullar lundehund ( totalt 63 
valpar). Pia började med Charmör av Åsen som var mycket vinstrik på utställning, 
med en mängd BIR & CACIB och framförallt tasspriser. Första tiken var Bodil, 
båda kom från Norge och det blev totalt 3 kullar med 11 avkommor efter dessa 
två. Sedan blev det en tik till Lundeheims Ira och hon parades 4 gånger med 
Charmör och det blev totalt 13 valpar. Viliten’s Cindye blev tredje tiken från 
Norge och hon fick totalt 16 valpar i 5 kullar med Charmör. Pia bröt sin trend att 
använda egen hane när Charmöravkomman Pigunetts Viktoria-Lunde skulle paras,  
då använde hon Mountjoy Malliga Mårten och då kom 2:a generationen Pigunetts
genom Pigunetts Ylva-Lunde. Tredje generationen kom när Ylva parades med Pias 
nya Norska hane Pluto.  Å-Ö-A-B-kullarna är alla tredje generationen Pigunetts
efter Ylva & Pluto.



Några Pigunetts hundar har hamnat hos andra uppfödare och har där gått vidare i
aveln. Bland annat kan jag nämna Pigunetts Unique Daisy (Lundeheims Iras 
tiklinje)som gick till Finland och där lämnade hon 11 avkommor. Hon finns idag 
representerad i Sverige med avkommor efter Silversounds Gee-Gee, i Finland genom 
Silversounds Ella-Cinderella, i Danmark genom Silversounds Elo-Vera mfl.
Pigunetts Julia-Lunde (Bodils tiklinje) exporterades till USA och hon fick 2 
avkommor som i sin tur fick  9 avkommor och som i sin tur har lämnat flera 
avkommor, och den linjen lever fortfarande vidare det föddes en avkomma efter 
Cliffhanger Petra 2005 och far var Eriksro Fagre Kettil som är en avkomma från 
Lundeheims Iras tiklinje..
Vilitens Cindye lämnade tyvärr inga vidare spår i aveln, ingen avkomma gick vidare i 
aveln.
Jag hoppas att någon hund ur de sista kullarna Pigunetts går vidare i aveln, det vore 
verkligen viktigt för vår ras. Så har du en valp efter Pluto & Ylva kanske du kan tänka 
dig att låta den gå i aveln.

Pia har lämnat ett tomrum efter sig, alltid vänlig och glad och med en massa kunskap 
om både var ras och om vår klubb. Tack Pia för de år vi fick känna dig. 

Pia med 15 åriga SUCH INTUCH Pigunetts Heidi-Lunde
BIR- veteran SLS utställning 2000



”Jag heter Bernt Ljungberg och bor i V. Husby strax utanför Norrköping. Vi är 
lyckliga ägare av tre lundehundar som alla kommer från Pigunettes; Örja, Alise och 
Bodil. 
Vår första kontakt med Pia fick vi redan 1981 då Pia hade uppfödning av buhundar 

och vi köpte vår andra buhund av henne, nämligen Cesar efter Randi och Borelands
Karo. 
Eftersom Pia gärna hade kontakt med sina valpköpare utvecklades kontakten till en 
mångårig vänskap. 
Hon var på oss flera gånger att vi också skulle ha en lunde. 2001 kunde vi inte stå 

emot längre utan köpte Örj. 2003 införlivades Alise i familjen och när lilla Bodil 
löpte frågade Pia om vi kunde ha henne en tid för att Pluto skulle få lugn och ro. Det 
gjorde vi gärna.
Men när hon skulle återlämnas blev Pia sjuk så hennes uppehåll hos oss blev 

förlängt. Nästa gång Bodil skulle hem bröt Pia armen och eftersom hon redan då var 
lite krasslig bad hon oss att ta hand om det lilla yrvädret. Det gjorde vi och så satt 
vi där med en buhund och de tre systrarna lunde. 
Okej, har man redan tre hundar kan man lika gärna ha fyra. Eftersom vi bor så nära 
skogen blev det inget större besvär eftersom de små flickorna aldrig är långt borta.
Det blev en del besök då hon gärna ville träffa Bodil som hon hade ett speciellt 

förhållande till. Hon hade fött upp henne med flaska då hon var så liten vid födseln. 
Pia tog också färdtjänsten ut till oss och tillbringade dagen tillsammans med oss och 
som hon sade sina "flickor".
När Pias dotter Annette ringde oss och meddelade att Pia gått bort kom det som 

en chock för oss, vi hade planerat att hälsa på henne dagen efter.  
Der blir tomt utan henne, inga besök, inga trivsamma telefonsamtal.

Vi lyser frid över hennes minne.”

Bernt & Maryann Ljungberg

TILL MINNE AV PIA ASPEGREHN



Uppfödarmöte 4 november 2006
Ordförande Cecilia Obitz öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett 20-tal 
medlemmar var närvarande. Det fanns representanter från tre olika länder och 
deltagare från norr till söder i Sverige. Det var roligt att så många nya blivande 
uppfödare hade hittat dit.
Föreläsare var:
Ingvild Espelien, biolog, genetiker och uppfödare av lundehund och samojed under
kennelnamnet ”av Vinterskogen. Ingvild är även medlem i avelsrådet för norsk 
lundehund och har tidigare varit medlem i avelsrådet för samojed i Norge.
Ingvild tog upp genetik med tonvikt på norsk lundehund och avel på norsk lundehund.
Monika Jansson, medlem av SLS avelsråd, uppfödare av lundehund under kennelnamnet 
Mountjoy.
Anneli Häggblom, skapare av databaserna Pedigree Search och Pawpeds, uppfödare av 
lundehund under kennelnamnet Eriksro.
Genetik på norsk lundehund.

Genom meios halveras det 
genetiska materialet från 
föräldrarna. Då sädescellerna och 
äggcellerna smälter samman får 
avkomman samma mängd 
genetiskt material som 
föräldrarna, men hälften kommer 
från fadern och hälften från 
modern.

Hunden har 78 kromosomer, det 
vill säga 29 per par.

Dominant gen: 
En gen som är dominerande och 
som ”tar över”
Recessiv gen: 
En dold gen som finns, men som 
är kamouflerad av en dominant 
gen och syns tillsammans med en 
gen som är lika sig själv.

Mutation är en förändring i 
DNA, många mutationer är dolda 
och ger ingen synlig effekt.

Dominant gen skrivs alltid med 
stor bokstav, recessiva alltid men 
liten bokstav



All rasavel som man sysslar med idag är inavel, selektion av individer görs för att 
uppnå en önskad egenskap av uppfödarna.
Arvgången till många ärftliga sjukdomar är dåligt känd, sjukdomar med polygenetisk 
arvgång ökar ofta ju mer inavlad individen är.
Kryptoschism och andra reccessivt nedärvda sjukdomar ökar med inavel då det ökar 
risken för att kombinera två bärare.
Sjukdomar som har med metabolismen att göra har en tendens till att öka med inavel. 
9 av 10 individer är bärare av minst en ärftlig defekt, risken att dessa ska mötas ökar 
med inavel.
Uppstår sjukdom måste kanske avelsmaterialet minskas ytterligare för att avla bort 
sjukdomen igen.
Det är viktigt med samarbete uppfödare emellan. Vi har duktiga uppfödare och vi kan 
bli ännu bättre. Byt hanar med konkurrenten, hjälp varandra så att man inte ”glömmer”
Målet med avel av lundehund är att ALLA individer skal gå i avel, ju tidigare desto 
bättre. Även de hundar som finns i en avkrok någonstans och inte visas på utställningar 
behövs för att vi inte ska gå miste om något avelsmaterial. 
Krypta hundar ska  inte gå vidare i avel, ej heller sjuka individer. En tik som varit sjuk 
och blivit frisk kanske man ska tänka sig för två gånger om man ska ta en valpkull till. 
En sjuk hane vill inte para, men det är helt i sin ordning att använda en hane som varit 
sjuk, men som tillfrisknat. Vi har fortfarande inte råd att selektera bort någon 
individ.
Lundehunden är en överlevare och den hittar oftast på lösningar på sina problem om 
den stöter på problem som till exempel att den har kallt.

Matadoravel
En hane som har mer än  fem procent av avkommorna i en population för fem 
generationer räknas som en matador.
En känd hane på 1970-talet var Maahornets Maast med sina 60 avkommor. Då hade 
rasen problem med fruktbarhet och den hunden räddade aveln den gången.
Frode Lingaas rekommenderar en kvot på max fem procent födda valpar i sin egen 
generation. För mindre raser två procent, vilket inte är så många kombinationer per 
hanne vad gäller lundehund.
Det är viktigt att man har mesta möjliga kombinationer med olika tikar, samma 
upprepade kombination flera gånger är endast en kombination och till nackdel för 
rasen. Från varje kull bör de gå vidare i avel.
Vi avlar på fenotyp, inte på genotyp, det är värt att minnas då en populär hanne har 
fått kvoten full, vilken idag ligger på 18 valpar/hanhund i Norge. Finns valparna 
utanför Norge-Sverige kan man låta hanen få fler valpar.
Uppmärksamma import/exporten. Är till exempel de amerikanska hundarna numera lika 
mycket obesläktade som tidigare?
Tikar har ingen kvot vad gäller avel, däremot en etisk regel för hur många kullar en tik 
kan ha, för lundehund ungefär fem kullar då kullarna inte är så stora. Antal valpar i 
medeltal per kull är ungefär tre valpar.
Fungerar det med frusen säd vad gäller lundehund? Idag finns frusen säd av sju 
lundehundar lagrade i den norska genbanken.

Kryptosism hos norsk lundehund
Arv är den viktigaste orsaken, det spekuleras i att flera tillfälligheter kan spela in, 
men det är inget som man ska tro på. Det nedärvs recessivt och minst tre gener är 
involverade.
Tumregeln är således: Enkelt recessivt arv. 



En sannolik förklaring är att minst tre gener med minst två åtskilda funktioner i 
processen. Skal vi ha selektiv avel på hundar som inte får testiklarna på plats i normal 
ålder, det vill säga ca 8-12 veckor?
DNA- test som avslöjar bärare är under utveckling.
Generna styr vandringen av testikeln från bukhålan till pungen. Tidpunkten när båda 
testiklarna är på plats har en viss betydelse – ju tidigare testiklarna är på plats desto 
mindre fara är det för att hunden bär flera gener för kryptosism.
Tikar kan vara bärare av kryptosism, men vill naturligtvis aldrig visa egenskapen. 
Det är ett utbrett missförstånd att kryptosism nedärvs könsbundet.
Alla lundehundar ser ut att vara bärare av kryptosism, ska vi få det bortavlat måste vi 
sluta avla på rasen.
Selektiv avel på en individ som får testiklarna tidigt på plats är möjligt. På lång sikt kan 
det hjälpa, men är det så viktigt att vi önskar det? När en DNA-test är på marknaden 
kan vi välja att ta hänsyn till bärare av kryptosism i aveln.
En krypt hund kan leva ett helt normalt liv förutom avel och utställning. Uppfödaren kan 
inte garantera mot kryptosism, men bör ersätta saknaden.
En krypt hund bör INTE kastreras, men kan med fördel få hormonsprutor om det är 
nödvändigt.
Kastrering är en operation som många gånger är onödig. Faran för komplikationer för en 
krypt hund är liten i förhållande till faran för komplikationer till följd av kastreringen.
Kastrering är en operation som i sig ger en stor stressbelastning för hunden, vilket kan 
utlösa IL och kan leda till en social stress efteråt för hunden som ger oklara signaler 
till andra hundar (är detta månne en tik???), vilket igen ger ökad stress som kan ge IL.
Kastrerade hanar får ofta tyroksinbrist, vilket också kan ge IL.

Fruktbarhet och beteende hos lundehund
Socialisering av lundehunden ökar möjligheten för ett normalt beteende vid parning.
Unga hundar är mer flexibla och det är viktigt att sätta igång unga hanar i avel.
Ensamhunden kan ha mindre hundsocial erfarenhet och kan få beteendemässiga 
problem i förhållande till fruktbarheten.
Till unga oerfarna hannar är det idé att använda en snäll erfaren tik. Ta bort alla 
störande element, även hanens ägare om det behövs. Hundarna bör bo tillsammans och 
låta dem para sig med varandra så många gånger som möjligt under löptiden.
Hundar som lever naturligt i flock blir som familjegrupper, helst flera än en hund men 
inte för många. Sätt hunden tidigt i avel, en tik vid andra, tredje löpet och en hane vid 
ca 1 år första gången.
Håll hundarna slanka och vältränade, mycket motion ger behov för hög kvalitet på 
fodret som verkar positivt på fruktbarheten.
Hög fruktbarhet är ärftligt, tikar och hanar med stora kullar i olika kombinationer är 
avelsmässigt mycket värdefulla.

Dräktighet
Har man väl fått tiken parad får man räkna med att den blir dräktig. Några 
kännetecken för en dräktig tik är:
• tuttarna blir hårda
• löptiden går snabbt förbi
• morgonillamående, sämre aptit
• lägger inte på sig de första tre veckorna
• från vecka 6 kan man känna rörelser i magen
• låt tiken inte hoppa upp och ner i möblerna av säkerhetsskäl



• dräktighetstiden är 53-63 dagar räknat från första parningen
• notera också datum för sista parningen, kontakta veterinär om det går mer än 63         
dagar.

Födsel
Det är normalt med dålig aptit de sista dygnen före födseln., passa tiken från dag 55 
och lämna inte tiken ensam. Håll henne kopplad.
En normal valpning för en lundehund tar  från 10 minuter till fyra timmar, vilket inte 
beror på antal valpar. Kolla att efterbörden kommer ut efter varje valp.
Friska lundehundvalpar kan dröja lite med att dia, valpen bör ha börjat dia inom en 
timme.
Valparna diar i intervaller och sover däremellan.
Onormalt skrikande kan vara tecken på att något är galet.

Saker och ting kan gå fel
För tiken; kejsarsnitt, livmoderinfektion och andra infektioner
För valpen; infektioner, missbildningar typ harmynthet, gomspalt
Kontakta en erfaren uppfödare före valpning och avtala om att du kan ringa under 
valpning. Kontakta också veterinär och avtala med denna att du kan ta direkt kontakt 
under valpning

Kontakta veterinär om:
Det går mer än 1,5 timmar med krystvärkar utan att nästa valp kommer
Tiken ser ut att valpa, men ingen valp kommer
Tiken går över tiden
Tiken inte vill eller kan resa sig under valpning
Tiken har feber, är slapp och skakar utöver det normala vid utdrivningsskedet.
Efterbörden inte kommer.
Valparna är slappa efter valpning eller blir slappa efter de två första dygnen
En eller flera valpar skriker onormalt
Valparna inte växer eller endast lite och ännu är ”spetsiga” i rumpan efter ett dygn
Kom ihåg att sjuka nyfödda valpar dör fort.

Födsloinfektioner
Streptokock A-bakterier ger sjuk tik
Streptokock B-bakterier ger sjuka valpar, men normalt inte symptom hos tiken
Även andra bakterier kan ge födsloinfektion, bland annat E-coli.
Herpesvirus och brucellose ger fruktbarhetsproblem i form av små kullar, sterilitet, 
svaga ej livsdugliga valpar.

Fading puppy
Ett diffust ord som beskriver ”valpar som bara dör”
En svag valp, en hel kull som dör. 
Infektioner ??? Inavelsdepression???
Man bör alltid leta efter en orsak, ytterst sällan är orsaken att ”tiken inte har mjölk”.
Om tiken inte har mjölk bör man leta efter en orsak, det kan ofta bero på stress.

Missbildningar och olika giftpåverkningar
Tillfällen av missbildningar efter antiparasitiska medel är känt hos hund. Många 
läkemedel är teratogene. Till exempel. tetracyklin ger tandskador, kloramfenikol kan ge 
fosterdöd.



Dräktiga hundar kan få i sig giftiga ämnen som kan ge missbildningar hos fostret. 
(vit B, folat, kobalmin). Överdosering av enkla näringsämnen kan ge missbildningar 
(vitamin A och D)

Ärftliga missbildningar
Missbildningar längs fostrets ”sömlinje” kan vara ärftliga (hjärtfel, gomspalt, brock, 
stubbsvans, ryggmärgsbrock) men kan också dyka upp utan orsak och som en följd av 
en förgiftning.
Ge inte arvet skulden utan att vara säker på att miljön och tillfälligheterna kan ha 
spelat roll.

Allmänna råd
Ge aldrig en P-spruta till en tik du senare ska avla på.
Sälj aldrig en hund som du inte vill ha själv.
Avelshundarna ska vara friska, vältränade, ha normal hull och vara sociala.
God utfodring
Tillräckligt med motion
Reducera smitta.
Res inte på utställningar, träffar eller liknande de sista fyra veckorna före valpning. 
Gäller också husets övriga hundar. Om du måste på något se till att förebygga 
smittorisken.
Tvätta tassarna på hunden innan du släpper dem lösa inne, tassar är en farlig 
smittokälla.
Håll den dräktiga tiken åtskilt från de övriga hundarna.
Tillåt inte att besökande har med hund hem till dej före valpning eller medan valparna 
är nyfödda. Besökande ska tvätta händerna innan de tar i valparna.
Tvätta och desinficera valplådan, valprum och valphage mellan varje kull.
Parvovirus överlever 7 år i jorden.

Optimala livsvillkor för lundehunden
Lundehunden är en primitiv ras som är frisk och sund vid ett aktivt liv
Beskydda inte hunden, men använd sunt förnuft. Nöje i form av musjakt, grävning i 
jorden, långa turer där de får springa lösa ger friska sunda hundar.
En liten flock på 2-4 hundar kan vara positivt på fruktbarheten.
En stor kennel kan ge smitta och social stress som är jobbigt för lundehunden.
Lundehunden bör få leva tillsammans med sina människor för att trivas.
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Gränsträff i Morokulien
Den 27-28 juli 2007 kommer Svenska Lundehundsällskapet och Norska 
Lundehundklubben att ha en utställning och gränsträff i Morokulien.

Lördagen den 27 juli är Svenska Lundehundsällskapet värd och har sin utställning, 
som då är en officiell nationell utställning, det vill säga ett svenskt certifikat kan 
delas ut till en hane och en tik.

Ännu är utställningsarrangemanget på planeringsstadiet, men jag kan nästan lova 
att det kommer att delas ut många fina priser och utmärkelser denna dag och helg. 
Svenska Lundehundsällskapet fyller 30 år nästa år och det kommer att 
uppmärksammas i samband med utställningen/gränsträffen.
Vi planerar också att ordna en del gemensamma aktiviteter, bland annat en 
gemensam middag på lördagskvällen med nyttig information om lundehunden, 
filmförevisning, föredrag m.m. Kanske blir det lundehundrace, tipspromenad m.m.

Domare på den svenska utställningen blir Per Erik Wallin, eventuellt måste vi 
engagera en domare till om antalet deltagande hundar blir högt. 
Domare på söndagen då Norska Lundehundklubben står som arrangör är Vigdis 
Nymark och Per Kristian Foss.
Morokulien ligger på mitt på gränsen mellan Sverige och Norge, mellan Kongsvinger 
och Arvika. Närmaste järnvägsstation är Charlottenberg, 6 km.

Det finns en campingplats på svenska sidan och två på den norska sidan. 
De norska är Morokuli camping, kontaktperson Jon, tfn +4762835280 eller 
+4797511527.  Deras campingstugor är redan bokade, men det finns lediga tält-
och husvagnsplatser. Den andra är Montebello camping och turistcenter som har 
många stugor och motellrum lediga liksom tält- och husvagnsplatser. Kontaktperson 
Terje, tfn +4762837233

Du kan också boka ditt boende genom Morokulien Infocenter, tfn 0571-233 70, 
fråga efter Helen.
Vill du vara med och hjälpa till med arrangemanget runt utställningen är du 
välkommen att kontakta Elin Müller eller Cecilia Obitz,  kontaktuppgifter finns på 
hemsidan eller i början av tidningen.
Vi kommer att lägga ut information om gränsträffen fortlöpande på hemsidan, 
www.lundehunden.se
Cecilia Obitz

http://www.lundehunden.se/


Tilde - min första Norska Lundehund
Om jag och min dotter inte själva hade trotsat snöglopp, 
mörker och halka och åkt till Trondheim första advent förra 
året och hämtat henne. Då hade jag trott att någon hade lyft 
ner henne från översta hyllan i leksaksaffären. Dammat av 
henne och blåst liv i henne. Med tre svarta prickar i ansiktet, 
som såg ut som ögon och nos av garn, så kunde hon inte bli 
mera lik en leksakshund.

Om du inte själv blir ägare till en Lundehund, kommer du aldrig att få höra en fiskmås gälla skri direkt i 
örat, i en och en halv dag! Som väl var var jag förvarnad av andra svenska Lundehunds ägare, så 
chauffören som var dottern Eva hade öronproppar med. Tilde var så vansinnigt söt när hon sträckte upp 
det lilla ”näbbet” och lyckades åstadkomma detta ljud, så vi skrattade hela vägen från Trondheim till 
Gävle. 

I Gävle skulle vi förenas med min schäfer Yola, och därefter åka vidare till Strängnäs. Liggande bredvid 
Yola i baksätet på bilen infann sig tryggheten och fiskmåsen försvann för alltid.

De fyra månader som sen följde var en enda lång förvåning. Denna pyttelilla varelse hade de mest 
otroliga lekar för sig. Lekar jag inte anade att en hund kunde hitta på själv. Hon hade fått en nalle av 
barnbarnen, den var nästan lika stor som hon själv. I mitt hus finns ett slagbord. Ett slagbord har ju 
underrede av tvärgående stag 15 cm över golvet. Hon älskade att klättra över de här, än åt ena hållet –
vände och så tillbaka. Men, hon hade ju Nallen som hon också gillade. För att inte behöva skiljas från 
den, så baxade hon honom med sig över alla stag runt och så tillbaka.

Jag köpte en gnagring av oxhud. Den var också jättekul. Inte att bita i men att jonglera med. Hur gör 
man då när man ska över slagbordets stag när man har två älsklingsgrejor som skall vara med? Jo, hon 
placerade ringen över ansiktet på nallen, bet tag i nallens nos, och så bar det av, över, runt och tillbaka i 
en oändlig räcka av turer.
En annan lek var när jag trodde jag fått ett människobarn i huset. Jag köpte en liten tyg säng åt henne. I 
den plockade hon ner sina leksaker satte framtassarna i och körde runt med på golvet, som en dockvagn. 
När inte det var kul längre plockade hon ut alla grejor. Vände på sängen, och använde den som 
studsmatta!  Otroligt härligt, att ha fått se och uppleva detta!

Så plötsligt kom våren, och raskt därefter sommaren. Dörren på vårt hus stod alltid öppen! En ny 
fantastisk värld öppnade sig med en skogstomts alla möjligheter till lekar. Med hennes 6-tåiga tassar var 
det underbart och enkelt att klättra på alla stenar och stubbar. Gräva ut alla mystiska hålor. Gräva ner 
skatter. En och annan stor svart snigel slank ner i magen. Säkert också några med hus på. Dom med hus 
var annars hur kul som helst att bära på, och visa för matte. Ett par näbbmöss fick släppa livet till. 
Sommaren var het, schäfern och jag satt under trädens skugga och flämtade. Mitt på gräsmattan i 
flödande sol låg Tilde utsträckt. Lundehundar älskar nämligen värme. Därför passar de bra som 
sängvärmare åt sin ägare.

Nu har Tilde bott hos oss i ett år. Vi har gått på 
valpkurser, en del utställningar och i höst en 
agility kurs. Det är lätt att lära henne nya saker, 
men eftersom hon är en Lundehund, så vill hon 
själv bestämma hur och när de nya kunskaperna 
ska användas. Här har matte en nöt att knäcka. Det 
gäller ”bara” att hitta rätt knäckare, till den nöten.

Stina Sigmundson
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2006
SKK Int Älvsjö, 2006-04-15, domare: Ove Germundsson, Sverige
Unghundsklass, hanar:
Aspheims Trollunge, S11503/2005, f. 040802 (Lövheims Bevrast – Obrima’s Geira), 
uppf. Anne Marie Grændsen, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt-Obitz, Värmdö
Mycket tilltalande hane av den rätta modellen, mycket vackert huvud och uttryck. 
Utmärkt hals, rygg, svans, passande benstomme. Rastypisk front, vinklar, bröstkorg 
och rörelser. Hane med allt på rätt plats men behöver tid.
UKL 1, UKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR

Öppenklass, hanar:
Mountjoy Vidsynta Vidar, S51555/2003, f. 030823 (Tja-Tir’s Viljar – NordUCh
Silversound’s Ella-Cinderella), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Wätterbäck, 
Nacka
Hane av utmärkt modell, välskuret huvud och uttryck, korrekt bett, men ej 
fulltandad, utmärkt rygg, hals, svans och proportioner. Passande benstomme, mycket 
rastypisk front, bröstkorg och rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB

FINUCh Tja-Tir’s Viljar, FIN11881/03, f. 020311 (NUCh SUCh Lyrypa’s Bob-Tjalve
– NUCh SUCh Bab-Tiril), uppf. Eva-Marie Jörgensen, Norge, äg. Anneli Häggblom, 
Finland
Hane som ger ett något grovt intryck, mycket välskuret huvud med bra uttryck. 
Utmärkt hals, stark rygg, kunde vara mer finlemmad i bröstkorgen, rör sig något 
trångt bak, typiskt fram, mycket välpresenterad.
ÖKL 1, ÖKK 2

Veteranklass, tikar:
Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella, S53640/2000, f. 981008 (FINUCh
FINV-97 Obrima’s Floke – IntUCh FINUCh SUCh EECh EUW-96 NordV-97 Mar-Lini
Bon-Bon), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli Häggblom, Finland
Mycket tilltalande veterantik av rätt modell, superfeminin, mycket vackert huvud 
och uttryck, skulle ha stramare rygglinje, visas i något högt hull, mycket rastypiska 
vinklar, rörelser, välpresenterad.
VETKK 1, CK, 1BTK, BIM, BIR-veteran

SSUK Köping, 2006-04-23, domare: Moa Persson, Sverige

Valpklass, tikar:
Leinstadhågens Tilde, S67921/2005, f. 050927 (NUCh Mikkel Rev av Vinterskogen 
– Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster), uppf. Rita Daverdin Hartvigsen, Norge, äg. Stina 
Sigmundsson, Stallarholmen
7 mån. Utm typ. Välformat tikhuvud. Utm uttryck. Utm vinklar fram. Fina tassar. 
Korrekta tår. Lite knapp i vinklarna bak. Välformad bröstkorg. Stark rygg. Rörelser 
med utm steg. Bra päls. Lovande valp.
VALP 1, HP, BIR-valp



Unghundsklass, hanar:
Aspheims Trollunge, S11503/2005, f. 040802 (Lövheims Bevrast – Obrima’s
Geira), uppf. Anne Marie Grændsen, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt-Obitz, Värmdö
Utm typ och storlek. Hanhundshuvud med en aning för kraftigt markerat stop. Utm
nosparti. Ögonen skulle varit mörkare. Tångbett. Bra hals, stark rygg. Typiska 
vinklar. Korrekta tassar och trampdynor. Bra pälskvalitet. Rör sig med gott steg.
UKL 1, UKK 1, CK, 2BHK, CERT

Två Kronors Berra, S63607/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå
Mycket god typ och storlek. Välformat hanhundshuvud. Korrekt uttryck. 
Välpigmenterad. Lätt underbett. Goda vinklar fram och bak. Bra tassar och 
trampdynor. Ej i bästa päls. Rörelser knapp i steget bak. Pga rörelse bak och 
underbettet priset.
UKL 2

Öppenklass, hanar:
Pigunetts Ärlig-Lunde, S37900/2001, f. 010528 (SUCh Pluto – Pigunetts Victoria-
Lunde), uppf. Pia Aspegren, Norrköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå
Utm typ och storlek. Välformat hanhundshuvud. Korrekt uttryck. Trots nyans ljusa 
ögon. Välpigmenterad. Knappt underbett. Korrekta vinklar fram. Tillräckliga vinklar 
bak. Korrekta sporrar och trampdynor. Bra päls. Rör sig med utm steg men kunde 
varit lite modigare. Pga bristande självsäkerhet får han ej CK idag.
ÖKL 1, ÖKK 1

Championklass, hanar:
FINUCh SUCh Tja-Tir’s Viljar, FIN11881/03, f. 020311 (NUCh SUCh Lyrypa’s
Bob-Tjalve – NUCh SUCh Bab-Tiril), uppf. Eva-Marie Jörgensen, Norge, äg. Anneli 
& Jenny Häggblom, Finland
Utm typ och storlek. Välformat hanhundshuvud. Korrekt uttryck. Tångbett. 
Korrekta vinklar fram. Typiska tassar och sporrar. Fina trampdynor. Välformad 
kropp men får ej bära mera vikt. Livliga rörelser.
CHKK 1, CK, 1BHK, BIR

SUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s Jara), uppf. 
Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo
Rejäl gosse. Mycket god typ. Välformat hanhundshuvud med utmärkt uttryck och 
pigmentering. Korrekt bett. Korrekta vinklar fram och bak. Bra ben, tassar, sporrar 
och trampdynor. Djup bröstkorg. En aning lång i länden. Får ej bära mera vikt. 
Typiska rörelser. Kunde varit lite modigare och i mesta laget för mig.
CHKK 2, Tor & Etnas VP för bästa tassar

Öppenklass, tikar:
Mountjoy Ultra Eriksro, S49202/2003, f. 030812 (JWW-03 FINUCh SUCh EECh
Trofast av Vinterskogen – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s
Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Anneli & Jenny Häggblom, Finland
Utm typ och storlek. Tikhuvud. Muskulaturen i skallen kunde vara mer. Välfyllt 
nosparti och korrekt uttryck. Tångbett. Utm vinklar fram, tillräckliga bak. Står 
med lite baktassar. Kunde varit fastare i mellanhänderna, bröstkorg. Fina 
trampdynor, tår och sporrar. Bra päls. Typiska rörelser fram i trängsta laget bak.
ÖKL 1, ÖKK 1



Boromir Tekla Trollfaxe, S49202/2003, f. 030812 (SUCh Pluto – Int&Nord&FINUCh
Boromir Målfrid Månfaxe), uppf./äg. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Mycket god typ och storlek. Välformat tikhuvud där ögonen kunde varit nyans mörkare. 
Tångbett. Bra hals och vinklar fram dock lite mjuka mellanhänder. Fina ben, tassar och 
sporrar. Välformad bröstkorg men visas i högt hull. Typiska rörelser fram, lite trång bak. 
Behöver lite mer mod. Pga detta och dagskondition priset.
ÖKL 2

Veteranklass, tikar:
Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella, S53640/2000, f. 981008 (FINUCh FINV-97 
Obrima’s Floke – IntUCh FINUCh SUCh EECh EUW-96 NordV-97 Mar-Lini Bon-Bon), 
uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli & Jenny Häggblom, Finland
7 år av utm typ, rejäl tik. Välformat huvud, korrekt uttryck, pigmentering och bett. 
Välvinklad fram, tillräcklig bak. Fina tassar, sporra, trampdynor, dock lite mjuk i 
mellanhänder. Välformad kropp, får ej bära mer vikt. Bra päls och svans. Rör sig med 
utmärkt steg.
VETKK 1, CK, 1BTK, BIM, BIR-veteran, BIS-3 veteran

Int&Nord&FINUCh Boromir Målfrid Månfaxe, S20104/99, f. 990302 (Int&Nord&DKUCh
NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh
KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf./äg. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
7 år, utm typ och storlek. Välformat tikhuvud, en nyans ljusa ögon. Fint bett. Korrekt 
vinklad fram och bak. Fina ben, tassar och sporrar. Kraftfull bröstkorg som kunde vara 
aningen längre. Päls i fällning. Utm rörelser fram, lite kort i steget bak.
VETKK 2, HP

SKK Int Hässleholm, 2006-05-21, domare: Ralf Campbell, Norge

Öppenklass, hanar:
DKUCh Ulfrigga Lundes Eske, DK19833/2001, f. 011103 (Int&DK&S&N&LUXCh KBHV-
03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Nysom Alteva), uppf. Lis Christensen, 
Danmark, äg. Erik Lyrig, Danmark
Typ och helhetsintryck: Mycket god   Storlek: Medelstor
Bra skuret huvud, saxbett, bra hals och kropp, bra svansansättning, bra ben och tassar, 
också extra tår., bra päls och färg, rastypiska rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR (SUCh)

Öppen klass, tikar:
Fenja Smilla, S35135/2005, f. 040709 (Santo - Kaisa), uppf. Knut Rogn, Norge, äg. Tove 
Schrödl, Lund
Typ och helhetsintryck: Mycket god   Storlek: Ca. 35 cm
Medelstor, bra skuret huvud, tångbett, bra hals, bra överlinje, något brant kors, något stel 
överarm, tillräckligt vinklad bak, bra päls och färg, rastypiska rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1

Nysom Lita-Lola, DK14860/2004, f. 040702 (DKUCh Ulfrigga Lundes Eske – DKUCh
SUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf./äg. Jytte Nysom, Danmark
Typ och helhetsintryck: Mycket god
Medelstor tik som ställs i för högt hull, korrekt bett, för tung kropp, slapp överlinje, korrekt 
kors, utmärkt benstomme, rastypiska rörelser, utmärkta tassar, korrekt päls och färg.
ÖKL 2



Championklass, tikar:
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv Kvarnström, 
Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnæus, Ystad
Typ och helhetsintryck: Mycket god
Lagom stor. Feminint välskuret huvud. Bra hals. Står och går med slapp överlinje, något 
brant kors något svag mellanhand. Bättre utvecklade extra tår kunde önskas. Bra päls 
och färg. Rastypiska rörelser.
CHKK 1

SKK Ånge, 2006-05-21, domare: Liz-Beth Liljeqvist, Sverige

Valpklass, tikar
Unni Lunda, S23150/2006, f. 051118 (Balder – Sonja), uppf. Janne Elin Haustreis, 
Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal
Väl könspräglad. Fina ögon, korrekta öron. Tilltalande helhet, utmärkt benstomme och 
vinklar, fina sporrar, stark rygg, korrekt front. Rastypiska rörelser. Utmärkt päls.
VALP 1, HP, BIR-valp

Juniorklass, tikar
Lundesmias Moa, S42844/2005, f. 050318 (Ålvisheim’s Hårek - Gyda), uppf. Jon 
Dahlmo, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Vackert huvud med vackert uttryck. Korrekta ögon och öron. Fint bett. Välkroppad. 
Utmärkt benstomme, välvinklad. Bra tassar och sporrar. Utmärkt päls och rastypiska 
rörelser.
JKL 1, JKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR

SKK Norrköping, 2006-05-28, domare: Kurt Nilsson, Sverige

Championklass, hanar
SUCh Lövheims Dvalin, S11034/2003, f. 020909 (Obrima’s Karo – Lövheims
Audhumbla), uppf. Gerd Haugen, Norge, äg. Bo Johnson, Örebro
Deltog ej

SKK Österbybruk, 2006-06-03, domare: Harry Tast, Finland

Juniorklass, hanar:
Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (Skreppeng’s Tommy Tigergutt –
Mountjoy Ultra Eriksro), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. Annika Ågren, Gävle
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Korrekta proportioner, välbalanserad överlinje, välformat huvud, knappt underbett med 
stora tänder, god vinkling, korrekt päls, lätta typiska rörelser.
JKL 1, JKK 1, CK, 2BHK



Unghundsklass, hanar:
Timon, S16031/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – NordJV-03 
SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Johan Ödlund, Gävle
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Mycket välbalanserad spänstig unghund med korrekta proportioner i huvud och kropp, 
omvänt saxbett med stora tänder, bra vinklar och benstomme, knapp päls av korrekt 
kvalité, typiska rörelser.
UKL 1, UKK 1, CK, 3BHK

Öppenklass, hanar:
FINUCh Skreppeng’s Tommy Tigergutt, N11443/04, f. 040517 (NUCh Paluna’s Ty 
Herason – NUCh NordV-02 Ulfrigga Lundes Vida), uppf. Laila Myrvold, Norge, äg. 
Anneli Häggblom, Finland
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Välutvecklad rymlig bröstkorg, utmärkt benstomme, välformat huvud, omvänt 
saxbett, välbalanserad vinkling och överlinje, bra sommarpäls, säker svansföring, 
effektiva rörelser. Championat!
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR (SUCh)

Championklass, hanar:
SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814 (Int&Nord&EECh
NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s Gee-Gee), uppf. 
Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, Gävle
Typ och helhetsintryck: Mycket god
Korrekta proportioner, välformat huvud men underkäken önskas bredare, omvänt 
saxbett, välbyggd front, knappt vinklad bak, står och går med underställda bakben.
CHKK 1

Unghundsklass, tikar:
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (Ålvisheim’s Illuge Skald – Frida), 
uppf. Ingvild S. Espelien, Norge, äg. Maria Hedström, Gävle
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Välutvecklad bröstkorg, förbröstet ännu fattigt, välformat tikhuvud med vackert 
uttryck, omvänt saxbett, hasorna måste bli mer stabila, knapp päls, typiska rörelser.
UKL 1, UKK 1, CK, 3BTK

Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – NordJV-
03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd Hinders, 
Hedemora
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Korrekta proportioner i huvud och kropp, vackert feminint uttryck, tångbett, 
välutvecklad djup bröstkorg, förbröst ännu fattigt, goda vinklar, typiska rörelser.
UKL 1, UKK 2, HP

Öppenklass, tikar:
Mountjoy Ultra Eriksro, S49202/2003, f. 030812 (JWW-03 FINUCh SUCh EECh
Trofast av Vinterskogen – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s Gee-
Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Anneli Häggblom, Finland
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Korrekta proportioner, välbalanserad överlinje, välformad lång bröstkorg, mycket 
vackert feminint uttryck, tångbett, hasorna önskas mer stabila, visar och rör sig 
mycket bra. Championat!
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIM (SUCh)



Veteranklass, tikar:
Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella, S53640/2000, f. 981008 (FINUCh
FINV-97 Obrima’s Floke – IntUCh FINUCh SUCh EECh EUW-96 NordV-97 Mar-Lini
Bon-Bon), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli Häggblom, Finland
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Kraftig veterantik i fin kondition, feminint huvud och uttryck, utmärkt saxbett, god 
vinkling, mjuk päls, rör sig bra och visar sig glatt. Bästa veteran!
VETKK 1, CK, 2BTK, BIR-veteran

SKK Int Avesta, 2006-06-17, domare: Moa Persson, Sverige

Öppenklass, tikar:
Lyrypa’s Mai, S45882/2003, f. 020503 (Oliver - NUCh SUCh Lyrypa’s Runhild), 
uppf. Inger Marie Storli, Norge, äg. Lisbeth Granholm, Sandviken
Deltog ej

SKK Int Vännäs, 2006-06-18, domare: Boo Lundström, Sverige

Valpklass, tikar
Unni Lunda, S23150/2006, f. 051118 (Balder – Sonja), uppf. Janne Elin Haustreis, 
Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal
Mycket lovande tikvalp, fint könspräglad, lagom kroppad, fint huvud, visar bra 
smidighet, god päls, rör sig väl, trevligt temperament.
VALP 1, HP, BIR-valp

Juniorklass, tikar
Lundesmias Moa, S42844/2005, f. 050318 (Ålvisheim’s Hårek - Gyda), uppf. Jon 
Dahlmo, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal
En lovande juniortik, feminint bra huvud med bra rasdetaljer, bra överlinje, fin 
smidighet, goda vinklar, bra trampdynor bak, lite ojämna extraklor fram, bra päls, 
rör sig väl.
JKL 1, JKK 1, HP

SKK Int Visby, 2006-07-01, domare: Kurt Nilsson, Sverige

Öppen klass, tikar:
Fenja Smilla, S35135/2005, f. 040709 (Santo - Kaisa), uppf. Knut Rogn, Norge, äg. 
Tove Schrödl, Lund
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Feminin med bra huvud och uttryck. Omvänt saxbett. Goda proportioner. Bra 
bröstparti, goda vinklar, kunde ha bättre utvecklade extra tår. Tillfredställande 
rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1



SKK Visby, 2006-07-02, domare: Elina Tan-Hietalahti, Finland

Juniorklass, hanar:
Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (FINUCh SUCh Skreppeng’s
Tommy Tigergutt – SUCh Mountjoy Ultra Eriksro), uppf. Anneli Häggblom, Finland, 
äg. Annika Ågren, Gävle
Storlek: Bra
En mycket tilltalande juniorhane. Maskulin. Har alla rasens märkvärdiga egenskaper. 
Mycket vackert huvud. Prima öron. Bra uttryck. Bra proportioner. Bra svans. Alla 
sporrar. Bra hårkvalitet. Ännu ganska valpig. Rör sig som rasen ska.
JKL 1, JKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR

SKK Tvååker, 2006-07-08, domare: Moa Persson, Sverige

Öppen klass, hanar:
Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled –
Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Hanhundshuvud med utm prop. Ögonen kunde vara nyans mörkare. Bra hals och 
skuldra. Rak överarm. Korr vinklad bak, typiska ben med bra tassar. God böjbarhet, 
välformad kropp. Lite trång i rörelse bak i övrigt typiska. Mycket vänlig.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR

SKK Int Tvååker, 2006-07-09, domare: Nils Molin, Sverige

Öppen klass, hanar:
Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled –
Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Mycket vackert huvud. Bra nosparti och stop. Korrekta öron. Vacker hals. Mycket 
bra frambensvinklar. Rör sig bra. Välkroppad.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR

Championklass, hanar:
DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 
(NUCh NV-05 Dykebo’s Miklagard – NUCh SUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv 
Skjervik, Norge, äg. Mary Kvarnström, Vårby
Deltog ej

Championklass, tikar:
SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (Int&DK&S&N&LUXCh
KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf. 
Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, Vårby
Deltog ej



SKK Alfta, 2006-07-09, domare: Diane Anderson, USA

Öppenklass, tikar:
Lyrypa’s Mai, S45882/2003, f. 020503 (Oliver - NUCh SUCh Lyrypa’s Runhild), uppf. 
Inger Marie Storli, Norge, äg. Lisbeth Granholm, Sandviken
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Mycket bra fötter fram och bak. Underbett, men korrekt huvudform. Bra nosparti, 
ögonbryn, typiska kroppsproportioner. Utmärkt benstomme. Korrekt svans. Bra päls. 
Ett utmärkt temperament. Champion idag!
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR (SUCh)

SKK Int Högbo Bruk, 2006-07-14, domare: Per Svarstad, Sverige
Championklass, hanar:
Int&NordUCh SV-02 SV-05 Bamse Brakar av Vinterskogen, S10729/2001, f. 000315 
(NV-03 Herkules – Leika av Vinterskogen), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, 
Norge, äg. Elin Müller, Sollentuna
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Utm storlek, härligt huvud. Rejäl underkäke. Välställda öron. Utm överlinje. 
Välutvecklad kropp. Utm vinklar. Utm ben och tassar. Utm rörelser, vacker färg. Alla 
attribut på rätt ställe.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM

Juniorklassklass, tikar:
Leinstadhågens Tilde, S67921/2005, f. 050927 (NUCh Mikkel Rev av Vinterskogen –
Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster), uppf. Rita Daverdin Hartvigsen, Norge, äg. Stina 
Sigmundsson, Stallarholmen
Utm storlek. Mycket bra typ, feminint huvud med bra uttrcyk. Välställda öron. Bra 
hals och rygg. Något hög över länden, något brant i korset. Välutvecklat bröstparti. 
Bra kropp. Utm vinklar fram, knappa bak. Härlig päls. Går med något kort steg.
JKL 1, JKK 1, HP

Öppenklass, tikar:
Lundekloens Vinga, N04746/04, f. 040228 (SUCh Linesviken’s Ving-Tor - NUCh
Frigg), uppf. Astrid Olsen, Norge, äg. Gunn Tove Ormset, Norge
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Bra storlek. Välformat feminint huvud. Väl utfyllt nosparti. Bra hals och rygg. Utm
kropp, passande benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig väl. Utm päls och färg. 
Välvisad.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BTK, CERT, res-CACIB (SUCh)

Championklass, tikar:
FINUCh EUW-06 Goblin Bessy Borghild, FIN41412/01, f. 011019 (FINUCh EUJW-00 
Recknagel Geirmuueni – FINUCh Goblin Anna Wain), uppf. Sarianne Väisänen, Finland, 
äg. Pia Suopanki, Finland
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Utm storlek. Trevlig helhet. Välskuret feminint huvud. Välställda öron. Väl utfyllt 
nosparti. Vackert uttryck. Utm överlinje. Härlig kropp. Utm ben och tassar. Välvinklad. 
Rör sig väl. Utm päls, vacker färg.
CHKK 1, CK, 1BTK, CACIB, BIR



SKK Int Högbo Bruk, 2006-07-16, domare: Ove Germundsson, Sverige

Championklass, hanar:
SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814 (Int&Nord&EECh
NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s Gee-Gee), 
uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, Gävle
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Mycket tilltalande hane av rätt modell med rastypiska detaljer på rätt ställe, 
underbart huvud - uttryck, utm hals, svans och rygg, korrekta ben – vinklar – leder, 
utm helhet, rätt päls.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIR

Juniorklassklass, tikar:
Leinstadhågens Tilde, S67921/2005, f. 050927 (NUCh Mikkel Rev av Vinterskogen 
– Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster), uppf. Rita Daverdin Hartvigsen, Norge, äg. Stina 
Sigmundsson, Stallarholmen
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Helt bedårande tik av den rätta modellen, underbart huvud – uttryck, utm hals, 
rygg, svans, passande benstomme, behöver utvecklas lite mer i front och bröstkorg, 
korrekta klor – leder, har allt på rätt ställe, behöver bara lite mer tid.
JKL 1, JKK 1, CK, 3BTK, CERT

Unghundsklass, tikar:
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (Ålvisheim’s Illuge Skald –
Frida), uppf. Ingvild S. Espelien, Norge, äg. Maria Hedström, Gävle
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Tik med fem huvud, bra uttryck, utm hals, stark rygg, kunde bära svansen bättre, 
ngt grov i bröstkorgen, passande benstomme, mkt typiska vinklar och rörelser, 
korrekta klor, välpresenterad.
UKL 1, UKK 1, CK, 4BTK

Championklass, tikar:
SUCh Lundekloens Vinga, N04746/04, f. 040228 (SUCh Linesviken’s Ving-Tor -
NUCh Frigg), uppf. Astrid Olsen, Norge, äg. Gunn Tove Ormset, Norge
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Fem mycket tilltalande tik av rätt typ och modell, vackert huvud – uttryck, utm hals 
– rygg – svans, korrekt formad front – bröstkorg, utm klor, passande benstomme, 
typiska vinklar – rörelser, en bra helhet.
CHKK 1, CK, 1BTK, CACIB, BIM

FINUCh EUW-06 Goblin Bessy Borghild, FIN41412/01, f. 011019 (FINUCh EUJW-
00 Recknagel Geirmuueni – FINUCh Goblin Anna Wain), uppf. Sarianne Väisänen, 
Finland, äg. Pia Suopanki, Finland
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Tik som är ngt grov, bra skalle, välplacerade öron, korrekt nos - uttryck, utm hals, 
stark rygg, kunde bära svansen bättre, för grov i bröstkorgen, passande benstomme, 
bra klor – leder – vinklar – rörelser, mycket vacker hund men vill ha mer distinkta 
rasdetaljer.
CHKK 2, CK, 2BTK, res-CACIB



SKK Int Lövudden, 2006-07-23, domare: Elina Haapaniemi, Finland
Unghundsklass, tikar:
Wild at Hardt Tyrvette, S30226/2005, f. 050331 (FINUCh SUCh Skreppeng’s
Tommy Tigergutt – SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Malin Hofstedt Hardt, 
Månkarbo, äg. Sofia Johansson, Västerfärnebo
15 ½ månader gammal. Feminin. Söt ungtik som visar sig mycket väl i ringen. 
Välutvecklad för sin ålder. Bra färg och päls. Mycket välskuret huvud. Vackert 
uttryck. Bett OK. Lagom benstomme. Korrekta fötter. Mycket bra överlinje. Rör sig 
rastypiskt. Bra helhet.
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR

Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – NordJV-03 
SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd Hinders, 
Hedemora
16 månader gammal. Något motvillig ungtik som behöver bättre ringvanor och mer 
träning. Bra modell och könsprägel. Typiskt huvud. Bett OK. Bra hals och överlinje. 
Lagom benstomme. Korrekta fötter. Lagom vinklad. Ej i full päls och behöver något 
mer kropp. Kunde visas till bättre fördel i ringen.
UKL 1, UKK 2

Öppen klass, tikar:
Boromir Tekla Trollfaxe, S49202/2003, f. 030812 (SUCh Pluto – Int&Nord&FINUCh
Boromir Målfrid Månfaxe), uppf./äg. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
2 ½ år gammal. Feminin tik som visar sig väl i ringen. Mycket välskuret huvud. 
Acceptabel ögonfärg. Korrekt underbett. Bra ögon. Lagom benstomme. Korrekta 
detaljer på framfötterna. Kunde vara aningen bättre bak. Bra överlinje. Visas i något 
för gott hull för dagen.
ÖKL 1, ÖKK 1

Veteranklass, tikar:
Int&Nord&FINUCh Boromir Målfrid Månfaxe, S20104/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf./äg. Siv Kvarnström, 
Fjärdhundra
7 år gammal. Nyss bliven veteran. Mycket härligt temperament. Feminin tik i väl 
bibehållen kondition men pälsen är inte riktigt i utställningskondition för dagen. 
Feminint välskuret huvud. Bra uttryck. Bett OK. Välburna öron. Korrekta detaljer på 
fötterna. Går något för trångt bak, men väl från sidan. Bästa veteran.
VETKK 1, HP, BIR-veteran

SKK Ransäter, 2006-07-30, domare: Kurt Nilsson, Sverige,
valpar: Nina Lönner-Anderson, Sverige
Valpklass, hanar:
Eriksro Fantastic Bull, S34093/2006, 051219 (Mountjoy Yviga Yngve - Int&NordUCh
FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s Gee-Gee), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. 
Catharina Widlund, Karlstad
Maskulin hanvalp med fina proportioner. Vackert kilformat huvud med härligt vaket 
uttryck. Välansatta öron. Vackra ögon. Tillräckligt vinklad fram och bak. Rastypiskt 
smal grund bröstkorg. Brant kors, elegant benstomme. Vacker päls och färg. 
Rastypiska rörelser. ? fram , trång bak. Trevlig mycket lovande valp. Bästa valp.
VALP 1, HP, BIR-valp



Öppenklass, hanar:
NUCh Ålvisheim’s Illuge Skald, N17721/03, f. 030910 (NUCh SUCh NV-99 Paluna’s
Viljar – SUCh NUCh Urda), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. Solvor & Andreas 
Melum, Norge
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Utmärkt huvud och uttryck. Goda proportioner. Bra bröstparti. Goda vinklar. Goda 
sporrar. Typiska rörelser. Championat!
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIM (SUCh)

Unghundsklass, tikar:
Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – NordJV-
03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd Hinders, 
Hedemora
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Feminin med för åldern bra huvud. Utmärkt uttryck. Mycket goda proportioner. För 
åldern något grov bröstkorg. Goda vinklar. Tillfredställande sporrar. Mycket typiska 
rörelser. Något försiktig.
UKL 1, UKK 1, HP

Öppenklass, tikar:
NUCh Skreppeng’s Pirjo Perlemor, N20253/03, f. 030905 (NUCh Lövheim’s Alsvinn
– NUCh NV-03-04 Ulfrigga Lundes Gyda), uppf. Laila K. Myrvold, Norge, äg. Solvor & 
Andreas Melum, Norge
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Utmärkt huvud och uttryck. Goda tänder. Goda proportioner. Bra bröstparti. Goda 
vinklar. Tendens till något mycket vinklar bak i rörelser. Tillfredställande sporrar. 
Goda rörelser. Championat!
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR (SUCh)

SKK Östersund, 2006-08-05, domare: Kurt Nilsson, Sverige,
valpar: Aina Lundmark, Sverige

Valpklass, tikar
Unni Lunda, S23150/2006, f. 051118 (Balder – Sonja), uppf. Janne Elin Haustreis, 
Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal
Trevlig valp. Välutvecklad för sin ålder. Välskuret huvud med bra proportioner. 
Ordinärt vinklad runtom. Rör sig med ngt nystande rörelser fram. Passande 
benstomme. Päls ngt i fällning. Väl uppvisad.
VALP 1

Öppenklass, hanar
Huge, S19866/2003, f. 021212 (Fröy – Ålvisheim’s Gylva), uppf. Ketil Aas, Norge, äg. 
Nina Hallin, Offerdal
Typ och helhetsintryck: Mycket god
Stor och kraftig hane. Utm huvud och uttryck. Utm ögon, bröstkorg i kraftfullaste 
laget. Typiska vinklar, tillfredställande tår. Typiska rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1



Unghundsklass, tikar
Lundesmias Moa, S42844/2005, f. 050318 (Ålvisheim’s Hårek - Gyda), uppf. Jon 
Dahlmo, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal
Typ och helhetsintryck: Utmärkt
Feminin och bra huvud och uttryck. En tanke lågt ansatta öron. Goda proportioner. 
Bra bröstparti, goda vinklar. Tillfredställande tår. Typiska rörelser.
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR

Championklass, tikar:
SUCh Lundekloens Vinga, N04746/04, f. 040228 (SUCh Linesviken’s Ving-Tor -
NUCh Frigg), uppf. Astrid Olsen, Norge, äg. Gunn Tove Ormset, Norge
Deltog ej

SKK Int Ronneby, 2006-08-13, domare: Gunnar Nyman, Danmark

Championklass, hanar:
DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 
(NUCh NV-05 Dykebo’s Miklagard – NordUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, 
Norge, äg. Mary Kvarnström, Vårby
Mentalitet: u.a.
2,5 år, stor hane, ok huvudproportioner, underbett, ok ögonfärg, fina öron, passande 
hals, stark överlinje, korrekta tassar och tår (två extra), ok rörelser, bra päls.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIR

Championklass, tikar:
SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (Int&DK&S&N&LUXCh
KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf. 
Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, Vårby
Mentalitet: u.a.
4 år, bra storlek, ok huvudstorlek, kunde vara lite mer utfyllt nosparti, kunde ha 
tydligare ring runt ögonen, fina öron, ok hals och överlinje, ok tassar, fina extra tår, 
korrekt överlinje, rörelser ok, päls ok.
CHKK 1, CK, 1BTK, CACIB, BIM

SKK Int Norrköping, 2006-08-19, domare: Per-Erik Wallin, Sverige

Valpklass, tikar:
Amira, S22581/2006, f. 060216 (Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia 
Odenfeldt-Obitz, Värmdö, äg. Elin Müller, Sollentuna
6 månaders tikvalp som inte får växa mer på höjden. Sött feminint huvud. Den rätta 
ögonfärgen. Lång välbalanserad hals. Stark rygg. Välburen svans. Lagom bröstkorg. 
Utmärkta framben där båda tummarna når marken. Bra sporrar bak. Bra vinklar 
runtom. Rör sig bra. Mycket trevligt och frimodigt temperament. Bästa valp!
VALP 1, HP, BIR-valp



Championklass, hanar:
Int&NordUCh SV-02 SV-05 Bamse Brakar av Vinterskogen, S10729/2001, f. 000315 
(NV-03 Herkules – Leika av Vinterskogen), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, 
Norge, äg. Elin Müller, Sollentuna
En mycket tilltalande championhane. Utmärkt huvud och uttryck. Bra öron. Rätt 
ögonfärg. Flott hals. Stark rygg. Lagom bröstkorg. Rastypiska ben och tassar där båda 
tummarna når marken. Utmärkt päls. Rastypiska rörelser. Utmärkt päls och 
temperament. Värdig sin titel.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIR

DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 (NUCh
NV-05 Dykebo’s Miklagard – NordUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. 
Mary Kvarnström, Vårby
Trevlig storlek. Vackert huvud och uttryck. Rätt ögonfärg, bra öron. Flott hals, stark 
rygg. Välburen svans. Lagom bröstkorg. Rastypiska ben och tassar där båda tummarna 
når marken. Bra pälskvalitet. Rastypiska rörelser. Bra päls. Utmärkt temperament, glad 
och frimodig. Värdig champion.
CHKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB

SUCh DKUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s Jara), 
uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo
Mycket maskulin, mycket tilltalande championhane. Aningen stor. Härligt maskulint 
huvud. Bra öron. Rätt ögonfärg. Bra hals. Stark rygg. Bra kors. Välburen svans. Mycket 
rastypiska ben och tassar. Båda tummarna når marken. Rör sig rastypiskt. Lugnt och 
stabilt temperament.
CHKK 3, CK, 3BHK

SKK Int Nyköping, 2006-08-20, domare: Nina Karlsdotter, Sverige

Championklass, hanar:
DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 (NUCh
NV-05 Dykebo’s Miklagard – NordUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. 
Mary Kvarnström, Vårby
Typ och helhetsintryck: Utmärkt    Storlek: Bra
Maskulint huvud. Bra proportioner och profil. Bett OK. Välformade ögon. Bra färg. 
Välställda öron. Bra hals och överlinje. Bra svans. Välformad bröstkorg. Kropp i harmoni 
med storlek. Bra proportioner. Passande benstomme. Välvinklad, välgående från sidan 
och typiska frambensrörelser. Fötter och tår OK. Bra päls.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIR

SUCh DKUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s Jara), 
uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo
Typ och helhetsintryck: Utmärkt    Storlek: I största laget
Välformat maskulint huvud. Bra profil. Välformade ögon med bra färg. Välställda öron. 
Bra hals och överlinje. Välburen svans. Välformad bröstkorg. Bra kropp och proportioner. 
Bra benstomme. Välvinklad. Välgående från sidan med typiska frambensrörelser. Utm
pälskvalitet. Bra fötter och tår.
CHKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB



Championklass, tikar:
SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (Int&DK&S&N&LUXCh
KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf. Jytte
Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, Vårby
Typ och helhetsintryck: Utmärkt    Storlek: Bra
Nätt, feminint huvud. Välmarkerad haka. Nosrygg kunde vara något mer konvex. Bra 
ögon. Fin färg. Välställda öron. Bett OK. Utmärkt hals. Bra rygg. Något rundat kors. Bra 
svans. Välformad bröstkorg. Bra kropp och proportioner. Passande benstomme. 
Tillräckliga vinklar. Korrekt antal tår. Extratår kunde vara lite kraftigare. Bra päls, men 
i fällning.
CHKK 1, CK, 1BTK, CACIB, BIM

ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2006

Viltspårprov
2006-05-14, Sala, domare: Leif Gustavsson
SUCh SVCh Kveikja Evert-Gjafar, S32498/2002, f. 020526 (SUCh Dykebo’s
Einar – SUCh NUCh Boromir Elsa Eisengrim), uppf. Maria Koivisto Eriksson, 
Norberg, äg. Annilie Pettersson, Sala
Öppenklass: 2 pris
2006-08-01, Brastad, domare: Tore Valfridsson
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – Sigyn
av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka
Anlagsklass: GK
Lydnadsprov, nationell
2006-07-12, Möklinta, domare: Lennart Norlander
SUCh Kveikja Ester-Alfagjöf, S32500/2002, f. 020526 (SUCh Dykebo’s Einar –
SUCh NUCh Boromir Elsa Eisengrim), uppf. Maria Koivisto Eriksson, Norberg. 
Anne-Marie Eklöf, Norberg
Klass 1: 168 poäng
Mentalbeskrivning
2006-09-23, Olofsfors, domare: Torsten Domeij
Två Kronors Berra, S63607/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå

1a. Kontakt hälsning: 4
1b. Kontakt samarb.: 3
1c. Kontakt hantering: 4
2a. Lek 1 leklust: 4
2b. Lek 1 gripande: 3
2c. Lek 1 grip/dragk: 1
3a 1. Förföljande: 3
3a 2. Förföljande: 3
3b 1. Gripande: 2 
3b 2. Gripande: 1
4.   Aktivitet: 2
5a. Avst.lek intresse: 3
5b. Avst.lek hot/aggr: 1
5c. Avst.lek nyfiken: 3
5d. Avst.lek leklust: 2
5e. Avst.lek samarb.: 3
6a. Överr. rädsla: 5

6b. Överr. hot/agg: 1
6c. Överr. nyfikenhet: 2
6d. Överr. kv. rädsla: 1
6e. Överr. kv. intr.: 1
7a. Ljud rädsla: 5
7b. Ljud nyfikenhet: 1
7c. Ljud kv. rädsla: 1
7d. Ljud kv. intresse: 2
8a. Spöken hot/agg: 2
8b. Spöken kontroll: 5
8c. Spöken rädsla: 2
8d. Spöken nyfikenhet: 5
8e. Spöken kontakt: 4
9a. Lek 2 leklust: 2
9b. Lek 2 gripande: 2
10. Skott : 3



Brevet från Roffe

”Jag heter Roffe (Hammarveien´s Hero) och jag tänkte berätta om mitt år 
2006.
Jag är ju inte någon fin utställningshund, jag har bara en testikel, men som matte 
säger, jag är fin på många andra sätt.
Jag är den av oss hundar som är mest förståndig och det är ju klart, jag är ju 
också äldst. Olle är min nevö och är 1,5 år yngre. 
Jag har lärt Olle massor. Till exempel att ringa på klockan som hänger vid dörren 
när han ska gå ut, att bara skälla tyst när vi vill bli klappade av grannarna, att 
inte tigga vid matbordet när dom äter middag, men att det är okej när de fikar 
för då brukar vi få en liten bit riskaka. 
Det är jag som lärt honom hur han ska tigga vid godisskåpet så att vi kan få litet 
gott när vi varit duktiga.
Ibland veknar också matte när vi sitter där och visar våra bedjande blickar. Sen 
kommer det emellanåt en liten människa som dom kallar sitt barnbarn (valp 
tycker jag skulle vara bättre). Maria heter hon och är 10 månader. Henne har jag 
lärt att krypa.
Jag ska också visa henne hur bra kompisar vi är och lära henne hur hon öppnar 
godisskåpet. 

Suckar tungt
När hundtidningen kommer så suckar matte tungt för hon tycker att den mest 
handlar om utställningar och jag som inte är utställningshund tycker att det är 
tråkigt. 
Så nu alla fina utställningshundar är det min tur att berätta!
Vintern var snöig och kall. Jag fryser lätt så jag får ha ett hundtäcke på mig. När 
det är tjockt med snö hoppar vi som gaseller upp och ner och det ger bra motion på 
vintern. Sen är det skönt att komma in och lägga sig vid den tända brasan i kaminen.
När det började gå mot vår så började också pratet om vart vi ska åka på 
utställning. Jag säger vi, för jag tillhör Olles supporterklubb, det är jag som ser till 
att han bibehåller lugnet innan han ska in i ringen. Vad jag säger till honom innan 
han går in är Olles och min lilla hemlighet.



Västerås
Första utställningen var i Västerås. Alla utställningar är likadana för mig, jag träffar 
andra lundehundar (kan inte leka riktigt för jag har full fokus på Olle) sen sitter jag i 
buren och peppar honom. När det är avklarat ligger jag avslappnad i buren och tänker 
att det får gå som det går. 
Han är ju väldigt stor, så inte alla domare gillar honom, men jag har hört att dom säger 
”han har ju alla detaljer och jättefina proportioner”.
Efter utställningen åkte vi tillbaka till stugan som husse och matte hade hyrt. Den var 
jättefin och mjuk fin säng hade dom. Jag valde först och sen fick Olle välja.
Vi sov gott och på morgonen skulle vi iväg till nästa utställning i Köping. Det var samma 
procedur för mig – hälsade på de andra lundehundarna och sen in i buren och väntade. 
Jag kan ju ligga och se hur det går. Olle gick upp i ringen och åkte snabbt ut igen. 
Domaren tyckte att han var för stor.
Men plötsligt kallade domaren tillbaka Olle igen, hon skulle titta på hans tassar för att 
bestämma vem som hade finast tassar (Synd att inte jag fick vara med för jag har 
också fina tassar).
Husse kom tillbaka från ringen med ett vandringspris som jag sett förut hemma hos oss. 
Det är ett vandringspris som vi haft på sekretären sen 1993.

Norge 
Våren gick sen lugnt och stilla fram till mitten av juni. Husse hämtade hem husvagnen 
och då började det hända saker. Första turen blev till Norge och som vanligt fick jag 
träffa många lundehundar där. Det är mysigt i Norge och jag kommer ju därifrån. 
Nåväl, vi fortsatte vidare och hälsade på en gammal lundehundsuppfödare i Stugan och 
där kunde vi springa fritt.
När vi kom hem städade matte ur vagnen och det tyckte jag var tråkigt, men matte sa 
att vi snart skulle ut på resa igen.
Efter några veckor packades vagnen igen och sen åkte vi söderut. Först några dagar 
hos husses syster och sen åkte vi över till Danmark.
I Bröndby var det fyra dagar utställning och då visste jag att jag måste ge Olle 
ordentlig support så att han kände sig lugn och fin.
Han fick välja plats i husvagnen, men inte den intill matte för den är min! Vi bodde på 
en skön camping nära utställningen.

Uttröttad
Första dagen på utställningen 
satt jag i buren och väntade 
när Olle var uppe, men han 
kom snart tillbaka hur trött 
som helst.
Han hade stått i 30 graders 
värme och skulle försöka vara 
pigg och alert, han som är så 
stor. Han fick vattenskålen 
för sig själv och drack hur 
mycket som helst.
Nästa dag var det litet mulet 
och det regnade precis när 
det var dags för 
lundehundarna att gå upp. 



Olle trivdes då och såg mycket lättare ut. Domaren tyckte att han var en glad hund 
(det var min förtjänst för jag hade peppat honom). Olle blev DKUCH och BIR. 
Då grät matte, jag trodde hon skulle bli glad. Ibland förstår jag mig inte på 
människorna.
Jag kan ju skryta litet om min nevö, för han blev BIR dagen efter också. Fjärde dagen 
åkte han ut.
Vi reste vidare i Danmark och campade på sköna ställen och så till sist var det dags 
för årets stora händelse för mig. Danmarks lundehundvänner hade 30-årsjubileum och 
det firades i en stor inhägnad trädgård.
När vi kom till grinden tog matte av mig kopplet och sa att jag fick springa fritt och 
där var bara lundehundskompisar, 50-60 stycken, och lika många människor som såg ut 
att ha lika trevlig som vi hade.

Samma språk
Men det lät litet konstigt om människorna som pratade flera olika språk. Tacka vet jag 
vi hundar, vi använder alla ett och samma språk.
Vi sprang och lekte hela dagen, men jag kollade emellanåt att matte och husse var 
kvar.
Vi hundar höll också koll på utställningshönsen som fanns i burar. Om de skulle smita ut 
så kunde ju vi visa hur lundehunden gör när den tar en fågel, men ingen höna vågade sig 
ut.
Sen var det dags för hundracet, där vi tävlade två och två. Den som vann gick vidare. 
Jag och Olle var första paret och matte hade listat ut att jag skulle vinna över Olle 
för jag är snabbast. Jag tävlade mot andra hanhundar och gick vidare till sista loppet.

En tavla
Nu skulle jag visa att även såna hundar som jag kan nåt. Jag sprang, men så gjorde jag 
en tavla – jag tittade på Olle för att se om han hejade på mig. Det skulle jag inte ha 
gjort. För den andra hunden vann med två centimeter!
Jag slutade i alla fall som tvåa och matte var jättestolt över mig. Sen gick jag och 
drack mycket vatten, det var 30 grader varmt.
Människorna satt i ett stort tält och åt, men vi hundar fick vänta tills vi kom i lugn och 
ro på kvällen. Olle och jag var så trötta.
Det var en stor händelse för oss alla hörde jag matte säga och Olle och jag fick beröm 
för att vi varit duktiga och inte bråkat någonting.
Det var fint av Liz och Holger att dom gjorde det så bra. Tack.
Väl hemma igen så gick allt som vanligt. Lugnt och fint och mycket långa promenader. 
Litet småturer ut med husvagnen och säsongen avslutades med en tur till Norge.
Nu är husvagnen avställd för vintern. Allt börjar bli grått och trist, men vi har lågna
höstpromenader kvar hoppas jag.
Jag slutar nu och hoppas att ni andra lundehundar också kan tänka till och berätta hur 
ni har det så tidningen slipper vara en utställningsresultattidning!"
Ösmo 20 oktober 2006

Roffe
PS Matte Barbro och husse Hans hälsar också.



Svenska Kennelklubben – pressmeddelande
SKK arbetar för sund hundavel!
En ledare i Svensk Veterinärtidning angående den svenska hundaveln har lett till stora 
rubriker i flera tidningar och inslag i såväl radio som teve. Johan Beck-Friis, som är 
informationschef på Sveriges veterinärförbund (SVK) och ordförande i SVFs
djurskyddskommitté, skrev att extrema avelsideal fått fotfäste i landet och att 
Svenska Kennelklubben inte gör tillräckligt för att motverka dessa trender.

Svenska Kennelklubben (SKK) är mycket medvetna om de hälsoproblem som är 
förknippade med rashundsaveln och är starkt självkritiska till att vi inte nått längre. Vi 
anser dock att oerhört mycket arbete har gjorts och görs inom organisationen för att 
aveln ska ge friska och sunda hundar. I målparagrafen i Svenska Kennelklubbens 
stadgar fastslås att organisationen ska främja avel av mentalt och fysiskt 
sunda,bruksmässigt,jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Arbetet med att 
främja en sund hundavel bedrivs på många plan inom organisationen. I de centrala 
utbildningarna av domare och uppfödare läggs stor vikt vid sundhet både vad gäller 
exteriörbedömning och i avelsarbetet. Detsamma gäller vid de domarkonferenser som 
arrangeras centralt eller av specialklubbarna och där domarna diskuterar uttolkningen 
av de rasstandarder som styr premieringen av hundar vid utställning. I samtliga 
rasstandarder påpekas att: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har 
anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet. I våra 
grundregler, som samtliga medlemmar ska följa, står också att uppfödarna ska följa 
SKKs hälsoprogram och i aveln endast använda hundar som inte uppvisar tecken på 
sjukdom, funktionshinder eller har känd genetisk belastning som innebär ökad risk för 
att avkomman ska bli sjuk eller uppvisa tecken på funktionshinder. SKKs hälsoprogram 
har i många raser gett mycket goda resultat vad gäller till exempel höftledsproblem. 
De senaste åren har också våra rasklubbar arbetat med att ta fram rasspecifika
avelsstrategier där vikten av sundhet betonas starkt. Flertalet av våra klubbar är klara 
med detta och resten är på god väg. (Läs mer om rasspecifika avelsstrategier i 
faktarutan nedan).

Sammantaget anser Svenska Kennelklubben att det omfattande arbete som sker inom 
organisationen leder aveln åt rätt håll och bort från osundheter. Husdjursavel är dock 
en långsam process varför vi inte kan komma till rätta med problemen över en natt. 
Dessutom finns det ofta många faktorer att ta hänsyn till när man avlar. Samtidigt är 
vi medvetna om de problem som finns och är självklart intresserade av att finna 
lösningar på detta. Bland annat vore ett ökat samarbete med landets veterinärkår 
önskvärt på samma sätt som vi i dag har ett samarbete med det ledande 
djurförsäkringsbolaget Agria. Sammanställningar av de problem som veterinärerna 
möter skulle ge våra uppfödare och avelsråd fler instrument att arbeta med när de 
väljer djur för avel.



Svenska Kennelklubben – pressmeddelande
Årets Narkotikasökhund 2006
Robby, en 11-årig engelsk springer spaniel, har utsetts till Årets Narkotikasökhund
2006. Robby, som tjänstgör vid brottbekämpningsgruppen i Malmö, arbetar med alla 
typer av narkotikasök tillsammans med sin förare tullinspektör Anders Mårtensson, 56.
Robby har på ett år initierat 14 beslag av narkotika till ett beräknat värde av 191 
miljoner kronor i samhällsnytta. 

Bland beslagen kan nämnas ett då Robby visade prov på självständigt arbete. Man hade 
stoppat en tyskregistrerad personbil och plockat ut bagaget, bland annat ett par 
soffbord som ställdes undan en bit från bilen. När Anders satte igång Robby på sök vid 
bilens bakdel avvek Robby snart från bilen.

– I stället för att som vanligt söka runt bilen sprang Robby bort till soffborden och 
markerade vid ramarna under borden som såg lite märkliga ut, säger Anders. 

När borden sedan undersöktes med röntgen fann man att hela 18 kilo opium gömts inne 
i ramarna.

På frågan varför Robby lyckats så bra i sitt arbete nämner Anders att Robby har en 
fantastisk arbetsmotor och mycket arbetsglädje.
– Han är fortfarande pigg på att arbeta trots att han börjat komma upp i åren, säger 
Anders.

Nu ska Robby gå i pension vid årets slut och tillbringa dagarna som familjehund och ha 
det lugnt och skönt. Lite sökarbete blir det dock även i framtiden, om än bara för att 
hålla i gång och ha lite kul på fritiden.

Juryns motivering löd så här:

Med en outtröttlig iver att alltid vilja göra sitt allra bästa, tar 11-årige springer 
spanieln Robby sig an sin uppgift att avslöja narkotikasmuggling. Oavsett hur tuff 
arbetsmiljön än är för Robby sker det med stor effektivitet och utan att 
noggrannheten i sökandet eftersätts. Tillsammans med sin förare Anders Mårtensson 
är de ett enastående effektivt bevis på vad en hund och dennes förare tillsammans 
under många år kan uträtta i Tullverkets arbete med att bekämpa narkotikasmuggling.

Robby med sin förare Anders Mårtensson var även nominerade till årets
narkotikasökhund 2005.

Juryn bestod av representanter för Tullverket, Svenska Inner Wheel och Svenska 
Kennelklubben.
Priset, ett resestipendium på 15 000 kronor och ett saftigt ben till Robby, delas ut 
lördagen den 9 december 2006 på Svenska Kennelklubbens internationella 
hundutställning HUND2006 på Stockholmsmässan, Älvsjö.

http://www.skk.se/hundxx/hundxx.htm


Svenska Kennelklubben – pressmeddelande
Årets Polishund 2006
Schäferhanen Pongo har valts till Årets Polishund 2006. Pongo, som i stamtavlan heter 
Salta Killens Äskil, tjänstgör vid hundenheten i Stockholm tillsammans med sin förare 
polisinspektör Robert Ekelund, 37. Pongo har arbetat som tjänstehund sedan 2001 och 
har hunnit bli drygt sju år gammal. Han arbetar som ordningspolishund och är även 
utbildad på narkotikasök och vapensök. Tillsammans med sin förare bistår han också 
piketgrupperna och nationella insatsstyrkan vid sök efter farliga personer.

Bland de minnesvärda insatserna under året minns Robert en där han och Pongo blev 
inringda mitt i natten för att biträda vid ett narkotikasök. Polisens spanare misstänkte 
att det fanns stora mängder narkotika gömd i lägenheten, men trots en mycket noggrann 
husrannsakan hittade man ingenting. Pongo sökte igenom lägenheten och markerade mot 
ett högt köksskåp. Efter att ha brutit sönder baksidan av skåpet hittades hela 36 kg 
hasch i ett dolt utrymme. Utan Pongos hjälp hade det aldrig hittats. Pongo har under 
året även gjort många framgångsrika spårarbeten, bland annat i samband med ett 
värdetransportrån i september.

Bland de egenskaper som gör Pongo till en så bra polishund nämner Robert bland annat 
hans arbetsvillighet och stora bredd i arbetet samt en bra näsa.

– Pongo har en otrolig arbetsmoral och det finns inget område där jag där jag inte litar 
på honom till hundra procent, säger Robert. Pongo visar kvalitet i alla typer av arbete.

Robert beskriver Pongo som en lättdresserad och lyhörd hund som dessutom fungerar 
perfekt hemma i familjen, där de båda döttrarna vuxit upp tillsammans med Pongo. Det 
för polishundar lite ovanliga namnet Pongo kommer förresten från en av Roberts 
döttrar.

Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska 
Kennelklubben och Lars Lindgren från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av 
Årets Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat den bredd på insatser som Salta Killens Äskil "Pongo" 
genomfört, då särskilt mot farlig person. Utöver detta visar "Pongo" prov på flera 
lyckade narkotikasök och visar även i sitt dagliga arbete att han är en effektiv 
tjänstehund.

Polishunden Pongo och hans förare Robert Ekelund kan ses tillsammans vid 
prisutdelningen på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning HUND2006
på Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 9 december. Priset är ett resestipendium på 
15 000 kronor till Robert och ett smaskigt ben till Pongo.

http://www.skk.se/hundxx/hundxx.htm


Svenska Kennelklubben - pressmeddelande
Svenska framgångar i lydnads-VM
Det svenska lydnadslandslaget tog hem en silvermedalj vid världsmästerskapen i 
lydnad, som i år hölls den 10–12 november i Poznan´, Polen, i samband med World Dog 
Show 2006. Även individuellt blev det framgångar med svenska ekipage på 4:e–7:e 
plats genom Kenth Svartberg och Kes, Anne Dahlin och Kelliegårdens Complete Chilli, 
Lena Andersson och Lotus samt Lillemor Edström och Brainwawe’s Krollie. Mot norska 
Kuellaug Selsaas och Anne Loppa All Trade, som segrade på 288,67 poäng, var de dock 
chanslösa. På andra och tredje plats kom ekipage från Finland, som också lyckades ta 
hem lagtävlingen.

Norden fortsätter att dominera vid de stora mästerskapen i lydnad och Finland, 
Sverige och Norge erövrade de tre pallplatserna i lagtävlingarna och lade beslag på 
platserna 1–8 i de individuella tävlingarna. Sammanlagt deltog 82 ekipage från hela 16 
länder.

S Uch Lundekloen’s Vinga, reg.nr. N04746/04 
Eier: Gunn Tove Ormset

Med vennlig hilsen
Gunn Tove Ormset

Lundekloen’s Vinga var nevnt

Vinga tok sitt 3. cert på Høgbo Bruk i juli og fikk
dermed tittelen S Uch.

Norska Vinga blev SUCh



GOD JUL & GOTT NYTT 2007

Vilken utställningssäsong vi har haft!!

Skoll blev BIR med CERT och svenskt championat i maj på SSUK i Hässleholm och 
Jenna BIM. Under midsommaren ställde vi på FKK Int. i Rovaniemi där Skoll tog BIR, 
CERT, CACIB samt finskt och nordiskt championat. Helgen efter åkte vi till NKK Int. 
i Trondheim där det var 25 anmälda lundehundar; Skoll blev BIR med CERT, CACIB, 
norskt championat och meriterande till internationellt championat. På samma 
utställning blev Jenna tredje bästa tik utav 16 tikar med CERT, norskt och nordiskt 
championat.
I Askersund gjorde Freke ett gästframträdande med resultaten tredje bästa hane 
och BIR-veteran. I Ronneby var det dags igen för Skoll att bli BIR med CACIB och 
Jenna BIM med CACIB. I Norrköping blev Skoll andra bästa hane med CACIB. 
Dagen efter i Nyköping blev Skoll BIR med CACIB och Jenna BIM med CACIB.

Nu ser vi fram mot ett gott nytt år både i och utanför utställningsringarna!!

Ambercroft * Mary Kvarnström * Myrstuguvägen 359, 2tr * 143 32 VÅRBY
mary.kvarnstrom@telia.com * 08-710 83 53

IntUCh (*) DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason
(NUCh NV-05 Dykebo’s Miklagard –Int & NordUCh Linesviken’s Hera)

uppf. Liv Skjervik, Norge

(*) Bekräftelse från FCI saknas / Pending FCI confirmation



Int & Nord & DKUCh KBHV-00 Paluna’s Freke
(Möstertunet’s Mikkel – NUCh SUCh Paluna’s Raija)

uppf. Liv Skjervik, Norge

SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna
(Int DK KLB S N LUXCh Bdsg-02 KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKCh SCh Boromir Elva Eldrimner)

uppf. Jytte Nysom, Danmark



FKK Int. Rovaniemi 2006-06-24, domare Tapio Eerola Finland

DKUCh SUCh Paluna’s Skoll Herason
BIR, CERT, CACIB, FINUCh, NordUCh

MultiCh Silversound’s Dr Outo-Lempi
BIR-veteran

NKK Int. Trondheim 2006-07-02, domare Eli-Marie Klepp, Norge

DKUCh SUCh FINUCh Paluna’s Skoll Herason
BIR, CERT, CACIB, NUCh, IntUCh

NUCh Skreppeng’s Pirjo Perlemor
BIM, CACIB

SUCh DKUCh Nysom Jenna
CERT, NUCh, NordUCh

Int & NordUCh Ålvisheim’s Drott
BIR-veteran

NUCh SUCh Beyla
BIM-veteran



DKK Int. 4*Bröndby, Danmark, 2006-07-27--30

Dag 1: Domare Zidy Munsterhjelm Ehnberg, Finland

Lövheims Forseti
BIR, CERT, CACIB

Dag 2: Domare Horst Kliebenstein, Tyskland

SUCh Ask
BIR, CERT, CACIB => DKUCh

DKUCh KBHV-04 Nysom Keeza
BIM, CACIB

Dag 3: Domare Rafael M. Alcrudo, Spanien

SUCh DKUCh Ask
BIR, CACIB

Lövheims Forseti
CERT

DKUCh KBHV-04 Nysom Keeza
BIM, CACIB

NUCh Paluna’s Sara Heradatter
CERT => DKUCh

Dag 4: Rodi Hübenthal, Norge

NUCh SUCh NV-99 Paluna’s Viljar
BIM, CERT, CACIB => DKUCh, NordUCh, IntUCh

NUCh SUCh Linesviken’s Hera
BIR, CERT, CACIB => DKUCh, NordUCh, IntUCh







Magic - en stor själ i en liten kropp

Den 7 april i år föddes fyra lundevalpar hos Anneli Häggblom, kennel Eriksro på Åland.
Dagen efter besökte vi en lundehund, som kommer därifrån och som nu bor här i 
Karlstad, Eriksro Fantastic Bull heter han, men är mera känd som Bullen. Vi ville träffa 
honom och hans nya flock för att få en uppfattning om hur denna ovanliga ras är.
Bullen charmade mig och resten av min familj lätt, så redan samma kväll ringde mamma 
till Anneli, pratade lite med henne och bokade en hanvalp.
De tio veckorna vi fick vänta innan lilla Eriksro Chic Magic klev innanför vår dörr var 
långa och ju fler kort och små rapporter vi fick via mail från Anneli desto mer längtade 
vi efter dagen då han skulle komma. Fredagen 16 juni kom äntligen lilla Magic hem till

oss och han var om möjligt ännu 
sötare i verkligheten än på bild!
Nu är Magic cirka 8 månader 
gammal och fortfarande full i 
bus. Så gott som varje dag ger 
han oss ett gott skratt. Tiden 
från det att vi fick hem honom 
och fram till nu har gått väldigt 
fort.
Han är väldigt envis av sig och 
”fryser fast” i marken ganska 
ofta när man är ute och går om 
det av någon anledning inte skulle 
passa honom. 

Han verkar vara helt övertygad om att ha fått jobbet som polis här i trakten. Står det 
någon vid busshållsplatsen så måste det varnas, samma sak gäller om det går någon på 
andra sidan gatan. 
Så att lundehundar är vaksamma stämmer i allra högsta grad på Magic, han missar inte 
något!
Han älskar att springa lös i skogen och hoppar omkring så mycket han orkar. Nästan 
alltid när vi ropar på honom så kommer han som skjuten ur en kanon och han är för det 
mesta helt underbar!
Han är ganska lättlärd och har lärt sig saker som ”sitt”, ”ligg”, ”tack”, ”rulla”, ”skall”, 
”mellan” (slalom mellan benen när man går), ”stanna” och ”skäms du?”. Vi ska snart börja 
träna på ”städa”.
Vi har hunnit med tre utställningar där han har fått bra kritik och fina placeringar. 
Tyvärr har det inte varit med någon annan lundehund på någon av utställningarna så vi 
längtar till nästa års lundehundsutställning där vi får se hur ”fin” Magic är jämfört med 
andra lundehundar, även om han i våra ögon alltid kommer att vara finast. 
Jag skulle än en gång vilja tacka Anneli för att vi fick köpa lilla, söta Magic av dig. Jag 
och resten av familjen hoppas att vi kommer att få många härliga år tillsammans!

Malin & Magic (med resten av familjen Sjöström)



Boromir
önskar God Jul och Gott Nytt År 2007

VALPAR FÖDDA 2006-11-21 efter

S UCH Pluto Boromir Miranda Mångull ”Tassan” 

5 valpar såg kvällsmånens ljus 2006-11-21; det blev 2 
killar och 3 tjejer! En hanvalp till salu – kontakta Siv 
Kvarnström / 0171-470050 (kvällar) eller tikägaren
Birgitta Ånséhn / 08-997586. Tack Gittan för att du tog 
ner månen åt mig och lät mig låna Tassan ännu en gång!

BOROMIR
Siv Kvarnström * Simtuna Koby 1 * 749 71  FJÄRDHUNDRA
Tel: 0171-47 00 50 * e-mail: siv.kvarnstrom@telia.com
Hemsida: http://w1.822.telia.com/~u82204727/boromir/
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