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Snart är det jul igen … 
 
… i år kan många av oss njuta av lite extra ledighet då årets jul och nyår ger några 
extra dagars ledighet att tillbringa med nära och kära.  
 
Själv ska jag passa på att ta mina fyrfota vänner på långa skogspromenader, kanske 
blir det en skidtur om vi får vinterväder i Stockholm.  
Ett som är säkert är att vi ska hålla oss långt ifrån alla nyårssmällare och raketer. 
Tyvärr så har alla hundar ett nytt nyår att genomlida. Trots alla antismällarkampanjer 
var förra nyåret som ett krigsutbrott kring midnatt, så ta det försiktigt med din vovve. 
 
Svenska Lundehundsällskapet kan snart lägga sitt trettionde verksamhetsår bakom 
sig. Under jubileumsåret arrangerade SLS en officiell utställning i Morokulien i juli 
med ett rekordstort antal deltagande hundar från både Norden och Europa.  
 
Vi får ge oss till tåls till år 2010 innan en officiell utställning arrangeras inom 
rasklubben igen. Under tiden kommer SLS att ordna inofficiella utställningar och jag 
hoppas att verksamheten med aktivitetsombud kan komma igång runt om i Sverige. 
 
Att vara aktivitetsombud innebär att du står som kontaktperson i din region och ett 
par gånger per år ordnar någon Lundehundsaktivitet. Det kan vara en promenad, ett 
prova på tillfälle med agillity, utställningsträning eller liknande. Redan nu bedrivs 
dessa aktiviteter runt om i landet och det är jättekul, men fler kan delta om man vet 
vem man ska kontakta.  
Kan du kan tänka dig att vara SLS aktivitetsombud i din region tar vi tacksamt emot 
din intresseanmälan, detta gäller överhuvudtaget om du vill hjälpa till i rasklubben. 
Hör gärna av dig till någon i styrelsen eller valberedningen 
 
Under 2008 kommer klubbens stora arbete att inriktas på att genomföra ett nytt 
uppfödarmöte, att arrangera en inofficiell utställning och att aktualisera, vitalisera och 
modernisera det fina raskompendium som finns för Norsk Lundehund.  
Kompendiet togs fram till domarkonferensen 1997 och under 2009 kommer en 
domarkonferens för Norsk Lundehund att arrangeras i SSUK:s regi och då är det 
viktigt att rasen har ett bra och informativt kompendium att delge våra domare. 
 
 
Till sist vill vi i styrelsen tillönska er alla från oss alla en riktigt god jul och ett gott nytt 
år! 
 
Cecilia Obitz 
ordförande 
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HALLÅ DÄR...... 
 
 
...Per-Erik Wallin, domare på vår jubileumsutställning i Morokulien i somras. Vad tyckte 
du om utställningen? 
– Det var roligt att få se så många lundehundar på en och samma gång! Det var ju över 80 
stycken. Jag måste säga att jag är nöjd med vad som presenterades i ringen. 
– Det var en väldigt trevligt arrangerad utställning och jag blev bra omhändertagen. 
 
Vad tycker du om rasen? 
– Det är ju en fascinerande ras med sina särdrag. Allt som är fel hos andra raser är ju rätt hos 
lundehunden! Som till exempel de extra tummarna och de vevande frambenen med mera.. 
 
Har du dömt lundehundar länge? 
– Sen 1960-talet och på den tiden var de mycket sällsynta i Sverige. Då var de mycket försiktiga 
och avvaktande i utställningsringen och gillade inte alls att man examinerade dem på 
domarbordet. Men de var aldrig aggressiva. Det är ju helt annorlunda i dag, numera är de 
mycket hanterbara. De hundar jag möter i dag är frimodiga och kan till och med showa litet. 
För många år sen var jag förresten inbjuden som den förste icke-norske domare att döma en 
lundehundspecial i Norge. 
 
Vad anser du om rasens utveckling? 
– Det har genom åren gjorts ett fantastiskt arbete för att rädda denna unika ras med tanke på 
hur få hundar man hade att utgå ifrån. 
På grund av de fåtaliga utgångshundarna har rasen blivit mycket homogen, samtidigt har 
temperamentet utvecklats mot ”tuffare” hundar. Storleken är bra i dag, hundarna får ju inte bli 
för stora och ha för runda bröstkorgar.  
-  För några år sen presenterade jag rasen på en domarkonferens. Jag visade upp några 
hundar och hade även en uppstoppad lunnefågel med mig! Dessutom visade jag en film med 
hundar i den klippiga terräng som rasen är framavlad för att klara av. 
 
Vilken hundras har du själv? 
– Welsh corgi pembroke, den rasen har jag haft sen 50-talet. Jag har avlat och ställt ut mina 
hundar i alla år. Numera har jag tre stycken hemma. 
 
 
 

Innehållsförteckning 
 
Sid  
 
6 Freestyle    44 Resultat kritik 07   
8 Pressmeddelanden SKK  58 Julbilder 
13 Att synas i mörkret   59 Hallå Kerstin Bergvall 
14 Doping    60 Öppet brev 
18 Kritik Morokulien   64 Aktivitetsombud 
36 Mentaltest   65 Övriga resultat 
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VAD ÄR FREESTYLE? 

 

Magic visar att han kan buga. 

Freestyle är en av de allra nyaste hundsporterna och den blev en officiell tävlingssport här i 
Sverige första januari 2007, alltså i år. 

Freestyle kan beskrivas som dans med hund eller avancerat lydnadsprogram till musik där 
kontakt mellan hund och förare, samarbete och glädje är det som bedöms. 

Domarna bedömer även musikval, kostym (ej på hunden) takt till musiken, programmets 
uppbyggnad och hundens korrekthet i rörelserna. 

Freestyle är en sport som passar alla, gammal som ung, stor som liten. Eftersom man sätter 
ihop sitt program och väljer låt helt själv så kan man anpassa det helt efter sig själv och sin 
hund. Har man en långsam hund kan man ta en långsam låt och tvärtom. 

Det finns tre olika klasser att tävla individuellt i och tre andra.  Här följer en kort beskrivning av 
dem: 

Klass 1 - Nybörjarklass  

Programmet ska vara mellan 1-3 minuter långt och obligatoriska rörelser är slalom (minst 4 
slalomingångar), snurr/spinn (minst 1 varv) och positionsarbete (minst 5 meter). 

Klass 2 - kräver uppflyttningspoäng från klass 1. 

Programmet ska vara mellan 2,5- 5 minuter långt och obligatoriska rörelser är distansarbete 
(hunden ska utföra minst en valfri rörelse minst 4 meter ifrån föraren). 

Klass 3 – kräver uppflyttningspoäng från klass 2. 

Programmets längd ska vara 2,5 - 5 minuter långt och i denna klass finns inga obligatoriska 
rörelser. 

Par, Lag och Brace 

Programmet ska vara mellan 1– 5 minuter långt och inga obligatoriska rörelser finns. 

Vilka rörelser finns? 

Det finns en mängd olika rörelser att välja mellan och vill man hitta på egna så är det fritt fram 
för det. Tänkte nämna de vanligaste: 

• Slalom - Slalomgång framåt mellan förarens ben 
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• Zack - Backande slalom 
• Snurr - Snurrar åt höger 
• Spinn - Snurrar åt vänster 
• Runt - Hunden cirkulerar runt föraren 
• Om - Hunden cirkulerar baklänges runt föraren 
• Zebra/Stegra - Hunden står på två ben 
• Bakåt - Hunden backar ifrån föraren 
• Vänd om - Hunden backar in mellan förarens ben 

Magic ”vänder om”. 

Sen finns det olika positioner man kan ha med, i klass 1 är ju minst ett positionsarbete 
obligatoriskt! 

• Fot - Hunden följer med sin förare på vänster sida 
• Work - Hunden följer med sin förare på höger sida 
• Front - Hunden står framför sin förare och har huvudet riktat mot den 
• Mellan - Hunden är mellan förarens ben när de tillsammans går framåt, bakåt eller åt 

sidorn 
• Turn - Hunden har sin bakdel mot föraren framsida och tillsammans rör de sig åt 

vänster, höger, framåt eller bakåt 

Jag har tränat freestyle med Magic sedan han var liten (eller ja, mindre) och han kan nu en hel 
del rörelser. Ni som såg vår uppvisning i Morokulien vet det, även om han fuskar lite ibland. ;)  

Det är aldrig för sent att börja träna freestyle och man behöver ju faktiskt inte tävla om man inte 
vill. Jag får ofta beröm för min fina kontakt med Magic och jag har freestylen att tacka för det 
eftersom freestyleträning bygger upp kontakten mellan hund och förare jättemycket! De allra 
flesta hundar tycker om att lära sig saker och få använda huvudet ordentligt. 

Lördagen den 6 oktober gjorde jag och Magic vår premiär i freestyleringen, tyvärr gick det inte 
alls som jag hade tänkt. Jag var nervös och det smittade av sig på Magic som ballade ur helt så 
vi fick bryta. Nu försöker vi mer eller mindre glömma den tävlingen och istället lägga krafterna 
på träning för att göra ett nytt försök till våren! 

På Magic’s hemsida kan ni se ett par freestyle-filmer med oss, bland annat den från Morokulien. 
Inom kort kommer det även att finnas kort på alla de trick & rörelser Magic kan. 

Malin & Eriksro Chic Magic (http://www.magic.3w.se) 
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SVENSKA KENNELKLUBBEN PRESSMEDDELANDE  
 

Ny bok om hundar i vården 

SKK skickar i dagarna ut omkring 800 exemplar av boken Hundens betydelse i vården till beslutsfattare 
på olika nivåer. Omkring 150 riksdagsmän får en första omgång och därefter kommer tjänstemän som 
arbetar med sjukvårdsfrågor samt flera utskott och departement få sina exemplar. Styrelsen och 
sjukvårdsdelegationen i Sveriges Kommuner och Landsting kommer få boken liksom styrelser i vissa 
utvalda kommuner. 

Anledningen till att Svenska Kennelklubben skickar ut boken är att vi vill belysa den insats som hunden 
skulle kunna göra inom sjukvården om den bara fick chansen. Åratal av forskning världen över pekar på 
att hunden har en mycket stor betydelse för människans hälsa. Hundens betydelse i vården presenterar 
några av de viktigaste bevisen för att våra fyrbenta vänner kan stärka den svenska välfärden och bidra 
till att göra det svenska folket friskare. 

Bokens tre författare har alla egna erfarenheter av relationen mellan människa och djur, både som 
läkare, veterinär och som vanliga hund- och djurägare. Samtliga har också mångåriga erfarenheter av 
vad husdjuren – speciellt hunden – betyder för människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. 

Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, beskriver i boken vilken betydelse 
hunden kan ha för svårt sjuka människor, som ibland befinner sig i livets slutskede. Han menar att 
hunden kan fungera som ett mycket viktigt psykosocialt stöd och hjälpa patienten att hantera svår 
smärta. 

Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik, berättar om behovet av hundar i institutionell äldrevård. Äldre 
människor uppskattar ofta att få träffa hundar, eller andra djur. Det ger dem möjlighet att beröra en 
levande varelse och bryter tristessen i vardagen. Barbro Beck-Friis har ägnat mycket forskning inom det 
här området och kommer att bli utnämnd till hedersdoktor vid SLU för sina insatser för att visa på värdet 
av relationen mellan djur och människa. 

Veterinären Anna Beck-Friis skriver, tillsammans med Barbro, om hundens behov i ett särskilt boende. 
Det är viktigt att välja en hund som tycker om att träffa främmande människor, och att hunden ibland får 
vila från sitt uppdrag. 

Hunden lindrar ensamhet, möter människor utan fördomar och hjälper till att bygga sociala kontakter. 
Den sänker blodtrycket, ökar välbefinnandehormonet och ger förbehållslös kärlek. Det är dags att släppa 
in hunden i den svenska sjukvården och låta den göra en viktig insats som tröstare och terapeut. 
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SVENSKA KENNELKLUBBEN PRESSMEDDELANDE 
 

Forskning på hundgener kan leda till bot av sjukdomar hos människor 

Ny forskning på hundars gener kan leda till att lösa gåtor kring sjukdomar som är vanliga hos människor, 
såsom exempelvis diabetes, allergier och tumörer. Hundars gener är nämligen mycket lika människors 
gener. Detta innebär bland annat att vi drabbas av samma sjukdomar. Våra hundar kan genom denna 
forskning medverka till att vi människor blir friskare i framtiden. 

Svenska forskare har upptäckt generna för vit färg hos hund och för ridge, det vill säga den sträng av 
bakåtväxande hår, som är typisk för bland annat rasen rhodesian ridgeback. Forskargruppen 
presenterade sina rön om upptäckterna i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature 
Genetics. Genom att göra studierna på en begränsad hundpopulation blir sökandet efter specifika gener 
särskilt effektiv. Endast blodprov från ett 20-tal hundar har behövts för att hitta ovanstående 
forskningsresultat. 

När forskarna nu har konstaterat att metoden fungerar kommer de att söka gener som rör sjukdomar 
som förekommer hos både hund och människa, såsom allergier, diabetes, epilepsi, hjärtsjukdomar, 
tumörer med mera. Det kan man göra eftersom hunden till 95 procent har likadana gener som 
människan. 

– Tidigare har forskning om hundens sjukdomar inte varit intressant ur perspektivet att förbättra 
människors hälsa, men nu öppnar sig nya möjligheter, säger Ulf Uddman, VD på Svenska 
Kennelklubben. 

Den senaste upptäckten visar att hunden kan vara till mycket stor nytta för detta ändamål. Flera studier 
av hundgener kommer nu att genomföras med syfte att få kunskap om ett flertal sjukdomar som 
förekommer hos både människor och hundar, där hunden fungerar som modell. 

– I och med att hundens gener kartlades fick vi ett oerhört kraftfullt verktyg att arbeta med, säger Åke 
Hedhammar, veterinär och professor vid SLU, och verksam i den kliniska delen av kartläggningen. 

– I Norden, och inte minst i Sverige, var vi väl förberedda. I vårt land har vi en fullständigt unik bild av 
hundpopulationen. Sjuttiofem procent av alla hundar är registrerade i Svenska Kennelklubben, med ett 
utförligt stamträd, och tack vare samarbetet med Agria Djurförsäkring har vi en omfattande 
dokumentation och kunskap om hundars hälsa. 

– Ur ett djurskyddsperspektiv är det mycket bra att kunna studera spontant uppkomna sjukdomar hos 
hundar, och dra nytta av detta för både hund och människors bästa. 

Även miljöfaktorer kommer att vägas in i studien, våra hundar lever så nära oss människor och därmed 
påverkas vi av samma faktorer i omgivningen. 

– Vi är naturligtvis glada över att ha fått belägg för ytterligare en positiv effekt som hundar har på 
människors hälsa, säger Ulf Uddman. 

Svenska Kennelklubben har genom sin forskningsfond bidragit till denna forskning. Forskningsgruppen 
leds av den svenska forskaren Kerstin Lindblad-Toh, till sin hjälp har hon bland annat haft 
husdjursagronomen Nicolette Salmon Hillbertz som är doktorand vid Institutionen för Husdjursgenetik vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 
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SVENSKA KENNELKLUBBEN PRESSMEDDELANDE 
 

Nominera din hjälte till Årets Bragdhund 
Vad har Anja Pärson och den östsibiriska lajkan Mikko gemensamt med Carolina Klüft och den franska 
bulldoggen Buba samt Stefan Holm och blandrasen Kazper? Jo, dessa hjältar har belönats för sina 
bragder. När Svenska Kennelklubben för 19:e året i rad nu efterlyser kandidater till utmärkelsen Årets 
Bragdhund söker vi dock ingen elitidrottare, utan en vardagshjälte – en hund som har gjort en oväntad 
prestation sedan den 15 november förra året. 

Egentligen tycker vi att alla hundar är hjältar. Hundar hjälper ju oss människor i situationer där vi själva 
ofta kommer till korta. De spårar, söker, tröstar, lyssnar, vaktar, varnar och beskyddar både oss, andra 
djur och varandra. Bara genom att vara just hundar, använda sina instinkter och göra sådant som 
hundar är helt överlägsna på. 

Så medan Svenska Dagbladet under de senaste åren har delat ut sitt Bragdguld till cyklisten Susanne 
Ljungskog, friidrottaren Carolina Klüft, höjdhopparna Stefan Holm och Kajsa Bergqvist och utförsåkaren 
Anja Pärson har Svenska Kennelklubben förstås hyllat helt andra bragder. 

2002 blev Årets Bragdhund den franska bulldoggen Buba, som räddade livet på en häst. 2003 gick priset 
till flatcoated retrievern Tuva, som varnade sin husse och matte så att de inte brann inne. 2004 tyckte 
juryn att den östsibiriska lajkan Mikko stod för årets bragd, när han ställde en björn så att kroppen efter 
en jägare som björnen hade dödat kunde bärgas. 2005 uppmärksammades curly coated retrievern 
Othello som hjälpte sin utbrända matte tillbaka till arbetslivet. 2006 fick blandrasen Kazper en medalj, ett 
diplom och ett smaskigt ben under Svenska Kennelklubbens internationella utställning HUND2006, efter 
att ha i mörker och svår terräng ha spårat upp en bortsprungen hund. 

Vilken hjälte ska Svenska Kennelklubben kora till Årets Braghund under HUND2007, i december på 
Stockholmsmässan i Älvsjö? Det vi vet säkert är att det inte blir någon som har cyklat, åkt skidor eller 
gjort mål. Däremot kan alla hundar som inte är tjänstehundar nomineras till utmärkelsen. 

 

Gratis dvd om hundar till skolorna 
Nästa vecka börjar Svenska Kennelklubben skicka ut de första exemplaren av den nya dvd:n med 
utbildningsmaterial om hundar för skolbarn i åldrarna 6–12 år. På skivan, som kan beställas kostnadsfritt 
av skolor, ryms såväl informationsfilmer som frågesporter och spel. På ett pedagogiskt och lekfullt sätt 
kan barn, och förstås även vuxna, lära sig om hundar och hundvett. Filmerna behandlar ämnen som 
raser, hur man möter en hund, hur man tar hand om den, vilken nytta hunden kan göra och allt kul som 
man kan göra tillsammans med sin hund. Det är en stor glädje att ha en egen hund och ett stort ansvar, 
vilket Svenska Kennelklubben tycker är viktigt att barn tidigt får lära sig. 

Svenska Kennelklubben har sedan 1997 producerat utbildningsmaterial om hund riktat till skolbarn. 
Under det första året beställdes det av 3 200 skolor vilket innebär att omkring 80 000 skolbarn kom i 
kontakt med det. Efter bara tre år hade 10 000 lärare beställt skolmaterialet från Svenska 
Kennelklubben. Nästa version gjordes år 2000 på engelska och vände sig till de lite större skolbarnen. År 
2002 producerade SKK en film Skurt – om hunden, människans bästa vän i fem delar. Filmen har 
tidigare visats på TV3 och det är är detta material som sammanställts på den nya dvd:n tillsammans 
med interaktiva spel. Dvd:n kan spelas i såväl dator som dvd-spelare. 

Bidragen ska vara Svenska Kennelklubben tillhanda senast den 15 november 2007. 
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SVENSKA KENNELKLUBBEN PRESSMEDDELANDE 

 

Årets Polishund 2007 

Schäferhanen Erax har valts till Årets Polishund 2007. Erax, som är uppfödd av Jebas kennel tjänstgör 
vid polismyndigheten i Blekinge tillsammans med sin förare polisinspektör Ronny Holmberg. Erax har 
arbetat som tjänstehund sedan han var 18 månader och fyller tio år i januari nästa år. Han arbetar med 
all sorts polishundsarbete men främst med spårning och narkotikasök. 

Bland de mest minnesvärda insatserna under året nämner Ronny Holmberg när Erax lyckades spåra två 
båttjuvar, som trots finurliga sätt att försöka lura hunden greps. Det var en juninatt som som 
blekingepolisen fick tips om två misstänkta båttjuvar. När polisen kom till platsen sprang tjuvarna till 
skogs. Erax släpptes på spåret och efter cirka en kilometer hittades den första tjuven som tryckte i ett 
buskage. 

– Då förstod jag att de hade delat på sig och tog med Erax tillbaka på spåret, berättar Ronny. 

Erax tog upp ett nytt spår som ledde till ett brett vattenfyllt dike. Erax hoppade i och där låg tjuven och 
andades genom ett vasstrå. 

– Jag vet inte vem av oss som blev mest förvånad – tjuven, Erax eller jag själv, avslutar Ronny. 

Bland de egenskaper som gör Erax till en bra polishund nämner Ronny den stora viljan att arbeta och att 
han är bra på att spåra. 

– Han har gjort många bra jobb under sin långa karriär, framför allt vad gäller spårning och narkotikasök, 
säger Ronny, som tänker låta Erax arbeta så länge han är frisk och gör ett bra jobb. 

– Erax är också en fantastiskt trevlig familjehund, vilket är nog så viktigt för att samarbetet mellan hund 
och förare ska fungera bra, avslutar Ronny. 

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

Juryn har särskilt beaktat de avgörande insatser Jebas Erax gjort vid spårning och då särskilt markering 
av gärningsman under vatten. Utöver detta har Jebas Erax genomfört flera lyckade narkotikasök. 
Dessutom visar hunden i sitt dagliga arbete att han är en effektiv tjänstehund. 

Polishunden Erax och hans förare Ronny Holmberg kan ses på Svenska Kennelklubbens internationella 
hundutställning HUND2007 den 15–16 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är 
lördagen den 15 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kr 

11

http://www.skk.se/hundxx/hund2007/hund07_info.htm


SVENSKA KENNEKLUBBEN PRESSMEDDELANDE 
 

Konferens om hundars hälsa 

Över 200 domare diskuterar exteriöra överdrifter den 17–18 november i Stockholm 

Hur osunda är våra hundar egentligen? Med jämna mellanrum larmar medierna om allt från bulldoggar 
som inte kan andas till schäferhundar som inte kan gå. Uppfödarna klandras, utställningsdomarna 
anklagas för att premiera osunda överdrifter och Svenska Kennelklubbens (SKK) verksamhetsmål – att 
främja sund avel – ifrågasätts. 

Sanningen är den att svenska rashundar tillhör de friskaste och sundaste i världen, mycket tack vare att 
SKK har en rad rekommenderade och i vissa fall obligatoriska tester, kontroller och hälsoprogram för att 
upptäcka och hinna stoppa ohälsa och osunda överdrifter vad gäller såväl funktion som temperament 
inom de olika raserna. Dessutom pågår ett ständigt utbyte av information och erfarenheter i ämnet 
mellan SKK, försäkringsbolagen, veterinärkåren och den veterinärmedicinska forskningen i landet. 

Det ironiska är emellertid att ju mer man kartlägger, testar och kontrollerar ju tydligare syns de individer 
som inte håller måttet. För självklart finns det osunda hundar och de kommer alltid att finnas. Dels då 
hundavel inte är detsamma som kloning och därmed alltid kan komma att bjuda på överraskningar. Men 
även för att begreppet ”lagom” hela tiden måste definieras. Ty hur gärna man än vill så har inte alla 
självklart samma uppfattning om hur exempelvis en schäfer skall se ut och fungera. Trender och mode 
som plötsligt ökad efterfrågan av en ras kan därför i värsta fall bidra till osunda överdrifter. Utmaningen 
är således att verka för att dessa överdrifter som leder till ohälsa inte skall få fäste inom de olika raserna. 
Kort sagt: att mota Olle i grind. 

Helgen 17–18 november anordnar därför SKK en stor konferens i Stockholm för exteriördomare. 
Exteriördomarna är en grupp nyckelpersoner inom rashundsavelns utveckling då de granskar och 
premierar hundar på hundutställningar. Därmed har de möjlighet att genom sin bedömning bromsa 
utvecklingen av exteriöra överdrifter och i viss mån även olämpliga temperament. 206 svenska 
exteriördomare kommer att delta vid konferensen och målet är att tydligt försöka definiera var gränserna 
till det osunda går hos de raser där tveksamheter råder. 

Sammankomsten är ett unikt projekt då domarnas samlade erfarenheter och kompetens är enorm. 
Under många år har de granskat hundratusentals hundar i Sverige och flertalet har även diger erfarenhet 
från andra länder. Tillsammans har de således granskat hundar i världens alla hörn. Till detta kommer 
uppfödarnas och hundägarnas synpunkter i frågan som berörda ras- och specialklubbar har ombetts 
sammanställa samt förstås ett omfattande statistisk material, bland annat från försäkringsbolagen. 
Dessutom bjuds på en rad ämnesrelaterade föreläsningar av bland annat veterinärer, forskare och 
auktoriteter inom kynologin från en rad olika länder. 

Konferensen kommer att följas av åhörare från Sveriges Veterinärförbund och av representanter från de 
nordiska grannländernas kennelklubbar liksom av en delegation från den internationella 
hundorganisationen Federation Cynologique Internationale (FCI). 

 

12



ATT SYNAS I MÖRKRET 
 
Nu stundar mörka tider och vi alla vet hur viktigt det är att synas i mörkret då vi är ute 
på promenader. 
 
Efter många år med olika typer av reflexer åt mina hundar har jag hittat några 
varianter som både jag och hundarna gillar och trivs med. 
 

 
 
Uppifrån och ner: 
 
Reflexband – mjukt med fleece baksida, fästes med kardborrband. Längd 38 cm, 
bredd 3 cm. 
Kardborränden är 4,5 cm lång så den är reglerbar och passar både 
lundehundshanar och tikar. Jag trär det om hundarnas hals ovanpå det vanliga 
promenadhalsbandet. Detta är bra att använda då hunden springer lös. Om 
hunden fastnar kommer den loss eftersom kardborrbandet släpper. Reflexbandet har 
jag köpt på Biltema. 
 
Jokke-halsband, modell Coco. Materialet är Scotchlite, vilket är tillverkat av reflexväv 
(tyg). Används ofta i motorcykelställ. Baksidan är av mjukt läder, så den skaver inte. 
Det finns inga kanter som nöter pälsen. 
 
Jokke-halsband, halvstryp, modell Coco, tillverkat av Scotchlite. Insidan/baksidan på 
halvstryp-halsbandet är av mjukt läder, så den skaver inte. Inga kanter nöter pälsen. 
 
Jokke-koppel, modell Coco, tillverkat av Scotchlite. 
 
Jokke finns att få tag på hos välsorterade zooaffärer. Min affär har ett Jokke 
sortiment, och de tog hem ovanstående modell och varianter på min begäran. 
 
     /Mary Kvarnström 
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Publicerad i Brukshunden  3/2007 
 

Doping - Djurskydd och fusk 
 
En hund som är skadad eller sjuk ska inte tränas eller tävlas, och det 
ska inte vara tillåtet att kunna dölja detta på olika sätt.  
   Därför finns ett nationellt dopingreglemente som är gemensamt för all 
hundsport, och doping är ett regelbrott och betraktas som fusk. 
 
 
När det gäller doping av djur är det hästsporten och främst trav- och galoppsporten som 
varit mer utsatt än ridsporten och hundsporten. Trav- och galoppsporten tar varje år över 3 
000 dopingprov och ridsporten ca 300.      
   Hundsporten har hittills tagit ett fåtal prov varje år. Ett syfte med dopingprov är att med 
stickprovskontroller se till att karenstider för medicinering hålls, så att hundar som varit 
skadade eller sjuka inte startar för tidigt. Fusk och brott mot djurskyddet blir det om man, 
med en substans eller en viss metod, tillför hunden något för att dölja smärta, höja 
prestationsförmågan och uthålligheten eller dämpa något oönskat beteende. 
   Det är Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och Djurskyddsmyndighetens (från den 
1 juli Jordbruksverkets) föreskrifter som är grunden för ett dopingreglemente när det gäller 
djur. En viktig grundregel är att lagar och förordningar samt föreskrifter om doping gäller 
dygnet runt och både för djur som tränas för eller deltar i tävling. Många tror att 
dopingbestämmelserna bara gäller under tävling men så är det inte. 
 
 
Nationellt dopingreglemente för hund finns att köpa hos SKK eller hämta hem från SKK:s 
hemsida. Det är gemensamt för hela hundsporten och gäller för SKK, SBK, Svenska 
Draghundsportförbundet, SDFS, och Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund, 
SHCF. (Draghundsportförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet, varför deras 
dopingreglemente och regelverk också gäller.) Det är viktigt att alla som tävlar med hund 
har läst och känner till det som står i Nationellt dopingreglemente för hund. 
   När det gäller hanteringen av dopingärenden, rutiner och även regelverk kan det skilja 
något mellan SKK, SDFS och SHCF. Listan över otillåtna substanser är dock gemensam. 
För de som deltar i internationella tävlingar gäller det att också känna till det internationella 
regelverket för doping som kan skilja sig från det svenska nationella. 
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   Det är arrangören av en tävling eller ett prov som bestämmer om och när dopingprov ska 
tas. Brukshundsklubbar, distrikt eller SBK/SKK centralt kan också beordra att dopingprov 
ska tas vid ett prov eller tävling. Den som beslutar om dopingprov ska också bekosta 
provet. Provtagare som genomför en dopingkontroll ska vara förordnad av organisationen. 
En tjänstgörande veterinär kan också besluta om och utföra provtagning. 
   I första hand vill man ha ett urinprov, men om detta inte går inom rimlig tid (kan vara 
timmar) tar man blodprov. I vissa fall tar man även hår- och nosprov. Det är sedan det 
analyserande labbet som avgör om man vill använda urin eller blod för analys när båda 
finns tillgängliga (t.ex. om urinmängden är för liten). 
   Provet fördelas vid provtagningen på ett A-prov och ett B-prov som båda skickas till 
analys. Protokollet i samband med provtagning ska skrivas under av den som ansvarar för 
hunden och innebär att man godkänner hur provtagningen gått till. A-provet analyseras av 
SVA i Uppsala. Om det är positivt skickas B-provet direkt till ett labb utomlands för 
verifiering av funnen substans. 
    Den Nationella Dopingkommissionen är en expertgrupp från SKK, SDSF och SHCF. 
Dess enda uppgift är att bedöma om ett analyssvar ska betraktas som doping, otillbörlig 
påverkan eller inte. 
 
Om kommissionen bedömer att det är doping och det gäller SKK eller SBK, t.ex. lydnad 
utställning, agility eller bruksprov, lämnas fallet över för utredning till SKK:s 
dopingkommitté. Därefter sker prövning av SKK:s styrelse som beslutar om vidare 
åtgärder. Det disciplinära ansvaret och den påföljd eller straff som döms ut, prövas sedan i 
vissa fall av SKK:s Disciplinnämnd. Inget dopingfall har hittills skickats vidare från 
styrelsen till SKKs disciplinnämnd för behandling. 
   Vid ett positivt dopingprov har hund och förare startförbud på alla tävlingar och 
utställningar under hela utredningstiden. Att utreda ett dopingärende inom SKK tar ofta 3 - 
6 månader. 
   Det har bara varit tre dopingfall på svenska hundar de senaste åren. I samtliga fall har 
brottet mot dopingbestämmelserna bedömts som s.k. misstagsdoping. Så var det också 
med det senaste fallet på SM för Försvarsmaktshundar, där en bit av en chokladmuffins 
ställde till det. Domen innebar endast strykning av hundens resultat i tävlingen. 
   De straff och konsekvenser som kan bli aktuella vid ett positivt dopingprov är - strykning 
av resultat, avstängning mellan 3 och 24 månader, samt skyldighet att betala kostnaderna 
för provet och utredningen dock högst 10 000 SEK. Det kan även bli frågan om 
polisanmälan för misstänkt brott mot djurskyddslagen. 
   Ansvarig för hunden är den som fört hunden vid tillfället då provtagning sker. Vid 
utställning är det däremot den medlem som anmält hunden som är ansvarig. 
   I ett dopingärende är det viktigt att man förstår skillnaden på ansvar och skuld för ett 
dopingbrott. Ägaren eller föraren har alltid ett ansvar för att hunden under träning och 
tävling inte är påverkad av otillåtna substanser eller metoder. Det innebär inte 
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nödvändigtvis att samma person är direkt skyldig till doping. Frågan om hur mycket skuld 
en person har eller ska ta på sig i ett dopingärende är inte alltid så lätt att avgöra. 
   Om en person medvetet tillfört hunden något för att höja prestationsförmågan är nog 
skulden enkel. Men vem har skulden för en hund som i skogen slickat på eller ätit något 
som innehåller ett dopingklassat ämne. Den där chokladbiten som treåriga dottern tappat i 
köket eller - ve och fasa - en tappad huvudvärkstablett? 
   Att träna och tävla en hund kräver egentligen att den ansvariga för hunden har en 
fullständig och omfattande kontroll på vad som händer med hunden dygnet runt för att 
undvika brott mot dopingbestämmelserna. En praktiskt omöjlig uppgift om hunden ska få 
vara hund och familjemedlem. Men det gäller att hela tiden ha full koll på dopingreglerna 
och veta vilka konsekvenser som kan uppstå i olika situationer. 
   Många gånger tänker man kanske inte på att något man gör med sin hund kan vara 
doping. En handbollspelare dömdes till ett års avstängning för att ha använt ett medel mot 
håravfall. Har du full koll på att ditt hundschampo, hundfoder eller hundgodis inte 
innehåller något som klassas som dopingmedel? 
   Det är själva förekomsten av en otillåten substans som räknas och inte vilken faktisk 
effekt substansen eller metoden haft. Mängden av en otillåten substans är i vissa fall heller 
inte intressant. En del ämnen är totalförbjudna och saknar således karenstid. Dessa är 
t.ex. alkohol, narkotikaklassade preparat och substanser med anabol (uppbyggande) 
effekt.  
   Självklart är det så att ett läkemedel eller en behandling får användas för ett djur som 
behöver detta. Därför finns karenstider för substanser och läkemedel. Alla typer av medicin 
och läkemedel är klassificerade med koder i ett register - ATC, Anatomical Therapeutical 
Chemical classification system. Här finns huvudgrupper och undergrupper som fått en viss 
karenstid. 
   För hund finns det fyra karenstider - 7 dygn, 14 dygn, 28 dygn och 6 månader. 
Karenstiden anger den tid man ansett att substansen inte längre har någon effekt räknat 
från dagen efter den dag man slutat att ge medicinen, samt för den tid som anses rimlig för 
att hunden ska ha tillfrisknat. I dopingreglementet finns endast en förkortad lista över 
läkemedel/substanser. 
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 För att veta karenstiden för ett visst läkemedel eller medicinsk substans bör man rådfråga 
en veterinär som med hjälp av boken ”Fass Vet”, som innehåller ATC-koderna, och 
dopingreglementet kan ge besked. 
 
 
   När det gäller naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel är karenstiden för hund 
alltid minst 14 dygn. Dessa medel kan dock innehålla substanser med längre karenstider 
eller otillåtna substanser, så det gäller att se upp. 
 
Det är inte bara otillåtna substanser utan även otillåtna metoder som räknas som doping. 
Exempel på metoder som räknas till doping är alternativa behandlingsmetoder som TNS 
(Transkutan Nervstimulering) laser, ultraljud, akupunktur och kiropraktik. Karenstiden är 
minst 7 dygn efter avslutad behandling. Effekten av behandlingen måste också ha 
försvunnit helt. Bloddoping är förbjuden. Färgning eller någon annan påverkan av päls, 
hud eller nos är också förbjudet och räknas som doping. Detta gäller alla tävlingar och det 
är alltså förbjudet även i t.ex. agility, freestyle eller spår. 
   Att veta vilka produkter, substanser och ämnen som är dopingklassade är svårt om man 
inte kan använda ATC-koderna. En massa vanliga produkter som kaffe, te, choklad, bröd 
med vallmofrön, godis och diskmedel är bara några exempel som innehåller förbjudna 
ämnen vid en dopingkontroll. Diskmedel kan t.ex. innehålla alkoholer som är totalförbjudet. 
   Även produkter som används utvärtes kan tränga genom huden och ge utslag. Speciellt 
gäller detta olika typer av liniment där man måste vara extra noggrann. Smärtstillande 
salvor och medel som använts enbart på en person har oavsiktligt smittat huden genom 
händerna och gett utslag hos häst vid en senare dopingtest. Detta kan ske även på hund. 
   Se alltså upp med vad du ger hunden, och hur och med vad du behandlar din hund när 
den tränar och tävlar. 
 
© Text: Ulf Lonäs 
 
”Det är själva förekomsten av en otillåten substans som räknas och inte vilken faktisk 
effekt substansen eller metoden haft” 
 
”Det är inte bara otillåtna substanser utan även otillåtna metoder som räknas som doping” 
 
”En viktig grundregel är att lagar och förordningar samt föreskrifter om doping gäller dygnet 
runt” 
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SLS Morokulien, 2007-07-28, domare: Per-Erik Wallin, Sverige

Valpklass 6 - 9 mån                Hanar

 1. Boromir Loki Trygg   S68926/2006  F. 20061121
e.  Pluto  N02973/98
u.  Boromir Miranda Mångull  S57573/2000
Uppf. Siw Kvarnström, Fjärdhundra
Äg.   Malin Virhage, Sorunda
9 mån hanvalp får inte växa mkt mer på höjden. Tilltalande huvud o uttryck.
Rastypiska ögon utm överlinje. Välburen svans. Hö tumme når marken. Underbett, 
ej fulltandad. Bra päls o färg. Rör sig rastypiskt. Mkt trevligt temperament.
3

2.  Boromir Zacko  S68925/2006  F.20061121
e.  Pluto  N02973/98
u.  Boromir Miranda Mångull  S57573/2000
Uppf. Siw Kvarnström, Fjärdhundra
Äg.   Per-Olov Fälth, Hallsberg
8 mån hanvalp av härlig typ. Mkt vackert huvud. Bra öron. Vackra ögon utm hals - överlinje. 
Väl ansatt buren svans. Bra vinklar runt om. Tyvärr når ingen av tummarna marken. 
Rastypiska rörelser. Bör träna tandvisningen. Mkt vänligt temperament. Bra päls o färg.
2

3.  Lövheims Jormundgand  N24924/2006  F. 20061112
e.  Obrima´s Karo  N06224/2000
u.  Lövheims Fjorgyn  N05744/2005
Uppf. Gerd Haugen, Norge
Äg.   Trude Gavin, Norge
8 mån hanvalp. Får inte bli högre. Vackert huvud med härligt uttryck. Bra öron välformade
ögon. Fulltandad. Bra hals. Stark rygg. Mkt välformad bröstkorg. Väl utv tummar som 
båda når marken. Rör sig rastypiskt. Vänligt temp. Bra päls o färg.
1 HP  BIM-valp

Valpklass 6 - 9 mån.               Tikar

4.  Boromir Helle  S68928/2006  F.20061121
e.  Pluto  N02973/98
u.  Boromir Miranda Mångull  S57573/2000
Uppf. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Äg.   Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Mkt feminin tikvalp drygt 8 mån. Välskuret huvud mkt rastypiska ögon. Mkt välkroppad
med mkt välformad bröstkorg. Bra bredd i låren. Välburen svans. Tyvärr når ingen av
tummarna marken. Vä bakben har ej sammanvuxen tå/trampdyna. Mkt trevl temp. 
Vacker päls o färg. Mkt trevligt temp.
oplac

5.  Boromir Hilda  S68927/2006  F.20061121
e.  Pluto  N02973/98
u.  Boromir Miranda Mångull  S57573/2000
Uppf. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Äg.   Siv Kvarnström, Fjärdhundra
8 ½ mån tikvalp mkt feminin. Trevl storlek. Välskuret könspräglat huvud. Bra huvud
öron ögon. Bra hals stark rygg. Sluttande kors. Tyvärr når ingen av tummarna marken
Rör sig OK. Mkt trevl temp. Bra päls o färg.
oplac

6.  Kung Sunes Lovis  S69106/2006  F. 20061208
e.  Mountjoy Spralliga Sune  S41244/2002
u.  Huldra av Vinterskogen  S60764/2005
Uppf. Maria Hedström, Gävle
Äg.   Maria Hedström, Gävle
7 mån tikvalp. Mkt lovande. Vackert fem huvud. Bra öron vackra ögon. Kraftiga tänder.
Bra haka o hals. Stark rygg. Ngt glad svans. Härlig benstomme. Lång välformad bröstkorg
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Utm tassar. Rör sig rastypiskt. Bra päls o färg. Mkt trevl temp. Bästa valp.
1 HP BIR-valp

7.  Kung Sunes Ronja  S69104/2006  F. 20061208
e.  Mountjoy Spralliga Sune  S41244/2002
u.  Huldra av Vinterskogen  S60764/2005
Uppf. Maria Hedström, Gävle
Äg.   Christina Hjelm, Forshaga
7 mån tikvalp. Mkt feminin av trevlig storlek. Typiskt tikhuvud. Bra öron. Vackra ögon.
Bra hals, stark rygg, bra kors. Ngt för glad svans. Utm ben o tassar. Rör sig väl. 
Vacker päls o färg. Glatt o trevl temp. Bör träna tandvisning.
oplac

8.  Leinstadshågens Mille Lernaes  N02692/2007  F. 20061116
e.  Eriksro Lunde-Fenris  FIN10834/2005
u.  Ålvisheim´s Isrid Kongsmoster  N17723/2006
Uppf. Rita Daverdin, Norge
Äg.   May Elisabeth Lernaes Selbekk, Norge
8 mån tik med utm proportioner. Vackert fem huvud. Bra öron, bra hals. Stark rygg
Mkt bra ben o tassar. Rör sig trevligt. Bra päls o färg. Mkt trevl temperament.
2 HP

9.  Leinstadshågens Ravna  N02693/2007  F. 20061116
e.  Eriksro Lunde-Fenris  FIN10834/2005
u.  Ålvisheim´s Isrid Kongsmoster  N17723/2006
Uppf. Rita Daverdin, Norge
Äg.   Rita och Marc Daverdin, Norge
8 mån tikvalp. Trevlig storlek mkt feminint huvud o uttryck. Bra hals, stark rygg. Lång
bröstkorg. Utm ben o tassar. Rör sig bra. Bra päls o färg. Mkt vänligt o trevligt temperament.
Res HP

10.  Lhaxy´s Molly deluxe  N04898/2007  F. 20070126
e.  Pinken Saiton av Fjelleng  N03138/2003
u.  Tuva Geira-Datter  N15240/2004
Uppf. Björnar Rötvold, Norge
Äg.   Hege och Johan  Hovda, Norge
6 mån tikvalp. Får inte växa mer, har max höjd. Trevligt huvud o uttryck. Bra ögon.
Välkroppad passande benstomme. Mkt bra ben o tassar. Rör sig väl. Mkt trevligt
temperament. Bra päls o färg.
oplac

11.  Lundetuvans Idun Rynkerose  S14673/2007  F. 20070107
e.  Två Kronors Berra  S63607/2004
u.  Lundemias Moa  S42844/2005
Uppf. Maria Ragnarsson, Hammerdal
Äg.   Maria Ragnarsson, Hammerdal
6 ½ mån tikvalp. Utm prop. Vackert fem huvud. Bra ögonform. Bra öron. Fulltandad.
Bra hals. Stark rygg. Bra kors. Välburen svans. Lång bröstkorg. Utm ben o tassar
Rastypiska rörelser. Bra päls o färg. Mkt glatt o trevligt temp.
4 HP

12.  Mountjoy Busiga Barbro  S12395/2007  F. 20061205
e.    Cliffhanger Daniel  FIN37088/2002
u.    Mounjoy Snofsiga Selma  S41245/2002
Uppf. Monika Jansson, Spånga
Äg.   Inger Vahlquist, Henån
Deltog ej

13.  Obrima´s Vilja  N01601/2007  F. 200611128
e.    Drotne  N18045/2003
u.    Lövheims Eir  N22233/2003
Uppf. Britt Mari Olsen, Norge
Äg.   Siw Gjerdingen, Norge
8 mån mkt fem tikvalp som tyvärr har ett mkt trassligt bett. Bra ögonfärg o form. Bra öron.
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Bra hals. Härlig rygg. Bra kors. Lång välformad bröstkorg. Bra framtassar. Saknar hö bak
1 tå. Bra päls o färg. Härligt temp.
oplac

14.  Ålvisheim´s Lin Lykke Hedesdotter  N04482/2007  F. 20061219
e.   Svix av Vinterskoggen  N01709/2002
u.   INT NORD UCH Ålvisheim´s Hede Skjoldmöy  N082007/2002
Uppf. Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.   Johanna Olsson, Sölvesborg
7 mån tikvalp. Mkt feminin. Härligt huvud o uttryck. Vackra ögon. Bra hals. Stark bra kors.
Lång bröstkorg. Bra framtassar med rejäla tummar. Bra päls o färg. Mkt trevl temperament.
3 HP

15.  Ålvisheim´s Live Hedesdotter  N04483/2007  F. 20061219
e.   Svix av Vinterskoggen  N01709/2002
u.   INT NORD UCH Ålvisheim´s Hede Skjoldmöy  N082007/2002
Uppf. Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.   Unni och Eiliv Hofstad, Norge
7 mån tikvalp. Mkt fem. Härligt huvud o uttryck. Bra hals, stark rygg. Välformad bröstkorg.
Bra framtassar. Bör stabilisera bakbensrörelserna. Bra päls o färg.
Mkt trevligt temperament.
oplac

Juniorklass 9 - 15 mån.             Hanar

16.  ESTJV07  Heike av Vinterskogen  N16220/2006  F.20060707
e.   Eriksro Lunde-Fenris  FIN10834/2005
u.   Leika av Vinterskogen  N03055/99
Uppf. Ingvild Esperlien, Norge
Äg.   Gunn Tove  Ormset, Norge
Tilltalande junior 1 år ngt stor men välprop. Vackert maskulint huvud. Bra öron.
Vackra ögon. Omvänt saxbett. Bra hals, stark rygg, bra kors, välburen svans. Bra längd
på bröstkorgen. Kraftiga tummar. Rör sig mkt väl. Bra päls o färg. Mkt trevligt temp.
Lugn o stabil.
1kv 1kk HP

Unghundsklass 15 - 24 mån     Hanar

17.  Eriksro Chic Magic  S42753/2006  F. 20060407
e.   Skreppeng´s Tommy Tigergutt  N11443/2004
u.   Eriksro Valencia Verona  FIN16273/2004
Uppf.  Anneli Häggblom, Åland
Äg.    Lena Sjöström, Karlstad
15 mån hane. Trevlig storl. Vackert huvud med bra uttryck, Bra öron, ögon. Lätt underbett
nedre hörntänderna ej riktigt  symmetriskt plac. Bra hals, stark rygg, bra kors. Fn ngt tunn
i bröstkorgen. Bra vinklar runtom. Mkt bra tassar med välutv tummar. Rör sig mkt väl.
Bra päls o färg. Mkt vänligt temp.
1kv 3kk

18.  Mountjoy Ztiliga Zigge  S35940/2006  F. 20060419
e.    Aspheins Trollunge  S11503/2005
u.    Mountjoy Xofistikerade Xonja  S59857/2004
Uppf. Monika Jansson, Spånga
Äg.    Henrik Feldhusen, Sundbyberg
Tilltalande hanhund. Mkt vackert huvud o uttryck, tångbett, en insiciv ngt snett plac
Vackra ögon, bra öron, bra hals, rygg o kors. Lång välformad bröstkorg. Bra ben o tassar
med välutv tummar. Bra baktassar, härligt temp. Rör sig väl.  Bra päls o färg. Aningen stor.
1kv 2kk HP

19.  Paluna´s Jaran Jerry Ylvason  N07160/2003  F. 20060331
e.   Skreppeng´s Torjus  N11442/2004
u.   N SUCH Paluna´s Ylva  N01982/2002
Uppf. Liv Skjervik, Norge
Äg.   Thore Strand, Norge
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En mkt tilltalande hanhund. Mkt mask och i härlig pälskond. Välskuret könspräglat huvud
Bra öron. Vackra ögon. Bra hals, stark rygg. Bra kors. Välformad bröstkorg. Passande
benstomme. Utm ben o tassar. Bra vinklar runtom. Rör sig mkt väl. Ngt för blyg o 
omöjlig att mäta mankhöjden på.  ….. (oläsligt). Omvänt saxbett.
1kv 1kk CK 2Bhkl Cert
Mottagare av priset för utst. bästa Norskfödda och Norskägda Lundehund

Öppenklass 15 -                       Hanar

20.  Asterix av Åsen  N22841/99  F.19991019
e.   Oliver  N15939/98
u.   Tirill av Åsen  N21848/97
Uppf. Vigdis Brovold, Norge
Äg.    Inger Marie och Iren Storli, Norge
Trevlig storlek. Vackert huvud. Bra ögon till färg o form. Bra hals, stark rygg, bra kors,
tillräcklig bröstkorg. Utm tummar fram, bra tassar bak. För dagen helt utfälld.
Saxbett, ej fulltandad.
1ökl

21.  Boromir Herman  S58333/2004  F. 20040908
e.    Ingo  S48494/2001
u.    Boromir Miranda Mångull  S57573/2000
Uppf. Siw Kvarnström, Frötuna
Äg.    Mikael Fürst, Veinge
En riktigt trevlig hane. Lagom storlek, välskuret huvud. Bra ögon, öron, tångbett. Bra hals
stark rygg, välformad bröstkorg av bra längd. Bra vinklar runtom. Hö tumme når marken.
Bra tassar bak, rör sig mkt lätt o rastypiskt. Bra päls. Vänligt temp.
1ökl 3ökk CK

22.  Lyrypa´s Buster  N10116/2005  F.20050423
e.    NUCH Asterix av Åsen
u.    NUCH Lyrypa´s Bessi  N03952/99
Uppf. Inger Marie, Iren och Unni Storli, Norge
Äg.    Inger Marie och Iren Storli, Norge
En riktigt trevl hanhund med mycket mask huvud. Bra öron, välformade ögon men ngt
för mörka. Bra hals o överlinje. Bra kors. Hö tumme når marken. 2 tår bak hopvuxna
till en enhet. Rör sig väl. Vänligt temp. Vacker päls o färg. Omvänt saxbett.
1ökl Rökk

23.  DKUCH DKKV06 KlBCH Lövhems Forsetti  DK10187/2005  F.20050304
e.    Santo  N05879/2000
u.    Lövheims Audhumbla  N18075/2000
Uppf. Gerd Haugen, Norge
Äg.    Estrid Heldager, Danmark
Välprop hanhund. Mask huvud. Bra öron, ögon, hals. Stark rygg, bra kors. Båda tummarna
når marken. Välutv baktassar. Rör sig med rastypiska rörelser. Ej i full päls för dagen,
men den är av bra kvalité. Utm temp.
1ökl 1ökk CK RBhkl

24. INTCH DTCH (DCNH) (UDH) LUXCH   Maahornet´s Marmel
      LOL22163 (N05046/2002)  F.20020122
e.    Loke  N01775/2000
u.    Maahornet´s Ura  N09750/96
Uppf.  Anne-Lise och Roar Torsteinsen. Norge
Äg.    Stein-Erik Greter, Luxenburg
5-årig hanhund med utm kroppsprop. Trevligt huvud med mkt bra ögon. Bra hals o överlinje
Bra kors, bra buren svans. Ngt tunn o flat i bröstkorgen. Ingen av tummarna når marken
Ena bakbenet saknar en tå,  andra 2 tår hopvuxna (2 klor en tå). Rör sig väl
Lugnt o stabilt temp. Tångbett.
2ökl

25.  Åskrogh´s Loke  DR19497103  F.20001212
e.    Åskrogh´s Varg
u.    Åskroghs Dorte
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Uppf.  Åstrild K Ulriksen, Norge
Äg.    Klaus Burschil, Tyskland
Hund av idealstorlek. 7 år gammal. Trevligt uttryck. Mkt vackra ögon till färg o form.
Bra hals o överlinje. Välburen svans. Lagom bröstkorg. Välutv tummar båda fram, dock ngt
för fransysk. Bra tassar bak. Rör sig mkt väl. Lugnt o stabilt temp.  Omvänt saxbett.
1ökl 2ökk CK

38.  NUCH Mikkel Rev av Vinterskogen  N06960/2000  F.20000315
e.    NV03 NV04  Herkules  N07159/99
u.    Leika av Vinterskogen  N03055/99
Uppf.  Ingvild Espelien, Norge
Äg.    Rita Daverdin, Norge
En riktigt tilltalande hane med ett vackert huvud. Bra öron, ögon. Bra hals, stark rygg
bra kors. Välansatt svans. Bra bröstkorg. Bra vinklar runtom. Hö tumme når marken.
Bra baktassar. Rör sig mkt väl. Bra temp. Lugn o stabil. Tångbett.
1ökl 4ökk

Championklass                       Hanar

26.  SUCH DKUCH  ASK  S47506/2002  F.20020415
e.    Hammerveien´s Heike  N24301/2000
u.    Obrima´s Jara  N16917/99
Uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge
Äg.   Barbro och Hans Gustavsson, Ösmo
En mkt tilltalande hane men i största laget. Härlig utstrålning. Utm prop vackert mask huvud
Utm överlinje. Välburen svans. Lång bröstkorg. Passande benstomme. Bra ben o tassar
Härliga rörelser. Pälsen i utm kond. Lugnt o stabilt temp. Saxbett.
oplac

27. IntUCH NordUCH SV02 SV05
     Bamse Brakar av Vinterskogen  S10729/2001  F. 20000315
e.  Herkules  N07159/99
u.  Leika av Vinterskogen  N03055/99
Uppf. Ingvild Espelien, Norge
Äg.   Elin Müller, Bagarmossen
Mkt tilltalande hanhund. Pigg o alert. Vackert huvud o uttryck. Bra ögon. Bra hals
Stark rygg. Bra kors. Lång välformad bröstkorg. Bra ben o tassar. Rör sig väl.
Bra päls o färg. Stabilt temp. Saxbett.
2chkl CK 3Bhkl

28.  SUCH  Lövheims Dvalin  S11034/2003  F. 20020909
e.   Obrima´s Karo  N06224/2000
u.   Lövheiks Audhumbla  N18075/2000
Uppf.  Gerd Haugen, Norge
Äg.     Bo Johnson, Örebro
En riktigt trevlig hane. Mkt vackert huvud o uttryck. Härliga ögon till färg o form. Bra öron.
Utm hals. Stark rygg. Bra kors.  Välformad bröstkorg. Bra vinklar runtom. Bra tassar.
Rör sig väl. Päls i utm kond. Vänligt o stabilt temp. Tångbett.
3chkl CK

29.  NORD UCH KBHV05 FINV05 NV06 SV06     
      Maahornets Annar  S11034/2003  F. 20020909
e.   Loke  N01775/2000
u.   NUCH Maahornets Tussa  N09119/93
Uppf.  Anne-Lise och Roar Torsteinsen, Norge
Äg.     Roger Gibson, Norge
Mkt tilltalande hane av bra storlek. Mask välskuret huvud. Utm ögon. Kraftigt nospart
med bra underkäke. Bra hals, stark rygg,bra kors, välformad bröstkorg av bra längd.
Mkt bra framtassar med utm tummar. Skulle önska mer utv sporrar på båda bak. 
Rör sig väl. Päls i utm kond. Tångbett. Lugnt o stabilt temp.
oplac

30.  SUCH Mountjoy Spralliga Sune  S 41244/2002  F.20020614
e.   SUCH FINUCH Amled  S58944/2000
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u.   FINV-00 Silversound´Gee Gee  S53641/2000
Uppf. Monica Jansson, Spånga
Äg.   Maria Hedström, Gävle
….  (oläsligt) hanhund. Vackert huvud o uttryck. Vackra ögon till färg o form. Bra hals
Stark rygg. Bra kors. Lagom bröstkorg av bra längd. Utm tassar runtom. Lätta rastypiska
rörelser. Bra päls i kommande. Lugnt o stabilt temp. Saxbett.
Rchkl CK

31.  NUCH Skreppeng´s Prins Piro  N20252/2003  F. 20030905
e.    Lövheims Alsvinn  N18074/2000
u.    Ulfrigga Lundes Gyda  DK02210/2000
Uppf. Laila Myrvold, Norge
Äg:   Tor Vidar Nordli, Norge
Trevlig storl. Vackert huvud o uttryck. Mkt bra ögon, öron. Bra hals o rygg. Bra kors.
Välformad bröstkorg. Utm tassar fram skulle ha bättre dubbla sporrar. Rör sig väl.
Bra päls o färg. Vänligt temp. Tångbett.
4chkl CK

32.  INT FIN S EST N DK NLUCH JWW03 NORDV04 AMSTV04 SV07 ESTV07
      Trofast av Vinterskogen  FIN41148/2002  F. 20020330
e.   Herkules  N07159/99
u.   Leika av Vinterskogen  N03055/99
Uppf. Ingvild Esperlien, Norge
Äg:   Anneli Häggblom, Åland
En mkt tilltalande hund av utm storlek. Vackert könspräglat huvud. Vackra ögon. Bra öron
Bra hals. Stark rygg. Bra kors.  Välformad bröstkorg av bra längd. Lagom benstomme
Utm tassar runt om. Rör sig mkt väl. Stabilt temp. Päls i utm kond. Tångbett.
1chkl CK 1Bhkl  BIR  Vinnare av SLS BIR-pokalen

33. SUCH Två Kronors Arn´s Nicke  S37192/2002  F. 20020603
e.    Amled  FIN31206/2000
u.    Eriksro Vilda Artemis  S55649/2000
Uppf. Annika och Sonja Kroon, Sverige
Äg.   Laila Wiberg, Varberg
Trevligt huvud o uttryck. Mkt bra ögon. Bra överlinje o hals. Välformad bröstkorg. Tyvärr är
tummarna inte tillräckl utv och når inte marken. Baktassarna bra. Rör sig väl, vänligt temp.
Vacker välskött päls. Tångbett.
oplac

34.  DKUCH SuCH KLBCH KLBV06 KLBV06
      Ulfrigga Lunde Eske  DK19833/2001  20011103
e.   Ulfriggas Lunde Edvard  DK02209/2000
u.   Nysom Alteva  DK0640/98
Uppf. Lis Christensen, Danmark
Äg.   Susanne Stig Hansen och Erik Lyring, Danmark
Glad trevlig hund av bra storlek. Mkt trevligt huvud o uttryck. Bra ögon, öron. Bra hals,
stark rygg, lagom bröstkorg av bra längd. Tyvärr är tummarna för korta når ej marken.
Baktassarna bra. Utm temp. Rör sig väl. Vacker välskött päls. Tångbett.
oplac

35.  DKUCH  Ulfrigga Lundes Frey  DK07031/2003  F.20030407
e.    DKUCH SUCH KLBCH NUCH NORDUCH INTUCH DKKV02  
       Ulfrigga Lunde Edvard DK02209/2000
u.    DKUCH NORDV00 SUCH KLBCH NUSH NORDUCH INTUCH
      Silversound´s Elo-Veera
Uppf.  Lis Christensen, Danmark
Äg.    Sonja Mikkelsen, Danmark
En rejäl hanhund med mkt vackert huvud o uttryck. Vackra ögon, bra hals, stark rygg. Lång
bröstkorg. Passande benstomme. Hö tumme når marken. Mkt bra baktassar. Bra vinklar
runt om. Rör sig trevligt. Vacker päls i utm kond. Lugnt o stabilt temp.  Omvänt saxbett.
oplac

37.  NORD UCH  Ålvisheim´s Illunge Skald  N17721/2003  F.20030910
e.    Paluna´s Viljar  N03266/98
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u.    Urda  N15940/98
Uppf.  Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.    Solvor och Andreas Melum, Norge
Trevligt sympatiskt uttryck. Bra ögon, hals, stark rygg. Välformad bröstkorg. Tummarna 
når knappt marken. Bra baktassar. Rör sig lätt. Utm päls o färg. Vänligt temp.
Visar sig väl. Saxbett.
oplac

Veteranklass                  Hanar

39.  Nysom Pickvin  DK16597/95  F.19950615
e.    Lundestuens Öivind  DK11842/92
u.   Monrad´s Mandi  DK25817/91
Uppf. Jytte Nysom, Danmark
Äg.   Jytte Nysom, Danmark
12-årig hund. Still going strong. Vackert huvud, mkt vackra ögon. Bra hals o överlinje. Lång
bröstkorg. Tyvärr ngt korta tummar. Bra baktassar. Vacker päls. Stabilt temp. Tångbett.
2vkl HP

36.  INT NORD FIN UCH NORDV06  Ålvisheim´s Drott  N00711/97  F.19961204
e.    Åskroghs Ålve  N16674/92
u.    Ylva  N28733/93
Uppf.  Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.    Solvor Melum, Trondheim
En snart 11 årig vet utan tecken på åldrande. Vackert uttrycksfullt huvud. Välformade ögon
bra hals. Stark rygg. Bra kors. Bra vinklar runt om. Bra framtassar o baktassar. Rör sig som
en ung hund. Vacker päls. Utm temp. Tångbett.
1vkl 1vkk CK 4Bhkl  BIM-veteran

Juniorklass 9 - 15 mån  Tikar

40.  Stjern av Helgeland´s Alva-Lundi  VDH-DCNH LU00038/2006  F. 20061021
e.    Maahornet´s Annar  N05049/2002
u.    Lundesmia´s Gyda-Lundi  VDH-DCNH LU00027/2005
Uppf.  Uschi Winkelmann, Tyskland
Äg.     Uschi Winkelmann, Tyskland
En mkt tilltalande jun.tik härligt huvud o uttryck. Vackra ögon, bra öron. Utm överlinje
välformad bröstkorg. Mkt bra tummar. Bra baktassar. Rör sig mkt rastypiskt. Vänligt temp.
Bra päls o färg. Lovande. Saxbett.
1jkl 1jkk CK

Unghundsklass 15 - 24 mån  Tikar

41.  Ulfrigga Lundes Lunda DK07229/2006  F. 20060409
e.    Ulfrigga Lundes Eske  DK02209/2000
u.    Röskva  DK01312/2002
Uppf.  Lis Christensen, Danmark
Äg.     Annette Weywadt, Danmark
Mkt god könsprägel. Härligt huvud o uttryck. Vackra ögon, bra hals o stark rygg. Uppvisad
i alltför högt hull vilket gör att bröstkorgen verkar alltför rund. Välmusklade lår. Hö tumme
når marken. Bra baktassar. Rör sig trevligt. Bra päls o färg. Lugnt o stabilt temperament
Tångbett.
1ukl

42.  Amber  S 22580/2006  F. 20060216 
e.    Aspheims Trollunge  S11503/2005
u.    Erle  S64229/2004
Uppf. Cecilia Obitz, Vaxholm
Äg:   Ann-Christin Karlsson, Sundsvall
Utm kroppsprop. Sött feminint huvud. Bra ögon, hals, stark rygg. Lagom välvning
i bröstkorgen. Lång lårlinje. Tummarna når inte marken men är ändock väl utv. Pälsen 
kommande. Rör sig trevligt. Lugnt o stabilt temp. Tångbett.
1ukl
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43.  Amira  S 22581/2006  F. 20060216
e.    Aspheims Trollunge  S11503/2005
u.    Erle  S64229/2004
Upp: Cecilia Obitz, Vaxholm
Äg.   Elin Müller, Bagarmossen
En härlig tik. Mkt bra kroppsprop. Underbart huvud o uttryck. Vacker hals, stark rygg
Bra kors. Välburen svans. Lång lagom välvd bröstkorg. Utm ben o tassar runtom. Rör sig
mkt trevligt. Lugnt o stabilt temp. Visar sig väl. Bra päls. Tångbett.
1ukl 1ukk CK 4Btkl

44.  Askja Gonniedatter av Maastadsfjellet  LU00032/2005  F. 20051223
e.   Maarhornet´s Annar  N05049/2002
u.   Navahoos Gonnie Glittertind  LU00026/2005 (S55334/2002)
Upp: Hans-W Hamann, Tyskland
Äg.    Hans-W Hamann, Tyskland
Nätt tik, mkt feminin. Härligt uttryck. Vackra ögon till färg o form. Bra öron. Bra hals o
överlinje. Välburen svans. Välformad  bröstkorg. Bra framtassar o baktassar. Rör sig
rastypiskt. Vänligt temp. Bra päls. Omvänt saxbett.
1ukl Rukk

45.  Atla Skaldsdottir  S66487/2006  F. 20060226
e.    N S FIN Nord UCH Ålvisheim´s Illuge Skalld  N17721/2003
u.    NUCH Froy av Vinterskogen  N07658/2002
Upp: Dagrunn Maehlen, Norge
Äg.    Johanna Olsson, Sölvesborg
En härlig tik. Mkt vackert huvud o uttryck. Bra ögonfärg. Bra öron. Bra hals. Stark rygg
Bra kors. Välformad bröstkorg av bra längd. Utm framtassar, bra baktassar. Rör sig mkt
rastypiskt. Lugn o stabil i temp. Vacker päls. Visar sig väl. Tångbett.
1ukl 2ukk CK

46.  Eriksro Chic Michelle  ER25245/2006  F. 20060407
e.   Skreppeng´s Tommy Tigergutt  ER23565/2005
u.   Eriksro Valencia Verona  FIN16273/2004
Upp: Anneli Häggblom, Äland
Äg.   Anneli Häggblom och Sofia Enroos, Åland
Söt liten feminin tik. Vackert huvud. Rätt ögonfärg. Bra öron. Utm hals o överlinje. Välansatt
o buren svans. Lång bröstkorg. Bra tassar runtom. För dagen urfälld men pälsen är av
bra kvalité. Rör sig bra. Tångbett.
1ukl

47.  Leinstadhågens Teela  N221225/2005  F.20050927
e.   Mikkel Rev av Vinterskogen  N06960/2000
u.   Ålvisheim´s Isrid Kongsmoster  N17723/2003
Upp: Rita Hertvigsen Daverdin, Norge
Äg.    Siri Monkan, Norge
Sött feminint huvud. Bra öron o ögon. Bra hals. Stark rygg. Välformad bröstkorg. Hö tumme
utm, vä dåligt utv. Bra tassar bak. Rör sig glatt o frimodigt med rastypiska rörelser. Bra päls
o temp. Underbett samt ngt sned i underkäken.
2ukl

48.  Paluna´s Jara Ylvadatter  N07162/2006  F. 200603331
e.   Skreppeng´s Torjus  N11442/2004
u.   NUCH Paluna´s Ylva  N01982/2002
Upp: Liv Skjervik, Norge
Äg.    Anita Aunli, Norge
Könspräglad tik med ett härligt huuvd o uttryck. Bra öron, vackra ögon. Bra hals, stark rygg
trots sin övervikt vilket måste korrigeras. Passande benstomme. Hö tumme når marken.
Bra baktassar. Lugnt o stabilt temp. Rör sig väl trots övervikten. Tångbett.
1ukl

49. Paluna´s Karna Saradatter  N05955/2006  F. 20060315
e.  Chico  N01422/2004
u.  N DKUCH Paluna´s Sara Heradatter  N23333/2003
Upp: Liv Skervik, Norge
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Äg.    Torild Olsen, Norge
Liten söt tik som tyvärr är helt urfälld för dagen. Mkt trevl huvud o uttryck. Vackra ögon.
Bra öron. Flott överlinje. Mkt lång bröstkorg. Bra tummar, bra baktassar. Rör sig mkt glatt
o villigt med den typiska rasrörelsen. Saxbett.
1ukl

50. Unni Lunda  S23150/2006  F. 20051118
e.   Balder  N21889/2004
u.   Sonja  N00775/2003
Upp: Janne Elin Haustreis, Norge
Äg.    Maria Ragnarsson, Hammerdal
Söt liten tik med utm kroppsprop och ett vackert uttrycksfullt huvud. Rätt ögonfärg. Bra hals
överlinje. Lagom bröstkorg. Utm framtassar, ena vä baktassen hunde ha bättre sporrar
Bra pälskvalité. Lugnt o stabilt temp. Visar sig väl. Saxbett.
1ukl 3ukk CK

51. Mountjoy Zöta Zezilia  S35941/2006  F. 20060419
e.  Aspheins Trollunge  S11503/2005
u.  Mountjoy Xofistikerade Xonja  S59857/2004
Uppf. Monika Jansson, Spånga
Äg.    Eva Nordlander, Lidingö
Tik med ett härligt huvud o uttryck. Vackra ögon, bra öron, bra överlinje. Välburen svans. 
Utm framtassar där båda tummarna når marken. Hö baktass borde ha en kraftigare bättre
utv sporre. Bra pälskvalité. Mkt trevl temp. Visar sig väl. Tångbett.
1ukl 4ukk CK

52. Ålvisheim´s Keta Garmsdotter  N242177/2005  F. 20051007
e.  INT NORD UCH  Garm  N04148/95
u.  NORD UCH  Urda  N15940/98
Uppf. Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.    Hans Arvid Öberg och Sigrunn Rytter, Norge
En riktigt trevlig tik som tydligt visar att det är hennes första utställning. Vackert huvud
o uttryck. Bra ögon, bra öron. Bra hals. Stark rygg. Välformad bröstkorg. Mkt bra tassar
runtom. Rör sig väl när hon väl slappnar av. Behöver mkt träning för att komma i sin fulla
rätt. Värd att lägga ner arbete på. Vacker päls. Vänligt temp. Tångbett
1ukl

Öppenklass 15 -                  Tikar

53. Boromir Tekla Trollfaxe S55221/2003  F. 20030924
e.   SUCH  Pluto  N02973/98
u.   INT NORD FIN UCH  Boromir Målfrid Månfaxe  S55221/2003
Uppf. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Äg.   Siv Kvarnström, Fjärdhundra
En riktigt söt tik. Tyvärr alldeles utfälld. Vackert huvud o uttryck. Bra öron, hals o överlinje.
Mkt välformad bröstkorg. Tyvärr når ingen av tummarna marken. Vä bakben har en
rudimentär sporre. Rör sig riktigt trevl. Utm temp. Visar sig väl. Omvänt saxbett.
1ökl

54. Cliffhanger Elsking Prinsess  AKC NP07769401  F. 20040724
e.   Kellen  AKC NM92944201
u.   Lena AKC NM92948101
Uppf. Lyle Sorun, USA
Äg.   Peter och Tracy Rousseau, Tyskland
En riktigt bra tik som tyvärr presenteras i för högt hull. Härligt huvud o uttryck. Bra hals,
stark rygg, bra kors. Välburen svans. Bra längd på bröstkorgen. Bra tassar runtom. Rör sig
trevligt. Pälsen i utm kondition. Mkt lugnt o stabilt temp. Visar sig väl. Tångbett.
1ökl 3ökk

55.  Eriksro Hemliga Eva  FIN17553/2006  F. 20051225
e.    Trofast af Vinterskogen FIN41148/2002
u.    Mountjoy Ultra Eriksro  FIN23676/2004
Uppf. Anneli Häggblom, Åland
Äg.   Anneli Häggblom, Åland 
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En riktigt bra tik. Mkt könspräglat huvud. Vackra ögon. Bra öron. Bra hals. Välansatt o
buren svans. Lagom bröstkorg. Mkt bra tassar runtom. Rör sig väl. Lite blyg i början men
lät sig sedan hanteras. Vänligt temp. Saxbett.
1ökl 1ökk CK 1Btkl Cert  BIM

56.  Frida  DK01313/2002  F. 20020108
e.    Nysom Ulstein  DK15152/96
u.    Freja  DK17406/99
Uppf. Thomas Kronborg, Danmark
Äg.   Thomas Kronborg, Danmark
En riktigt bra tik som tyvärr uppvisas i för högt hull. Mkt bra huvud o uttryck. Härlig
könsprägel. Bra hals o överlinje. Bra bröstkorg men för rund för närvarande. Passande
benstomme. Hö tumme når marken. Bra tassar bak. Rör sig OK men borde få riktigt bra
rörelser när hon bantat färdigt. Vacker päls. Visar sig väl. Vänligt temp. Saxbett.
1ökl

57.  Lundemia´s Gyda-Lundi  VDH-DCNH LU-00027/05  F. 20040109
e.   Ålvisheim´s Harek  N08206/2002
u.  Gyda  N08782/2002
Uppf. Jon Dahlmo, Norge
Äg.   Uschi Winkelmann, Tyskland
En rejät tik med mkt bra prop. Vackert könspräglat huvud. Bra ögon. Bra hals, stark rygg
Välburen svans. Utm bröstkorg. Ingen av tummarna når marken. Bra baktassar. Vacker
päls. Rör sig riktigt bra. Vänligt temp. Visar sig väl. Saxbett.
1ökl

58.  Lyrypa´s Bera 2  N11238/2005  F. 20050423
e.   NUCH Dykebo´s Miklagard  N21059/2001
u.   Lyrypa´s Jette  N12442/2002
Uppf. Inger Marie, Iren och Unni Storli, Norge
Äg.   Inger Marie och Iren Storli, Norge
Liten feminin tik som för dagen inte alls trivs i ringen. Sött feminint huvud. Bra ögon. Bra
överlinje. Lagom välvd bröstkorg. Bra tassar runt om. Mkt svår att bedöma då hon inte
vill visa sig. Bra pälskvalité. Ngt underbett.
2ökl

59.  NUCH NV02 Maahornet´s Lundi III  N02782/2000  F. 19991212
e.    Froy  N00613/98
u.    NUCH Maahornet´s Tussa  N09119/93
Uppf. Anne-Lise och Roar Torsteinsen, Norge
Äg.   Anne-Lise och Roar Torsteinsen, Norge
Mkt feminin tik. Trevlig storl. Könspräglat huvud. Bra ögon, öron. Utm överlinje. Mkt 
välformad bröstkorg, klo finns men själva tån saknas, hö tumme OK, vä ngt kort.
Rör sig OK. Vänligt temp. Bra päls. Saxbett.
1ökl

60. DKCH KLBCH  Nysom Lita Lola  DKK14860/2004  F. 20040702
e.   Ulfigga Lunde Eske  DK02209/2000
u.   Boromir Elva Eldkimmer  DK07277/99
Uppf. Jytte Nysom, Danmark
Äg.   Jytte Nysom, Danmark
Tik med bra prop. Visas i aningen för högt hull. Mkt vackert huvud. Bra ögon o öron. Utm
överlinje. Lång bröstkorg. Bra tassar runt om. Rör sig trevl. Pälsen i utm kond.
Trevl temp. Saxbett.
1ökl Rökk

61.  Paluna´s Ranja  N04474/2005  F. 20050213
e.   NORD UCH NV99 Paluna´s Viljar  N03266/98
u.   NUCH Paluna´s Vår Heradatter  N03090/2002
Uppf. Liv Skervik, Norge
Äg.   Mai Brit och Liv Skjervik, Norge 
Söt liten feminin tik. Välskuret huvud. Bra uttryck. Vackra ögon. Bra hals. Stark rygg
Välburen svans. Lagom bröstkorg. Bra tassar runt om. Ngt pälsfattig för dagen men
pälsen av bra kvalité. Rör sig glatt o frimodigt. Trevl temp. Saxbett.
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1ökl 2ökk CK

62.  Paluna´s Runa  N04473/2005  F. 20050213
e.   NORD UCH NV99 Paluna´s Viljar  N03266/98
u.   NUCH Paluna´s Vår Heradatter  N03090/2002
Uppf. Liv Skervik, Norge
Äg.   Torild Olsen, Norge 
Söt feminin tik för dagen helt utan päls. Välskuret fem huvud. Bra öron o ögon. Bra hals
o överlinje. Välansatt buren svans. Lång bröstkorg. Bra tassar runt om. Rör sig riktigt
trevligt. Vänligt temp. Pälskvalitén är bra. Tångbett.
1ökl 4ökk

63.  Paluna´s Raija  N04472/2005  F. 20050213
e.   NORD UCH NV99 Paluna´s Viljar  N03266/98
u.   NUCH Paluna´s Vår Heradatter  N03090/2002
Uppf. Liv Skervik, Norge
Äg.   Olav Runde och Kari Jacobsen, Norge
Söt tik helt urfälld. Välskuret huvud med bra uttryck. Vackra ögon, bra öron. Bra hals
välburen svans. Lång välformad bröstkorg. Hö tumme når marken. Bra baktassar.
Mkt vänligt temp. Tångbett.
1ökl

64.  Tiril  N02198/2000  F. 20000123
e.    Paluna´s Kvikk  N18112/95
u.    Kerskitunet´s Kiril  N05108/97
Uppf. Dag Brekke, Norge
Äg.   Unni Storli, Norge 
Riktigt söt tik. Feminint huvud, bra ögon, bra överlinje. Välansatt men ngt för ringlad svans
Mkt bra bröstkorg. Utm tummar fram bra baktassar. Rör sig trevligt. Bra päls.
Stabilt temp. Trångt saxbett.
1ökl

65.  DKUCH KlbCH KlbV04 Ulfigga Lundes Edda  DK19835/2001  F. 20011103
e.    Ulfigga Lundes Edvard  DK02209/2000
u.    Nysom Alteva  DK06640/98
Uppf. Lis Christensen, Danmark
Äg.   Estrid Heldager, Danmark 
Mkt feminin tik. Vackert könspräglat huvud. Vackra ögon. Bra hals, kunde vara ngt
stramare i ryggen. Välformad bröstkorg. Hö tumme når marken. Bra tassar bak.
Rör sig OK. Lugnt o stabilt temp. Bra päls. Tångbett.
1ökl

66.  Ålvisheim´s Isrid Kongsmoster  N17723/2003  F. 20030910
e.    S N UCH NV99  Paluna´s Viljar  N03266/98
u.    NORD UCH  Urda  N15940/98
Uppf. Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.   Rita H Daverdin, Norge
Söt tik. Mkt feminin. Vackert välskuret huvud. Bra ögon. Bra överlinje. Välformad bröstkorg
av bra längd. Ingen av tummarna når marken. Kunde ha bättre dubbelsporrar bak
en rudimentär. Vacker päls. Lugnt o stabilt temp. Rör sig väl. Tångbett.
1ökl

Championklass                  Tikar

67.  NORDUCH  Bulund´s Tiril-Tussi  N02573/2003  F. 20030105
e.    NUCH  Lövheims Alfsvinn  N18074/2000
u.    Skuld av Strandbo  N02997/98
Uppf.Ellinor och Per Myhrvold, Norge
Äg.   Anita Aunli, Norge
Mkt feminin tik, välmejslat huvud. Vackra ögon. Utm överlinje, välformad bröstkorg av
bra längd. Passande benstomme. Hö tumme når marken. Bra baktassar. Rör sig
riktigt trevligt. Lugnt stabilt temp. Bra päls. Saxbett.
oplac
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68.  FIN S N UCH  Elois of Eriksro  ER10403/2005  F. 20040428
e.    Cliffhanger Buddha  FSSNM92951001
u.    Candogra C´hanger Pandora  FSSNM92951301
Uppf. Frank och Sharon Pederson, USA
Äg.   Anneli Hägglund, Åland
Söt liten feminin tik. Tyvärr helt urfälld för dagen. Feminint huvud. Bra ögon o öron.
Utm överlinje. Lagom bröstkorg till längd o volym. Båda tummarna når marken.
Bra baktassar. Rör sig riktigt trevligt. Synd på pälsen. Tångbett.
3chkl CK

69.  SUCH Huldra av Vinterskogen  S60764/2005 F. 20050221
e.   N S FIN NORD UCH  Ålvisheim´s Illunge Skald  N17721/2003
u.    Frida  N12455/2000
Uppf. Ingvild Esperlien, Norge
Äg.   Maria Hedström, Gävle
Söt feminin tik. Mkt vackert huvud o uttryck. Välformad bröstkorg. Bra hals. Stark rygg.
Ingen av tummarna når marken. Baktassarna OK. Rör sig från sidan väl, men trampar
över bak. Utm päls. Lugnt o stabilt temp. Tångbett.
oplac

70.  S N ESTUCH Lundekloens Vinga  N04746/2004 F. 20040228
e.   SUCH  Linesviken´s Ving-Tor  N????/??
u.   NUCH  Frigg  N????/??
Uppf. Astrid Olsen, Norge
Äg.   Gunn Tove Ormset, Norge
En riktigt söt tik med utm kroppsprop. Ett vackert uttryck, vackra ögon. Lång välformad
bröstkorg. Tyvärr dåligt utv extra tår både bak o fram. Vacker päls. Mkt lugnt o stabilt temp.
Saxbett.
oplac

71.  SUCH  Lundemia´s Moa  S42844/2005  F. 20050318
e.    NUCH Ålvisheims Hårek  N08204/2002
u.    Gyda  N08782/2002
Uppf. Karin E och Jon Dahlmo, Norge
Äg.   Maria Ragnarsson, Hammerdal
En riktigt trevl tik med utm kroppsprop. Härligt huvud o uttryck. Utm ögon. Flott överlinje.
Välburen svans. Välformad bröstkorg. Vä tumme når ej marken. Bra tassar bak. Rör sig
riktigt bra. Bra päls. Härligt temp. Saxbett.
2ckl CK RBtkl

72.  SUCH Mountjoy Vidunderliga Vilma  S51557/2003 F. 20030823
e.    Tja-Tir´s Viljar  FIN11881/2003
u.    NORD UCH  Silversound´s Ella-Cinderella  S53640/2000
Uppf. Monica Jansson, Spånga
Äg.   Ingegerd Hinders, Hedemora
Söt feminin tik med härligt huvud o uttryck. Utm kroppsprop. Utm överlinje. Välformad
bröstkorg av bra längd. Ingen av tummarna når marken. Tassarna bak bra. Rör sig trevligt.
Pälsen i fällning men är av god kvalité. Lugnt stabilt temp. Visar sig väl. Saxbett.
oplac

73.  NORD UCH  Skreppeng´s Pirjo Perlemor  N20253/2003  S60764/2005 F. 20030905
e.    Lövheims Alsvinn  N18074/2000
u.    Ulfrigga Gyda  DK02210/2000
Uppf  Laila och Trygve Myhrvold, Norge
Äg.   Laila Solvor och P. Andreas Melum, Norge
En riktigt söt tik. Feminin med ett vackert könspräglat huvud. Bra ögon. Utm överlinje.
Lång bröstkorg med lagom volym. Hö tumme når marken. Vä bak kunde ha bättre sporrar
Vacker päls. Rör sig väl. Lugnt o stabilt temp. Saxbett.
oplac

74.  SUCH Tindra  S16029/2005 F. 20050214
e.    SUCH Mountjoy Spralliga Sune  S41244/2002
u.    NORDJV03  Molly  S20973/2003
Uppf. Åsa Englund, Karlsholmsbruk
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Äg.   Ingegerd Hinders, Hedemora
En riktigt högklassig tik med härliga kroppsprop och ett välskuret feminint huvud. Välformad
bröstkorg. Utm tummar. Bra baktassar. Utm rörelser. Bra päls. Lugnt stabilt temp.
Visar sig väl. Trångt saxbett.
1chkl CK 3Btkl 

75. N SUCH Paluna´s Ylva  N01982/2002  F. 20020104
e.   NUCH Trym Timian Eilefsknatten  N13642/98
u.   NOCH Ålvisheim´s Enja  N02697/98
Uppf. Liv Skjervik, Norge
Äg.   Liv och Einar Skjervik, Norge
Snygg tik med härliga kroppsprop. Feminint välskuret huvud. Hö tumme når marken.
Kunde ha bättre tåkomplex båda bak. Mkt välkroppad. Rör sig väl. Vacker päls.
Utm temp. Visar sig väl. Tångbett.
oplac

76.  NORD UCH Urda  N15940/98  F. 19980528
e.    Varg  N24717/98
u.    Lunda  N22292/95
Uppf. Frans J, Kristiansen, Norge
Äg.   Unni hofstad, Norge
Välkroppad tik med bra prop. Tilltalande huvud o uttryck. Bakre tåkomplexet extremt
välbildat med härlig tasslinje. Rör sig bra. Helt utan päls för dagen. Lugnt stabilt temp
Trångt saxbett.
4chkl CK    Erhöll SLS Tass-pokal

77.  INT NORD UCH Ålvisheim´s Hede Skjoldmöy  N08207/2002 F. 20020416
e.    N SUCH Åskroghs Ålve  N16674/92
u.    NORD UCH Urda  N15940/98
Uppf. Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.   Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Riktigt trevlig tik. Bra kroppsprop. Bra ögon. Lång bröstkorg. Hö tumme når marken.
Bra tassar bak. Rör sig OK. Vacker päls. Vänligt temp. Saxbett.
Rchkl CK

Veteranklass                       Tikar

78.  INT NORD FIN UCH Boromir Målfrid Månfaxe  S20104/99  F.19990302
e.    INT NORD DK UCH NORDV97 EUW97 KBHV97 NV97 WW98
       Boromir Hugo Hrimfaxe  S41243/95
u.    INT NORD FIN UCH KBHV00  Linesviken´s Saga  N09943/98
Uppf. Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Äg.   Siv Kvarnström, Fjärdhundra
Mkt söt tik av trevlig storlek. Utm huvud o uttryck. Bra ögon, överlinje. Välformad bröstkorg
av bra längd. Bra tassar runt om. Rör sig trevligt. Bra päls. Saxbett.
4vetkl CK

79.  NORD UCH Beyla  N19142/95 F. 19950820
e.    N SUCH Åskroghs Ålve  N16674/92
u.    Ylva  N28733/93
Uppf. Unni och Eiliv Hofstad, Norge
Äg.   Unni och Eiliv Hofstad, Norge
En riktigt trevlig tik som redan hunnit att bli 12 år utan tecken på åldrande. Utm kroppsprop
Vackert huvud. Trevligt uttryck. Bra överlinje. Välburen svans. Hö tumme når marken. 
Bra baktassar. Rör sig OK. Mkt fin päls för dagen. Lugnt stabilt temp. Tångbett.
2vetkl CK

80.  N SUCH  Linesviken´s Hera  N02124/99 F. 19990107
e.    Trym  N06397/1997
u.    Linesvikens Freyja-Goe  N03798/95
Uppf. Margit Lines, Norge
Äg.   Liv och Einar Skjervik, Norge
Trevlig vet, vackert välskuret huvud. Utm ögon, flott överlinje. Välformad bröstkorg. Båda
tummarna når marken. Bra baktassar. Rör sig riktigt trevligt. Vacker päls. Tångbett.
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3vetkl CK

81.  INT S FIN N UCH SV07  Silversound´s Ella-Cinderella  FIN37439/98F. 19981008
e.    Obrima´s Floke  FIN31327/96
u.    Mar-Lini Bon-Bon  SF37827/93
Uppf. Raili Bloigu, Finland
Äg.   Anneli Häggblom, Åland
En härlig tik med ett underbart huvud o uttryck. Vackra ögon. Härlig överlinje. Välansatt o
buren svans. Lång bröstkorg med lagom volym. Båda tummarna når marken. Bra baktassar
speciellt höger. Härliga rörelser. Päls i full bloom. Visar sig väl. Saxbett.
1vetkl CK 2Btkl  BIR-veteran

Avelsklass

 SUCH Aspheims Trollunge  S11503/2005  F. 20050804
e.    Lövheims Brevrast
u.    Obrima´s Geira
Uppf. Jan och Anne-Marie Graendsen, Norge
Äg.   Cecilia Obitz, Vaxholm
Skall tävla med: 18, 42, 43, 51
Grupp bestående av 1+3, 2 kombinationer. Alla mkt könspräglade med för rasen
kännetecknande utseende och egenskaper. Vackra huvuden. Välkroppade. Utm
extremiteter. Trevligt temp. Uppfödaren lyckönskas till 1 HP och lycka till i fortsatt arbete.
1avelkl HP Bästa avelsgrupp

NORD UCH NV99 Palunas Viljar N03066/99  F.1999 
e.  N UCH Courtleet´s Sleipner  N10432/95  
u.    N S UCH  Paluna´s Raija  N01661/92
Uppf. Liv Skjervik, Norge
Äg.   
Skall tävla med: 37, 61, 62, 63
Grupp bestående av 1+3 alla med härlig könsprägel. Vackra huvuden. Välkroppade
och med bra extremiteter. Tyvärr är några i gruppen helt urfällda för dagen. Uppfödaren
lyckönskas till ett 1 HP och lycka till i sitt fortsatta arbete.
1avelkl HP

Leika av Vinterskogen  N03055/98  F.1998 
e.   Ålvisheim´s Drott 
u.    Ranja av Finngambukt
Uppf. Ingvid Esperlien, Norge
Äg.   
Skall tävla med: 16, 27, 32, 38
Deltager ej

76.  NORD UCH Urda  N15940/98  F. 19980528
e.    Varg  N24717/98
u.    Lunda  N22292/95
Uppf. Frans J, Kristiansen, Norge
Äg.   Unni hofstad, Norge
Skall tävla med: 37, 52, 66, 77
Grupp bestående av 1+3, 3 komb. Tiken har nedärvt sitt vackra huvud, vackra kroppar och
bra extremiteter. Tikägaren önskas lycka till även i fortsättningen med ett 1 med HP.
1avelskl HP

Uppfödarklass

Uppfödare: Ingvild Esperlien, Norge, kennel av Vinterskogen
16, 27, 32, 38
Grupp bestående av 4+0. Härlig könsprägling på samtl hanar. Vackra huvuden
jämn storlek. Utm temp där hanar kan stå tätt  intill varandra utan bråk. Bra ben o tassar
Ett välförtjänt 1 HP. Lycka till fortsättningen med rasen.
1uppfkl HP  Bästa uppfödargrupp  Vinnare av SLS-uppfödarpokal

Uppfödare: Monica Jansson, Spånga, kennel Mountjoy
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18, 30, 51, 72
Grupp bestående av 2+2. Härlig könsprägling. Vackra huvuden. Välkroppade. Bra
extremiteter. Ett välförtjänt 1 pris HP. Lycka till med det fortsatta arbetet för rasen.
1uppfkl HP

Uppfödare: Liv Skjervik, Norge, kennel Paluna´s
19, 61, 62, 75
Grupp bestående av 1+3 alla med utm könsprägel. Vackra huvuden, utm ben o tassar
Välkroppade. Uppfödaren gratuleras till ett 1 HP och lycka till med sitt arbete för rasen
1uppfkl HP

Uppfödare: Lis Christensen, Danmark, kennel Ulfrigga
34, 35, 41, 65
Grupp bestående av 2+2 med utm könsprägel. Vackra huvuden. Välkroppade
Bra extremiteter. Uppfödaren gratuleras till ett 1 pris med HP och lycka till i ditt
fortsatta arbete med rasen.
1uppfkl HP

Uppfödare: Unni och Eiliv Hofstad, Norge, Kennel Ålvisheim´s
36, 66, 77, 79
Uppf grupp bestående av 1+3. Utm könsprägel. Vackra huvuden. Bra ben o tassar
Alla rastypiska. Ett gott uppf resultat som  premieras med HP. Lycka till med den
fortsatta uppf gärningen.
1uppfkl HP
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INT & NORD & FINUCh KBHV-00 Paluna’s Freke 
          

østertunet’s 
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SUCh Paluna’s 
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Ambercroft * mary.kvarnstrom@comhem.se * http://web.comhem.se/lundehund 
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Sverige 2007  
4 * BIR-valp 
2 * BIG-2 valp  
BIG-4 valp 

 

 

Paluna’s Gere Sarason 

(Bobby – NUCh DKUCh NV-06 Paluna’s Sara Heradatter) 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!! 
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INT & NORD & FINUCh Paluna’s Skoll Herason 

Danmark 2007 
SPK Bredsten 
Klubcert 
 
Finland 2007 
FKK Orivesi 
Reservcert 

(NUCh NV-05 Dykebo’s Miklagard – Int & NORDUCh Linesviken’s Hera) 
 

NORDUCh Nysom Jenna 
          (Int DK N S KLB LUXCh Bdsg-02 KBHV- Ch Boromir Elva Eldrimner) 

Ambercroft * mary.kva .comhem.se/lundehund 

03 Ulfrigga Lundes Edvard – DK S

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!! 
rnstrom@comhem.se * http://web
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Hej och välkommen till Luleå Brukshundklubb och mentalsektorn.
Vi har gjort ett litet kollage av bilder med lite text till som förklarar vad som händer vid de 
olika momenten längs banan. "Mentalbeskrivning Hund" är uppdelad i tio olika delmoment, 
på den första raden står det vad som avses att beskrivas vid varje delmoment, i stycket 
under står det hur momentet går till och lite vägledning till dig som ska gå med hunden. Vi 
hoppas att sidan ska vara informativ och till hjälp för er som tänker anmäla er till någon av 
våra beskrivningar. Det känns ju alltid lite lättare när ni vet vad som väntas på den stora 
dagen!

Kom i tid
Det är alltid skönt att vara i tid till en beskrivning. Hunden hinner rastas av innan 
beskrivningen börjar och du kan hälsa på domare och testledare i lugn och ro. Har du 
möjlighet kan det vara bra att se en hund innan du själv ska ut på banan, framför allt om 
det är första gången du är på en Mentalbeskrivning. Du ska även visa upp giltigt 
veterinärintyg samt id-märkning av din hund, dessutom får du de första instruktionerna,
tex att hunden skall vara kopplad med ett tvåmeterskoppel och framföras utan stryplänk. 
En sak som är bra att veta är att man får berömma sin hund så mycket man vill mellan 

momenten.

Här är en hundägare 
som hälsar på 
dagens beskrivare 
Sören Boman.

Hur går det till på en "Mentalbeskrivning Hund"?
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1. Kontakt
Här ser man hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande 
människor.
Hund och förare går runt bland åskådarna, sedan går ekipaget fram till testledaren som 
hälsar på först föraren och sedan hunden. Testledaren tar sedan kopplet och går en 
liten sväng bort från föraren, väl tillbaka hos ägaren stryker han hunden efter sidorna 
och kontrollerar tänder och bett.

Här ser vi en 
Hovawart som 
hanteras av 
testledaren.

2. Lek
Här ser man hundens reaktioner i samband med föremålslek.
Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med 
knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta 
sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden 
föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den, detta prov 
upprepas två gånger. Den andra gången försöker testledaren att få igång en kamp 
med hunden, under kampen är testledaren passiv i några sekunder för att se om 
hunden fortsätter kampen trots att denne är passiv.

Testledaren 
leker med en 
kampvillig 
schäfer.
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3. Jakt
Här ser man hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det.
Testledaren säger till föraren att koppla lös hunden och hålla den i halsbandet med 
underhandsgrepp, för att på det viset gå fram till startpositionen där hunden släpps på 
testledarens kommando. Det har strax innan börjat dras en trasa i ett sicksack mönster 
över stigen bort från hunden. När hunden släppts ser man om den har något intresse 
av att jaga efter och gripa det flyktande föremålet. Det här momentet genomförs på 
samma sätt två gånger.

Förare med hund i väntan 
på att få jaga i kapp 
föremålet som syns svagt 
som något vitt ovanför 

hundens huvud.

4. Aktivitetsnivå
Här ser man hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.
Hund och ägare placeras på anvisad plats en bit från publiken, där de sedan står i 
tre minuter. Hunden ska under hela momentet ha full rörelsefrihet i kopplet och 

föraren ska vara passiv, dvs inte prata eller kommendera hunden.

Föraren står passiv 
och låter hunden röra 

sig i kopplets längd.
38



5. Avståndslek
Här ser man hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på 
avstånd från föraren.
Föraren ombeds av testledaren att koppla lös hunden och hålla den i 
underhandsgrepp. En figurant ger sig till känna 40 meter från förare och hund och blir 
strax efter synlig, denne agerar därefter på detta avstånd för att sedan försvinna 
bakom ett litet gömsle. Hunden släpps därefter på testledarens kommando, går 
hunden inte fram till figuranten börjar han/hon prata med hunden och efter ett litet tag 
kommer han/hon fram ur gömslet, har hunden inte gått fram till figuranten avbryts 
momentet där, förare och hund går fram och hälsar på figuranten.
Visar hunden intresse för figuranten och springer fram till han/hon börjar figuranten att 
prata med hunden samt tar fram ett föremål som de kan leka med. Figuranten blir 
sedan passiv och aktiv med jämna interval för att man ska se hur hunden reagerar på 
passivitet respektive aktivitet. Föraren ska under hela momentet var tyst och passiv. 
När momentet är slut säger testledaren till och föraren går och hämtar sin hund hos 

figuranten.

Här ser vi en Golden Retriever som gärna vill iväg och leka med den lite mystiska 
figuranten.
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Vi ser samma Golden 
Retriver som nu är framme 
vid figuranten.

6. Överraskning
Här ser man hundens reaktioner i samband med visuell överraskning.
Föraren går med hunden i förkortat koppel mot provplatsen, man vill att hunden ska ha 
uppmärksamheten riktad framåt och inte åt sidorna. Tre meter framför hunden rycks en 
overall (dumpe) upp, föraren släpper i samma moment kopplet och stannar vänd mot 
overallen. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur 
snabbt hunden löser situationen. När hunden har varit fram och nosat av overallen tar 
föraren kopplet och går förbi overallen med hunden mellan sig och overallen, 
testledaren talar om var de ska vända och gå tillbaka , på tillbakavägen passerar de 
overallen på samma sätt fast på andra sidan. De här passeringarna utförs minst två 
gånger.

Här ser vi hur overallen är 
på väg upp och att 
hunden noterat vad som 
sker och tagit ett steg mot 

sin förare.

Föraren klappar om sin 
hund som varit duktig och 
gått fram och nosat av 
overallen.
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7. Ljudkänslighet
Här ser man hundens reaktioner i samband med överraskande ljud.
Förare och hund går i förkortat koppel mot en av testledaren anvisad punkt. Ljudet 
startar då hundens bog är jämsides med ljudkällan. Föraren släpper då kopplet, 
stannar och vänder sig mot ljudkällan. Testledaren instruerar sedan föraren vad 
han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden varit 
fram till ljudkällan så tar föraren kopplet och går förbi ljudkällan med hunden mellan sig 
och den, man gör minst två passeringar på det här viset.

Här ser vi en Schäfer som 
blev väldigt nyfiken av vad 
som förde ett sådant 
oväsen.

Här ser vi hur föraren 
hjälper hunden fram till 
ljudkällan.
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8. Spöken
Här ser man hundens eventuella rädsla och lust till hot/aggressivitet inför föremål som 
närmar sig långsamt.
Föraren ställer sig med hunden kopplad på anvisad plats, därefter blir två spöken 
synliga. De rör sig växelvis långsamt och tyst framåt, föraren är tyst och håller hunden i 
kopplet, vill hunden dra sig längre bakom föraren än kopplet tillåter så släpper föraren 
kopplet, testledaren upplyser om så är fallet. Spökena stannar och vänder sig om fyra 
meter från hunden eller föraren, om det är han/hon som är längst fram. Föraren 
släpper sedan kopplet om han/hon inte gjort det tidigare. Beroende på hundens initiativ 
går föraren fram till ett av spökena, när hunden tagit kontakt med spöket börjar föraren 
att klä av det. Det är viktigt att tänka på att lägga ögon och mun nedåt mot marken, 
samt att när man tar av den vita dräkten gör det sakta och försiktigt så att det inte blir 
någon ny retning för hunden. När man är klar med det första spöket går man till det 
andra och upprepar samma procedur där.

Här ser vi hur testledaren 
dirigerar fram spökena och 
hur hunden har rest lite 
ragg.

Här pratar föraren med 
spöket för att locka lite på 
sin hund att ta kontakt 
med spöket.42



9. Lek
Här ser man om hundens leklust har förändrats under provets gång.
Den här leken går till på samma vis som i moment 2, dock bara en gång. Hunden är 
okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga 
rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två 
gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet 
springer testledaren några steg från hunden och lockar på den. Föraren tar sedan 
trasan och startar en drag kamp med sin hund, momentet går sedan över i nästa 
moment.

Testledaren kastar 
lekföremålet till föraren 
som sedan slänger tillbaka 
det för att få igång en 
kamp.

10. Skottprov
Här ser man hundens reaktioner i samband med skottlossning.
Föraren engagerar hunden i lek, tex med ett föremål. En stund in i leken avlossas ett 
skott 20 meter därifrån och efter ytterligare en stund avlossas ett skott till. Föraren tar 
sedan bort föremålet och kopplar hunden och är därefter helt passiv, efter en stund 
avlossas ett skott och efter ytterligare en stund ett till. Därefter aktiveras hunden till lek 
igen dock utan skottlossning.

Därmed är mentalbeskrivningen slut och domaren berättar vad han har sett ute på 
banan. Det är viktigt att komma ihåg att det är samma hund man har med sig hem 
som man hade med sig dit även om man tycker att hunden har gjort det bättre eller 
sämre än förväntat. Det kan vara roligt också att jämföra sin egen hund med det 

rasideal som många rasklubbar har tagit fram.

Text: SSUK MH-Kommitté, Foto: Luleå BK
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2007 
 
SKK Int Stockholm, 2007-04-08, domare: Kenneth Edh, Sverige 
 
Öppen klass, tikar: 
Tassan, S16030/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Karin 
Zelmerlööw, Saltsjö-Duvnäs 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Utm storlek. Sött fem huvud med vackra ögon. Korr öron. Bra hals och rygg. 
Buskig svans. Välform bröstkorg. Fina vinkl. Passande stomme. Står väl på sina 
extra tår. Utm päls. Bra flexibilitet i nacke och front. Bra sidorörelser och typisk lös 
front. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR 
 
SKK Västerås, 2007-04-21, domare: Per-Erik Wallin, Sverige 
 
Öppen klass, 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 
En riktigt trevlig hanhund med mkt bra uttr. Väl utvecklad underk. Bra ögon. Bra 
öron. Lagom bröstkorg. Båda tummarna når marken. Mkt rastyp rörelser. Pälsen 
är i utm kondition. Lugnt och stabilt temperament. Har alla trampdynor. 
Championat. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR (SUCh) 
 
Aspheims Trollunge, S11503/2005, f. 040802 (Lövheims Bevrast – Obrima’s 
Geira), uppf. Anne Marie Grændsen, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt-Obitz, Vaxholm 
Mkt tilltalande hanhund. Vackert huvud. Bra underkäke. Bra öron. Bra överlinje. 
Lagom vid i bröstkorgen. Rastyp rörelser. Båda tummarna når marken. Korr 
trampdynor. Mkt stabilt och vänligt temperament. 
ÖKL 1, ÖKK 2, CK, 4BHK 
 
Championklass, hanar: 
SUCh DKUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s 
Jara), uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo 
En mkt tilltalande hanhund. Härligt huvud och uttr med de rätta ögonen. Bra öron. 
Välkroppad, utm benstomme. Båda tummarna når marken. Välf bröstkorg. 
Rastypiska rörelser. Utm päls i full kondition. Lugnt och stabilt temperament. En 
värdig champion. 
CHKK 1, CK, 2BHK 
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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 
Tilltalande champ hane. Vackert könspräglat huvud. Bra ögon, öron, underkäke. 
Välkroppad. Båda tummarna når marken. Bra trampdynor runt om. Bra päls. 
Lugnt och stabilt temperament. Rör sig rastypiskt. En värdig champion. 
CHKK 2, CK, 3BHK 
 
Juniorklass, tikar: 
SV-06 Amira, S22581/2006, f. 060216 (Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia 
Odenfeldt Obitz, Vaxholm, äg. Elin Müller, Sollentuna 
Mkt lovande juniortik. Mkt feminin i hela sin varelse. Vackert huvud. Bra ögon, 
öron, flott hals, stark rygg, lå bröstkorg, bra ben och tassar, båda tummarna når 
marken. Pälsen något kort för dagen. Rör sig riktigt bra. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIM 
 
Öppen klass, 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 
Mkt feminin tik. Könsprägl huvud. Bra öron, välkroppad. Båda tummarna når 
marken. Lagom bröstkorg. Bra päls. Vänligt temperament. Rastypiska rörelser. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BTK 
 
Erle, S64229/2004, f. 040724 (Brutus – Cita av Åsen), uppf. Kari & Eivind 
Övstedal, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt Obitz, Vaxholm 
En riktigt trevl tik som skulle klä i ”lite mindre hund”. Mkt vackert huv och uttr. Bra 
överlinje, lång bröstkorg. Hö tumme når marken. Bra vinkl runt om. Mkt rastypiska 
rörelser. Lugnt och stabilt temperament. 
ÖKL 1, ÖKK 2 
 
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (NUCh SUCh Ålvisheim’s 
Illuge Skald – Frida), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, Norge, äg. Maria 
Hedström, Gävle 
Mkt välbyggd tik med vackert uttrycksfullt huvud. Bra ögon, öron. Lagom volym i 
bröstkorg. Tyvärr når ingen av tummarna marken. Rastypiska rörelser. Lugnt och 
stabilt temperament. 
ÖKL 1, ÖKK 3 
 

45



SSUK Köping, 2007-04-22, domare: Tina Permo, Sverige 
 
Valpklass, hanar: 
Kung Sunes Birk, S69105/2006, f. 061208 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga 
Sune – Huldra av Vinterskogen), uppf. Maria Hedström, Gävle, äg. Kjell 
Andersson, Västerås 
Får inte växa mer. I grövsta laget. Mask. Utm huvud och uttryck. Välutv kropp. 
Korr svans. Utm tassar & sporrar. Rör sig utm. 
VALP 1, HP, BIM-valp 
 
Valpklass, tikar: 
Kung Sunes Lovis, S69106/2006, f. 061208 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga 
Sune – Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Maria Hedström, Gävle 
Feminin. Utm huvud och uttryck. Vackra ögon och öron. Utm hals och kropp. 
Korrekt svans. Välvinklad. Bra ben, tassar och sporrar. Utm pälskvalité. Behöver 
bättre koppelträning. Bra mentalitet. 
VALP 1, HP, BIR-valp, BIS-4 valp 
 
Öppen klass, hanar: 
Aspheims Trollunge, S11503/2005, f. 040802 (Lövheims Bevrast – Obrima’s 
Geira), uppf. Anne Marie Grændsen, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt-Obitz, Vaxholm 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Maskulint fint huvud och uttryck. Vackra ögon. Utm öron. Utm hals, överlinje och 
kropp. Korr svans. Välvinklad. Bra ben, tassar och sporrar. Utm päls. Rör sig perfekt. 
Champion idag! Grattis! 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BHK, CERT (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: Utmärkt 
Fint huvud och uttryck. Korr öron. Utm hals, överlinje och kropp. Korr svans. 
Välutveckl kropp. Välvinklad. Bra ben, tassar och sporrar. Utm päls. Rör sig med utm 
steg. 
CHKK 1, Ck, 1BHK, BIM 
 
SUChDKUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s 
Jara), uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Maskulin. Är något för stor och kraftig enl standarden. Utm huvud och uttryck. Bra 
bett. Utm ögon och öron. Utm hals, överlinje och svans. Välutveckl kropp. Bra 
benstomme, tassar och sporrar. Prop är bra till storleken, men för mig har han inte 
den utm typ som jag skulle ha önskat. 
CHKK 2 
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Öppen klass, tikar: 
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (NUCh SUCh Ålvisheim’s 
Illuge Skald – Frida), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, Norge, äg. Maria 
Hedström, Gävle 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Feminin. Fint huvud och uttryck. Bra ögon och öron. Utm hals, överlinje och svans. 
Utm krop. Välvinklad. Bra ben, tassar och sporrar. Utm päls. Rör sig med utm steg. 
Champion idag! Grattis! 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR (SUCh) 
 
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. Fint huvud och uttryck. Bra ögon och öron. Utm hals, överlinje och kropp. 
Korr svans. Välvinklad. Bra ben, tassar och sporrar. Kunde ha ngt tätare päls. Rör 
sig utm runt om. 
ÖKL 1, ÖKK 2, CK, 2BTK 
 
Erle, S64229/2004, f. 040724 (Brutus – Cita av Åsen), uppf. Kari & Eivind 
Övstedal, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt Obitz, Vaxholm 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
En ngt fet tik med utm huvud och uttryck. Utm ögon & öron. Bra hals och överlinje. 
Bra bröstdjup, alltför fyllig kropp. Korr svans. Utm vinklar. Normala sporrar. Bra päls. 
Rör sig typiskt, men något tungt. 
ÖKL 1, ÖKK 3 
 
SKK Skara, 2007-05-05, domare: Kurt Nilsson, Sverige 
 
Juniorklass, hanar: 
Eriksro Chic Magic, S42753/2006, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. 
Lena Sjöström, Kristinehamn 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
För åldern utm huvud o uttryck. God hals, goda proportioner. För åldern utm 
bröstparti. Kunde haft ngt bättre bett. Typiska vinklar. Goda tassar o tår. Bra svans. 
Typiska rörelser. 
JUNKL 1, JUNKK 1, HP 
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Öppen klass, hanar: 
Skreppeng’s Peer Gynt, S10790/2004, f. 030905 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
NUCh NV-03 Ulfrigga Lundes Gyda), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Tina 
Gustavsson, Huskvarna 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Bra huvud o uttryck. Kunde dock ha en tanke kraftfullare huvud. Goda proportioner. 
Bra bröstparti. Goda vinklar. Utm tår fram, kunde varit något fastare bak. Typiska 
rörelser. Inte i bästa päls för dagen. 
ÖKL 1, ÖKK 1 
 
Juniorklass, tikar: 
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Söt feminin för åldern utm huvud o uttryck. Goda öron utm hals goda proportioner. 
En tanke välvd rygg ngt framskjuten skuldra en tanke sluttande kors. Tillfreds-
ställande vinklar. Utm tår fram kunde haft ngt fastare extra tår bak. För åldern goda 
rörelser men med ngt mer ”go”. 
JUNKL 1, JUNKK 1 
 
SSUK Hässleholm, 2007-05-20, domare: Hans Almgren, Sverige 
 
Valpklass, tikar: 
Ålvisheim’s Lin Lykke Hededatter, N04482/07, f. 061219 (Svix av Vinterskogen 
– Int&NordUCh Ålvisheim’s Hede Skjoldmöy), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, 
äg. Johanna Olsson, Sölvesborg 
Tilltalande 5 mån tik. Bra storlek & proportioner. Trevligt fem huvud. Tångbett. 
Vacker överlinje. Bra svans. Välkroppad. Mkt bra benstomme. Tillräckliga vinklar. 
Utm tassar. Mycket bra rastypiska rörelser. Utm pälskvalité. Välpresenterad. 
VALP 1, HP, BIR-valp 
 
Juniorklass, tikar: 
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
Vackert huvud. Väl utfyllt nosparti. Kraftiga käkar. Trång underkäke. Mkt vackert 
uttryck. Bra halslängd. Ngt öppna vinklar, typiskt för rasen. Välkroppad. Väl välvd 
bröstkorg. Alla tår. Dock saknas förbeningen på den sjätte tån på baktassarna. 
Rör sig ngt trångt med typiska lösa frambensrörelser. 
JUNKL 1, JUNKK 1 
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SKK Vänersborg, 2007-06-09, domare: Per Svarstad, Sverige 
 
Juniorklass, hanar: 
Heike av Vinterskogen, N16220/06, f. 060707 (Eriksro Lunde Fenris – Leika av 
Vinterskogen), uppf. Ingvild Espelien, Norge, äg. Gun Tove Ormset, Norge 
Välutv. För åldern bra huvud, mörka ögon. Välställda öron, bra hals o rygg, bra 
bröstparti. Passande kropp, bra ben, sporrarna på rätt ställe, bra vinklar, går bra. 
Bra pälsad. Lovande. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BHK, CERT; BIR 
 
SKK Norrköping, 2007-06-10, domare: Ove Germundsson, Sverige 
 
Juniorklass, tikar: 
Mountjoy Ambitiösa Agnes, S43410/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Gunilla 
Hising-Bohm, Julita 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Mkt tilltalande av rätt modell. Superfeminin. Underbart huvud och uttryck. Utm 
hals och rygg. Rätta proportioner, korrekt framställ, välformad front och bröstkorg. 
Tillräckliga vinklar, korrekta klor. Snyggt presenterad. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
 
Unghundsklass, 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 
Tik som kunde ha bättre proportioner. Välskuret huvud. Ngt tunn underkäke. Bra 
uttryck. Utm hals. Stark rygg, ngt lång i länden. Typisk front och vinklar. Ej 100% 
extra klor vänster fram. För övrigt korrekta. Skulle önska ngt mer typiska vevande 
rörelser. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BTK 
 
SKK Avesta, 2007-06-16, domare: Karl-Erik Johansson, Sverige 
 
Championklass, hanar: 
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 Mentalitet: U.a. 
Mkt vackert maskul. huvud. Bra uttryck. Utm saxbett. Utm hals, rygglinje. Lite väl 
kraftig bröstkorg. Bra vinklar. Typiska rörelser. Tillr sporrar. Bra pälskval. Trivs inte 
alls i värmen. 
CHKK 1, CK, 1BHK, BIM 
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Unghundsklass, tikar: 
SV-06 Amira, S22581/2006, f. 060216 (Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia 
Odenfeldt Obitz, Vaxholm, äg. Elin Müller, Sollentuna 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt Mentalitet: U.a. 
Mycket vacker tik. Bra uttryck. Bra saxbett. Utm hals, rygglinje. Tillräckl prop. Utm 
vinklar. Välutvecklade sporrar fram, borde vara mer bak.Typiska rörelser. Visar 
sig mkt bra. Ännu ganska valpig. 
UKL 1, UKK 1, HP 
 
Öppen klass, 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 Mentalitet: U.a. 
Vackert feminint huvud. Bra uttryck. Tångbett. Bra hals, rygg. Välutvecklad kropp. 
Utm vinkel. Typiska rörelser. Bra sporrar. Bra päls. Champion. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR (SUCh) 
 
Championklass, tikar: 
SUCh Kveikja Ester-Alfagjöf, S32500/2002, f. 020526 (SUCh Dykebo’s Einar – 
SUCh NUCh Boromir Elsa Eisengrim), uppf. Maria Koivisto, Norberg, äg. Anne-
Marie Eklöf, Norberg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt Mentalitet: U.a. 
Vackert fem huvud. Bra uttryck. Bra hals, rygg. Bra bröstkorg. Ngt knappa vinklar. 
Ngt kohasig. Rör sig OK. Borde ha lite bättre utvecklade sporrar. Utmärkt päls. 
CHKKL 1, CK, 2BTK 
 
SKK Vännäs, 2007-06-16, domare: Liz-Beth Liljeqvist, Sverige 
 
Öppen klass, hanar: 
Två Kronors Berra, S63607/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Vackert huvud. Korr tecknade ögon. Bra känslosamma öron. Bett OK. Utm 
benstomme och sporrar. Korr anatomi. Lagom kraftig. Rör sig bra. Bra hårlag. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR 
 
Pigunetts Ärlig Lunde, S37900/2001, f. 010528 (SUCh Pluto – Pigunetts Victoria 
Lunde), uppf. Pia Aspegren, Norrköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Välformat huvud. Korr tecknade ögon, bett och bra öron. Utm benstomme. Ngt 
korta sporrar men komplett antal. Bra kropp och konstruktion. Rör sig bra lagom 
vid över bröstkorgen. Utm päls. 
ÖKL 1, ÖKK 2 
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Öppen klass, 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. Fina korr tecknade ögon. Korr öron. Utm benstomme. Lagom 
kraftig med korr frambensstruktur. Bra päls. Rör sig rastypiskt runt om. Lite korta 
sporrar. Champion idag. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIM (SUCh) 
 
Unni Lunda, S23150/2006, f. 051118 (Balder – Sonja), uppf. Janne Elin 
Haustreis, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Vackert huvud. Bra ögon och öron. En hund som ser ung ut i klassen och som 
behöver lite tid. Önskas lite mer förbröst. Stark rygg. Bra ben fina sporrar fram. 
Korr konstruktion. Behöver lite tid. Rastypiska rörelser. 
ÖKL 1, ÖKK 2 
 
SKK Int Borås, 2007-06-30, domare: Sigridur Petrusdottir, Island 
 
Öppen klass, hanar: 
Skreppeng’s Peer Gynt, S10790/2004, f. 030905 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
NUCh NV-03 Ulfrigga Lundes Gyda), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Tina 
Gustavsson, Huskvarna 
Maskulin hund, stram kropp, skönt huvud och uttryck, korrekta vinklar, 
välutvecklade sporrar, särskilt fram, god päls, rör sig korrekt. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIM 
 
Championklass, hanar: 
SUCh Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled 
– Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg 
En maskulin hund av hög kvalitet. Kunde idag önska sporrarna fram lite längre 
ned. Skön färg. God päls. Korrekta rörelser. 
CHKKL 1, CK, 2BHK, res-CACIB 
 
Unghundsklass, tikar 
Lövheims Hlora, S51025/2006, f. 060227 (Loke – Lövheims Edda), uppf. Gerd 
Haugen, Norge, äg. Laila Hjort, Varberg 
Mkt feminin tik med skönt uttryck. Goda öron. God hals. Stram kropp. Mkt fina 
sporrar fram, tillräckliga bak. Korrekta rörelser. Fin päls. God färg. 
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR 
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SKK Int Visby, 2007-07-01, domare: Per-Erik Wallin, Sverige 
 
Öppenklass, hanar: 
SUCh 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 
En härlig hane. Rastypisk med mkt vackra ögon. Rätt färg. Bra haka. Välkroppad, 
rastypiska rörelser. Båda tummarna når marken. Bra päls. 
ÖKL 1, ÖKK, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR 
 
SKK Int Gällivare, 2007-07-01, domare: Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland 
 
Juniorklass, tikar: 
Eriksro Chic Monique, ER24244/06, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. 
Nina Lajunen, Finland 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Välutv kompakt tik. Bra strl. Ngt lätt nosparti men korr profil på huvudet. Typiska 
öron och ögon. Utm bröstkorg. Bra skuldror. Visas i ngt högt hull. Normala 
bakbensvinkl. Korr sporrar. Typiska rörelser. I sommarpäls. Ryggen behöver bli 
fastare. Mkt lovande. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
 
Unghundsklass, tikar 
Eriksro Ofeigstad Veiga, FIN28909/06, f. 060325 (FINUCh SUCh Tja-Tir’s Viljar 
– Eriksro Cruella), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. Nina Lajunen, Finland 
Typ och helhetsintryck: Mycket god. 
Annu ngt högställd och lät som helhet. Aningen mager. Ngt långt huvud. Bra öron 
och ögon. Smal i fronten. Bröstkorgen behöver ännu bli djupare och få mer volym. 
Välvinkl bak. Korr sporrar. I sommarpäls. Rör sig för smalt fram. 
UKL 1, UKK 1 
 
SKK Tvååker, 2007-07-13, domare: Horst Kliebenstein, Tyskland 
 
Juniorklass, tikar: 
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
Correct size. Nice type. Well correct neck. Strong back. Chest well developed. 
Movement for breed typical. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
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SKK Int Tvååker, 2007-07-14, domare: Marit Sunde, Norge 
 
Championklass, hanar: 
SUCh Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled 
– Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg 
5år. En elegant ung herre i övre gräns med fina detaljer i huvudet. Tillräckliga 
vinklar. Kunde haft lägre ansatta sporrar. Bra kropp aning lång i länden. 
Välvinklad bak. Typiska rörelser. Bra temperament. 
CHKKL 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM 
 
Juniorklass, tikar: 
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
14 mån. Fin modell. Härligt feminint huvud & uttryck. Tillräckliga vinklar med god 
kropp. Fina sporrar fram, kunde varit bättre utvecklade bak. Bra päls. Typiska 
rörelser. Bra temperament. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
 
Unghundsklass, tikar 
Lövheims Hlora, S51025/2006, f. 060227 (Loke – Lövheims Edda), uppf. Gerd 
Haugen, Norge, äg. Laila Hjort, Varberg 
17 mån. Hygglig typ & storlek. Feminint huvud & uttryck. Tillräckligt vinklad med 
bra kropp. Bra sporrar. Rör sig ngt trångt bak men typiskt fram. Trevligt 
temperament. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BTK, CACIB 
 
SKK Int Lövudden, 2007-07-22, domare: Nils-Arne Törnlöv, Sverige 
 
Leinstadhågens Tilde, S67921/2005, f. 050927 (NUCh Mikkel Rev av 
Vinterskogen – Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster), uppf. Rita Daverdin Hartvigsen, 
Norge, äg. Stina Sigmundsson, Stallarholmen 
Fem ung tik av utm typ. Välskuret huvud med vackert uttryck. Korr mkt bra bett. 
Välkroppad. Välställda ben men alla tår är inte fullt utvecklade. Rör sig någorlunda 
rastypiskt. 
UKL 2 
 
SKK Int Norrköping, 2007-08-18, domare: Gunnel Holm, Finland 
 
Championklass, hanar: 
SUCh DKUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s 
Jara), uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo 
En stor champ hane. Mkt bra huvud och uttryck. Välsittande öron. Bra ögon. Bra 
vinklar för rasen. Rör sig rastypiskt. 
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIR 
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Juniorklass, tikar:
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
En juniortik m bra huv som ännu karpar ngt med ryggen. Bra tassar. Mkt feminin. 
Bra pigment. Välvinklad fram. Bör ännu få ringvana. Bra frambensrörelser. 
JUNKL 1, JUNKK 1, HP 
 
SKK Nyköping, 2007-08-19, domare: Torbjörn Granheim, Norge 
 
Valpklass, tikar: 
Lhaxy’s Olivia, S45730/2007, f. 070126 (Pinken Saiton av Fjelleng – Tuva-
Geiradatter), uppf. Björnar Rotvold, Norge, äg. Monika Ölén Krüger, Kulltorp 
Mkt lovande valp med korrekta proportioner. Mkt gott huvud. Välställda goda ben, 
utm mentalitet. Korrekta rörelser. Bästa valp. 
VALP 1, HP, BIR-valp 
 
Championklass, hanar: 
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 
Ngt stor och grov. Välskuret huvud. God kropp, vänställda goda ben. Bra päls & 
färger. Korrekta frambensrörelser. Mkt god mentalitet. 
CHKK 1, CK, 1BHK, BIM 
 
Juniorklass, tikar: 
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Gott huvud. Saknas en tand. Ngt lätt & ofärdig i kroppen än, ordinär benstomme. 
Bra vinklar fram, mkt trångt bak. Bra färger, saknar lite päls. Goda rörelser för 
övrigt. Utm mentalitet. 
JUNKL 1, JUNKK 1 
 
Unghundsklass, tikar: 
SV-06 Amira, S22581/2006, f. 060216 (Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia 
Odenfeldt Obitz, Vaxholm, äg. Elin Müller, Bagarmossen 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Välskuret huvud. Flotta linjer i kroppen. Välställda goda ben. Utm pälskvalité & 
färger. Utm mentalitet. Utm rörelser. 
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
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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: Mycket god 
Gott huvud. Ngt svag överlinje, ngt uppdragen buklinje. Bra benstomme. Önskar 
mer utvidgade extra tår på vänster framben. Utm färger & päls, goda rörelser. Mkt 
bra mentalitet. 
UKL 1, UKK 2, HP 
 
SKK Almare-Stäket, 2007-08-26, domare: Kurt Nilsson, Sverige 
 
Öppen klass, tikar: 
Tassan, S16030/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Karin 
Zelmerlööw, Saltsjö-Duvnäs 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Feminin med utmärkt huvud och uttryck. Bra öron. Goda proportioner. Kraftig med 
typiska vinklar. Utmärkta tassar fram. Kunde ha något bättre tår bak. Utmärkta 
rörelser. Championat 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR (SUCh) 
 
SKK Öland, 2007-09-01, domare: Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland 
 
Valpklass, tikar: 
Lhaxy’s Olivia, S45730/2007, f. 070126 (Pinken Saiton av Fjelleng – Tuva-
Geiradatter), uppf. Björnar Rotvold, Norge, äg. Monika Ölén Krüger, Kulltorp 
Välutvecklad. Ngt kortkroppad tik. Bra benstomme. Mkt bra huvud. Korrekta ögon 
o öron. Bra rygglinje. Ngt knappa bakbensvinklar. Ngt små o korta men dubbla 
sporrar. Typiska rörelser. Trevligt temperament. Bästa valp! 
VALP 1, HP, BIR-valp 
 
Unghundsklass, tikar: 
Mountjoy Angenäma Amelia, S43411/2006, f. 060519 (Mountjoy Yviga Yngve – 
SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Monika Ölén 
Krüger, Kulltorp 
Ganska liten o ännu lätt som helhet. Ngt kort i kroppen. Korrekt huvudform, men 
ngt smalt. Endast 4 framtänder i underkäken. Trångt pacerade hörntänder. I 
överkäken saknas också tänder. Korrekta sporrar på frambenen, på bakbenen 
mkt små. Ngt kort bröstkorg. Måste utvecklas o bli kraftigare. Rör sig ngt ostabilt. 
UKL 2 
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SKK Int Högbo Bruk, 2007-09-02, domare: Zidy Munsterhjelm-Ehnberg, Finland 
 
Valpklass, tikar: 
Kung Sunes Lovis, S69106/2006, f. 061208 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga 
Sune – SUCh Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Maria Hedström, Gävle 
Knappt 9 mån av utm typ o storlek. Underbart huvud m prima uttryck. Bra bett, 
ögon, öron. Välvinklad. Prima tassar o tår. Välansatt o buren svans. Prima hårlag 
o temperament. Mycket lovande. Typiska rörelser. 
VALP 1, HP, BIR-valp 
 
Öppenklass, 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 
Storlek: 40 cm 
Utm typ men tyvärr för stor. En aning långt nosparti i övr bra huvud. Prima bett, 
ögon o öron. Välvinklad. Tårna fram kunde vara mer utvecklade, bak bra. Något 
lösa tassar. Utm svans. Bra bröstkorg. Bra rörelser. Utm päls. Bra temperament. 
Priset p.g.a storleken. 
ÖKL 2 
 
Championklass, hanar: 
SUCh 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 
Utm typ o storlek. Vackert huvud. Prima ögon, öron o bett. Välvinklad. Utm fötter o 
tår. Bra bröstkorg, stark rygg, bra svans. Bra rörelser. Trevligt temperament. 
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIR 
 
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 
Utm typ, ngt stor. Vackert huvud. Bra ögon o öron, bett. Välvinklad. Bra tår o 
tassar. Utm bröstkorg o rygg. Välburen svans. Bra hårlag. Typiska rörelser. Bra 
temperament. 
CHKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB 
 
Championklass, tikar: 
SUCh Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (SUCh NUCh 
Ålvisheim’s Illuge Skald – Frida), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, Norge, 
äg. Maria Hedström, Gävle 
Utm typ o storlek. Utm bett, ögon o öron. Frambenstårna för små utvecklade. 
Acceptabla tår bak. Välvinklad fram, en aning sluttande kors o låg svans-
ansättning. En aning rund i bröstkorgen. Bra päls för årstiden. Bra rörelser. 
Trevligt temperament 
CHKK 1 
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God Jul & Gott Nytt År

Önskar

Kennel Canviva´s

Valpar planeras under 2008

Elin Müller
08-6489802

canvivas@bredband.net
www.canvivas.se
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3-årige Aspheims Foxy Lernæs 
//May Elisabeth Selbekk

10-årige Valle Norman
//Margareta Cronquist

8-årige Smilla 
SUCH SKUCH INTUCH Boromir Engla Eiktyrner
//Annika Turitz Garnaeus

5 ½ -årige
Lövheims Dvalin
//Bo och Gull-
Main Johnson

8 månaders 
Eriksro Chic Magic //Malin

Mountjoy Vidunerliga Vilma & 
Öskatens Tindra//Ingegerd Hinders
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Hallå där... 
 
... veterinär Kerstin Bergvall, har du fått in många enkätsvar om pseudopelade? 
 
– Hittills har jag fått in 32 enkäter, men jag vill gärna ha fler! Jag önskar att alla som har 
lundehund ska fylla i enkäten oavsett om hunden har haft pseudopelade  
(hårlöshet) eller inte. Pseudopelade är ett angrepp av immunförsvaret på kroppsegen vävnad, i 
detta fall mot strukturer i hårsäckarnas mittdel. 
 
o Vad tänker du göra med enkäterna? 
 
– Detta är en "ny" sjukdom, som vi behöver samla fakta runt, det vill säga öka kunskapen om. I 
detta skede samlar jag information, både vad det gäller debutålder, hur ovanligt det är, ev 
könsskillnad, utveckling med mera. Histopatologiskt har vi redan mycket information. Ytterligare 
steg kan bli att isolera "skyldiga" antikroppar och prognostiska faktorer. 
 
o Hur kom det sig att du blev intresserad av att ta reda på mera om lundisar och                
pseudopelade?  
         
– Det fanns inte beskrivet hos mer än en handfull hundar och ett ytterst fåtal katter, när jag 
råkade få en sådan patient. Jag har sedan dess sett fler, vilket ju givetvis väcker intresse för 
ökad kunskap.  
 
o Är det främst lundehundar som drabbbas? Vilka andra raser?  
 
– Det finns bara enstaka fall inom andra raser. 
 
o Vad tror du utlöser att immunförsvaret angriper och stör hårsäckar? En orsak, flera eller 
kombination av orsaker? 
  
– Det vet vi i dagsläget inte. 
 
o Vad är det som gör att immunförsvaret sen lugnar ned sig, det vill säga att hårlösheten 
försvinner?  
 
– Det finns nedreglerande faktorer finns som "stänger av" inflammatoriska angrepp, som regel  
Il10, TGFb o reg Tlymf, men det är ej klarlagt på dessa patienter 
 
 
 
PS Du kan ladda enkäten från SLS hemsida.  
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ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2007 
 
VILTSPÅRPROV 
2007-06-17, SBAK Västra, Vänersborg, domare: Roger Skoglund 
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
Sigyn av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka 
Tid: 42 min. Godkänd skottprövning: JA 
Moment 1. Spårningsförmåga: 
Start och sträcka 1: Tar snabbt an spåret. Klarar. Vinkel 1: Klarar ej, älg. 
Sträcka 2: Kryssande. Klarar. Vinkel 2. Klarar. Bloduppehåll. 
Sträcka 3: Kryssande. Klarar. Vinkel 3: Klarar med ringning. Återgång. 
Sträcka 4: Kryssande. Klarar. Vinkel 4: Klarar med ringning. 
Sträcka 5: Klarar utan tvekan. Kryssande Spårslut: Klarar med ringning 
Erhållna poäng spårningsförmåga: 1. Mindre god 
Moment 2. Arbetstempo: 6. Lämpligt 
Moment 3. Självständighet: Endast ett ingripande eller hjälp. 
Moment 4: Skottprövning: Godkänd. 
En pigg hane sm visar att han kan spåra men idag tycker om att gå ut på vilt flera 
gånger. Enligt förare har spårläggare med sig en låda med vilt i som han släpper 
ut efter hand. 
Öppenklass: 3pris 
 
2007-06-30, VSDK, Brastad, domare: Håkan Eklund 
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
Sigyn av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka 
Väder efter spårläggningen: Nederbörd: 12 mm Vind: 10 
Väder vid provtillfället samt terräng: 
Vind: Lätt Temp.: 16°C Myr/Mossmark Kuperat Barrskog/Lövskog 
Provförlopp: Tar an spåret utmärkt. Andra halvan av spåret lite oinspirerad. 
Att V u.a. Skott u.a. 
Spårtid: 26 min. 
Öppenklass: 1pris 
 
LYDNADSPROV 
2007-08-31, Kil, domare: Kjell Edström 
Eriksro Chic Magic, S42753/2006, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppengs 
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. 
Lena Sjöström, Karlstad 
Klass 1: 0 pris Poäng: 98,5 
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Öppet brev från Barbro Gustavsson, Ösmo 
 
”Kära vänner i N, DK, L och S 
 
Tänk vad tiden går. För 19 år sen gick jag med i Svenska Lundehundsällskapet och det är 
mycket som har hänt sen dess. 
Många av er kanske minns att jag var ordförande i flera år och fick upp ett fungerande SLS med 
ett gott samarbete ihop med Norge. 
Vi hade bland annat återkommande gränsträffar vart annat år, som vi skiftades om att 
arrangera. Det var inga utställningar, så icke utställningshundar var också välkomna. Vi 
träffades under en helg och hade jätteroligt med våra hundar. Olika aktiviteter båda dagarna för 
hundarna och ett fint samkväm för oss hundägare på kvällen. Vilka fina kontakter vi fick och 
många vänner. Vilka helger. 
Men livet var inte alltid lätt. Minns ni den mycket tragiska händelsen när hela huset, ja gården 
brann upp hos vår kassör? Våra SLS-räkenskaper fanns också där och allt som vi i SLS ägde. 
För SLS räkning ordnade jag upp det hela. Sophie Schönheyder i Norge hjälpte mig med att få 
fram N-medlemmar som betalt sitt medlemskap hos oss. Sophie hjälpte mig också med mycket 
annat material. Tack Sophie för all hjälp. Hoppas att du får tidningen nu igen så att du ser det 
här. 
 
När det var dags för bokslut och vår revisor gick igenom allting så hade vi inte glömt någonting. 
På den tiden var vår revisor även revisor till yrket så hon visste vad allt handlade om. 
Hans och jag har under åren fått många lundehundsvänner, inte minst utomlands och på sista 
åren har jag hjälp många av er som haft problem med t ex att ni har betalt årsavgiften men inte 
fått tidningen och det gäller flera av er, ni som betalt jubileumsboken och inte fått den, ni som 
beställde boken och blev bortglömda och ni som har beställt material från SLS bland annat 
kompendiet men efter fem månader fick jag det och kunde skicka det vidare ut i Europa och 
mycket annat som ni ringt och frågat om. Det var jättetrevligt att få prata med er när ni ringde 
och ville ha hjälp, men jag tror att styrelsen blev litet småsur på mig för att jag ordnade upp det, 
som dom inte klarade av. 
Ni som frågade mig och ni var flera stycken om SLS verkligen fick göra som dom gjorde, att 
bjuda in domaren som ska döma dagen efter på grillpartyt och umgås med honom? I andra 
länder hade det inte fått gå till så här. 
Enligt Svenska Kennelklubbens bestämmelser för utställning så får det inte finnas situationer 
där förtroendet för domarens opartiskhet kan ifrågasättas. 
Detta borde ansvariga för utställningen och domaren veta och jag håller med er om att det såg 
inte vackert ut. 
 
Ni som undrar över IL. Alla möjliga konstiga dieter har jag läst om, men ingen frågor oss hur vi 
gör. Vi har haft Bosse som blev 12 år (men han dog inte av IL) och nu har vi Roffe som är 7 år. 
Två pigga och alerta hundar som inte är ”sjuka”. Ni får gärna ringa och fråga så ska jag berätta 
hur det har fungerat för oss. 
 
Ett råd till er som har litet större hundar. Var observant så domarelever inte lyfter huvudet och 
drar upp hunden på tårna för då blir mankhöjden fel. Det var detta som hände Olle på den 
norska utställningen i Morokulien. Jag bad den andre domaren att mäta honom och han gjorde 
det två gånger. Olles höjd hade då sjunkit 1,8 cm. Då stod Olle på sina tassar. Så stor kan 
skillnaden bli. 
 
Äntligen har det blivit ordning av utdelandet av Tor och Etnas vandringspokal för bästa tassar. 
Detta är ett gammalt pris som delades ut första gången 1982. Varför inte detta pris kunde 
användas då SLS började arrangera egna utställningar kan jag inte förstå. Kanske var det för 
att vi hade för många inteckningar i detta tasspris redan då för nog kan man tycka att det är 
konstigt med två tasspris i samma klubb. 61



 
Kan ni förstå hur det kännas att bli riktigt utskälld på en utställning? Jag blev inte utskälld av 
hundarna utan av vår vice ordförande som också fanns där med sin hund. Hon gjorde ett 
påhopp på mig när jag gick fram och gratulerade vinnaren. Olle blev BIM den dagen. Hon skrek 
och skällde ut mig hur besvärlig och djävlig jag var för att jag inte ställde upp och hjälpte till. Jag 
hade varit i kontakt med henne några dagar tidigare angående att jag ville ha 
anmälningsblanketter till Morokulien då dessa inte fanns att få på nätet. Jag skulle skicka 
blanketterna vidare. Hon passade på att tala om hur bra hon var och att hon kunde det här med 
utställningar. Det kan väl så vara, men vad bryr jag mig om det. För att hon är en besserwisser 
bara för att hon haft Lundehund ett par år så ska hon därför inte läxa upp folk hur som helst. 
Lite skick och fason måste man ha. Troligen gick hennes ilska ut över mig bara för att hennes 
hund inte vann i Avesta. Att hon talade om hur bra hon var skulle kanske kompenseras med att 
blanketterna inte fanns på Internet i tid. 
 
Som sagt mycket har hänt under åren men det här sista har fått mig att förstå att det är så här 
SLS vill bli av med de gamla medlemmarna. Så därför slutar Hans och jag att stödja SLS med 
vårt medlemskap. 
Vi täcker inte släppa kontakten med våra vänner och vi ses på utställningar.” 
 
 
Angående parning 
 
I samtal med en lundehundsägare som hade en tik som snart skulle till att löpa så kom jag med 
förslaget att hon kunde använda Olle (Ask) om linjerna stämmer men då fick jag höra att 
uppfödarna hade fått rådet att inte använda Olle till parning för att han är så stor. Olle är 1,5 cm 
för hög men har inget annat fel enligt domarna som dömt honom de senaste två åren.  
 
Norges avelsråd som har 40 års erfarenhet anser att alla lundehundar skall nyttjas oavsett om 
dom är litet större. För det är inte sagt att avkomman bli stor. 
Avelsrådet ska ge tips om lämpliga hanar för att främja så att det inte blir inavel och det är bra 
och även i mån se till att rasen hålls rastypisk. Ett som är rastypiskt är bland annat tassarna. 
Vår Bosse hade enorma tassar och tog tasspris både i Norge och i Sverige, men han hade IL. 
Trots IL var han en mycket fin utställningshund med många BIR och BIM. 
Vår Harri hade även han mycket bra tassar och tog tasspris i Norge och Sverige. Han hade inga 
fel tyckte utställningsdomarna. Han var en mycket vacker hund och hade många 
utställningsmeriter. Han blev bland annat årets Lundehund 1999. 
 
Vår Olle har också enorma tassar och har tagit tasspris i Norge och Sverige men han är lite 
stor, 1,5 cm för hög. Olles patellastatus är 0 och utställningsdomarna har i övrigt inte hittat 
några fel på honom de två sista åren. 
 
Men ingen av våra hundar har tydligen varit lämpliga till avel. Man kan ju fråga sig Varför? 
Avelsrådet här i Sverige kanske väljer ut lämpliga hanar för parning efter val av ägare och inte 
efter hanhunden. Det går inte att hålla parningen inom ”familjen” och med det menar jag bästa 
vännerna. 
Om man inte kan avla på hundar som är lite stora och inte avla på hundar som har IL (IL ligger 
latent hos alla lundehundar) och inte på hundar som är helt perfekta (som Harri) men hos fel 
ägare… då bör man inte heller avla på hundar som har för stort underbett, dåligt utvecklade 
extratår eller har en patellaluxation med status 2 och 3. 
 
Risken för att rasen dör ut blir då stor 
 
Barbro. 
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Styrelsens svar  
 
”Först av allt vill vi tacka dig för ditt hängivna arbete för Svenska Lundehundsällskapet. 
Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt har bidragit till Svenska Lundehundsällskapet 
genom att jobba ideellt eller bara genom att var medlem. Alla ni har bidragit till att det finns en 
klubb idag. 
Alla vi som jobbar inom klubbverksamhet vet att man lägger ner massor av tid och engagemang 
i detta. Sällan får man något tack eller beröm så det känns extra trist att få så mycken 
ovederhäftig kritik av en före detta ordförande som vet hur mycken tid man avsätter för detta 
jobb. 
 
Vad gäller att medlemmar inte har fått sin tidning eller beställt material så är vi inte upprörda 
eller irriterade att du har hjälpt till, men vi undrar varför man inte kontaktar sittande styrelse, eller 
varför du inte hänvisar dit. 
 
Valberedningen välkomnar med glädje förslag på medlemmar som är auktoriserare revisorer 
och vill ställa upp som revisorer i vår klubb. Valberedningen välkomnar självklart alla förslag till 
medlemmar som vill jobba i klubben oavsett arbetsuppgift. 
 
Vad gäller att domaren var med på ett grillparty så har vi fullt förtroende för att vår domare är 
kompetent nog att kunna skilja på människa och hund. Att samtala med någon utställare dagen 
innan på ett grillparty är inte en sådan situation som på något sätt kan skada förtroendet för 
domaren. Dessutom var grillpartyt öppet för alla. 
Har du synpunkter på detta så står det dig fritt att anmäla detta till Svenska Kenneklubbens 
domarkommitté, som får utreda om något otillbörligt har skett. Att skriva en insändare i vår 
tidning är väl ändå inte rätt forum att smutskasta vår eminenta och välrenommerade domare på. 
 
När man mäter hundens mankhöjd så ska hunden inte vara ihopsjunken utan stå stadigt och i 
stolt position för att få en korrekt höjdangivelse. Det är alltid tjänstgörande domare som är 
ansvarig för vad som händer i ringen. 
 
Vad gäller IL är det kul och glädjande att ni vill dela med er av de erfarenheter ni har av 
sjukdomen. Synd att ni inte har skrivit något om det i tidningen tidigare så alla våra medlemmar 
hade kunnat få tips och råd. 
 
Det är mycket glädjande att Tor & Etnas VP efter många år åter är på vandring. 
Historien bakom varför det inte har delats ut på flera år är följande: 
I statuterna står att priset ska delas ut på SSD’s Derbyutställning. SSD lades ner och nya 
specialklubbar startades varav SSUK fick ansvar för Lundehund. Det var lite turbulent och det 
tog några år innan SSUK hade kommit igång ordentligt. Och då visste ingen när och var detta 
pris skulle delas ut. Men till slut så kom man i kontakt med givarna av priset och man bestämde 
vart det skulle delas ut. 
Priset var aldrig i Svenska Lundhundsällskapets ”ägo”. Därför instiftades ett annat VP att 
utdelas på våra egna utställningar. 
 
Barbro, du skriver att du blev utskälld på en utställning och det beklagar vi om du uppfattade det 
så.  Samtalet på utställningen handlade om att det enligt tradition alltid har anordnats en 
gemensam middag med Norska Lundehundsklubben vid gränsträffarna, som också 
arrangerades. Då nämnde du även detta med anmälningsblankett och du blev upplyst om att 
den fanns på hemsidan, att den hade gått ut i tidningen och annars kunde man använda SKK’s 
tresidiga anmälningsblankett. Om man är missnöjd med något och har skarpa åsikter om det så 
måste man vara beredd att hjälpa till om man vill ha det på annat vis.  
 
Det känns mycket tråkigt att ni inte längre vill vara kvar som medlemmar. Det beklagar vi djupt. 
Vi önskar er all lycka till i fortsättningen med era hundar både i utställningsringen och utanför.” 
 
Styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet. 63



Svar på insändare: ” 
Angående parning” skrivet av Barbro Gustafsson. 
 
SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning   
    
Att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, 
jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla rasers specifika 
egenskaper. 
 
Att förmedla en god övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, 
praktisk avel och uppfödning. 
 
Att lämna information och råd i avelsfrågor, vilket skall baseras på god kunskap om 
gällande hälsoprogram, djurskyddsförordning och djurhållningsföreskrifter. 
 
 Att informera om innebörden av SKK:s grundregler  
 
Avelsrådets roll är inte att rekommendera specifika hanhundar. Om någon frågar på en 
specifik hund så svarar avelsrådet på dessa frågor. Avelsrådet kan självklart inte tvinga 
någon uppfödare att använda specifika hanar, utan det är ett beslut som helt och fullt 
ligger hos tikägaren. Till saken hör att det inte har funnits så många tikar i aveln så alla 
hanar kommer inte att användas även om enskilda hanhundsägare önskar att just deras 
hane skall gå i aveln. 
 
Allt avelsarbete innebär att man måste prioritera, för man kan inte ta hänsyn till alla 
egenskaper. Har man en stor tik vill man kanske inte para med en stor hane. Har man en 
tik med dåligt bett vill man kanske inte para med en hane med dåligt bett. Och de besluten 
tas också av den enskilda uppfödaren. I mitt arbete som avelsråd kan jag bara 
rekommendera att man måste ha stor acceptans för att vi inte kan selektera på för många 
exteriöra detaljer. Vi måste först och främst värna om låg inavelskoefficient, sunda och 
friska hundar.   
 
Vi har det väl förspänt inom svensk Lundehund då vi har två egna avelsbaser på vår 
hemsida bara för lundehund PawPed & LundehundPedigreeSearch. Man kan också gå in 
på www.skk.se och klicka vidare till avelsdata och där kan man också göra provparningar 
och få fram inavelskoefficient på olika kombinationer. På vår hemsida finns även en lista 
på avelshanar som står till aveln och det är en lista som är helt frivillig och vem som helst 
kan lägga in sin hanhund, under förutsättning att han har 2 normalt belägna testiklar och 
att ägaren är medlem i SLS. 
 
Glädjande är att så många nya uppfödare har kommit in i vår ras och att 
inavelkoefficienten på vår ras sjunker hela tiden. 
 
 
Monika Jansson 
Svenska Lundehundsällskapets avelsråd 
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Vill du bli aktivitetsombud?

Vi är redan några stycken, men vi blir gärna fler

Att vara aktivitetsombud för ett geografiskt område innebär att man ordnar till 
exempel hundpromenader för lundehundsägare, korvgrillarträffar med tillfälle att 
prata lundehundar eller vad man nu kan hitta på för kul att göra tillsammans med 
andra lundehundsägare.

Vi som redan finns är
Cecilia Obitz, Stockholm, tel 08-541 370 47
Maria Hedström, Gävle, tel 026-910 68
Johanna Olsson, Sölvesborg, tel 0456-508 41

Hör av dig till Cecilia om du också vill vara med.

_________________________________________________________________

Vilken skillnad på 
tassar!

Detta är en röntgenbild på en 
lundehundstass till vänster 
och en vanlig hundtass till 
höger.
Bilden kommer från boken
The International 
Encyklopedia of Dogs, edited 
by Stanley Dangerfield och
Elsworth Howell.
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ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2007 
 
RALLY LYDNAD 
2007-05-13, Lörenskog, domare: Solveig Zetterström 
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
Sigyn av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka 
Bedömning: 
2: Dbl kommando/Skjev sitt/dekk etc. mer än 45 g. 3. Treghet vid sitt/dekk etc. 
4. Stram line 5. Dbl kommando 6. Dbl kommando 7. Stram line 
9. Dbl kommando 10. Dbl kommando 11. Dbl kommando 
12.  13. Snusing på bakken, hindre og lign 14. Skjev sitt/dekk etc…. 
15. Stram line 17. Stram line 
Nybegynner B Poäng: 167 Förbrukad tid: 2.50.62 Placering i klassen: 4 
 
2007-07-29, Böle 
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
Sigyn av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka 
Bedömning: 
2. Dbl kommando 4.  5. Mer enn ½ m fra förer/skiltet 
9. Dbl kommando 10. Dbl kommando 11. Ikke i ro på bli övelsene 
12. Treghet vid sitt/dekk etc. 
Avansert Poäng: 186 Förbrukad tid: 2.31   Placering i klassen: 3 opprykk 
 
2007-07-29, Böle 
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
Sigyn av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka 
Bedömning: 
1. Stram line 3.  5.  6. Stram line 7. Stram line 
8. Treghet vid sitt/dekk etc. 10. Stram line 12.  
Avansert Poäng: 191 Förbrukad tid: 2.03   Placering i klassen: 3 opprykk 
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Önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 

  

 

 
 
 

                        Paluna’s Launa Geiradotter ”Yksi” vårt lilla yrväder har varit 
                        utställd  2 gånger i valpklass med BIR och BIG 2 som bästa 
                        resultat.I gång i ukl och  blev 2 BT med CK.Nu har Yksi och 
                        SUCH.Kveikja Emil-Vorbodi ”Björne”fått fyra valpar 1 hane 
                        och tre tikar.Intresserade kan ringa eller maila oss. 
                        Tel:0930-12176 
                         Mailadress kennel.navahoos@spray.se 
                         Valpar planeras under våren 2008 
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