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VÄLKOMMEN LÖRDAG 12 APRIL  
TILL EN LÄRORIK OCH TREVLIG DAG 
 I STOCKHOLM 
 
Vi börjar dagen med ett uppfödarmöte som startar kl 10.00 med föreläsning av 
Hans-Åke Sperne, lärare i anatomi/bedömningstenik, exteriördomare med mera.  
Han kommer att bland annat berätta om hundens anatomi, rasstandardens 
betydelse liksom exteriörbedömningens betydelse och lundenhundens lilla 
avelsbas. 
Därutöver presenteras lundehundens RAS av klubbens avelsråd 
Självklart finns det tillfälle till diskussion och utbyte av erfarenheter under dagen. 
 
Kursen kostar 300 kr och då ingår för- och eftermiddagsfika, en lättare lunch samt 
frukt och vatten. 
 
Klockan 17.00 börjar Lundehundsällskapets årsmöte i samma lokal, det vill säga 
Svenska Båtunionens kansli på af Pontins väg 6 på Djurgården. 
 
Anmälningstiden till kursen har visserligen gått ut, men vill du ändå vara med? 
Kolla med antingen Cecilia Obitz, 070-777 38 60, eller Elin Müller, 070-457 89 35. 
 
 
Innehållsförteckning 
 
4 Ordförandespalt   32 Födda valpar 2007 
5 Utställning Trondheim  35 Utställning Värnamo 
6 Avelstatistik   36 Artiklar-SSUK 
10 Danska tillbakablickar  38 Lokis liv 
16 Socialisering   42 Certgalleri 2007 
21 Pressmeddelande SKK  53 Danskregistrerade hundar 
24 Tor och Etnas vandringspris  54 Är hunden dopad? 
26 Mer än bara hundutställning  55 Årets Lundehund 2007 
28 Farligt att äta   56 Eva och Puh 
 
 
 
Redaktionen vill tacka alla medverkande i detta nummer, vi har fått 
ovanligt många bilder och texter och det gör oss väldigt glada. 
Fortsätt så!! 
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Det som göms i snö… 
 
Härlig är den tid som vi nu har framför oss. När ljuset och värmen  återkommer 
och man kan vara ute länge på kvällarna. 
 
När jag i dag gick på lunchpromenad med hundarna kom jag att tänka på Robert 
Karl Oskar Brobergs gamla slagdänga ”Det som göms i snö…”  
För allt som alla hundarna uträttat under vintern kunde vi nu se spår av och det 
var inga roliga spår vi såg, det var både stora och små högar. 
 
Även om man har sin närmaste rastmark i en liten skogsdunge, tycker jag att man 
ska ta upp efter sin hund när skogsdungen ligger i ett tättbefolkat område. Dessa 
små skogsdungar besöks av många människor och framför allt av många barn. 
Det är inte kul att se eller trampa i lämningarna som våra kära vovvar lämnat efter 
sig.  
Men visst, jag kan hålla med om att det ibland känns onödigt att offra en påse på 
den lilla lilla korv som en Lundehund brukar åstadkomma. Men är man en 
ansvarstagande hundägare, vilket jag tror att ni alla är, så plockar man upp efter 
sin hund, eller hur? 
 
Om några dagar har Lundehundsällskapet sitt årsmöte och jag hoppas att många 
medlemmar deltar. Önskemål har framförts om att man skulle lägga årsmötet 
tillsammans med någon aktivitet och därför har vi i år lagt årsmötet tillsammans 
med klubbens andra uppfödarmöte.  
Ett möte som jag ser fram emot att delta i, jag tror att det kommer att bli en otroligt 
lärorik dag oavsett om man är ny eller gammal i sitt hundägande. Att vara 
uppfödare är inte det viktiga för att delta, det är lika viktigt att du som är 
hanhundsägare deltar.  
 
Du vet väl att klubben tagit fram en liten informationsfolder som man kan ge till de 
som vill ha mer information om vår ras. Vill du ha några foldrar kan du maila mig 
på cobitz@telia.com så skickar jag  några exemplar. 
 
23 augusti kommer Lundehundsällskapet att ha sin inofficiella utställning med 
Lundehundsträff i Värnamo, se annons på annan plats i tidningen. Jag hoppas att 
många Lundehundar med sina ägare kommer. Vad kan väl vara en bättre 
avrundning eller avslutning på sommaren 2008? 
 
Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt skön vår och sommar, kanske ses 
vi på någon utställning eller annat hundarrangemang innan hösten åter är över 
oss. 
 
Cecilia Obitz 
ordförande  
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Velkommen til 
 

Norsk Lundehund Klubbs 
 

Spesialutstilling  7. juni 2008 
 

På Øysand Camping like sør for Trondheim. 
 

Dommer er Harald Aune, Norge. 
 

Påmeldingsfrist 18. mai -08. 
Utenlandske utstillere kan betale på utstillingen. 
Utenlandske hunder som ikke har stilt i Norge tidligere, må ta med 
originale registreringspapirer. 
 
Det blir felles middag lørdag kveld, med kaffe, kaker og dessert. Pris kr. 
175.-.  
Bindende påmelding her er også 18. mai. 
 
Fredag kveld blir det en uformell grillkveld der hver tar med sin mat og 
drikke. 
 
De som har vandrepokaler fra Morokulien blir tilskrevet. Disse må vi 
også få innen 18. mai, det er dermed for sent å bringe dem med til 
utstillingen.  
Øysand Camping har hytter, leiligheter og campingvognplasser like ved 
utstillingsområdet. 
 
Dagen etter  er det NKK-utstilling  på Støren, 4-5 mil lenger sør, langs 
E6. Her er det mulig å få norsk Cert og CACIB. 
 
Alle nødvendige opplysninger blir lagt ut på Norsk Lundehund 
Klubbs hjemmeside rett etter påske. 
De kommer også i Lundehund-Nytt første del av april. 
 
Alle spørsmål kan rettes til  Unni Hofstad, tlf. ++743 93 861 eller e-post 
unni@hofstad.cc
Eller til Solvor Melum, tlf. ++73 83 70 28 eller til e-post 
solvor.melum@c2i.net
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LUNDEHUNDSTIKAR ANVÄNDA I AVEL I SVERIGE 1990-2007 Källa: SKK Avelsdata

Antal kullar:   71     Totalt valpar:   198     Kullsnitt:   2,8
Hundens andel av rasen

1990- 1990- 1990- 1990- 1990- Totalt Totalt
2007 2007 2007 2007 2007

Regnr Namn
% Antal 
kullar

% 
Antal 
valpar

Antal 
kullar

Antal 
valpar

Kull-
snitt

Antal 
kullar

Antal 
valpar

S40908/96 Pigunetts Ylva-Lunde 5,6 6,1 4 12 3 4 12
S28685/94 Pigunetts Victoria-Lunde 4,2 5,6 3 11 3,7 3 11
N15625/88 Maahornet's Emma 4,2 5,1 3 10 3,3 3 10
S57573/2000 Boromir Miranda 4,2 5,1 3 10 3,3 3 10
N23262/88 Lundeheim's Ira 4,2 4,5 3 9 3 3 9
S53641/2000 Silversound's Gee-Gee 4,2 4 3 8 2,7 3 8
S15559/89 Stugåsens Lova 4,2 2,5 3 5 1,7 3 5
N06096/87 Viliten's Cindye 2,8 4 2 8 4 2 8
S20973/2003 Molly 2,8 4 2 8 4 2 8
S20338/94 Icetops Rita Norman 2,8 3,5 2 7 3,5 2 7
S41245/2002 Mountjoy Snofsiga 2,8 3,5 2 7 3,5 2 7
S64229/2004 Erle 2,8 3,5 2 7 3,5 2 7
N09943/98 Linesviken's Saga 2,8 3 2 6 3 2 6
S17086/94 Mountjoy Nosiga Nora 2,8 3 2 6 3 2 6
S49202/2003 Mountjoy Ulrika Eriksro 2,8 3 2 6 3 2 6
S35135/2005 Fenja Smilla 2,8 2,5 2 5 2,5 2 5
S46262/89 Vallersmaden Assi- 2,8 2,5 2 5 2,5 2 5
S31811/87 Stugåsens Gunni 2,8 2 2 4 2 2 4
S25284/91 Mountjoy Mumsiga 2,8 1 2 2 1 2 2
N09177/99 Bella 1,4 2 1 4 4 1 4
S15564/2006 Paluna's Launa 1,4 2 1 4 4 1 4
S37191/2002 Två Kronors Arn's Sissel 1,4 2 1 4 4 1 4
S53640/2000 Silversound's Ella- 1,4 2 1 4 4 1 4
N15874/84 Lommi 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S19192/92 Boromir Anni-Adele 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S28357/89 Amanda 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S42844/2005 Lundesmias Moa 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S44148/93 Icetops Peppsi 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S51025/2006 Lövheims Hlora 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S55333/2002 Navahoos Ginnie 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S57575/2000 Boromir Elsa Eisengrim 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S60764/2005 Huldra Av Vinterskogen 1,4 1,5 1 3 3 1 3
N00386/98 Tuss 1,4 1 1 2 2 1 2
N02995/98 Urd Av Strandbo 1,4 1 1 2 2 1 2
N08304/87 Hammerveien's Frike 1,4 1 1 2 2 1 2
N29057/86 Mira Misa 1,4 1 1 2 2 1 2
S21757/90 Stugåsens Ronja 1,4 1 1 2 2 1 2
S55649/2000 Eriksro Vilda Artemis 1,4 1 1 2 2 1 2
S59857/2004 Mountjoy Xofistikerade 1,4 1 1 2 2 1 2
N10432/00 Nora 1,4 0,5 1 1 1 1 1
S10728/2001 Tuss 1,4 0,5 1 1 1 1 1

S20104/99 Boromir Målfrid Månfaxe 1,4 0,5 1 1 1 1 1
S48683/2002 Lupachis Heidrun 1,4 0,5 1 1 1 1 1
S66487/2006 Atla Skaldsdottir 1,4 0,5 1 1 1 1 1
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LUNDEHUNDSHANAR ANVÄNDA I AVEL I SVERIGE 1990-2007
Källa: SKK Avelsdata

Hundens andel av rasen
1990- 1990- 1990- 1990- 1990-
2007 2007 2007 2007 2007

Regnr Namn

% 
Antal 
kullar

% 
Antal 
valpar

Antal 
kullar

Antal 
valpar

Kull-
snitt

Antal 
kullar

Antal 
valpar

N02973/98 Pluto 12,7 13,6 9 27 3 9 27
N01338/84 Charmör Av Åsen 7 8,6 5 17 3,4 5 17
S11503/2005 Aspheims Trollunge 5,6 5,1 4 10 2,5 4 10
FIN41148/02 Trofast Av Vinterskogen 4,2 5,1 3 10 3,3 3 10
S52958/91 Icetops Ludvig 4,2 5,1 3 10 3,3 3 10
S48494/2001 Ingo 4,2 4 3 8 2,7 3 8
S41243/95 Boromir Hugo Hrimfaxe 4,2 3,5 3 7 2,3 3 7
S56277/89 Forsbergets Corro 4,2 3 3 6 2 3 6
S32499/2002 Kveikja Emil-Vorbodi 2,8 3,5 2 7 3,5 2 7
S37192/2002 Två Kronors Arn's Nicke 2,8 3,5 2 7 3,5 2 7
S41244/2002 Mountjoy Spralliga Sune 2,8 3,5 2 7 3,5 2 7
FIN11881/03 Tja-Tir's Viljar 2,8 3 2 6 3 2 6
S33394/96 Icetops Tulo Norman 2,8 3 2 6 3 2 6
N16913/91 Courtleet's Birk 2,8 2 2 4 2 2 4
S58944/2000 Amled 2,8 2 2 4 2 2 4
N05222/97 Lyrypa's Bob-Tjalve 1,4 2 1 4 4 1 4
N15624/88 Maahornet's Loke 1,4 2 1 4 4 1 4
S25283/91 Mountjoy Mallige Mårten 1,4 2 1 4 4 1 4
S32498/2002 Kveikja Evert-Gjafar 1,4 2 1 4 4 1 4
S63788/2004 Mountjoy Yviga Yngve 1,4 2 1 4 4 1 4
N03382/97 Dykebo's Einar 1,4 1,5 1 3 3 1 3
N12517/94 Möstertunet's Trym 1,4 1,5 1 3 3 1 3
N13555/93 Lyngåsen's Lukas 1,4 1,5 1 3 3 1 3
N15699/84 Hod Iii Av Valpåsen 1,4 1,5 1 3 3 1 3
N22796/89 Hjallis Av Valpåsen 1,4 1,5 1 3 3 1 3
N31525/86 Maahornet's Nupen Iii 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S42856/91 Stugåsens Dovregubben 1,4 1,5 1 3 3 1 3
S63607/2004 Två Kronors Berra 1,4 1,5 1 3 3 1 3
DK03279/97 Thor 1,4 1 1 2 2 1 2
FIN31206/00 Amled 1,4 1 1 2 2 1 2
FIN37088/04 Cliffhanger Daniel 1,4 1 1 2 2 1 2

N11443/04
Skreppeng's Tommy  
Tigergutt 1,4 1 1 2 2 1 2

N12433/88 Aspgreinas Gaute 1,4 1 1 2 2 1 2
N36150/86 Mickel Av Åsen 1,4 1 1 2 2 1 2
S59264/89 Lundecock's Karl-Brynjar 1,4 1 1 2 2 1 2
DK19833/2001 Ulfrigga Lundes Eske 1,4 0,5 1 1 1 1 1
FIN37624/03 Eriksro Mirakel-Mannen 1,4 0,5 1 1 1 1 1
N11311/88 Pelle Av Valpåsen 1,4 0,5 1 1 1 1 1
N28456/90 Balder 1,4 0,5 1 1 1 1 1

Antal kullar:   71     Totalt valpar:   198     Kullsnitt:   2,8

Totalt Totalt
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AVELSSTRUKTUR BARNBARN (TIKAR)  I SVERIGE 1990-2007
Källa: SKK Avelsdata

* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och 
   Dessa räknas ej med i annan statistik.
Antal hundar:   38

Regnr Hundnamn Föd.år
Sv.födda 

avk.
* Övr. 
avk

Sv. 
barnbarn

* Övr. 
barnbarn

S53641/2000 Silversound's Gee-Gee 2000 8 1 20 1
N09943/98 Linesviken's Saga 1998 6 0 14 2
SF37827/93 Mar-Lini Bon-Bon 1993 0 4 12 8
S28685/94 Pigunetts Victoria-Lunde 1994 11 0 12 0
S57575/2000 Boromir Elsa Eisengrim 2000 3 0 11 0
S55649/2000 Eriksro Vilda Artemis 2000 2 0 11 0
N26543/94 Åskrogh's Kornelia Vendi 1994 0 2 8 0
S19192/92 Boromir Anni-Adele 1992 3 0 7 0
N15942/98 Bab Tiril 1998 0 2 6 3
S20338/94 Icetops Rita Norman 1994 7 0 6 0
S25284/91 Mountjoy Mumsiga Märta 1991 2 0 6 0
N10588/93 Lyrypa's Bera 1993 0 4 4 8
N00386/98 Tuss 1997 2 0 4 1
S55332/2002 Navahoos Geira Glittre 2002 0 2 4 1
S49202/2003 Mountjoy Ulrika Eriksro 2003 6 0 4 0
N09177/99 Bella 1999 4 0 3 2
S37191/2002 Två Kronors Arn's Sissel 2002 4 0 3 0
N24718/95 Iris 1995 0 2 3 0
FIN37439/98 Silversound's Ella-Cinderella 1998 0 5 2 3
S41245/2002 Mountjoy Snofsiga Selma 2002 7 0 2 0
DK06640/98 Nysom Alteva 1998 0 1 1 1
N28733/93 Ylva 1993 0 5 0 9
N15940/98 Urda 1998 0 7 0 5
S59411/92 Pigunetts Unique Daisy 1992 0 1 0 4
N02124/99 Linesviken's Hera 1999 0 4 0 3
N14490/96 Guri Av Finngambukt 1996 0 3 0 3
FIN18041/95 Silversound's Anastasia 1995 0 2 0 3
FIN25992/98 Sunninkauhu Doris 1998 0 1 0 3
FIN34139/00 Eriksro Monne Demeter 2000 0 1 0 3
S15305/93 Sagovärlden's Pippi Långstrump 1993 0 1 0 3
N02697/98 Ålvisheim's Enja 2002 0 3 0 2
N18129/95 Silla Lill Av Finngambukt 1995 0 1 0 2
S21757/90 Stugåsens Ronja 1990 2 0 0 1
FIN34071/99 Recknagel Galinakulakoova 1999 0 3 0 1
FIN14240/97 Silversound's Daiga-Duu 1997 0 3 0 1
N00615/98 Fröja 1997 0 2 0 1
N19142/95 Beyla 1995 0 2 0 1
S49200/2003 Mountjoy Ultra Eriksro 2003 0 1 0 1
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AVELSSTRUKTUR BARNBARN (HANAR) I SVERIGE 1990-2007
Källa: SKK Avelsdata

* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer 
   Dessa räknas ej med i annan statistik.
Antal hundar:   33

Regnr Hundnamn Föd.år
Sv.född
a avk.

* Övr. 
avk

Sv. 
barnbarn

* Övr. 
barnbarn

S41243/95 Boromir Hugo Hrimfaxe 1995 7 0 14 2
S58944/2000 Amled 2000 4 0 14 0
S25283/91 Mountjoy Mallige Mårten 1991 4 0 12 0
FIN31206/00 Amled 2000 2 3 11 3
N03382/97 Dykebo's Einar 1996 3 0 11 0
N07159/99 Herkules 1999 0 10 10 8
N13555/93 Lyngåsen's Lukas 1993 3 2 10 0
N05222/97 Lyrypa's Bob-Tjalve 1997 4 3 9 6
FIN41148/02 Trofast Av Vinterskogen 2002 10 3 9 1
S52958/91 Icetops Ludvig 1991 10 0 7 0
DK28002/94 Bjarke 1994 0 2 6 3
N28456/90 Balder 1990 1 0 6 0
N26304/93 Buster 1993 0 7 4 15
FIN11881/03 Tja-Tir's Viljar 2002 6 2 4 1
N11443/04 Skreppeng's Tommy 2004 2 8 4 1
N17721/03 Ålvisheim's Illuge Skald 2003 0 2 4 0
N16913/91 Courtleet's Birk 1991 4 0 3 1
S48494/2001 Ingo 2001 8 0 3 0
N01727/96 Lyngåsen's Minus 1995 0 4 2 2
DK02209/2000 Ulfrigga Lundes Edvard 1999 0 2 1 1
N16674/92 Åskroghs Ålve 1992 0 9 0 11
N00711/97 Ålvisheim's Drott 1996 0 2 0 10
N12517/94 Möstertunet's Trym 1994 3 3 0 6
N03266/98 Paluna's Viljar 1998 0 4 0 6
N19092/94 Brian Av Finngambukt 1994 0 3 0 6
N31353/90 Courtleet's Fjalar Kvitfot 1990 0 1 0 5
S55205/92 Mironik's Brynolf 1992 0 1 0 4
N09955/98 Linesviken's Ving-Tor 1998 0 7 0 3
N02399/98 Lundex 1997 0 2 0 3
N38580/90 Vabråtens Casanova 1990 0 1 0 3
N18074/00 Lövheims Alsvinn 2000 0 6 0 2
N01392/93 Odin Av Åsen 1992 0 2 0 2
S42856/91 Stugåsens Dovregubben 1991 3 0 0 1
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Året der gik - 2007 
 
Avl og opdræt 
Vi har i de senere år oplevet en nedgang i antal Lundehunde i Danmark. 
Sundhedstilstanden er som den altid har været, men mange hunde er faldet fra på grund 
af alderdom. Jeg håber, at årets stigning i antal af unge hunde medfører, at vi i de 
kommende år igen vil se en øgning af den danske Lundehundebestand. 
  
I Danmark er der i øjeblikket 91 Lundehunde – 41 hanhunde og 50 tæver. Dette er en 
nedgang på 5 i forhold til sidste år. 
 
I 2007 er der født 8 hvalpe fordelt på 4 kuld. Der er importeret 4 hvalpe. Fra Norge 2 
hanner og 1 tæve. Fra Luxemburg 1 tæve. Der er eksporteret 1 tæve til Holland. Een 
dansk hanhund er blevet far til et kuld i Holland. 
 
Aldersmæssigt fordeler hundene sig på følgende måde: 18 unghunde, 28 hunde i den 
avlsdygtige alder og 45 gamle hunde. 
 
Af de 28 avlsdygtige hunde er der 18 tæver og 10 hanner, hvilket er en nedgang på 2 
tæver i forhold til 2006. Kun en del af disse hunde er godkendt til avl og en begrænset del 
indgår i avlen. Det glædelige er, at bestanden af unge hunde er steget med 4. Jeg håber 
meget, at en del af disse unge hunde i de kommende år vil deltage i avlen, så vi kan få 
øget bestanden. 
 
I året er der godkendt en ”ny” kennel – Kennel Monrad’s, så vi er nu seks opdrættere med 
kennelmærke. Kennel Monrad’s har eksisteret for nogle år tilbage og vi er glade for at se 
den aktiv igen. 

 
Havdur i fuglebadet  Havdur og Gaia 

 
Norsk-Svensk Grænsetræf – Morokulien - juli 2007 
Det var året, hvor der var grænsetræf. Det holdes hvert 4. år og det er på skift det Svenske 
Lundehundeselskab (SLS) og den Norske Lundehunde Klub (NLK), som er arrangør. 
 
I år var det Svenskerne som stod for arrangementet. Det kunne ikke være tættere på 
grænsen end det var. Morokulien ligger lige på grænsen og grænsestenen mellem Sverige 
og Norge stod på udstillingspladsen. 
 
Allerede fredag aften blev der inviteret til grillfest på Montebello Camping. Stedet var 
udstyret med en god grill plads og der samlede sig ca. 70 mennesker fra 8 forskellige 
nationer – Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland, Luxemburg og USA. 
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Lørdag holdt Sverige udstilling, hvor der deltog 81 Lundehund. 
Om aftenen var Svenskerne vært ved fælles aftenspisning på en dejlig kro nær 
campingpladsen. Vi var omkring 80 til bords og dagens svenske dommer udtalte sig meget 
rosende om standarden på Lundehundene. 
 
Søndag var det Norges tur til at holde udstilling. Der blev udstillet 95 Lundehunde. 
 
De danske hunde fik pæne kritikker på udstillingerne, men kun få kom til toppen i deres 
klasser. Det var tydeligt at se, at vi i Danmark fodrer vores hunde godt. Så vi kom ikke 
hjem med nogen nye Svenske eller Norske champions. 
 
Den ældste hund som deltog på træffet, var den danske hund Lundestuens Frigga, som er 
blevet 13 år her den 3. december 2006 

 
 
Lundehundtræf i Danmark 
Igen i år havde vi et godt og vellykket træf hos Sonja og Benno i Vamdrup. Det var anden 
gang vi hold træf i Jylland og vi var igen heldige med vejret. Der deltog 59 hunde med 
deres 52 mennesker. Der kom også deltagere fra Sverige, Tyskland og Holland. Vi 
hyggede os med medbragt frokost, det traditionelle Lundehunderace, grillmad til aften og 
livlig snak på alskens sprog. 
 
Opdrætter af årets kuld 2006 blev offentliggjort. Det blev Vibeke Burer med hendes kuld 
efter Ulfrigga Lundes Fenja og Nysom Hero. 
 
I 2008 bliver træffet afholdt på Møn hos Susanne og Erik. Datoen er sat til den 9. august  
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Historisk Hundetræf i Lejre forsøgscenter 
Træffet blev igen i år afholdt i efterårsferien og Lundehunden var som sædvanlig 
repræsenteret. Der blev kørt hunde tema hele ugen, selv om der kun var hunde udstillet i 
to af ugens dage. 
 
Arrangementet havde to nye arrangører, der begge er arkæologer, så konceptet var 
ændret, med mere vægt på det historiske om hundenes oprindelse og målgruppen mere 
hele familien og ikke kun børnene. Vi var flyttet ned i Båldalen. Der var hyrdning af får, 
som der plejer. Der var boder med bl.a. uldfolk, som viste hvordan man behandler ulden. 
Der var også lavet en agility bane med naturlige forhindringer. Ikke alle forhindringerne var 
lige gode, men bare det den var der, syntes jeg var godt.. 
 
Vi havde to dejlige dage. Tirsdag var det meget fint vejr - onsdag lidt råt. Det havde regnet 
meget natten til onsdag. 
 
Der var 6 Lundehunde om tirsdagen og om onsdagen var vi 10, så Lundehunden var flot 
repræsenteret. De nye arrangører syntes meget godt om vor race, så Lundehund blev 
meget fremhævet. 
 
Måske bliver det historiske hundetræf i 2008 flyttet til sommerferie perioden i stedet for 
efteråret. Arrangørerne håber, at flere familier så vil vælge at komme forbi Lejre. 
 

 
 Lejre   Havdur og Lunda 
 
Hundedag i Tivoli 
I 2007 deltog vi ikke i hundedagen i Tivoli. Årets tema var arbejdende hunde og da det kun 
var disse hunde, der blev præsenteret på scenen, mente vi ikke, at vi ville få så meget ud 
af dagen. 
 
Bogudgivelse 
Finland har igen skrevet en bog om den Norske Lundehund. Det virker som om den 
samtidig er en general hundebog. Der er f.eks. ingen stamtavler, men derimod noget om 
hvordan hunden skal have klippet negle osv. Desværre bliver den ikke oversat til svensk, 
som den første bog finnerne udgav - den udkommer kun på finsk. Men bogen er meget flot 
og jeg håber, at få noget af det mest interessante oversat, så vi alligevel kan få glæde af 
den. 
 
Barf 
Flere og flere går over til at fodre deres Lundehunde med Barf, som er en foderform, der 
går ud på at fodre hundene så tæt på deres oprindelige leveform som muligt. I Finland 
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fodres mange Lundehunde også på denne måde. Der er ingen tvivl om, at denne form for 
fodring er meget god for Lundehunden. 
 
Det behøver ikke at være besværligt at fodre med Barf. 
Kød/indmad kan købes i dybfrossen stand. Frugt og grønt kan 
købes hakket, knust og frysetørret - lige til at bløde op og 
bruge. Du skal bare huske at overgå gradvist - dernæst er det 
enten eller. Aldrig både tørfoder/dåsemad og så råt. 
 
Vibeke vil gerne hjælpe alle som er interesseret i denne 
fodringsform til deres Lundehund. Se eventuelt den artikel 
Vibeke skrev i sidste nummer Spidshunden. 
 
Årets udstillingsresultater 
I 2007 har rigtig mange Lundehunde været vist på udstilling. 21 dansk ejede Lundehunde 
har været på udstilling i Spidshundeklubben og i Dansk Kennel Klub og vi har haft besøg 
af 1 finsk, 2 norsk og 2 svensk ejede Lundehunde. 11 dansk ejede hunde har deltaget i 
udstillinger i Norge og Sverige. 
 
Fem hunde har opnået placering blandt de fire bedste i store ring ved konkurrencen om 
Best in show. Det er sjældent at Lundehundene opnår placeringer i konkurrencen mod de 
øvrige racer, men når det gælder hvalpe, unghunde, seniorer og veteraner, kan vores 
hunde godt placere sig. 
 
Årets vandrepokaler blev vundet af: 

• Årets han i racen + KLBV’07: Løvheims Forseti 
• Årets tæve i racen + KLBV’07: Lundestuens Frigga 
• Årets unghund i racen: Heldager’s Nanna 
• Årets debutant i åben klasse: Paluna’s Lif Geiradotter 
• Årets senior i racen: Ulfrigga Lundes Edvard 
• Årets veteran i racen + nr. 2 i SPK: Lundestuens Frigga 
• Labpokalen gik til: Heldager’s Nanna 
• Trøstepokalen gik til: Ulfrigga Lundes Lunda 
•  

Følgende hunde blev Dansk champion: 
• Fra Danmark: Paluna’s Lif Geiradotter  
• Fra Finland: Nysom Jason 

 
Følgende hunde blev Klubchampion: 

• Løvheims Forseti  
• Nysom Keeza  
• Nysom Lita-Lola  

 
Løvheims Forseti og Heldager’s Nanna blev Jubilæumsvinder 2007 på DKK’s 110 års 
jubilæumsudstilling i Vejen. 
 
Ulfrigga Lundes Eske og Nysom Keeza blev Københavnsvinder 2007. 
 
Tillykke til alle med de fine resultater. 
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Molda 

 
Andre aktiviteter 
Lundehundene er ikke kun aktive på udstillinger. Flere Lundehunde går til 
lydighedstræning, agility og dogdancing. Og som noget nyt er en hund i 2007 begyndt at 
gå til rally lydighed med fine resultater.  
 
Lundehunden har også været med på Julemærke march i Næstved og på 
Hjerteforeningens nytårsmarch på Stevns. Disse marcher, der er mange af rundt om i 
landet, er en god mulighed for at præsentere Lundehunden, samtidig med at man selv får 
lidt motion. 

 
Julemærke march 
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Forventninger til 2008 
Jeg kunne - som også de tidligere år - godt tænke mig at se rigtig mange til årets 
udstillinger. Vi har det altid rigtig hyggeligt og det er en god anledning til at udveksle 
erfaringer med de andre Lundehunde-ejere. Det er godt, at der bliver fremvist så mange 
Lundehunde som muligt, så endnu flere kan få øjnene op for denne dejlige hund. Som 
altid hjælper de erfarne udstillere gerne med råd og vejledning, eller hjælper ved at udstille 
hunden, hvis det ønskes. 
 
Det vil også være dejligt, hvis flere vil deltage i årets faste arrangementer i Lejre og Tivoli. 
Ring til mig – så skal jeg orientere jer, når der er tilmelding. 
 
Vi vil prøve at arrangere nogle gå-ture i årets løb. Vi starter med en forårstur på Sjælland i 
slutningen af maj – formentlig den 25. maj. Hvis der er tilslutning, vil vi gentage 
arrangementet i efteråret og måske også andre steder i landet. 
 
I ønskes alle et Godt og Lykkebringende nytår. 
 
Mange hilsner 
Jytte Nysom 
Racerepræsentant 
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Socialisering - att lära för livet. 
av: Monika Jansson 
 
En åtta veckors valp är som ett blankt papper. Du måste själv skriva 
kapitlen som gör din valp till en trygg och världsvan vuxen hund. Om 
valpen kommer från en seriös och ansvarskännande uppfödare har 
valpen redan fått massor av socialisering i inomhusmiljö och med 
andra hundar. Men det är bara startläget, nu måste du som ägare ta 
över och de närmaste 10 månaderna är livsviktiga. Oavsett var ni bor 
landsbygd, stad, radhus, lägenhet, hus, stuga, slott eller koja så skall 
din valp lära sig att klara sig i alla situationer.  

 
Lundehundar är av 
naturen pigga, glada, 
nyfikna och orädda, 
men om du inte bryr 
dig om att vänja din 
valp vid olika 
situationer så kan den 
bli rädd och osäker. 
Första veckan när man 
får hem sin valp är det 
bra om man bara rör 
sig runt i hemmet, 
sedan är det bara att 
sparka igång. Ta med 
dig valpen till vänner 
och bekanta, i bilen, på 
bussen, i båten och på 
tåget. Den skall med 
och gå i stan även om ni 
bara bor i ett litet 
samhälle. Låt den få 
följa med och lämna 

barnen vid skolan, eller gå själv till skolan om du inte har några barn. 
Hitta ställen där det samlas människor och det kör bilar och är lite liv 
och rörelse. 
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Sök upp trappor & hissar, låt den höra ljudet från tåg, spårvagnar 
eller tunnelbanan. Låt den gå på stengolv och trägolv. Över broar eller 
smala spångar. Låt fantasin flöda. Innan din valp är 12 månader skall 
den ha sett allt, annars har du inte gjort din del av jobbet att forma 
din trevliga valp till en trevlig vuxen. 
 
Vissa valpar skriker första gångerna dom åker bil. Det är helt 
naturligt och helt ofarligt. Det blir bara så många intryck som dom 
inte klarar av att sortera och då låter dom. Låtsas som ingenting, det 
går över. Ömka INTE valpen, då tror det att det ÄR farligt. 
 
Om din valp verkar tycka att något är läskigt, låt den stanna och titta och 
undersöka. Du är tyst, absolut tyst och du tittar inte på valpen, du låtsas 
som ingenting, efter en stund drar du lite i kopplet och säger helt normalt 
”kom igen, nu går vi” och du går och drar lite till i kopplet, titta inte på 
valpen utan titta dit ni skall gå och var stolt och rak i kroppen. Du skall visa 
för valpen att det inte är farligt och då får du inte verka obeslutsam eller 
osäker. Du måste genom ditt kroppsspråk visa att det är ok, och det 
uppfattar valpen om du har en rak och stolt kroppshållning och du bara går 
dit ni ska. Om du börjar tala vänligt kanske lite ömkande, tittar på valpen, 
böjer ner kroppen, då säger ditt kroppsspråk att ”ojojoj” här är fara å 
färde, matte/husse tycker också att det är konstigt/farligt, det ser jag på 
dom. Tänk på att ha ett rätt lång koppel när du skall koppelträna och 
miljöträna din valp, det är lättare att få den att komma till dig om kopplet är 
lite längre. Minst 2 meter långt och inte alltför tungt och tjockt koppel i 
början.  
 
Första gånger man skall gå i trappor kan det kännas helt oöverstigligt 
svårt att starta längst upp och gå ner, eller starta längst ner och gå 
upp. Då får man hjälpa valpen lite och sätta den halvvägs ner eller upp 
i trappan eller kanske bara ett steg från slutet så valpen får träna sin 
koordination och mentala styrka, sedan utökar man successivt några 
fler trappsteg i taget. Men tänk på att många långa trappor frestar 
hårt på den lilla valpkroppen så det skall var lite i taget, när valpen är 
7-9 månader kan den gå i många och långa trappor. Men det är inte 
meningen att det skall bli fysträning utan den skall bara lära sig att gå 
i trappor.  Även olika underlag som sten, trä, mattor, hala golv, mörka 
eller ljusa golv är bra att ha tränat på. 
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Olika balansövningar är också bra för den lilla valpen. Agilityhinder är 
till exempel på en sådan toppenövning. Då får man massor av plus på en 
gång. Först måste ni åka till klubben, vilket i sig är en bra övning, 
sedan kommer ni till klubben med sin nya miljö, sedan få den, (inte 
hälsa på) en massa andra hundar, och sist men inte minst så får den 
träna balans mod etc på balanshindren genom tunnlarna och 
koordination över låga små hinder etc. Ni har dessutom haft en 
jätteroligt tillsammans som skapar fin teamkänsla med din hund. Så en 
agilitykurs är verkligen något jättebra att göra tillsammans. Alla 
kurser är bra, för du gör något med din hund. 
 
Självklart skall valpen gå i skog och mark, krypa under, hoppa över 
stenar och stubbar, snosa och upptäcka skogen. Jätteviktigt för 
valpens fysiska och psykiska utveckling. Den måste även få springa lös 
åtminstone några gånger per vecka, ett liv i koppel är inget roligt liv 
för en hund. Så träna inkallning så fort valpen kommer hem. Köp någon 
bra bok i ämnet eller läs min tidigare artikel i ämnet 
 
Jag rekommenderar alla att ta sin valp till en eller några 
valputställningar. Då får den se massor av andra hundar den får se en 
helt ny miljö. Det är toppenbra träning, bland det bästa man kan göra 
för sin valp. Det betyder inte att du behöver gå på utställning med 
den vuxna hunden. Vad skall valpen klara av: Gå i koppel, stanna när du 
stannar och du skall kunna lyfta upp den på bordet och domaren 
klappar den och tittar på tänderna. Bra saker som valpen måste kunna 
som vuxen. 
 
En annan viktig sak att träna, är att hantera sin valp. Varje vecka 
från 8 veckor upp till ett år skall man ställa upp sin valp på något 
bord/bänk för hantering och visitering. Du ställer upp valpen ger den 
en godbit. Sedan smeker du den över hela kroppen och känner igenom 
den så den inte har några sår eller knölar på kroppen, du tittar i 
öronen, luktar lite i dom, tittar på ögonen, kanske torkar lite i 
ögonvrårna med en liten fuktad tuss.  Du tittar lite på tänderna 
kanske borstar dom lite. Du klipper klorna och tittar på trampdynorna. 
Sedan får valpen en godbit igen och du släpper ner den från bordet. 
Tala lugnt men bestämt med valpen om den är orolig, men du ger dig 
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inte hur mycket din valp än stretar emot.  Är den besvärlig kanske du 
måste ta en sak per dag, men ge inte upp och ge dig inte, det är 
faktiskt bara en valp och dessutom en valp av liten ras så du vinner om 
du är envisare. Om du inte tränar den så kanske den blir helt 
hysterisk när den skall till veterinären, det är inte så snällt mot din 
hund!  Dessutom så vet du hur din friska hund är och märker direkt 
om det är något fel på den. 
 
Andra hundar är ett kapitel för sig. Men grundregeln är: Du är 
flockledaren och det är du som bestämmer vem och när ni skall hälsa 
på andra hundar. Du väljer ut några snälla vuxna som ni hälsar på, som 
blir din valps kompisar. INTE unga hundar av storvuxna raser, det är 
inte lämpliga kompisar, då blir din valp bara hunsad och eventuellt 
skadad.  Du skall absolut inte låta din valp hälsa på alla hundar ni 
möter. Du vill inte ha en stressad hund som BARA måste springa fram 
till alla andra hundar den ser. Om du visar genom ditt beteende att 
det är bara ibland och när du säger så som ni hälsar på andra hundar, 
då kan din valp koppla av och behöver inte bli hysterisk så fort den 
ser en annan hund. De är helt onormalt för en hund att hälsa på alla 
hundar den möter. Det är som om du skulle stanna och hälsa på alla du 
möter och dessutom tala om vad du heter, hur mycket du tjänar på 
jobbet, ditt telenummer, var du bor etc. Varje hundmöte är en stor 
stress för din hund, dessutom så tror den att den själv måste ansvara 
för alla hundmöten för du gör ju inget. Då kan den bli osäker och 
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stressad. Så du MÅSTE vara en stark ledare och bara ignorera 90 % 
av alla hundar som ni möter, du bara går förbi, hoppar valpen och skall 
fram så bry dig inte utan bara gå förbi, säg inget titta bara bort, inte 
titta på valpen inte titta på den mötande hunden eller ägaren. Ni bara 
passerar och det var inte mer med det. Visa din hund genom din 
kroppshållning att du inte bryr dig om den hunden. 
 
Hundar lyssnar på ca 10% av dina ord, resten är hur du gör, hur din 
kroppshållning är och ditt tonfall. Det är viktigt att har du bestämt 
att du skall genomdriva en sak, gör det då annars blir din valp mer 
envis och testar dubbelt så länge nästa gång. Den lär sig blixtsnabbt 
när den har egen vinning av något beteende. 
 
Sist men inte minst, ha alltid godis med dig, när valpen har gjort 
något bra och utfört en ny sak så skall den bli belönad. Hundar lär sig 
dubbelt så fort om de får belöning för sina lyckade försök än att man 
bestraffar ett misslyckande. Men de skall inte ha godis som en muta, 
det skall vara en belöning när de har gjort som du sa. Du måste 
dessutom lära din hund vad ordet ”BRAA” betyder. Sätt dig framför 
valpen ha korv, skinka eller annat riktigt gott godis i handen, små 
bitar. Säg ordet ”BRAA” och ge samtidigt en godisbit. Upprepa detta 
20 gånger 5 dagar efter varandra. Nu vet valpen att ordet ”BRAA” 
betyder godis = positivt, bra, roligt. Helst skall du ha en ljus och 
positiv röst, men framförallt män har svårt med det, så till alla män 
säger jag, försök att ha er snällaste röst vid denna övning så förstår 
valpen vad ordet ”BRAA” är även om ni inte låter så glada. Glöm nu 
inte att använda ordet ”BRAA” när valpen gör bra saker, hur skall den 
annars förstå vad du tycker är bra! 
 
Lycka till och låt fantasin flöda. Det du lär den under första året har 
du och din hund nytta och glädje av under 10-15 år framåt. Du får en 
lugn, trygg och världsvan hund istället för en ängslig, rädd och otrygg 
hund. 
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Uppfödare! 

 

Visst bjuder du dina valpköpare på ett års medlemskap i Sv 
Lundehundsällskapet? 
Du betalar endast 50 kr per valpköpare för ett år. Samtliga uppfödare som bjuder 
sina valpköpare på medlemskap presenterar vi med namn i nästkommande 
nummer av tidningen.  
Skicka/maila in namn och adress på dina valpköpare till kassör:  
Anette Virhage 
Berga 17 
148 97 Sorunda  
anette.v@glocalnet.net 
Betala in på klubbens plusgiro: 92 22 57-1 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE SKK 
 
 

VM för unga hunduppvisare 
 
 

Nu har den svenska representanten till världsmästerskapen i junior handling 
officiellt tackat ja till att delta. I konkurrens med deltagare från ett 20-tal länder 
kommer Emelie Damgaard att göra upp om titeln World Winner Junior Handler 
2008. Emelie har kvalificerat sig till världsmästerskapen genom att tidigare vinna 
SM i junior handling på HUND2007. Hon har även representerat Sverige på den 
engelska utställningen Cruft's i år. Emelie Damgaard är 17 år och bor i Rönninge, 
Stockholm. 
Junior handling är en tävlingsform som går ut på att visa en hund på utställning på 
bästa sätt. En duktig förare, eller "handler" som det kallas i utställningsvärlden, 
kan visa hunden från dess bästa sida och lyfta fram dess främsta egenskaper, 
utan att dra alltför mycket uppmärksamhet till sig själv. Allt för att domaren ska 
kunna koncentrera sig på hur hunden ser ut och rör sig. 
 Till skillnad från en vanlig hundutställning, där det är hundens exteriör som 
bedöms, är det i junior handling alltså förarens prestation som skärskådas. 
Hunden ska bland annat visas upp i olika figurer och domaren bedömer hur bra 
detta görs. Domaren tittar i första hand på samarbetet mellan handler och hund, 
men även handlerns uppmärksamhet mot domaren och hur man uppträder mot 
sina medtävlare är viktiga aspekter i junior handling. Junior handling är öppet för 
hundförare mellan 10 och 17 år. 
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PRESSMEDDELANDE SKK 

Anstormning på sista dagen 
Den 3 mars var sista dagen att anmäla sin hund till sommarens stora hundhändelse World Dog 
Show 2008 till reducerad avgift. Att den lägre avgiften lockade många hundägare att i sista 
sekund skicka in sin anmälan visas av att fler än 4 000 hundar anmälde sig via internet enbart 
under den sista dagen. Systemen höll för anstormningen och nästan inga klagomål om 
misslyckade försök att anmäla inkom till Svenska Kennelklubben. Trots att det återstår en och 
en halv månad till sista anmälningsdag den 21 april har över 12 000 hundar anmälts till World 
Dog Show och drygt 6 000 till de rasklubbsutställningar som anordnas i samband med 
världsutställningen. Den aktuella anmälningssiffran innebär att World Dog Show 2008 redan i 
dag är den största utställningen i Svenska Kennelklubbens historia. Samtidigt pekar antalet 
anmälningar på att World Dog Show 2008 i Stockholm kommer att placera sig i den absoluta 
toppen bland världens hundutställningar vad gäller antalet hundar. Aktuella anmälningsiffror 
finns på www.worlddogshow2008.se. 

Korta fakta om World Dog Show 2008 den 3–6 juli på Stockholmsmässan i Älvsjö 

• World Dog Show är den internationella kennelfederationen FCIs årliga världsutställning. När 
den arrangeras i Europa hör World Dog Show till de största hundutställningarna i världen. 

• Svenska Kennelklubben arrangerar World Dog Show för första gången den 3–6 juli 2008. 
Svenska Kennelklubben har tidigare inte kunnat söka utställningen på grund av de 
karantänsregler som Sverige förr tillämpade. 

• I samband med World Dog Show arrangeras även världsmästerskapen i lydnad. 

• VM i junior handling arrangeras också i samband med World Dog Show. Deltagare från ett 20-
tal länder väntas anmäla sig. 

• Tävlingar i freestyle kommer att hållas på Stockholmsmässan 

• 82 rasklubbar anordnar egna utställningar i Stockholmsområdet den 1–5 juli i en så kallad 
circuit. 60 av klubbarna kommer att hålla sina utställningar på Almare-Stäket. 

• 20 000 hundar väntas anmälas till utställningen 

• 50 000 besökare beräknas komma till Stockholmsmässan 

• Utställarna kommer från omkring 50 länder världen över 

• Huvudsponsorer för World Dog Show 2008 är Agria och Proplan 
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PRESSMEDDELANDE SKK 

Hundintresset allt starkare! 
2007 registrerades 61 820 hundar hos Svenska Kennelklubben! Det är en ökning från föregående år och 
visar att hundintresset håller i sig och till och med blir starkare. Jämfört med för 10 år sedan är det en 
ökning på över 30 %. 

Schäfer, golden retriever och labrador retriever står ohotade på de tre första platserna på 20-i-topplistan 
över flest registrerade hundar, även om golden för i år har seglat om labradorerna och nu innehar 
andraplatsen. Schäfern står dock kvar som etta, vilket den gjort sedan 1964! 

Borderterriern, som 2006 låg på 15:e plats, föll i år utanför 20-i-topplistan och har ersatts av bichon 
havanais på 20:e plats, ännu en ras från grupp 9 "Sällskapshundar". Sällskapshundarna har flest raser 
representerade på listan med hela sex raser, följda av grupp 1 "Vall-, boskaps- och herdehundar" och 
grupp 8 "Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar" med tre raser var. 

Den största ökningen i procent bland de 20 största raserna står korthårig chihuahua, bichon havanais och 
långhårig chihuahua för, i nu nämnd ordning. Om man skulle räkna ihop de två hårlagen för chihuahuan 
så skulle den hamna på en fjärdeplats, efter de tre "giganterna". 

Vinthundsgruppen (grupp 10) står för störst ökning i procent med 9,1%, med sällskapshundsgruppen som 
god tvåa på 8,2%. Tittar man på störst ökning i antal hundar återkommer sällskaphundsgruppen som 
ökade med 835 hundar från föregående år, att jämföra med tvåan "Spetsar och raser av urhundstyp" 
(grupp 5) som ökade med 524 hundar. 

Taxarna (grupp 4), drivande, sök- och spårhundar (grupp 6) samt stötande, apporterande och 
vattenhundsgruppen (grupp 8) minskar i antal. Förhoppningsvis innebär det att antalet hundar kommer att 
stabilisera sig till en nivå där det inte föds fler valpar än det finns efterfrågan på. 

Nya raserregistrerade i Sverige 2007

Aldrig förr har så många nya raser registrerats under ett år! Med anledning av Svenska Kennelklubbens 
ändrade bestämmelser för registrering av hundar, har hela 18 nya raser registrerats under 2007. 

Nya raser  Ursprungsland 
magyar agar Ungern 
saarloos wolfhond Nederländerna 
sredneasiatskaja ovtjarka Ryssland 
dogo canario Spanien 
terrier brasileiro Brasilien 
korea jindo dog Korea 
podenco canario Spanien 
podengo portugues, cerdoso/medio Portugal 
foxhound Storbritannien 
istarski kratkodlaki gonic Kroatien 
posavski gonic Kroatien 
schweiziska stövare/berner Schweiz 
schweiziska stövare/jura Schweiz 
gonzcy polski Polen 
perdigueiro portugues Portugal 
wetterhoun Nederländerna 
prazský krysarík Tjeckien 
russkaya tsvetnaya bolonka Ryssland 
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TOR OCH ETNAS VP FÖR BÄSTA TASSAR 2007 
 

 
SUCh Två Kronors Berra 

Ägare & foto Sofie Weibull 
 
Under åren har följande hundar fått inteckning i Tor & Etnas VP för bästa tassar 
 
1982 Int & NordUch NordV-79-80 Andrimne 
 Äg. Björn Niklasson, på Skoklosters utställning där 8 hundar deltog 
 
1983 S & NUCh Havamals Duratro 
 Äg. Björn Niklasson, på SSDs Rotebroutställning där 13 hundar deltog 
 
1985 NordUCh Charmör av Åsen 
 Äg. Pia Aspegren 
 
1989 Stugåsens Lova 
 Äg. Maud Olsson 
 
1993 S & NUCh Vest’s Dante 
 Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Komethallen, Veddesta, 
 1993-10-30, där 8 hundar deltog 
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1994 S & NUCh Vest’s Dante 
 Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Eurostop Arlanda, 
 1994-11-19, där 6 hundar deltog 
 
1995 Ingen utdelning, endast 3 hundar deltog på SSD Derby-utställning i 
 Solnahallen 1995-11-18 
 
1996 S & NUCh Vest’s Dante 
 Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Eurostop Arlanda, 
 1996-11-16, där 8 hundar deltog 
 
1997 S & NUCh Vest’s Dante 
 Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Solnahallen 
 1997-11-16, där 5 hundar deltog 
 
1998 Ingen utdelning, endast 2 hundar deltog på SSD Derby-utställning i 

Solnahallen 1998-11-21 
 
1999 S & NUCh Boromir Håvard Hrimner 
 Äg. Barbro & Hans Gustavsson, på SSDs utställning i Solnahallen 
 1999-11-21, där 5 lundehundar deltog 
 
2000-2005 Ingen utdelning 
 
2006 SUCh Ask 
 Äg. Barbro & Hans Gustavsson, på SSUKs utställning i Köping 
 2006-04-22, där 6 lundehundar deltog 
 
2007 SUCh Två Kronors Berra 
 Äg. Sofie Weibull, på SSUKs utställning i Sundsvall 
 2007-10-07, där 5 lundehundar deltog 
 
Statuter för Tor & Etnas VP för bästa tassar 
 
Priset utdelas en gång om året under förutsättning att minst 5 hundar, som erhållit lägst 
2:a pris i officiell klass, tävlar om detsamma. Priset tillfaller för alltid den 
lundehundsägare som erövrat 10 inteckningar med minst 4 olika hundar. Samtliga 
måste vara svenskägda - 2 måste även vara svenskfödda. 

Priset instiftades 1982 av Leif och Gun Sundman till minnet av: 

* NORDUCH Lobergets Tor född: 1977-06-11 
* Etna av Enerhaugen född: 1978-06-07 
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Stora Stockholm 
mer än bara hundutställning 

Helgen 15-16 december, 2007, 
då nog de allra flesta hade fullt 
av julbestyr i tankarna drogs de 
mest hundbitna till Älvsjömässan 
och hundutställningen, Stora 
Stockholm. Om man inte är van 
att besöka hundutställningar kan 
det vara svårt, om inte omöjligt, 
att bilda sig en uppfattning om 
dess storlek med 9 346 utställda 
hundar på två dagar. Dessa var i 
sin tur fördelade på 293 raser! 

Vår egen ras, Lundehunden, deltog med 17 representanter.
För utom utställningens exteriörbedömning tävlades det också i internationellt 
lydnadsprov, rallylydnad, freestyle och juniorhandling. En hel del uppvisningar 
fanns också att beskåda bl.a tjänstehundar av olika slag i arbete. I rasparaden
gjorde vi så gott intryck att vi vann en delad femte plats tillsammans med 
Norska buhunden.
För den shoppingsugne
fanns allt och lite till att välja 
på kändes det som. Själv så 
höll jag mig till välkända ting, 
det vill säga helt vanliga 
koppel i läder och tuggben. 
Något som gjorde mig både 
förvånad och förskräckt var 
det löpande bandet som man 
skulle föda upp sina valpar 
på. Jo, det är sant. Man 
skulle köra fram löpbandet
efter hand som det behövdes
göras rent. Själv så kommer jag dock att fortsätta med tidningspapper och 
skurtrasa!
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Många frågor
På rasklubbstorget kunde alla intresserade gå runt och bekanta sig med olika 
raser, klappa, ställa frågor och hitta nya raser att förälska sig i. Förälskelse 
uppstod inte minst vid Lundehundarnas monter.
Flera som bara sett Lundehund på bild tidigare blev förvånade över deras 
storlek. Många trodde att de skulle vara större.
Ett roligt möte var när en man kom fram och frågade vad det var för hund som 
fångat hela hans uppmärksamhet så till den milda grad! Efter en presentation 
av rasen så sa mannen att han var veterinär, men aldrig träffat på Lundehund 
tidigare. Det tyder väl på sundhet i vår ras?

Flera som kom fram 
och var nyfikna 
valde mellan 
Dansk/Svensk 
gårdshund, Jack 
russel och 
Lundehund... 
Glädjande så var 
det många som 
insåg att det var en 
stor skillnad på 
dessa raser, innan 
de nu blev med 
hund.

Givetvis så väckte också Lundehundens alla rasspecifika detaljer mångas 
nyfikenhet. Tår räknades både en och två gånger så att man faktiskt kunde 
förvissa sig om att alla hundarna som fanns till beskådning såg likadana ut.
Själv så fick jag säga hej då till Stora Stockholm och alla hundvänner redan 
innan finalerna på söndagen för att ta tåget hem igen. Men en sak som är 
säker, jag kommer tillbaka!

Johanna Olsson
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FARLIGT ATT FÖRTÄRA 
     /Mary Kvarnström 
 
Choklad 
Choklad innehåller giftet teobromin. Teobromin påverkar hundens nervsystem, hjärta och 
muskulatur. Det är stor skillnad på hur mycket teobromin olika typer av choklad innehåller. Mörk 
choklad innehåller mer än mjölkchoklad medan vit choklad innehåller minst teobromin. 
Symptomen på chokladförgiftning visar sig inom de första 24 timmarna efter förtäring. Hunden 
verkar yr och rastlös med hjärtklappning och fradga. Den har magsmärtor och kräkningar. Den 
kan få ökad törst och kissar mycket. Hunden kan också få diarré samt blodig urin med 
inkontinens. Många ägare lägger märke till muskelstyvnad som en kraftig förgiftning ger. I 
mycket svåra fall kan man se att hundens slemhinnor blir blåfärgade, med feber och 
muskelkramper. 
 
Vindruvor och russin 
Vindruvor och russin innehåller ett okänt giftämne, som kan ge hunden livshotande akut 
njursvikt. Köpta vindruvor är lika giftiga som obesprutade vindruvor, men det är inte sprutgiftet 
som förgiftar hunden utan ett ämne i vindruvorna. Oftast ser ägaren tarmirritation, kräkningar 
eller diarré 2 timmar efter förtärning. Efter 5-6 timmar verkar hunden slö, får diarré och 
begynnande njursvikt. 
Efter 24 timmar ses akut livshotande njursvikt med depression, diarré och kräkningar, anorexi, 
kramper, buksmärtor och anemi. Om hunden får njursvikt, dör den oftast av detta. I andra fall 
kan hunden överleva med får kroniskt dåliga njurar. Hos vissa hundar kan så få som 7 russin 
framkalla förgiftningssymptom. En vindruva eller ett russin skadar inte hunden, men det är 
grund att bekymra sig om hunden har ätit fler vindruvor eller russin. 
 
Människomedicin och Ibuprofen 
Hundar är inte människor och människor är inte hundar, därför ska man aldrig ge hunden 
medicin avsett för människor, om inte veterinären rekommenderat eller godkänt detta. Det är 
inte så sällsynt att hunden förgiftas av människomedicin. En av de vanligaste förgiftningarna är 
smärtstillande medicin som innehåller ibuprofen. 
Exempel på smärtstillande medicin som innehåller ibuprofen är: Apain, Brufen, Ibumetin, 
Ibuprofen, Ibutop, Ipren och Pedea. 
Tyvärr tror många hundägare att hunden också kan ha nytta av dessa smärtstillande medel och 
använder dem om hunden haltar eller har ledsmärtor. 
Iburofen är giftigt för hunden och kan mycket snabbt döda den. I de flesta fall där hunden visar 
tecken på förgiftning ska ägaren snabbt ta hunden till veterinär. 
Vid milda förgiftningar ses bland annat kräkningar, diarré och buksmärtor. Vid moderat 
förgiftning ses blodig diarré, blodförgiftning och urinvägssjukdom med njursvikt. Vid stark 
förgiftning går hunden över i chock, får kramper, går i koma och dör. 
 
Lök och vitlök 
Lök (Allium spp.), till exempel lök, purjolök och vitlök innehåller giftämnena N-Propyl-Disulfid 
och S-methyl-L-cystein sulfoxid (SMCO) som kan ge upphov till plötslig blodbrist. Vitlök är 
mindre giftigt än vanlig lök, men bör ändå ges med yttersta försiktighet. 
Vitlök har en rad positiva effekter om den ges i en mycket liten dos, men för stor dos ger 
förgiftningar. Kosttillskott innehållande vitlök bör ges i samråd med veterinär. 
Det har gjorts många undersökningar med hund. Det är dokumenterat att vitlök har 
antibakteriella, dvs desinficerande egenskaper gentemot bakterier. Vitlök har också 
desinficerande effekt vid hudåkommor, eftersom det har ett högt innehåll av svavelhaltiga 
aminosyror, som är essentiella ämnen i uppbyggnad av pälsen. Vitlök har också en 
antibakteriell och stabiliserande effekt på mag-tarmkanalen. Hos hunden har också vitlök en milt 
repellerande, dvs skrämmande effekt på loppor. 
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Kylarvätska 
Kylarvätska innehåller giftämnet etylenglykol som hunden nedbryter till en mängd giftämnen, 
vilka kan ge en akut, livshotande njursvikt. Kylarvätska har en söt smak och är därför attraktiv 
för hunden. Vid misstanke om förgiftning ska ägaren kontakta veterinären. Det är stor risk att 
hunden där eller får varaktiga njurskador. Vid förgiftning ses kräkningar, hjärtklappning, ökat 
vätskeintag med flera. 
Efter 12 timmar avgörs hundens öde. En del hundar är så allvarligt påverkade att de får 
kramper och går i koma. Om hunden inte dör tar sjukdomsförloppet oftast 3-4 veckor. Om 
hunden överlever njursvikten kommer den framöver att lida av kroniskt dåliga njurar. 
 
Potatisplantor och rå potatis 
Potatisplantan (Solanum tuberosum) är tätt besläktad med plantor från nattskuggefamiljen. 
Omogna potatisar, råa gröna potatisar, potatisplantans gröna blad och potatisknölarna 
innehåller giftämnena solanin och chaconin. Solanin kan ge mag- och tarmirritationer, plötslig 
anemi och påverkar hundens nervsystem. Tyvärr är det inte alltid lätt att se om en rå potatis har 
ett grönaktigt skimmer och då är det svårt att undgå risken för dessa giftämnen. Förgiftningen är 
oftast mild och det är inte säkert att hunden visar några tecken på förgiftning. Detta påverkas av 
att ämnet solanin upptas mycket dåligt av hunden, och det omvandlas till mindre giftiga ämnen 
som kroppen snabbt gör sig av med. Symptomen på potatisförgiftning visar sig som mag-
tarmirritation med kräkningar, nedsatt aptit, buksmärtor och blodig diarré. Nervsystemet 
påverkas ofta. Hunden verkar slö och frånvarande. Den får kramper och fradga. Dessutom blir 
hundens muskulatur förlamade och hunden kan bli medvetslös. Kokt potatis utgör ingen risk för 
en frisk vuxen hund. 
 
Top 10 – de vanligaste förgiftningssymptomen bland hundar: 

1. Medicin (människomedicin eller överdosering i hemmet) 
2. Råttgift 
3. Snigelgift (metaldehyd) 
4. Insektsgift (organofosfater) 
5. Kylarvätska (etylenglylol) 
6. Tungmetaller 
7. Alkohol 
8. Giftiga växter 
9. Njutningsmedel – kaffe, te, tobak och choklad 
10. Andra förgiftningar 

 
Nedanstående lista har jag valt att inte översätta, eftersom mycket kan gå förlorat eller få fel 
betydels. Listan är tagen från HUNDELEKSIKON på internet: 
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o Afkalker - myresyre, 

eddikesyre, oxalsyre 
o Algegift 
o Alkohol 
o Anemone (plante) – proto-

anemonin og anemonin 
o Anilin og anilinfarvestoffer 
o Arsen 
o Avocado - prunasin 
o Bejdsemiddel - fenoler 
o Benzin og benzindampe 
o Blegemiddel - hyperchlorid 
o Blomstergødning - nitrater 

og nitriter 
o Blå-grøn alger - bl.a. nerve-

gifte og levergifte 
o Broccoli (rå) - isothiocyanat 
o Cannabis/marihuana/hash - 

delta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC) 

o Chokolade - theobromin 
o Cola - koffein 
o Deodorant - p-dichlorbenzol 
o Desinfektionsmidler - fenoler 

og formaldehyd 
o Drivhusgasser - propan og 

butan 
o Dværgbærmispel (plante) - 

cyanogene glycosider/blå-
syreglykosider 

o Erantis (plante) - glykosider 
o Fingerfilodendron 

(stueplante) - bl.a. oxalsyre 
og calciumoxalat 

o Fremkaldervæske og fixer - 
borsyre og p-methylphenol 

o Fuglegift 
o Fyrværkeri - tungmetaller og 

salte 
o Gebisrens - perborat 
o Glasuld 
o Guldregn (plante) - cystein 

og metylcystein 
o Ildslukker - chlorbrommethan 
o Insektgift 
o Insektspray- 

diethyltoluenamid 
o Julestjerne (stueplante) - 

euphorbin og euphorobon 
o Kartoffelplanten og rå 

kartofler - solanin og 
chaconin 

o Kaffe - koffein 

o Kakao - theobromin og 
koffein 

o Kastanje (plante) - aesculin 
o Kloakrens - NaOH, KOH 
o Koralkirsebær (stueplante) 
o Kristtorn (plante) - bl.a. ilicin, 

ilexanthin og ilicinsyre, 
cyanogene glykosider og 
digitalislignende gifte 

o Kødvarer med nitrit - nitrat 
kan omdannes til nitrit 

o Kølervæske - ethylenglykol 
(har en sød smag) 

o Lampeolie - benzindestillater 
o Liguster (plante) - syringin 

og syringopicrin 
o Liljekonval (plante) – 

digitalisglykosiderne 
convallatoxin, convallamarin, 
convallasid og saponin 

o Lim - acetone 
o Løg - N-Propyl-Disulfid og S-

methyl-L-cystein sulfoxid 
(SMCO) 

o Medicin - menneskemedicin 
fra husapoteket 

o Motorolie - benzindestillater 
o Mistelten (plante) - lectin, 

viskotoxiner, cholin og 
acetylcholin 

o Molluscicider (sneglegift) 
o Møbelplejemiddel 
o Møbelpolish - terpentin 
o Mølpulver - naphthalin 
o Mønter - kobber, zink, nikkel 
o Narkotika 
o Nitrat 
o Nitrit 
o NPK-gødning - nitrogen, 

phosfor og kalium 
o Opløsningsmiddel - terpentin 
o Pinselilje - narcissin og 

narcipoetin 
o Påskelilje - narcissin og 

narcipoetin 
o Primula (plante) - primin 
o Rengøringsmiddel - fenoler 
o Rottegift 
o Rustbeskytter - oxalsyre og 

NaF 
o Rå broccoli - isothiocyanat 
o Rå grønne kartofler - solanin 

og chaconin 
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o Rosiner - ukendt giftstof 
o Selen 
o Sigøjnerblad (stueplante) - 

bl.a. calciumoxalat og 
oxalsyre 

o Skoplejemiddel - fenoler 
o Solcreme - 

phenylbenzimidazol 
o Spray / pletfjerner – tetra-

chlorethylen 
o Sprays - dichlormethan og 

xylol 
o Stormhat (plante) - akonitin 

samt andre alkaloider 
o Stueazalea (stueplante) - 

grayanotoxiner 
o Svampegift 
o Te - koffein og theophyllin 
o Termometer - kviksølv 
o Terpentin 

o Thuja (plante) - terpenenet 
thujon 

o Tobak - nikotin 
o Tulipaner (plante) - 

alkaloidet tulipin 
o Tungmetaller / metaller - 

aluminium, bly, cadmium, 
kobber, kviksølv, zink 

o Tændstikker - kaliumklorat 
o Tændvæske / brikker - 

metaldehyd 
o Tøsalt - NaCl2 og CaCl2 
o Ukrudtsmiddel 
o Vedbend / efeu (plante) - 

glykosidet hederagin 
o Vindruer - ukendt giftstof 
o Vintergæk (plante) - 

narcissin og narcipoetin 
 

 
Svenska Giftinformationscentralen finns på internet på följande adress 
www.giftinformationscentralen.se
 
Av tradition svarar de även på frågor om förgiftningar hos djur. På deras hemsida 
finns det en kemikalielista med information och symptom på våra vanligaste 
hushållskemikalier samt en växtlista som innehåller både ofarliga och giftiga växter. 
Men kom ihåg att det som kan vara ofarligt för människan kan vara farligt för 
husdjuren. 
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Registreringar 2007 i Sverige 
Totalt 31 lundehundar varav 6 importer 
8 kullar, 23 valpar, 10 hanar + 13 tikar  
 

 
 
Kull född 2006-12-05 0+2 
e.Cliffhanger Daniel FIN37088/04  
u. Mountjoy Snofsiga Selma S41245/2002 
Uppfödare: Monika Jansson, Mountjoy 
Mountjoy Busiga Barbro S12395/2007 Tik 
Mountjoy Bullriga Bea S12394/2007 Tik 
 
Kull född 2007-01-07 2+1 
e.Två Kronors -Berra S63607/2004  
u. Lundesmias Moa S42844/2005 
Uppfödare: Maria Ragnarsson, Lundetuvans 
Lundetuvans Odin Trollnype S14671/2007 Hane 
Lundetuvans Jorm Steinnype S14672/2007 Hane  
Lundetuvans Idun Rynkerose S14673/2007 Tik 
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Kull född 2007-01-19 2+1 
e. Kveikja Emil-Vorbodi S32499/2002 
u. Navahoos Ginnie Geirröd S55333/2002 
Uppfödare: Birgitta Blomqvist, Navahoos 
Navahoos Ticko Tin S16481/2007 Hane 
Navahoos Tom Tejo S16482/2007 Hane 
Navahoos Toozy Tokk S16483/2007 Tik 
 
Kull född 2007-06-19 2+2 
e. Två Kronors Arn's Nicke S37192/2002 
u. Fenja Smilla S35135/2005 
Uppfödare: Tove Schrödl  
Eydis S50512/2007 Tik 
Humla S50513/2007 Tik 
Kai-Rimfaxe S50514/2007 Hane 
Svadilfare S50515/2007 Hane 
 
Kull född 2007-08-06 
e. Två Kronors Arn's Nicke S37192/2002 
u. Lövheims Hlora S51025/2006 
Uppfödare: Laila Wiberg, Blame The Star’s 
Blame The Star's Cosy Cosmos S57531/2007 Hane 
Blame The Star's Cosy Caruso S57532/2007 Hane 
Blame The Star's Cosy Corinne S57533/2007 Tik 
 
Kull född 2007-08.15  3+2 
e. Aspheims Trollunge S11503/2005 
u. Erle S64229/2004 
Uppfödare Cecilia Odenfelt-Obitz  
Bugatti S58922/2007 Hane 
Buick S58923/2007 Hane 
Bluebird-Raven S58924/2007 Hane 
Barchetta S58925/2007 Tik 
Berlina S58926/2007 Tik 
 
Kull född 2007-09.10  0+1 
e. Aspheims Trollunge S11503/2005 
u. Atla Skaldsdottir S66487/2006 
Uppfödare: Johanna Olsson, Frontpage 
Frontpage Arna Atladottir S62873/2007 Tik 
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Kull född 2007-10-07 1+3 
e Kveikja Emil-Vorbodi S32499/2002 
u. Paluna's Launa Geiradotter S15564/2006 
Uppfödare: Birgitta Blomqvist, Navahoos 
Navahoos Yksbjörn Toke S64193/2007 Hane 
Navahoos Yksanne Gulltopp S64194/2007 Tik 
Navahoos Yksicka Menja S64195/2007 Tik 
Navahoos Yksett Ulvalill S64196/2007 Tik 
 

Importer 
Cliffhanger Elois Of Eriksro S52575/2007 Tik 
Född: 2004-04-28 Uppfödare: Frank Bays & Sharon Pederson, 
USA 
e. Cliffhanger Buddha AKCNM92951001 
u. Candogra C'Hanger Pandora AKCNM92951301  
 
Eriksro Fagra Fabian S59962/2007  Hane 
Född: 2007-04-07 Uppfödare: Anneli Häggblom, Åland/Finland 
Eriksro Luriga Ludwig S28459/2006 
Cliffhanger Elois Of Eriksro FINER10403/05 
 
Eriksro Super-Sonic S30981/2007 Hane 
Född 2005-10-31 Uppfödare: Anneli Häggblom, Åland/Finland 
e. Skreppeng's Tommy Tigergutt N11443/04 
u. Cliffhanger Elois Of Eriksro FINER10403/05 
 
Lhaxy's Olivia S45730/2007 Tik 
Född: 2007-01-26 Uppfödare: Björnar O Rötvold, Norge 
e. Pinken Saiton Av Fjelleng N03138/03 
u. Tuva Geira-Datter N15240/04 
 
Paluna's Gere Sarason S56534/2007 Hane 
Född: 2007-05-21 Uppfödare: Skjervik Liv, Norge 
e. Bobby N06587/99 
u. Paluna's Sara Heradatter N23333/03 
 
Ålvisheim's Lin Lykke Hedesdotter S55642/2007 Tik 
2006-12-19 Uppfödare Eiliv Hofstad, Norge 
e. Svix Av Vinterskogen N01709/02 
u. Ålvisheim's Hede Skjoldmöy N08207/02 
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Lundehundsträff & Inofficiell utställning 
 

Värnamo Brukshundklubb 
 

Lördag 23/8-08 
Domare: 

 Kent Bråtenholme 
Reservation för ev. Domarändring 

 
Vi startar dagen kl 10 med visning av Agility,  

Tina hjälper er som vill prova på. 
De som vill träna till utställningen får hjälp av Monika. 

Ev. uppvisning av Freestyle 
Efter utställningen som startar kl 12 ska vi ha  

Lundehunds-Race 
 

Fina priser till hundarna på utställningen och till snabbaste 
Lundehunden. 

 
Exotisk Planka förtärs framåt aftonen, efter anmälan kostnad ca 120:- 

Alkoholfri dryck ingår, starkare drycker medtages. 
Plats för husvagn med el finns, ev. möjlighet att övernatta i stugan om 

du tar med en ”säng”  
 

Klasser: Valp 4-6 mån, 6-9 mån, Junior 9-15 mån,  
Unghund 15-24 mån  Öppen 15 mån -, Champion  
Veteran-klass 8 år & äldre,  O.B.S  även Krypto/Kastrat-klass 
  
Barn m. hund och Par-klass anmäls på plats  
Avgift 175 kr/hund   25 kr/barn   25 kr/par 
 
Anmälan skickas till  
Cecilia Obitz Tantalvägen 24   185 94 Vaxholm cobitz@telia.com  
 
Sista anm/bet.dag 2008-08-01 
Ange hundens namn & regnr på talongen 
 
Upplysningar Monika 0370-432 47  
 

Alla Lundehundar är varmt välkomna! 
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     Februari 2008 
 
 
Hej alla SSUK medlemmar! 
 
Nu är verksamhetsåret 2007 slut. Jag fick träda in i rollen som ordförande efter 
den tragiska och hastiga bortgången av er valda ordförande Gunnar Strömbert. 
Han blev hastigt sjuk redan tidigt i verksamhetsåret och när nästan hälften gått så 
stod vi inför faktum. SSUK lider såklart med familj och vänner som stod honom 
nära. Det är alltid jobbigt att mista någon. 
Verksamheten i klubben måste dock fortsätta fungera och med smärre 
ansträngningar kom vi på rätt köl igen. Nu flyter arbetet på i normal ordning och vi 
har under året haft mycket att arbeta med.  
Något som jag funderat på en längre tid är den återkommande frågan jag får av 
både medlemmar, rasklubbar och andra hundintresserade är frågan: "Vad gör 
egentligen SSUK"?  
Jag har fått påståenden som att "SSUK inte gjort något för just deras rasklubb" 
osv. 
 
Kanske är SSUK för osynliga och kanske är vi inte tillräckligt duktiga på att klappa 
oss på bröstet och säga "Vad bra vi är!" Men någonstans kände jag att det var 
dags att informera alla medlemmar i våra rasklubbar, styrelser, delegater och 
andra intresserade om vad vi egentligen gör alla dessa timmar som vi lägger ner 
av våran egen obetalda tid för klubbens räkning. Denna hobby vi ägnar oss åt 
bara för att vi tycker att det är roligt och vill göra någonting bra för våra hundar, 
medlemmar, ägare, valpköpare och vår gemensamma framtid.  
Så jag tog en natt i anspråk, en sån där natt när fullmånen lyser klart, stjärnorna 
gnistrar och hundarna blänger yrvaket när man tassar ur sängen för att försöka 
hitta på nåt att göra när man ändå inte kan sova. 
Resultatet har ni på följande sida. 
 
Med det vill jag bara säga, tack för det år som varit! Det har varit skojigt, motigt, 
lärorikt, inspirerande och mycket händelserikt. Jag har fått många nya vänner, 
kontakter och erfarenheter och förhoppningsvis blir det fler av den sorten i 
framtiden. Jag hoppas att nästa verksamhetsår blir lika inspirerande och lärorikt 
som det som gått. Vi har ju två stora planerade händelser framför oss, utöver det 
löpande arbetet, så inte lär den kommande styrelsen heller få en chans att rulla 
tummarna på medlemmarnas bekostnad.  
 
  
Rose-Marie Emery, Vice ordförande SSUK 
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Detta gör SSUK för sina rasklubbar och medlemmar! 

- Värnar för Er ras och dess säregenhet inom huvudorganisationen (SKK). 
- Övervakar och försvarar Er rasklubbs intressen inom huvudorganisationen. 
- Ansöker och administrerar Era ansökningar och Era resultat för Era officiella 

utställningar. 
- Erbjuder utbildningar till utställningsansvariga för Er rasklubb, vilket är ett krav från SKK 

att alla klubbar som skall arrangera officiella utställningar måste ha (helst mer än en 
person/klubb). 

- Kommunicerar med SKK vid ansökan om bidrag, flyttning av utställningsdatum eller 
andra angelägenheter av vikt för Er rasklubbs räkning. 

- Avhåller egna utställningar för Era raser minst fyra gånger om året. Arbetar för att det ska 
finnas sponsoravtal och andra förmåner för att skapa mervärde för Era medlemmar. 

- Administrerar och ser till att Er rasklubb och Era medlemmar är korrekt försäkrade vid 
rasklubbens aktiviteter. 

- Arbetar för att Er Rasklubb och ras får en bra presentation på domarkonferens som är en 
vidareutbildning av domarkåren för att bättre kunna förstå och döma Era raser på 
utställning. 

- Ser till att Er rasklubb får ”tycka till” om de domare som skall ny- och vidareutbildas inom 
Er ras. 

- Arbetar för att Era avelsråd skall få så värdefull och relevant information som möjligt, bla 
via avelskonferenser, för att kunna bistå uppfödarna och medlemmarna inom Er 
rasklubb. 

- Håller föreläsningar, oftast till självkostnadspris eller utan kostnad för Era medlemmar 
gällande hundhälsa, avel, organisationsarbete osv. 

- Distribuerar rasinformation för att användas av Er i programmet Lathunden. 
- Representerar Era åsikter och motioner vid Kennelklubbens högsta beslutande organ, 

Kennelfullmäktige, vartannat år. 
- Arbetar för att Era RAS-dokument ska kunna färdigställas, godkännas, efterlevas och 

utvärderas. 
- Arbetar för att Er rasklubb skall få bra verktyg att kunna mäta mentalitet för Er ras. 
- Håller ett SSUK fullmäktige varje år, där Ni som rasklubb har möjlighet att vara med och 

påverka SSUKs riktning och arbete. 
- Publicerar och gör reklam för Er ras, Er klubb och Era aktiviteter på bla SSUKs hemsida, 

kostnadsfritt.  
- Har påbörjat ett informationsutbyte mellan Er rasklubb och andra rasklubbar inom 

organisationen, för att Era medlemmar skall få så mycket relevant information som 
möjligt. 

- Bistår med hjälp vid avhållande av årsmöten eller problem inom Er rasklubb. 
- Arkiverar Era protokoll för historik och för att kunna bistå med hjälp om de skulle 

försvinna. 
- Övervakar klubbens ekonomi och arbetar för att SSUK även i framtiden skall kunna 

erbjuda Er rasklubb ovanstående service. 
För detta betalar Ni som rasklubb 65:- per ordinarie och 5:- per familjemedlem. SSUKs styrelse 
består representanter valda av Er där alla är ideellt engagerade. 
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Lokis liv med vallhundar, 
får och hemlösa hundar 

Loki kom till oss när 
han var 10 veckor. 
Han har alltid varit 
en tuff och 
självsäker kille som 
redan första veckan 
blev inkastad i sitt 
nya liv med fart. 

Jag har sedan två år tillbaka arbetat som hundskötare på Hundstallet i 
Åkeshov. Hundstallets uppgift är att ta om hand och vårda hittehundar, 
vanvårdade hundar och hundar som av olika anledningar blivit 
omhändertagna. Alla dagar är olika, men oftast är det fullt upp hela dagen och 
Loki ställer alltid upp på nya uppdrag.

Dagarna börjar tidigt, redan vid 05.00 ringer klockan och Loki är den som är 
sist upp på morgonen. När klockan ringer hör vallhundarna Kevin och Hill det 
till hundgården och står redo för jobb trots tidiga morgnar. Morgnarna börjar 
med frukost och en långpromenad, sedan tittar vi till eller hämta in förrymda får 
för att sedan åka iväg till jobbet där nya uppdrag väntar.
2007-12-30,  denna dag har vi kvällspasset, vilket ofta innebär snabba ryck om 
man ska hinna med allt. Denna dag är alltid speciell då hundarna oftast är lite 
oroliga och rädda över alla smällare och raketer som redan vid 15-tiden börjar 
göra sig hörda. 

Vid 18-tiden kommer polisen till hundstallet med en schäferhane. Hunden är 
vid ankomsten mycket rädd och stretar emot och rycker i kopplet när polisen 
försöker få den ur hundsläpet som är kopplat till polisbilen. 
Hunden, som är mycket stressad, har hittats tillsammans med sin avlidne 
husse i en lägenhet i en av Stockholms förorter. Man tror att hunden har suttit 
i lägenheten i över en vecka och har levt på sopor från köket och vatten från 
toaletten.
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Innan hunden får komma in i Hundstallet går jag igenom hunden och tittar 
efter eventuella skador eller ohyra. Hunden verkar frisk och välmående. Väl 
inne i hundstallet får hunden en egen box med filt och korg, tillgång till egen 
rastgård och lugn och ro. 
Hundarna brukar ganska snabbt vänja sig vid stallmiljön och snart komma till 
ro, men denna gång var det betydligt svårare att lugna hunden. 
Schäferhanen fick panik, han slängde sig mot gallret, rev sönder tassarna 
mot väggen och skällde sig snabbt hes. 

Rädda och stressade hundar är 
ofta svåra att hantera och har lätt 
för att bita, vilket göra att man 
måsta vara försiktig. Jag försökta 
snabbt komma på en lösning för 
att lugna hunden, men den enda 
utvägen denna gång var att ge 
hunden snabbverkande 
lugnande.

Det dröjde inte länge förrän 
polisen ringde och behövde hjälp. 
En bil hade krockat och voltat en 
bit ifrån hundstallet. I bilen fanns 
två unga människor som avlidit på 
platsen innan ambulansen hann 
komma. 

Kvar i diket satt en liten 
rottweilervalp om ca 10 veckor 
som såg helt oskadd ut förutom att 
den var rädd och frusen. 

Nu kom nästa problem, vad gör man av en valp på nyårsafton? Att hitta 
jourhem denna dag är inte lätt. Vi har som regel på hundstallet att inte 
lämna valpar ensamma. 
Jag skulle iväg till vänner efter jobbet och kunde inte ta den med mig. Jag 
var än en gång tvungen att komma på en snabb lösning. 

Loki leker med Lusse som 
omhändertagits på grund av 
vanvård.

39



Efter att ha funderat en stund kom jag på att vi för en tid sedan fått in en 
gammal snäll hittehund som ingen sökt. Jag introducerade henne med valpen, 
vilket gick mycket bra och valpen fick bo tillsammans med henne och de 
fattade snabbt tycke för varandra.

Att arbeta som hundskötare och både roligt och sorgligt. Schäferhannen som 
inkom på nyårsafton fick tyvärr efter några dagar somna in på polisen begäran 
då man fått uppgifter om att hunden tidigare bitit flera barn och vuxna i 
området där den bott.  Vi på Hundstallet märkte också att han inte var helt 
pålitlig. 
Hundar som bitit eller på annat sätt är farliga för allmänheten får Hundstallet 
inte omplacera. Det är få hundar som avlivas, men ibland händer det. 
Flera gånger i veckan händer också roliga saker, flera hundar får varje månad 
en ny chans och flyttar till en ny familj. 
Hundstallet får varje vecka saker som privatpersoner och företag skänkt till 
hundarna. Det är den bästa dagen på veckan tycker Loki för då öppnas dörren 
till foderrummet. 
Foderrummet är fyllt utav godis, leksaker, halsband och mat, paradiset tycker 
Loki som mer än gärna följer med och hjälper till att plocka i grejerna.

För den lilla rottweilervalpen blev det 
ett lyckligare slut. Efter några dagar 
hade polisen lyckats få tag på 
anhöriga till det avlidna paret som 
kom och hämtade den. Oftast finns 
det någon anhörig som hämtar de 
hundar som förlorat sin ägare, men 
ibland blir de kvar i väntan på nytt 
hem.
Då och då händer det att det föds 
valpar på hundstallet, eller att 
hundstallet får in valpar utan mamma. 
Dessa valpar ska så fort som möjligt 
omplaceras till nya hem, men är oftast 
väldigt rädda och osocialiserade. Då 
kommer Loki till användning, han är 
en vänlig kille och han brukar få vara 
med valparna på dagarna för att de 
ska få lära sig språk och signaler.

Loki spanar efter sork.
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Han hänger även med ut på promenader när det är dags för miljöträning. Det 
är tryggt för de små att ha Loki med, eftersom inget bekommer honom.
När kvällen väl kommer är Loki trött och somnar oftast tillsammans med den 
gamla bordercollien i en hundkoja hemma på tomten. När det är dags att titta 
till fåren en sista gång och vallhundarna ska få sin träning väljer Loki oftast att 
vara kvar hemma. Han somnar sedan framför teven i sin korg där han ligger 
hela natten. På helgerna är det full fart igen, då spenderas dagarna i 
fårhagarna där det alltid finns projekt. Vi har problem med sork i en av 
hagarna, det är Lokis uppgift att hålla dessa borta. 

Att fånga och sedan gräva ner, 
detta sysselsätter honom hela 
dagen.
Nu går vi väntans tider på lamm. 
Alla tackor är förhoppningsvis 
betäckta och ska snart lamma. 
Loki tycker det är spännande att 
gå runt bland de tjocka tackorna 
och kolla läget, han har ett 
bästisfår som heter Sara, de två 
jagar varandra. Sara har alltid 
varit speciell sedan hon kom till 
oss och Loki och Sara fann 
varandra snabbt.
Att leva med vallhundar, får och 
hemlösa hundar är slitigt ibland 
tycker Loki som ständigt är med 
på jobbet, i fårhagen, på 
vallhundstävlingar eller kurser och 
långa promenader.  
Men vad roligt han har och han 
sover gott om nätterna!

Malin Virhage, text och bild
Några ungtackor undrar nyfiket vad Loki
sysslar med i gräset.
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Amira 

(Aspheims Trollunge * Erle) 

 
S22581/2006  2006-02-16 

Äg: Elin Müller Uppf.  Cecilia Obitz  
2007-04-21 Västerås  Per-Erik Vallin  CERT  
2007-08-19 Nyköping  Torbjörn Granheim  CERT 

 
 

SUCH 
Aspheims Trollunge 

(Lövheims Bevrast * Obrima´s Geira) 

 
S11503/2005  2004-08-02 

Äg: Cecilia Obitz  Uppf.    
2007-04-22 Köping  Tina Permo   CERT 
2007-11-03 Växjö  Gert Christensen  CACIB 
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Atla Skaldsdottir 
(Ålvisheims Illuge Skald * Fröy av Vinterskogen) 

 
S66487/2006  2006-02-26 

Äg: Johanna Olsson Uppf.  Dagrunn & Arve Idar, Norge 
2007-01-05 Göteborg  Harry Tast  CERT 
2007-03-18 Malmö  Nils-Arne Törnlöv CERT 

                2007-08-12   Ronneby                              Peter L Jensen                 CERT CACIB 
 
 

SUCH 
Ask 

(Hammarveien´s Heike * Obrima´s Jara) 

 
S47506/2002  2002-04-15 

Äg: Barbro Gustavsson Uppf.  ??, Norge 
2007-08-18 Sundsvall  Gunnel Holm  CACIB 
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Eriksro Chic Monique 
(Skreppengs Tommy Tigergutt * Eriksro Valencia Verona) 

 
FINER25244/06  2006-04-07 

Äg: Nina Lajunen Uppf.  Anneli Häggblom  
2007-07-01 Gällivare  P. Heikkinen-Lehkonen  CERT 
 

 
Eriksro Hemliga Eva 

(Trofast av Vinterskogen * Mountjoy Ultra Eriksro) 

 
FIN17553/06  2005-12-25 

Äg/Uppf.  Anneli Häggblom  
2007-07-28 Morokulien  Per-Erik Wallin  CERT 
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SUCH NORDV-07 
Eriksro Luriga Ludwig 

(Skreppengs Tommy Tigergutt * Mountjoy Ultra Eriksro) 

 
S28459/2006  2005-04-18 

Äg: Annika Ågren Uppf.  Anneli Häggblom  
2007-04-21 Västerås  Per-Erik Wallin  CERT 
2007-05-12 Österbybruk  Anders Cederström  CACIB 
2007-07-01 Visby  Per-Erik Wallin  CACIB 
2007-09-02 Högbo  Münsterhielm-Ehnberg   CACIB 
2007-12-16 Hund2007  Ralf Cambell   CACIB 
 

 
Eriksro Ofeigstad Veiga 

(Tja-Tir´s Viljar * Eriksro Cruella) 

 
FIN28909/06  2006-03-25 

Äg: Nina Lajunen Uppf.  Anneli Häggblom  
2007-07-07 Piteå  G. Pedersen Nordahl CERT, CACIB 
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Heike av Vinterskogen 
(Mountjoy Yviga Yngve * Mountjoy Ulrika Eriksro) 

 
N 16220/06  2006-07-07 

Äg. Gunn-Tove Ormset  Uppf. Ingvild Espelien  
2007-06-09 Vänersborg  Per Svarstad  CERT 
 

 
S UCH  

Huldra av Vinterskogen 
(Ålvisheims Illuge Skald * Frida) 

 
S60764/2005  2005-02-21 

Äg: Maria Hedström & Anneli Häggblom Uppf.  Ingvild Espelien  
2007-04-21 Köping  Tina Permo  CERT 
 

46



S UCH 
Lundesmia´s Moa 

(Ålvisheim´s Hårek * Gyda) 

 
S42844/2005  2005-03-18 

Äg: Maria Ragnarsson Uppf.  ??  
2007-06-16 Vännäs  Liz-Beth Liljeqvist CERT 
 
 
 
 

N EST S UCH 
Lundekloen´s Vinga 

(Linesviken´s Ving-Tor *  Frigg) 

 
N0746/04  2004-02-28 

Äg.Gunn Tove Ormset  Uppf. Astrid & Marita Olsen 
2007-08-04 Svenstavik  Per-Harald Nymark  CACIB  
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Mountjoy Angenäma Amelia 
(Mountjoy Yviga Yngve * Mountjoy Ulrika Eriksro) 

 
S43411/2006  2006-05-19 

Äg. Monika Ölen-Krüger  Uppf. Monika Jansson,  
2007-05-18 Hässleholm  Espen Engh  CERT 
2007-07-13 Tvååker  Horst Kliebenstein CERT  
2007-07-14 Tvååker  Marit Sunde  CERT 

 
 

S UCH 
Två Kronors Arn´s Nicke 

(Amled * Eriksro Vilda Artemis) 

 
S37192/2002  2002-06-08 

Äg. Laila Hjort  Uppf. Sonja & Annika Kroon 
2007-01-05 Göteborg  Harry Tast  CACIB  
2007-03-18 Malmö  Nils-Arne Törnlöv CACIB 
2007-07-14 Tvååker  Marit Sunde   CACIB 
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Två Kronors Belize 
(Ingo * Två Kronors Arn´s Sissel) 

 
S63609/2004  2004-10-01 

Äg. Annicka Svensson  Uppf. Sonja & Annika Kroon 
2007-03-18 Malmö  Nils-Arne Törnlöv CACIB 
 

 
 
 
 

S UCH 
Två Kronors Berra 

(Ingo * Två Kronors Arn´s Sissel) 

 
S63607/2004  2004-10-01 

Äg. Sofie Weibull  Uppf. Sonja & Annika Kroon 
2007-06-16 Vännäs  Liz-Beth Liljeqvist CERT 
2007-10-06 Sundsvall  Boo Lundström CERT 
2007-10-07 Sundsvall  Renée Sporre Willes CERT  CACIB 
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Unni Lunda 
(Balder * Sonja) 

 
S23150/2006  2005-11-18 

Äg. Maria Ragnarsson  Uppf. ?? 
2007-05-19 Piteå  Mona Selbach CERT 
2007-08-04 Svenstavik  Per-Harald Nymark CERT  
2007-08-19 Nyköping  Torbjörn Granheim CERT 
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Amber 
(Aspheims Trollunge * Erle) 

 
S22580/2006  2006-02-16 

Äg: Ann-Christine Karlsson Uppf.  Cecilia Obitz  
2007-10-07 Sundsvall  Renée Sporre Willes CERT  CACIB 
 
 

Lövheims Hlora 
(Loke * Lövheims Edda) 

 
S51025/2006  2006-02-06 

Äg: Laila Hjort Uppf.  Gerd Haugen  
2007-01-05 Göteborg  Harry Tast  CERT  
2007-06-30 Borås  Nils-Arne Törnlöv CERT  CACIB 
2007-07-14 Tvååker  Marit Sunde   CACIB 
 
 

S UCH 
Molly 

(Bobby * Fröya) 
 

S20973/2003  2002-12-18 
Äg: Åsa Englund Uppf.  ??  

2007-06-16 Österbybruk  Anders Cederström CACIB 
 
 

Mountjoy Ambitiösa Agnes 
(Mountjoy Yviga Yngve * Mountjoy Ulrika Eriksro) 

 
S43410/2006  2006-05-19 

Äg. Gunilla Hising-Bohm  Uppf. Monika Jansson 
2007-06-10 Norrköping  Ove Germundsson CERT 
 
 

Paluna´s Jaran Jerry Ylvason 
(Skreppeng´s Torjus * Paluna´s Ylva) 

 
N07160/06  2006-03-31 

Äg.  uppf.  Liv Skjervik    
2007-07-28 Morokulien  Per-Erik Wallin CERT  
 
 

Recknagel Xiangwang 
(Soumalainen´s Ty * Recknagel Larissalasutina) 

 
FIN43136/05  2005-05-29 

Äg./uppf.  Merja Mäkinen    
2007-12-16 Hund 2007  Ralf Campbell CERT  CACIB 
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Skreppeng´s Peer Gynt 

(Lövheims Alsvinn * Ulfrigga Lundes Gyda) 
 

S10790/2004  2003-09-05 
Äg. Tina Gustavsson  Uppf. Laila Myrvold  

2007-11-03 Växjö  Gert Christensen CERT 
2007-06-30 Borås  Sigridu Petursdottir CERT  
 
 
 

Öskatens Tassan 
(Mountjoy Spralliga Sune * Molly) 

 
S16030/2005  2004-02-14 

Äg: Karin Zelmerlööw Uppf.  Åsa Englund  
2007-04-08 Älvsjö  Kenneth Edh  CERT  CACIB 
2007-08-26 Almare-Stäket Kurt Nilsson   CERT  
 

 
S UCH 

Öskatens Tindra 
(Mountjoy Spralliga Sune * Molly) 

 
S16029/2005  2004-02-14 

Äg: Ingegerd Hinders Uppf.  Åsa Englund  
2007-05-12 Avesta  Karl-Erik Johansson CERT 
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Registrerede Hunde  Fra år: 20 07 Til år: 20 08 30. jan 08
 Udskrivnings dato: 
Stambogsnr DKK kuld Navn Køn Født 
 DK 22237/2007 0 Stein Lunde Embla T 14. feb 07 Imp Lux 
 DK 11711/2007 210280 Monrad's Amila T 04. maj 07 
 DK 17710/2007 210280 Monrad's Addi T 04. maj 07 
 DK 02391/2007 217443 Ulfrigga Lundes Mille T 19. jan 07 
 DK 02392/2007 217443 Ulfrigga Lundes Magne H 19. jan 07 
 DK 05010/2007 218192 Nysom Monrad II H 10. mar 07 
 DK 14163/2007 220333 Keeza's Lunde Molda T 27. jun 07 
 DK 14164/2007 220333 Keeza's Lunde Magna T 27. jun 07 
 DK 14165/2007 220333 Keeza's Lunde Megin (Theis) H 27. jun 07 
 DK 14166/2007 220333 Keeza's Lunde Myrun (Tessa) T 27. jun 07 Exp NL 
 DK 09384/2007 N 070971 Maahornet's Havdur H 14. feb 07 Imp N 
 DK 18861/2007 N 073059 Paluna's Gaia Saradatter T 21. maj 07 Imp N 
 Ialt registret i år: 07 = 12 hunde 
 
 Imp. = Importeret hund. Exp. = Exporteret hund Side 1 

 

 

 

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…………obitz@telia.com  

Maria Hedström, Gävle, tel 026-910 68………………sune@kungsunes.se 

Johanna Olsson, Sölvesborg, tel 0456-508………….idavallen73@gmail.com 

Linda Thelin, Hälsingland, tel 070-302 7276………lindakurberg@hotmail.com 

Hör av dig till Cecilia om du också vill vara med. 
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Är hunden dopad? 
Inom hundsporten har det varit mycket få dopingfall i Sverige Under 2006 förekom bland 
annat ett fall som handlade om en hund som hade det otillåtna ämnet teobromin som ingår 
i vanlig choklad.  
Men det är inte lätt att alltid veta vad som är förbjudet och vad som är tillåtet när det gäller 
doping. 
I Sverige är det Svenska Kennelklubben, SKK, som ansvarar för, handlägger, utreder och 
dömer i alla dopingfrågor för hundar när det gäller SKK/SBK verksamheter. Det Nationella 
dopingreglementet för hund är gemensamt för all hundsport i Sverige. 
– Vi anser att ren prestationshöjande doping inte är ett stort problem inom SKK eller SBK, 
säger Kjell Bräster, ansvarig för dopingfrågor på SKK:s kansli när han svarar på 
Brukshundens frågor. 
Vad gör SKK när det gäller doping? 
   – Just nu håller vi på att uppdatera substansregistret dvs ATC-listan. Den kommer till 
sommaren, men det är små förändringar, säger Kjell Bräster. 
Hur kollar man om en medicin eller substans är dopingmedel? 
   – Man ber att få ATC-numret av sin veterinär för det preparat som hunden behandlats 
med. Därefter kan man söka vidare på SKK:s hemsida. Alla preparat som inte finns i ATC-
listan har 14 dagars karenstid efter det man slutat ge preparatet. Detta gäller också 
naturpreparat. 
Vad är tillåtna och otillåtna metoder? 
   – Det står delvis i reglementet. Till exempel är ett bandage mot en tasskada en otillåten 
metod. Men för vissa saker (t.ex. diabetesmedicin, allergimedel eller kastration) kan man 
få dispens. Grunden är att en sjuk eller skadad hund inte ska belastas med träning eller 
tävling. Massage och stretching är tillåtet om hunden inte har ont. Att kyla en skada är 
förbjudet. Att kyla ned ett hett temperament är ett gränsfall om det är doping. 
Kan man bli dömd för doping om karenstiden bevisligen respekterats? 
   – Det finns ingen tillräcklig forskning om hur olika substanser bryts ned i kroppen på en 
hund, men det är skillnad på nedbrytningstider hos olika hundraser. Det kan i extrema fall 
finnas spår kvar av medicinen efter karenstiden. Kan man bevisa att man slutat med 
medicinen i rätt tid så påverkar det bedömningen av ett dopingärende och kan komma att 
betraktas som s.k. misstagsdoping. (En respekterad karenstid är alltså ingen säker frizon 
för att hunden inte är dopad.) 
Kan föraren av hunden vara dopad? 
   – Ett draghundsekipage lyder också under dopingreglementet (för idrottande personer) 
som Riksidrottsförbundet har, och där tar man prov både på förare och hund. SKK tar bara 
prov på hundar.    Fortsättning på sid 56 
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Årets Lundehund 2007 
 

 
SUCH Eriksro Luriga Ludwig  

31p äg. Annika Ågren 

              
2. SUCH Två Kronors Berra              3. Atla Skaldsdotti 
     22p äg. Sofia Weibull                            19p äg. Johanna Olsson 
 

4. SUCH Två Kronors Arn´s Nicke 18p äg. Laila Wiberg 
5. Mountjoy Angenäma Amelia 17p äg. Monika Ölén Krüger 

6. Lövheims Hlora 15p äg. Laila Wiberg 
6. Huldra av Vinterskogen 15p äg. Maria Hedström 

8. Amira 14p äg. Elin Müller 
9. Amber 13p äg. Ann-Christin Karlsson 

10. SUCH Ask 12p äg. Barbro Gustavsson 
11. Öskatens Tassan 10p äg. Karin Zelmerlööw 

12.Unni Lunda 9p äg. Maria Ragnarsson 
13. Öskatens Tindra 8p äg. Ingegerd Hinders 

14. SUCH Aspheims Trollunge 7p äg. Cecilia Obitz 
15. Boromir Engla Eiktyrner 6p äg. Annika Turitz Garnaeus 
15. Mountjoy Ambitiösa Agnes 6p äg Gunilla Hising-Bohm 

17. S UCH SV-04 FIN UCH Mountjoy Spralliga Sune 5p äg. Maria Hedström 
18. Lundesmias Moa 4p äg Maria Ragnarsson 

18. Skreppengs Peer Gynt 4p äg. Tina Gustavsson 
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Puh och Eva i 
skogen  
 
 
Skreppengs Ole Brumm har 
fått ett förstapris i 
öppenklass viltspår, vilket är 
att jämställa med ett cert 
eftersom han blir champion 
när/om han har tre ettor. 
 
Eva Pretkelis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varför skriver man inte ut substansen, t.ex. teobromin i choklad, och omständigheterna 
runt doping i det officiella protokollet på hemsidan? Det skulle ju vara både en lärdom och 
varning. 
   – När vi fått svar på B-provet meddelar vi ägaren, begär in en redogörelse och hunden 
får omedelbart startförbud. Att det inte stod i protokollet att det var choklad beror på att det 
inte är en substans. Vi pratar bara om de substanser som finns i ATC-listan eller de som 
ingår i naturmedel. 
Choklad, bröd med vallmofrön, vitaminer och kosttillskott, hundgodis, vacciner, kattmat - 
hur vet man vad som är dopingklassat med en karenstid och vad som är tillåtet? 
   – Det är en mycket svår gråzon. Det finns en del upptaget i ATC-listan. I hästarnas 
dopingreglemente finns många produkter namngivna med karenstider men vi har sagt att 
det är 14 dagars karenstid för alla naturpreparat. 
Är det olika dopingreglemente för t.ex. hundkapplöpning och lydnad? 
 – Allt som står i dopingreglementet gäller alla med undantag för vad som står i kapitel 2. 
Att t.ex. färga pälsen på en agility- eller freestylehund är alltså förbjudet trots att det inte 
handlar om utställningsbedömning. Det finns också en viss skillnad mellan 
hundkapplöpning, draghundar och SKK/SBK verksamhet.  
 
© Text: Ulf Lonäs 
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