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I årets sista nummer skriver vi bland annat om domarkonferensen där ett trettiotal domare 
under två oktoberdagar vidareutbildade sig på nio raser, varav lundehunden var en. Domarna fick inte 
bara höra om rasen utan fick också chansen att se och känna på sex lundehundar som presenterades 
av handlers. 
 
Vidare kan du läsa om en aktiv Djurgårdspromenad som några lundehundsägare gjorde tillsammans 
med sina hundar och missa inte avelsrådskommitténs utmärkta artikel om avel. 
 
Med tidningen följer också en anmälningsblankett till klubbens inofficiella utställning och träff i Askersund 
15 augusti samt ett inbetalningskort för medlemsavgifter 2010.  
 
OBS!! Medlemsavgift för huvudmedlem är 225 kr och för familjemedlem 75 kr. 
 
Boka gärna redan nu in årsmötet lördag 13 mars, det kombineras i år med ett rasmöte. 
 
Vi återkommer i mars nästa år med nr 1/10 Av Lundehunden och då drar vi i gång tävlingen där man 
kan vinna ett års gratis medlemskap i SLS! 
 
Annika och Maria 
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Skriv en motion! 
 
Snart är detta verksamhetsår i klubben till ända och det är dags att börja tänka på årsmötet den 13 mars 
2010.  
 
Årsmötet är klubbens högst beslutande organ och till årsmötet kan du som medlem lämna in förslag, 
eller motion som det kallas, om du har en fråga eller förslag som du vill att klubben ska ta upp. 
 
Förra året fick SLS en motion om förändring av statuterna för tävlingen Årets Lundehund och årsmötet 
tillsatte en arbetsgrupp för att jobba med denna fråga och återkomma med ett förslag. Gruppen har nu 
lagt sitt förslag och styrelsen har beslutat att anta förslaget efter ett par justeringar.  
 
SLS kommer att under en period på två år, 2009 och 2010, köra Årets Lundehund efter det nya förslaget 
för att sedan göra en utvärdering. Hur förslaget och statuterna ser ut kan du läsa om på annan plats i 
tidningen.  
 
Många tycker att det är svårt att skriva en motion och drar sig för att lämna förslag på förändringar. Men 
man behöver inte göra det svårare än vad det är. Börja med att skriva en talande rubrik som berättar om 
vad det är du vill, beskriv sedan ditt förslag och vad det är du vill förändra. Sen ger du en bakgrund till 
varför du vill ändra, motivera och argumentera och till sist sammanfattar du med ditt yrkande. Glöm inte 
att skriva under motionen med dina kontaktuppgifter. 
 
Domarkonferensen är nu avklarad och SLS har lagt ett stort jobb bakom sig, vi har till 99,9 procent fått 
färdigt raskompendiet. Kvar är några detaljer som ska stämmas av innan kompendiet i sin helhet kan 
publiceras och distribueras till medlemmarna. Kompendiet baserar sig till stora delar på det kompendium 
som togs fram till den förra domarkonferensen 1997, men är nu aktualiserat, vitaliserat och 
moderniserat. 
Arbetet med att ta fram det har varit tidskrävande, mödosamt och lärorikt. Jag vill på SLS vägnar rikta ett 
STORT tack till Hans-Åke Sperne som varit en klippa och ett stort stöd i samband med detta arbete.  
 
Det är alltid lätt att vara efterklok och kritisk, visst skulle det ha varit önskvärt om medlemmarna och 
uppfödarna varit mer involverade i arbetet, om samarbetet med Norsk Lundehundklubb varit bättre osv. 
Men det känns bra att SLS trots de knappa resurserna och små medlen har fått med beröm godkänt för 
sitt arbete av de ansvariga som korrekturläst vårt kompendium på SKK, Svenska Kennelklubben.  
 
Glöm inte att ta väl hand om era vovvar inför nyår. Vårt firande av det gamla och nya året kan lätt bli en 
traumatisk upplevelse för hundarna, de uppskattar oftast inte våra traditioner att fira in det nya året med 
fyrverkerier och bubbelvatten. 
 
Till sist vill jag och styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna året och det förtroende det varit och 
är att leda SLS.  
 
Vi önskar er alla två- och fyrbenta en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.  
 
Cecilia Obitz 
ordförande 
 



Hans-Åke Sperne: 

- Intresset för lundehund var stort 
 
14-15 oktober höll SSUK en domarkonferens där nio olika raser presenterades för inbjudna 
domarna från hela landet. 
 
Varje ras fick en dryg timmes 
presentation i ord och bild. 
Varje presentation innehöll en 
föredragning av raskompendiet 
som består av rasstandard med 
kommenterar från respektive 
rasklubb och dessutom fanns 
4-6 hundar plats som visades 
av handlers. 
 
Presentationen av Norsk 
lundehund var konferensens 
näst sista punkt på 
söndagseftermiddagen. 
 
Domaren Hans-Åke Sperne 
presenterade vårt 
raskompendium och på plats 
fanns också klubbens 
ordförande Cecilia Obitz och 
vice ordförande Elin Müller 
samt hundarna Brakar, Ludde, 
Peppe, Lovis, Mira och Molla 
 

 
Hans-Åke Sperne mäter Lovis inför presentationen av Norsk lundehund 
på domarkonferensen i Sollentuna. Matte Maria Hedström assisterar. 

 
Hur togs presentationen emot av deltagarna? 
- Jag tyckte att både intresset och öppenheten för lundehunden var mycket stort bland 
domarkollegorna. En hel del frågor, kommentarer och påståenden ledde till gott erfarenhetsutbyte 
och flera kände över någon eller flera hundar som de ville kolla något särskilt 
på. Presentationshundarna var mycket väl valda och visade upp rasens karaktäristiska detaljer.  
 
Kändes tiden för snålt tilltagen? 
- Jag tycker att tiden blev i minsta laget för oss och nästa gång vore det en fördel att ligga tidigare i 
en konferens. På slutet ska domarna hinna flyg- och tågavgångar och några var tvungna att 
resa innan det var slut. Alla måste ju hem för att komma upp till jobbet på måndagsmorgonen. Sedan 
blir förstås alla tröttare allt eftersom en tvådagarskonferens framskrider. 
 
Är du nöjd? 
- Jag är nog alltid min egen värsta kritiker och har lärt mig att jag ibland är överkritisk, men på det 
stora hela taget är jag nöjd med presentationen.  
 
Hur länge har du dömt lundehund? 
 - Jag har dömt rasen i tio år om jag minns rätt och haft förmånen att döma ganska många varje 
gång. Det inkluderar rasspecialer, varav en i rasens hemland. Någon egen lundehund har jag inte 
haft, men vem vet vad framtiden för med sig? 
 
PS. Läs också Hans-Åkes presentation av rasen. 
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Hans-Åke Spernes presentation  
av norsk lundehund 
 
 
Några rubriker som jag skrivit upp på blädderblock så att alla skulle se: 

 OLIK 
 6 TÅR 
 SMIDIG 
 RÖRELSER 
 UTTRYCK 

 
Därefter utgick jag från dem och berättade om  
OLIK = unik kynologisk raritet som skiljer sig avsevärt från alla andra hundraser. Både beträffande 
ändamålet som jaktspecialist på ett enda byte – lunnefågeln och genom sin speciella konstruktion 
med 6 TÅR där de extra tårna hänger samman med rasens funktion i den branta kustterrängen där 
lunnefågeln häckar. 
 
 
Noga med att understryka att de extra tårna inte är en skönhetsfråga utan en viktig funktionsdetalj i 
rasen och därför måste beskrivas väl i domarkritiker. Vidare att välutvecklade tår fram som formar 
tassen till en riktig ”labb” är särskilt väsentligt och att den femte tån måsta finnas i stödytan för att ha 
någon funktion. Vidare beskrevs vikten av rejäla trampdynor och skillnader i utseende av dem mellan 
bak och fram. 
 
 
SMIDIG och lätt byggd, rektangulär liten hund med mod och anatomisk konstruktion att krypa in i 
lunnefågelbon för att släpa ut fåglar och bära dem till sin ägare. Vid jämförelse av två individer med 
samma utmärkta kvaliteter, föredras den något mindre framför den som ligger på maxstorlek. 
 
Smidiga skuldror gör att den kan sträcka frambenen rätt ut åt sidorna. Smidig hals gör att den kan 
vika huvudet bakåt mot ryggraden. Båda dessa rastypiska förmågor behövs för att hunden ska kunna 
komma in i lunnefågelboet och vända när det är trångt för att också ta sig ut med fågel i munnen.  
 
 
Vi exemplifierade med en uppstoppad lunnefågel, som packades upp inför domarkårens mycket 
intresserade ögon – fullt fokus i rätt riktning. Fågelns storlek gör att hunden inte kan vara alltför liten, 
utan vara inom måttangivelserna, att den behöver stark hals och kraftiga käkar för att vara 
framgångsrik i lunnefågelkolonierna. 
 
 
Lundehundens RÖRELSER är mycket raskaraktäristiska och skiljer sig avsevärt från andra rasers. 
Med stora 6-tåförsedda ”framlabbar”, lätt vevande framben och trånga bakbensrörelser, framträder 
rasens mycket typiska rörelseschema. Det som är fel i andra raser är alltså rastypiskt hos norsk 
lundehund. 
 
 
Huvudet är kilformat med rejäla välutvecklade käkar, upprättstående, ganska högt ansatta, mycket 
rörliga öron som kan dras ihop och stängas på ett eller snarare två speciella sätt. Det är för att 
utestänga rasande jord i lunnefågelbona samt vind och väta i det typiska norska kustklimatet. Det är 
viktigt att man vid bedömning får se öronen på rätt plats eftersom de ibland, genom sin smidiga 
rörlighet bärs för lågt – ”kvart i tre”. 
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Bettet kan vara sax, tång, omvänt saxbett och måttligt underbett. Den norska rasklubben vill önskar 
tolerans för något ojämna bett. Osunda bett ska bedömas som sådana.   
 
 
Lundehundens UTTRYCK är en smula ”truligt” och sitter bl.a. i ögonen. Truligheten märks också 
ibland genom ett egensinnigt beteende. Med spretande tassar och full broms på frambenen har 
hundägare ibland fått bära hundar ur utställningsringen och då blir de ju svårbedömda. Detta kan 
förstås tränas upp genom miljöträning.  
 
 
Lundehundar ses ofta flera stycken kopplade och nöjda vid sina ägare. De råkar sällan i bråk även 
om de kan vara en smula reserverade ska de inte visa sociala rädslor.   
 
 
Det speciella ögonuttrycket kommer av en tvåfärgad iris som är ljusare i en yttre ring. Det ger en 
något stirrande blick och när den yttre ringen är mycket ljus blir en närmast rovfågellik. Den rejält 
utvecklade underkäken och markerade hakan bidrar till uttrycket.  
 
 
Den mycket fina datapresentationen med kartor och fotografier från den norska lundehundens 
naturliga miljö samt med alla rastypiska karaktärsdrag underströk raspresentationen. En särskilt 
fantastisk bildserie med en lundehund som kryper in ett bo och tar sig ut igen var verkligt illustrativ. 
 
 
Jag har ju sett en hel del häckande lunnefågel i stora fågelkolonier utmed Islands kuster. Man kan 
konstatera att lunnefågelbona faktiskt är olika stora och därmed uppstår frågan huruvida olika stora 
hundar går in i olika stora bon för att få ut fågel?  
 
 
Den norske domaren 
Christen Langs 
anekdot om den 
överviktiga hunden 
som lyckades ta sig 
in i ett bo, men inte 
kom ut igen förrän 
efter tre dagar, då 
betydligt magrare, 
tecknar dock på en 
sådan intensiv 
envishet att få tag på 
fågel att det kanske 
inte stämmer. Eller 
så var den hunden 
bara för obetänkt?  
 
 
Hans-Åke Sperne 
 

Christen Lang och Hans-Åke Sperne 
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Hundens dag i Kungsträdgården 
 
Svenska Lundehundsällskapet fick erbjudande av STOKK (Stockholms Kennelklubb) att vara med på 
Hundens dag i Kungsträdgården den 20 september. 
 
Självklart tackade vi ja till erbjudandet och i tidig morgontimma startade Maria Hedström med Huldra och 
Lovis från Gävle sin resa mot Stockholm. Själv behövde jag och Trollis inte starta lika tidigt eftersom vi 
inte har så långt att åka och vi behövde inte vara på plats och installerade förrän 9:30. 
Maria och jag hade bestämt möte vid mitt jobb på Djurgården för att kunna lämna en av bilarna där, att 
parkera i Stockholms city är varken lätt eller billigt. 
 
Efter att ha packat om och stuvat in oss i en bil styrde vi mot Kungsträdgården.  Stockholm kunde inte 
visa sig från en bättre sensommar sida, solen flödade från en blå himmel. Väl framme packade vi ur 
bilen och försökte hitta en bra plats för vårt tält. Arrangemanget skulle vara i närheten av scenen och 
rasklubbarna, som var ca 35 st, som skulle ha sina tält runt statyn där det under vinterhalvåret är 
skridskobana. Vi tyckte vi hittade ett bra hörn bredvid västgötaspetsarna, men eftersom vi var ganska 
många rasklubbar med olika tältstorlekar så fick vi tränga ihop oss en del. 
 
Efter att ha läst beskrivningen för tältet och fått upp det byggde vi en hage av kompostgaller åt 
hundarna. Kompostgaller förresten, det måste väl ändå vara hundägarens bäste vän. Jag kan ge mig på 
att det är fler hundägare som köper kompostgaller än det är trädgårdsmänniskor. Efter att hundarna 
installerats i hagen kunde vi börja duka upp det vi tagit med oss av informationsmaterial, vår infofolder, 
den jättefina jubileumsboken som gjordes till klubbens 25-årsjubileum, lite vykort, klubbdekaler och våra 
fina pins. 
 
Bredvid oss i vinkel höll ett gäng med bassets på att bygga upp sitt tält och Maria och jag tittade på de 
lustiga hundarna med sina långa öron och korta knubbiga ben. Hur stora skulle inte hundarna vara om 
benens längd var symetriska med kroppen? 
 
Vid 13-tiden var det dags för rasparad på scenen. 
 
Torbjörn Skaar, utställningsdomare om än inte på vår ras, presenterade hundarna och de olika raserna. 
Trollis, Huldra och jag köade tillsammans med de andra för att få äntra scenen och hundarna var så 
duktiga ända tills det var vår tur. Då som på en given signal tvärstannade Huldra, ett riktigt fint 
lundehundsstopp. Vad gör man? Det går inte att locka och inte att tvinga, det fanns bara en lösning på 
problemet att ta Huldra under armen, le mot publiken och muta Trollis med godis. 
 
Den lilla stund det tog för Torbjörn att berätta om lundehunden och dess speciella egenheter, inte 
lundehundsstopp, utan extra tår, sin väldiga vighet och vad rasen ursprungligen använts till kändes som 
en evighet och det var väldigt skönt att få lämna scenen och vandra tillbaka till Maria och Lovis i tältet. 
 
Trötta och med lätt rodnad i ansiktet efter en givande dag i sensommarsolen kunde vi vid fyra-tiden på 
eftermiddagen packa ihop vårt rastält och se tillbaka på en givande dag med en hel del intresse för vår 
unika lilla ras.  
 
Maria Hedström och Cecilia Obitz 
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Vi är avelskommittén 
 
Avelskommittén består av Elin Müller, Johanna Olsson och Monika Ölén Krüger och vi presenterar oss kortfattat nedan, 
även om flera av er redan känner igen oss. 
 
Johanna har varit avelsintresserad så länge som hon kan minnas, är innehavare av kennel Frontpage och började med 
två kullar av belgisk vallhund Tervuerenen. Fem kullar av Norsk lundehund har sett dagens ljus i Blekinge hos kennel 
Frontpage.  
 
1989, i augusti närmare bestämt, mötte Johanna sin första lundehund och blev blixtförälskad. Hunden hette Pigunett´s 
Lisa-Lunde. Beslöt redan då att börja föda upp denna ras, men det kom dock att ta sjutton år innan första lundehunden 
flyttade in. 
 
Elin har två lundehundar hemma. En gammal, men väldigt pigg och välmående hane, som snart blir 10 år samt en vuxen 
tik. Har hittills haft två kullar med norsk lundehund under prefixet Canviva´s. Planer på en tredje kull är på G. I hemmet 
strax utanför Stockholm bor även två labradordamer, 
tre kullar med labradorvalpar har fötts upp sedan 2002. 
 
Såg sin första lundehund på en SKK-utställning för många år sedan och blev helt fascinerad, besökte därefter 
rasspecialen i Järfälla 1998. I samma veva blev hon också blev medlem i SLS och började drömma om en egen lunnis. 
På den vägen är det. 
 
Monika har haft uppfödning av collie långhår sen början av 90-talet och har sedan några år Norsk lundehund. Hon föll 
pladask för rasen när den presenterats för henne i köket i småländska Moheda JWW-03 SUCH Lupachis Heidrun var 
hennes namn. Monika kontaktade genast uppfödare och fick vänta lääääääänge (minst ett halvår☺)på sin första tik. Hon 
har nu två vuxna tikar, en hane och två tikar på tillväxt. Monikas två kullar som hon haft har bara gett henne mersmak och 
det kommer att komma fler valpar med prefixet Hammarhöjden. 
 
Elin och Johanna är väldigt glada över att få välkomna Monika Ö-K som har många år på nacken med hundkunskap. 
 
Vi vill också passa på att avtacka Monika Jansson för ett långt och energifullt arbete för klubben och för all kunskap som 
hon delat med sig av, det värdesätter vi högt.  Monika tar en liten paus från klubben, men finns kvar på ett litet hörn och 
har lovat att hjälpa till när det behövs. Tack Monika! 
 
Under en lång tid har avelskommittén och styrelsen jobbat fram ett domarkompendium som ska informera våra 
exteriördomare om vår ras. Vi tackar vår ordförande Cecilia som har lagt ner oräkneliga timmar på att sammanställa 
kompendiet. Det presenterades på domarkonferensen som hölls den 15 november i Sollentuna. 
Det var en mycket lyckad presentation som hölls av exteriördomare Hans-Åke Sperne, som också var till stor hjälp med 
kompendiet. Där till var även Christen Lang (rasspecialist samt medlem i Norska avelsrådet) med på konferensen och 
informerade om rasens ursprung och specialitéer. Deltagande domare på konferensen var mycket nyfikna på vår ras, 
men flertalet av de tyckte dock att flera hundar som visas på utställning hålls i för högt hull samt visas med för långa klor. 
Mer om denna konferens på sidan fem. 
 
Vi vill än en gång påminna om att det kommer en enkät med nästa nummer av tidningen och hoppas att alla vill svara och 
skicka den tillbaka till oss. Den kommer att ge värdefull information som kan hjälpa oss i fortsatt avelsarbete. 
 
Vad gäller bettinventeringen så är vi tacksamma för ännu fler resultat även från er som inte ställer ut på utställning. I 
dagsläget har vi endast fått info från er som ställer ut där vi redan har fått betten via kritiken från olika utställningar. 
 
Därtill önskar vi information om sjukdomar, missbildningar för att kunna mota Olle i grind om nya sjukdomar är på gång. 
Därför är det viktigt att så många hanar som möjligt går i avel och vi vill ha fler hanar till hanhundslistan som presenteras 
på klubbens hemsida. Johanna har gjort lite statistik och funnit att alldeles för få hanar går i avel. 
 
Vi kommer att ha ett rasmöte som blir intressant för alla lundehundsägare. Detta möte blir på samma dag som årsmötet, 
det vill säga lördagen 13 mars. Så planera redan nu in en resa till årsmötet och rasmötet!  
 
Till sist önskar vi er alla en riktigt God jul & Gott Nytt År! 
 
 
Elin, Johanna, Monika 
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Inavel, utavel, rasavel 
- för vem och hur? 
 
Föder vi upp lundehundar så är det rasavel. Målet är att så långt det är möjligt följa en uppsatt 
rasstandard. Både vad det gäller rastyp, temperament och sundhet. Målet är att alla hundar 
skall vara så lika som möjligt i dessa hänseenden. 
 
Eftersom släktingar ofta liknar varandra är det den lättaste vägen att nå målet. Med andra ord om 
man parar ihop släktingar går arbetet så mycket snabbare. Det var på detta sätt som de flesta raser 
skapades en gång i tiden. Önskvärda egenskaper dubblades upp genom nära släktskapsavel. 
 
Att avla på hundar som är nära släkt innebär alltid en risk. Rasen kommer så småningom att tappa 
variation i sin genpool (det samlade genetiska materialet inom en ras). Detta har redan hänt på vår 
ras. 
 
Arvsanlag 
Arvsanlagen eller generna styr olika egenskaper. Ofta är flera gener inblandade i nedärvningen av en 
egenskap. Generna ligger sammankopplade parvis i långa strängar som kallas kromosomer och som 
finns i alla kroppsceller. 
 
I alla celler utom i könscellerna ligger generna parvis, men könscellerna innehåller bara den ena 
genen i ett genpar. På så sätt garanteras avkomman den ena genen från sin far och den andra 
genen från sin mor. 
 
Avkomman blir alltid till hälften släkt med sin far och till hälften släkt med sin mor. 
Kromosonantalet hos hund är 78 i vanliga kroppsceller och således 39 könsceller. Varje kromosom 
innehåller tusentals gener. När könscellerna bildas och kromosonantalet halveras sker en slumpvis 
delning av genparen till varje könscell. Vilket innebär att antalet möjliga kombinationer av gener som 
kan bli resultatet är i det närmast oändligt. 
 
Könscellerna (spermier & ägg) kommer därför att innehålla unika kombinationer av gener. Detta kan 
man se på att syskon kan vara väldigt olika. 
 
Utavel 
Om vi hela tiden parar ihop individer som ej är släkt så skapas det i princip ett obegränsat antal 
genkombinationer. Men vår ras har ju på grund av att den två gånger nästan dog ut, redan blivit 
åderlåten på det mesta av sin genetiska variation. 
 
Inavel, släktskapsavel 
Individer som är släkt med varandra bär en större eller mindre andel identiska gener. Ju närmare 
släkt desto större andel identiska gener. Därför är det viktigt att räkna ut inavelsgraden eller 
inavelskoefficienten för varje tänkt parning. 
 
Inavel brukar definieras som andel av generna som är identiska genom arv. Inavel kan skrivas som 
decimalbråk eller som procentsats. Den anger sannolikheten för att ett genpar ska innehålla identiska 
gener. 
 
Rekommendationen är att ingen enskild kombination skall ha en inavelsgrad på mer än 6,25% på 4 
generationer. Detta är alltså det rekommenderat högsta värdet. Alltså bör man sträva efter att ha 
betydligt lägre värde än så.  
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Inavelsgrad (teoretisk) vid olika parningar 
Far/Mor parat med sin egen avkomma   25% 
Helsyskon                                                25% 
Halvsyskon    12,5% 
Morfar/Farfar parat med dotterdotter    12.5% 
Morbror parat med brorsbarn  12,5% 
Dubbelkusiner   12,5% 
Kusiner       6,25%  
 
Varför skall vi undvika inavel? 
Varje gång vi dubblerar upp generna i en individ, så ökar vi vissa risker. Det är ju inte enbart de goda 
generna som dubbleras, utan även de dåliga generna dubbleras lika mycket.  
 
Ofta nedärvs gener som leder till defekter och/eller nedsatt livskraft recessivt. Vilket innebär att om 
bara en gen är defekt så kommer individen inte att uppvisa defekten, men dubblera upp den så 
framträder den på avkomman. Detta innebär att recessiva defekter kan vandra många generationer i 
det dolda utan att någon har en aning om den och vips så dyker den upp som gubben i lådan en dag, 
när man har dubblerat upp just den genen. 
 
Andra effekter som framträder vid inavel är nedsatt livskraft, fruktsamhet och immunförsvar.  
 
Inte sällan leder detta till att individer med defekta gener dör redan på fosterstadiet. Vilket kan vara 
naturens sätt att rensa bort individer med hög inavelsgrad. De som föds kommer inte att ha så hög 
inavelsgrad som den teoretiska beräkningen visar. 
En annan risk med hög inavelsgrad är att man genom att dubblera visa gener ”tappar” andra gener 
som inte förs vidare till nästa generation. Inavel innebär alltså att värdefullt genmaterial har gått 
förlorat. 
 
Lundehunden har ju redan tappat så mycket genetiskt material i och med uppbyggnaden av rasen 
när den stod på utrotningens gräns. Därför har vi i dag inte råd med att förlora mer genetiskt 
variation. 
 
Vad kan vi göra? 
Vad kan vi som enskilda individer göra för att undvika mer genetisk utarmning av vår ras? 
 Några enkla principer bör gälla: 

• Para din tik med så obesläktad hane som möjligt. 
• Para din tik med olika hanar varje parning. 
• Para hellre med en kullbror, en använd den populära hanen en gång till. 
• Para med individer från linjer som inte används så mycket. 
• Försök att få en individ i varje kombination att lämna valpar, hane eller tik. 

 
Databas 
Behöver du kolla stamtavlor kan du gå in på www.skk.se klicka vidare till avelsdata och sedan sök på 
hund. Då kan du kolla upp alla svenska hundar i Svenska Kennelklubbens databas samt räkna ut 
inavelskoefficienten för en tänkt kombination.  
 
Du kan även gå in på www.pawpeds.com där du kan gå ännu steget längre och testa en 
provparnings avkomma. Detta är ett fantastiskt hjälpmedel som gör att man kan planera för sin 
uppfödning i framtiden! 
 
 
Sammanställt av Monika Jansson 
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POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS LUNDEHUND 
 

Resultatet räknas från 1/1 till 31/12 och priset/prisen utdelas i samband med SLS Lundehunds årsmöte. 
De som vill vara med och tävla om priset/prisen skickar själv in resultaten till ansvarig över poängräkningen 
senast 31/1. Maila/skicka en bild på din hund samt hundens riktiga namn från stamtavlan, tilltalsnamn, 
ägarens namn- telefonnummer.   
 
Märkt mail/brev med 
ÅRETS LUNDEHUND, utställning -  ÅRETS LUNDEHUND,  aktivaste 
Ansvarig: 
Anna Tanskanen & Camilla Lähde 
Höstvägen 3 
742 33 Östhammar 
e-mail: a_markgren@yahoo.com 
 
För att få tillgodoräkna sig poäng för tävling eller aktivitet måste alla hundens ägare vara  
medlem i SVENSKA LUNDEHUNDSÄLLSKAPET vid tillfället då tävlingen eller aktiviteten utförs. 
Handler - förare behöver inte vara medlem. 
 
Resultaten skall vara från svenska tävlingar, med början 1.1.2009 och på en provårsperiod på 2 år.  
ex. SKK:s officiella utställningar, SSUK officiella utställningar samt SLS arrangemang. Om två hundar har 
lika poäng vid 1:a placeringen utökas deras utställningstillfällen från max 5 st tills poängskillnad uppstår. 
 
Diplom till alla vinnare samt ett litet pris som får behållas. Vandringspriset som tidigare år. 
 
Årets Lundehund, utställning 
Årets Lundehund, utställning Valp 
Årets Lundehund, utställning Veteran 
Årets Lundehund, aktivaste 
Årets Avelshund   (går på automatik enligt insända resultat) 
Årets Uppfödare   (går på automatik enligt insända resultat) 
 
ÅRETS LUNDEHUND, utställning 
Utställningsresultat för officiella klasser dvs. junior, unghund, öppen, champion, veteran klass.  
Poängen räknas på max 5 resultat. 
 
ÅRETS VALP, utställning.  
Utställningsresultat ska styrkas med kopia av kritiklapp. Årets valp kan inte bli årets lundehund! 
Poängen räknas på max 3 resultat. 
  
Poängsättning för Utställning 
BIR, BIR-valp, BIR-veteran  20 p 
BIM, BIM-valp, BIR-veteran 18 p 
2 BHKL/BTKL, valp, veteran  16 p 
3 BHKL/BTKL, valp, veteran 14 p 
4 BHKL/BTKL, valp, veteran 12 p 
R BHKL/BTKL, valp, veteran 10 p 
CERT/CACIB        8 p 
HP/CK/EXC       6 p 
 
OBS! Endast bästa placeringen under 
respektive tävling räknas. 

Tilläggspoäng för Championat, ny titel från 
Sverige samt grupp-placering.  
Championat +10 p 
Ny titel ex. SV-09 +10 p  
BIG-1  +14 p  BIS-1 +24 p 
BIG-2  +12 p  BIS-2  +22 p 
BIG-3  +10 p  BIS-3  +20 p 
BIG-4  +  8 p  BIS-4  +18 p 
BIG-R  +  6 p  BIS-R  +16 p 
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ÅRETS LUNDEHUND, aktivaste 
För att bli årets aktivaste lundehund krävs deltagande med sin lundehund på max 5 aktiviteter. Man kan 
samla poäng i lydnad-, bruks-, viltspårs-, agility- och freestyletävling, men också genom att delta på MH-
test.  
 
Poängsättning för Aktivaste 
 
MH-Test 
MH-genomförd          20 p 
 
LYDNAD 
Klass 1  1:a pris   8 p   2:a pris   6 p 
Klass 2  1:a pris 12 p   2:a pris 10 p 
Klass 3  1:a pris 16 p   2:a pris 14 p 
Elitklass  1:a pris 20 p   2:a pris 18 p 
 
Tilläggspoäng för Championat +10 p 
 
BRUKS 
Apellklass  godkänd   6 p  uppflyttad   8 p 
Lägre klass  godkänd 10 p  uppflyttad 12 p 
Högre klass  godkänd 14 p uppflyttad 16 p 
Elit klass  godkänd 18 p  uppflyttad 20 p 
   
Tilläggspoäng för Championat +10 p 
 
VILTSPÅR 
Anlagsklass  godkänd 8 p 
Öppen klass  2:a pris 10 p   1:a pris 20 p 
 
Tilläggspoäng för Championat +10 p 
 
AGILITY 
Klass 1 Klass 2 Klass 3 
1:a placering   14 p 1:a placering 24 p 1:a placering 34 p 
2:a placering   12 p 2:a placering 22 p 2:a placering 32 p 
3:a placering   10 p 3:a placering 20 p 3:a placering 30 p 
4:a placering     8 p 4:a placering 18 p 4:a placering 28 p 
5:a placering     6 p 5:a placering 16 p 5:a placering 26 p 
  
Tilläggspoäng för Championat +10 p     + 5 p/erövrad pinne 
 
FREESTYLE 
Klass 1  poäng upp till 69 p    5 p poäng   över 70/uppfl. 10 p 
Klass 2  poäng upp till 69 p  15 p poäng   över 70/uppfl. 20 p 
Klass 3  Brons 25 p   Silver 30 p   Guld 35 p 
 
 
OBS! Endast bästa placeringen under respektive tävling räknas. 
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
 

 
 

NordUCh DKUCh SUCh FIUCh NUCh 
NORDJV-08 SV-09 Paluna’s Gere Sarason 

(Bobby – NUCh DKUCh LUCh NV-06 Paluna’s Sara Heradatter) 
Uppf. Liv Skjervik, Norge 

 
 
SKK Int Malmö, 2009-03-22 BIR, CERT, CACIB, SV-09 
FKK Int Villmanstrand, 2009-04-11 2BHK, CERT, CACIB 
SKK Hässleholm, 2009-05-17 BIM, CERT 
SKK Vänersborg, 2009-06-06 BIM, CERT, svenskt championat 
SKK Norrköping, 2009-06-07 BIR 
SKK Nyköping, 2009-08-16 BIR 
FKK Int Tervakoski, 2009-08-29 BIM, CERT, CACIB, finskt & nordiskt championat 
NKK Int Hamar, 2009-10-04 2BHK, CERT, res-CACIB, norskt championat 

 
 

AMBERCROFT 
mary.kvarnstrom@comhem.se

http://web.comhem.se/lundehund 

mailto:mary.kvarnstrom@comhem.se


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
 

 
 

IntUCh NordUCh SUCh DKUCh NUCh KLBCh FIUCh 
KBHV-08 NORDV-08 SV-09 Nysom Jenna 

(Int Nord DK S N KLB LUCh Bdsg-02 DKKV-02-03 KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – 
DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner) 

Uppf. Jytte Nysom, Danmark 
 
SKK Int Malmö, 2009-03-22 BIM, CACIB, SV-09 
FKK Int Villmanstrand, 2009-04-11 BIM, CERT, CACIB, finskt championat 
SKK Hässleholm, 2009-05-17 BIR 
SKK Vänersborg, 2009-06-06 BIR 
SKK Norrköping, 2009-06-07 BIM 
FKK Int Tervakoski, 2009-08-29 BIR, CACIB 

 
 
 

AMBERCROFT 
mary.kvarnstrom@comhem.se

http://web.comhem.se/lundehund 

mailto:mary.kvarnstrom@comhem.se


Hundar är dåliga på att försäkra sig själva.
Gå in på agria.se, ring oss på 020-88 88 88 eller
kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag.



HAMMARHÖJDENS KENNEL 

Önskar alla Lundehundsvänner 

God jul & Gott Nytt År 
 

 

Valpar Planeras 

Våren 2010 

e. Ja vem vet ”???” 

u. Lhaxy´s Olivia ”Livi” 
 

För information 
  

monika ölén krüger 

0370-432 47 

070-53 44 777  

monika-hund@hotmail.com

http://hem.passagen.se/hammarhojden 

http://se.mc265.mail.yahoo.com/mc/compose?to=monika-hund@hotmail.com


God Jul och Gott Nytt år !
Önskar

Kennel Lunnetösen



Kennel Canviva´s 
Önskar alla valpköpare och lundehundsvänner 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

Sv-06 Utsiraz Amira  
tog sitt fjärde cert den 16 aug i Nyköping för domare Leif Jörgensen  

och kan numer titulera sig SUCH 
 

Borka, Sonja & Splash 
Canviva´s “latinkull”  födda 18 april 2009 
e Eriksro Luriga Ludwig  u Utsiraz Amira 

 
Nästa kull planeras till  2010/2011 mer info kommer på vår hemsida 

Välkommen att kontakta: 
 

Elin Müller 
canvivas@bredband.net 
08-6489802  070-4578935 

www.canvivas.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En extra hälsning sänder vi till Lena och Peo Fälth med familj, 
som tog så fin hand om ”Agnes” (Mountjoy Ambitiösa Agnes) 
när hon var på en veckas kärlekssemester hos 
”Zacko”(Boromir zacko) förra sommaren. 

Tack vare er hjälp fick vi kennelns första små lundevalpar., 
två fina flickor , Ann-Katrin Akleja, som vi har kvar hemma, 
och Anne-Mari Anemon som kallas ”Åse” och bor med familjen Bringehed i 
Åtvidaberg. 

Till vår stora glädje och stolthet blev ”Katrin” bästa tik på Lundehundssällskapets 
utställning i augusti i år. Om matte får bestämma startar hon och jag i 
Lydnadsklass I till sommaren. 

Gunilla Hising Bohm, Julita  
tel: 0150 915 09, 076 127 42 76 mail:kennelglimma@hotmail.com

Kennel Glimma  
önskar alla  

en fridfull julhelg 
  

mailto:kennelglimma@hotmail.com




God Jul 
&

Kung Sunes Kennel

önskar

Mountjoy Spralliga Sune, Kung Sunes Lovis  och  
Huldra av Vinterskogen önskar er alla 

en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. 
Valpar planeras till våren, är ni intresserade hör av er till . 

Maria Hedström 
sune@kungsunes.se
www.kungsunes.se

+46 26 910 68
+46 70 584 87 29  

Gott Nytt År

Designad avLina Forsberg



Kennel Unique Treasure 
Norsk Lundehund      Svensk Lapphund 

 

GOD JUL & GOD NYTT ÅR 2010 
 

FI UCH NO UCH Eriksro Ofeigstad Veiga 

FI UCH SE UCH LT + 205 Eriksro Chic Monique 

FI UCH SE UCH LT + 191 Eriksro Super-Sonic 

 

Nina.Nikurautio@pp.inet.fi

Http://personal.inet.fi/koti/uniquetreasure 

 

mailto:Nina.Nikurautio@pp.inet.fi


 

Kennel Frontpage 
 
 

 
 

……ser fram emot ett 2010 med 
nya spännande kombinationer. 

Hanar för avel finns. 
 

Info: 0456-50841, 0735-300234, idavallen73@gmail.com 



Lundehundsträff & inofficiell utställning 
 

Söndagen 15 augusti 2010 
 

Domare: Ingmarie Hagelin 
(Reservation för domarändring) 

 
Husabergsudde Camping, Askersund  

 

Program 
Vi startar kl 18.00 på lördagskvällen med en minigolfturnering, 20:-/ pers.  

 Därefter grillafton, ta med det du vill grilla & dricka, vi har potatissalld, grönsaker och 
bröd till självkostnadspris OBS. måste beställas 

 
Söndagen startar med inofficiell utställning kl 10.00 

 
Efter utställningen det sedvanliga racet 

 
Fina priser till vinnande golflag, utställning & race  

 
Plats för husvagn, tält och stuga bokas snarast.

På telefon 076-17 30 117  
www.husabergsudde.se 

Tänk på att Askersunds Int. utställning är samma helg  
(Grupp 5 går på lördagen)  

 
         Klasser: Valp 4-6 mån, 6-9 mån, Junior 9-15 mån,  
         Unghund 15-24 mån Öppen 15 mån -, Champion,  
         Veteran från 8 år. OBS. även kryptoklass 
 
         Avgift: 175 kr/hund  
 
        Barn m. hund och par-klass anmäls på plats, 25 kr/klass 
 
        Anmälan skickas till  
        Monika Ölén Krüger, Kvarnliden, 330 31 Kulltorp 
        Mail: monika-hund@hotmail.com
        Anmälningsblankett finns att printa ut från www.lundehund.se   
 
       Sista anm/bet.dag 2010-07-31 
       Ange hundens namn & regnr på inbetalningen. 
       Upplysningar Monika 070-534 47 77  

Välkomna! 
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SKK Pressmeddelande 

Orax är Årets Polishund 
Schäferhanen Orax har valts till Årets Polishund 2009. Orax kommer från Heratorpets kennel i 
Glanshammar och tjänstgör vid polismyndigheten i Kalmar län tillsammans med sin förare 
polisinspektör Magnus Lundahl, 33. 
Magnus har arbetat som hundförare i fem år tillsammans med Orax som snart är 7 år. Orax är en 
allroundhund som gör allt vanligt polishundsarbete inom ordningspolisen såsom spårning, 
räddningssök, skyddsarbete och narkotikasök. Men hans främsta område är spårarbetet. 

– Spårning är hans paradgren, säger Magnus. Han har en exceptionell medfödd spårförmåga och hög 
arbetskapacitet. 

Magnus beskriver både sig själv och sin hund Orax som väldigt envisa, vilket kan komma väl till pass vid svåra 
spårarbeten. 

– Tror vi att det finns ett spår så ger vi oss aldrig, och har vi fått upp ett spår så ger vi oss heller aldrig, säger 
Magnus. 

Den noggranna näsan och den stora envisheten kom väl till pass när Orax tillsammans med Magnus skulle spåra 
en kvinna som försvunnit från sitt hem och förmodades befinna sig i ett friluftsområde i närheten. När Orax 
började spåra var det mörkt och började bli kallt. Terrängen var svårtillgänglig och vegetationen tät. Magnus 
skickade ut Orax några vändor och på det femte försöket blev han borta 5–6 minuter. Eftersom det fanns en stor 
väg i närheten började Magnus bli orolig men han lät Orax fortsätta jobba. Efter en liten stund hörde han Orax 
skall långt in i snårskogen. När Magnus kom fram såg han pälstussar sitta i det hagtornsbuskage där kvinnan 
befann sig. Kraftigt nedkyld kunde kvinnan föras till väntande ambulans efter att räddningstjänsten huggit ut en 
väg genom snåren. 

Juryn, bestående av Per-Erik Karlsson, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och Peter 
Lindberg från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund så här:  
Juryn har särskilt beaktat den utomordentliga bredd som Orax visat i alla de delar som utmärker en förstklassig 
polishund. 
 
Utöver att utnämna Orax till Årets Polishund beslutade juryn att tilldela polishunden Akita, som dödades i 
samband med ett ingripande i Umeå, en postum utmärkelse. Akita ingrep mot en kraftigt beväpnad 
gärningsman i samband med ett grovt rån. Akita anses av polisen haft en direkt avgörande betydelse för 
att inga polismän kom till skada i samband med ingripandet.  

Polishunden Orax och hans förare Magnus Lundahl 
kan ses på Svenska Kennelklubbens internationella 
hundutställning HUND2009  
den 12–13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. 
Prisutdelningen är lördagen den 12 december. Priset är 
ett resestipendium på 15 000 kronor till Magnus 
Lundahl och ett smaskigt ben till Orax. 

 

 

 

Årets Polishund, schäferhanen Heratorpets Orax 
Foto: Sara Winsnes 
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Allsidige Abbe hittar allt!  
– ung labradorhane Årets narkotikasökhund 
Den femårige labradorhanen Abbe har utsetts till Årets narkotikasökhund 2009. Abbe arbetar sedan 
snart tre år tillbaka tillsammans med sin förare tullinspektör Susanna Persson, 31, vid 
brottsbekämpningsgruppen i Stockholm.  

Under året har Abbe initierat 99 narkotikabeslag till ett uppskattat samhällsnyttovärde av 54 miljoner kronor.  

Abbe, eller Megadroms Abbot-Ale som han egentligen heter, är en allsidig hund som inledde sin karriär som 
vapensökhund i försvarsmakten.  

– En av hans styrkor som narkotikasökhund är att han fungerar i alla olika flöden och söker lika bra på personer som i 
bilar och lastbilar, säger Susanna. Susanna beskriver Abbe som noggrann, engagerad och energisk – precis som hon 
själv.  

– Jag brinner verkligen för mitt jobb och om jag har kul på jobbet tycker också Abbe att det är kul, säger Susanna. Att vi 
har roligt på jobbet och trivs med det vi gör tror jag är anledningen till att vi kunnat göra ett bra jobb.  

Susanna är också noga med att påpeka att de duktiga kollegorna i arbetsgruppen är en förutsättning för att lyckas i 
arbetet med att söka efter narkotika.  

Ett av Abbes minnesvärda sök gjordes efter att en av Susannas kollegor på intuition tagit in en bil till undersökning.  

– Så fort Abbe kom in i rummet, innan jag ens hunnit kommendera något sök, visade han att det fanns narkotika 
någonstans, berättar Susanna.  

Abbe sprang snabbt fram och markerade på bilens sparklåda och inne i den hittade man 5 kg amfetamin.  

– Det var en väldigt härlig känsla eftersom det var tack vare Abbe vi fann narkotikan, säger Susanna.  
Utan honom hade vi förmodligen aldrig hittat något.  

 

 
Abbe tillsammans med sin förare tullinspektör Susanna 

Persson.   
Bild: Johan Frick-Meijer 

Hemma är Abbe en lugn och snäll hund som har lätt att 
koppla av från jobbet.  

– Jag tror att det är viktigt att han får vara bara hund 
när han inte jobbar, så när vi är lediga gör vi sådant 
som han gillar, som att kasta boll till exempel, säger 
Susanna.  

Juryn bestod av Tullverkets genaraldirektör Karin 
Starrin, Anita Pärsson från Inner Wheel och Ulf 
Uddman från Svenska Kennelklubben. I motiveringen 
nämns bland annat att hund och förare på kort tid blivit 
ett effektivt ekipage, att Abbe initierat många beslag 
varav flera aldrig skulle kunnat göras utan hans insats 
samt att Abbes och Susannas fina resultat har nåtts 
genom engagemang, hårt arbete och en aldrig sinande 
energi.. 

 

Abbe och hans förare Susanna Persson kan ses på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning 
HUND2009 den 12–13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 12 december.  
Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Susanna Persson och ett smaskigt ben till Abbe.  
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Svensk storslam på världsutställningen!  
Det blev en triumf för svenska utställare, uppfödare och lydnadsprovsdeltagare på 
världsutställningen i Bratislava, Slovakien, den 8–11 oktober. 

Faraohunden Northgate’s As You Like It, ägd av Jenny Hall från Torpsbruk, blev Best in Show i 
konkurrens med över 21 000 andra hundar. En annan av Jenny Halls faraohundar, Faoziah’s Faramir, 
blev dessutom fjärde bästa junior.  

På sjätte plats i finalen placerades svenskuppfödda och svenskägda strävhåriga taxen Bellomis Ice-
Beefeather, på sjunde plats svenskuppfödda golden retrievern Dewmist Silk Screen och på åttonde plats 
svenskägda afghanhunden Star'T Cutting Trax of Jhanzi. 

Bästa veteran totalt blev svenskuppfödda och svenskägda flat coated retrievern Caci’s Sweet Tooth. 
Kenneln Caci’s, som drivs av Carina och Mikael Östman från Borlänge, hade fler framgångar och knep 
såväl första plats, med flat coated retreiver, som andra plats, med amerikansk cocker spaniel, bland 
söndagens uppfödargrupper. Som om inte det var nog vann man även söndagens avelsgrupp.  

Torsdagens näst bästa ekipage i parklassen var shiborna Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou och 
Aangenaam Lunar Eclips ägda av Daniel Granqvist.  

På söndagens deltävling i junior handling, hundvisning för ungdomar, vann Sandra Norén Wallin, men 
hon lyckades tyvärr inte placera sig på pallen i finalen.  

I världsmästerskapen i lydnad kom det svenska laget på andra plats efter Finland. Tre svenskar var 
bland de tio bästa individuellt. På sjätte plats kom Maria Hagström med Vallmyra Ylle, på sjunde plats 
Lillemor Edström med Brainwave's Krollie och på tionde plats Lena Andersson med Lotus. Vann gjorde 
fransyskan Carmen Benette med U-Blitz Du Mont Kerchouan.  

Sammantaget gjorde de svenska hundarna fantastiskt bra ifrån sig i hård internationell konkurrens. 
Sammanlagt deltog 21 111 hundar på World Dog Show 2009 och omkring 9 000 på de 
rasklubbsutställningar som anordnades i samband med denna. Som jämförelse hade World Dog Show 
2008 i Stockholm 20 674 deltagare och närmare 15 000 deltagande hundar på rasklubbsutställningarna.  

För fler resultat se <www.worlddogshow2009.com > 
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Sverige blev nordiska mästare i freestyle 
Guldmedaljen gick till det svenska landslaget vid freestyletävlingar i Herning, Danmark 7-8 
november!  

Freestyle är en hundsport som innebär att föraren tillsammans med sin hund gör ett koreograferat 
lydnadsprogram till musik och de fyra ekipagen från Sverige kan nu alltså titulera sig nordiska 
mästare. 

I landslaget ingick Linda Laikre från Stockholm med hennes dansk-svenska gårdshund Holly, Li 
Stenberg från Lund med australiska kelpien Grynet, Karolina Petterson, Karlstad, med pumin Zing 
och Agnes Mohlin, Åkersberga, med border collien Pelle. Landslagsledare var Pia Wahlström från 
Svenska Kennelklubben. 

I den individuella delen av tävlingen placerade sig Sverige dessutom på en silverplats! Den 
individuella silvermedaljen vanns av Karolina Pettersson och Zing. 

Det svenska landslaget lyckades över förväntan. Trots en del problem, vilka resulterade i att laget i 
början på förra veckan endast hade två deltagare, så lyckades man till slut få ihop ett lag på fyra som 
kunde försvara de svenska färgerna. Att vinna lagguld i detta sammanhang är stort!  

Sporten har utvecklats enormt de senaste åren och konkurrensen tätnar inom Norden. Nästa gång 
som det svenska landslaget ska försvara de svenska färgerna blir på World Dog Show i juni 2010, 
som även det kommer att arrangeras i Herning, av den danska kennelklubben. 
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Livet på landet 
 

I skogen. Träd låter alldeles för mycket och vad otäckt kan inte gömma sig i det höga gräset.  
Ludde hyser skepsis mot alltför mycket skog. 

 

Ludde är en utpräglad stadshund. Han har nött sina klor på asfalt i fyra år. Varje vardag har han gått till 
Dåggis och umgåtts med polarna där och haft hur kul som helst. 
 
Sen i somras är han en lantis. 
 
Nu härskar han oinskränkt över ett stort område där enda rivalen är grannens katt Soya, men hon har av 
självbevarelsedrift halverat sitt revir.  
 
Det är inte lätt att bo på landet, det finns mycket som skrämmer stadsbor som Ludde (och matte 
emellanåt). Det är så tyst på landet, speciellt när man bara har en åretrunt-granne och två 
sommargrannar. 
 
Skogen omkring tomten är läskig tycker Ludde. Han misstänker att där gömmer sig både det ena och 
det andra. I alla fall finns där rävar som stryker längs staketet och gör Ludde både rädd och ursinnig. 
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Räven däremot lärde sig snabbt att Ludde inte utgjorde nån fara. Numera sitter räven lugnt kvar och 
kollar på den ursinnigt skällande Ludde. 
De starka vindarna som får trädkronorna att gunga och rassla är något som Ludde försöker bekämpa 
med skall. 
När vi tidigare i höstas var ute i skogen och letade efter svamp blev Ludde nervös av tystnaden, van 
som han är vid stadsgator med dånande tung trafik och skällde litet halvhjärtat för att slå hål på 
tystnaden. 
 
Höstmörkret ska vi inte tala om, det är knappt han vågar sig ut. Men i sällskap med husse för sista 
kvällskissen går det bra. Han far som en kanonkula ut genom dörren och ylskäller för att skrämma bort 
allt farligt.  
 

När båda kissat färdigt hinner husse knappt öppna dörren så skuttar Ludde in igen, påtagligt nöjd med 
att komma in i värmen och ljuset. 
 
I brist på andra hundar i närområdet har han nosen inställd på rävar, möss och katter. Och människor 
förstås. Alla som kommer till oss blir utskällda efter besked. 
 
I somras träffade han på igelkottungar för första gången i sitt liv. Nåt mer märkligt hade Ludde aldrig 
skådat och inte kom han underfund med vad det var för nåt heller. Det enda han åstadkom var att de 
pyttesmå ungarna dråsade på sidan när han petade på dem med tassen. Då gick Ludde därifrån klart 
missnöjd med att de inte var roligare. 
 
Med ojämna mellanrum far Ludde till Gävle där han bodde förr och det syns att han njuter av att åter gå 
de gamla promenadvägarna, där finns ju en värld av intressanta hunddofter. Han passar också på att 
hälsa på polarna på Dåggis, han travar in som om det var i förrgår han var där och återtar raskt sitt 
gamla manér med att bita alla hundarna i svansen. 
 
Annika Ågren 
  

 
Att jaga kor är en av livets ljusglimtar tycker Ludde. 
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Klinton är Årets Bragdhund!  
– räddade sin matte undan våldtäktsförsök 
Blandrashunden Klinton räddade genom sitt rådiga ingripande matte My Lindqvist från ett 
våldtäktsförsök i centrala Halmstad den 15 augusti i år. För den insatsen belönas han nu genom att 
utnämnas till Årets Bragdhund 2009.  
 
Det var när My skulle rasta Klinton en kväll i centrala Halmstad som överfallet skedde. Eftersom 
Klinton varit ensam hemma några timmar gick My till parken för att han skulle få springa av sig lite. I 
parken kom två män fram och frågade efter en cigarett. Därefter fick My en knuff så att hon föll till 
marken varefter den ene mannen satte sig grensle över henne. Då kom Klinton, som strosat runt i 
buskagen, till undsättning. Klinton jagade först bort den ene mannen, som sparkade mot Klinton för 
att hålla honom borta. Därefter vände Klinton mot den man som satt grensle över My. My själv hann 
inte uppfatta om Klinton bet eller bara morrade åt männen men oavsett räckte det för att få 
gärningsmännen att avbryta våldtäktsförsöket.  
 
Dagen efter rapporterades om ytterligare en kvinna i Halmstad som överfallits av två okända män 
och polisen kunde inte utesluta att det rörde sig om samma män.  
 
Juryn, bestående av Annika Klang, Hans Rosenberg och Ulf Uddman från Svenska Kennelklubben, 
motiverade sitt val av Årets Bragdhund 2009 så här:  
 
Blandrashunden Klinton gjorde en värdefull insats när han lördag den 15 augusti ingrep då hans 
matte överfölls av två män i en mörk park. Klinton förstod snabbt faran och ingrep därför på eget 
bevåg. Genom sitt tydliga kroppsspråk och agerande jagade han båda männen på flykten. Klinton 
har visat stort mod i en för honom ovan situation där han lyckades försvara och rädda sin matte. 
Hans handlande är beundransvärt samtidigt som det är beklagligt att man inte får gå fredad på 
offentliga platser. En hunds närvaro ger både sällskap och trygghet i så väl vardag som i tuffa lägen.  
 
Klinton och hans matte My Lindqvist kan ses på Svenska Kennelklubbens internationella 
hundutställning HUND2009 den 12–13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Priset delas ut 
lördagen den 12 december och består av en medalj, ett diplom och ett smaskigt ben till Klinton.  
 
Årets Bragdhund utses av en jury från Svenska Kennelklubben och tilldelas en hund som under året 
utfört en prestation som är värd att uppmärksammas. Utmärkelsen har delats ut sedan 1989.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinton tillsammans med sin matte My 
Lindqvist.  
Bild: Katrin Svensson 
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Skoltävlingen avgjord 
Klass 3A från Pilbäckskolan i Växjö tog hem segern bland närmare 250 bidrag i Svenska 
Kennelklubbens skoltävling. Tävlingen hade temat "Det bästa med hunden" och tanken var att 
skolbarnen skulle fundera kring hundens betydelse för oss människor och presentera 
resultatet på ett spännande och kreativt sätt.  

Responsen var överväldigande och när sista datum för inlämning av bidrag hade passerats fanns 
nästan 250 bidrag samlade i ett kontorsrum på Svenska Kennelklubbens kansli. Juryn fick ett styvt 
jobb att sålla bland bidragen för att vaska fram de som lyckats allra bäst med att illustrera "Det bästa 
med hunden".  

Till slut stod klass 3A från Pilbäckskolan i Växjö som segrare med Selja-Långlet klass 2 från Mora på 
andra plats, Orion särskola 1-5 i Filipstad på tredje samt Komtens förskoleklass i Huskvarna och 
Kulans Fritidshem i Jönköping på delad fjärde plats. Ytterligare 6 bidrag fick ett hedersomnämnande. 
Juryns motivering i tävlingen "Det bästa med hunden": 
Pilbäckskolan klass 3A har på ett mycket tilltalande sätt tillverkat en hund som i sin enkla 
konstruktion drar till sig vår uppmärksamhet. Genom deras presentation får vi ta del av barnens 
tankar som de fått genom att plocka in det bästa med hunden i vardagen och det verkliga livet. Den 
skapande hunden gav barnen tröst, sällskap och trygghet. Hundens betydelse berör både klassen 
och juryn. 

Juryn bestod av Inger Boström, Sandra Söderlund och Hans Rosenberg från Svenska 
Kennelklubben. 

 
Representanter från Pilbäcksskolan kommer till Svenska Kennelklubbens internationella 
hundutställning HUND2009 den 12-13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är 
lördagen den 12 december. 
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Lundehundsträff i Småland 
Jag inviterade till träff den 22 nov och anmälda var Inger o Cosmos, Tina o Chippen, Ingela o 
Rajan, Lena Zabina o Smilla och så jag och Stefan 

 

De hade lovat regn på nyheterna och de höll 
vad som lovats, men vi klev ut i skogen ändå.  
Regnet var inte så ihärdigt och det var ju 
förhållandevis varmt så där 7-8 grader Hmmm.
Vi gick inte så lång men mina hundar Livi Roxie 
o Rutan som lyckades försvinna i alla fall 
(Rutan har ju en viss vana efter Lunedet-
träffen ) 22 November Brrrrr

 

Vi visste vilket håll de sprungit och när vi 
väntat en lite stund kom de där och krävde 
godis. 
Tjihoo va kul det är att springa runt i skogen 
med massor av kompisar. 
Det var bara lilla Smilla som tog det lugnt. Hon 
är ju bara tio veckor och inte fått så långa ben 
ännu, men tapper var hon som skuttade fram 
på den skitiga vägen. 

 

 

 

Efter promenaden var det meningen att vi 
skulle tända brasa och grilla korv. Men regnet 
fixade fram den gamla el grillen så vi fastnade 
i vårt kök.   
Där vi fikade och pratade i ett par timmar 
medan hundarna busade runt. 
 

Vi ses till våren igen. 

 

 

Monika Ölen Krüger 
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Vi behöver din e-postadress! 
 

Vi har endast e-postadresser till en liten del av klubbens medlemmar och vill gärna komplettera 
medlemsregistret på den punkten. 

 
Tidningen Lundehunden och klubbens hemsida kommer även i fortsättningen att vara de 

huvudsakliga informationskanalerna, 
 men med e-post adresser till medlemmarna kan SLS enkelt och snabbt få ut information om till 

exempel kommande årsmöte eller någon annan klubbaktivitet eller -träff. 
 

Klubben är också intresserad av att veta vem som har vilken hund  
eftersom det kan underlätta vårt avelsarbete i rasen. 

 
SLS önskar därför komplettera medlemsregistret och ber dig att snarast sända ett mail med ditt 
namn och adress- och telefonuppgifter samt din hunds registrerade namn till cobitz@telia.com . 

 
Tack på förhand! 

 
 
 

NYA MEDLEMMAR 
I varje nummer av Lundehunden  

presenterar vi uppfödare som bjudit sina valpköpare på medlemskap. 
 

Skicka/mejla in namn och adress på dina valpköpare till vår kassör 
Anette Virhage, Järnvägsgatan 26 B, 149 31 Nynäshamn anette.v@glocalnet.net. 

 
Betala in medlemavgiften på klubbens pg 92 22 57-1. 

 
Uppfödare som bjudit sina valpköpare på ett års medlemskap: 

 
Monika Ölen-Krüger kennel Hammarhöjden 

 
 
 

Gratis medlemskap i ett år! 

 
Nu startar vi en tävling där du kan vinna ett års gratis medlemskap i Lundehundsällskapet! 

 
Du deltar i tävlingen genom att skriva om något som du och din hund varit med om. 

 
Det kan vara något roligt som hänt eller märkvärdigt eller rentav något sorgligt. 

 
Texten med bild publiceras i tidningen Lundehunden. 

Varje publicerat bidrag deltar i tävlingen. 
Ju fler bidrag du skickar in under året desto fler chanser får du i utlottningen  

av ett års gratis medlemskap! 
 

Dragningen sker på klubbens årsmöte. 
 

Skicka ditt/dina bidrag till slslundehund@yahoo.se. 
 

Lycka till! 
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Är det sant att det inte 
finns nå’t dåligt väder? 

 
Söndagen 25:e oktober var sedan ett bra tag tillbaka vikt för att ett gäng entusiastiska hundägare och 
deras lundehundar skulle träffas. Vi träffades vid Djurgårdsbron, där en efter en droppade in, stärkta av 
den extra timmen sömn eller frukostbestyr vi fått p g a nattens övergång till vintertid.  
 
Eftersom regnet höll sig på avstånd blev beslutet att trots den gråkalla dagen fullfölja planen att 
promenera bort till en grillplats ute på Djurgården, där vi skulle avnjuta korv och annat gott. 
 
Vägen dit skulle innehålla en hel del stopp, 
då vi med hjälp av vår egen instruktör Gisse 
och hennes blandraskille Diesel skulle få 
tips på aktiveringsövningar som man kan 
göra under promenaden för att få vovvarna 
att se oss som en lite skojigare resurs än 
bara personen som står och drar i andra 
änden av kopplet. 
 
Godisträd 
Först stannade vi vid ett godisträd, där 
hundarna fick öva sitt/stanna kvar när 
matte/husse gömde godis i barken,  
 
och sedan vid tillåtelse, nosa upp de små goda korvbitarna och förse sig. Vi fick lära oss att det är viktigt 
att inte visa hunden var godiset finns, utan låta den använda nosen. Är det så att hunden inte hittar alla 
bitar innan den gett upp, så är det bättre att lämna det. Annars kan resultatet lätt bli att hunden vänder 
sig till dig av ren lathet, detta trots att hunden har så många luktceller att de tar upp en yta stort som ett 
badlakan, medan människans tar upp ytan av ett frimärke. Särskilt våra lundehundar är ju smarta nog att 
inse att du säkert minns var godisarna finns. 
 
Balansövning 
Nästa station var balansövning på lite läskigt underlag. Att hoppa upp på olika saker, stenar, bänkar är 
något som man kan variera i all oändlighet.  Det tränar både självförtroende, kroppsmedvetenhet och 
balans. Diesel visade oss att det går att hoppa upp med alla tassarna på en pytteliten stubbe, även om 
man väger 36 kilo, så med lite träning kan nog min hund med.  
 
Leta leksak 
Sen smög vi upp i skogen nära Skansen, för att försöka oss på lite uppletande. Vi band fast våra hundar 
och började med att valla av en ruta, 20X20 meter. Vi gick fram och tillbaka och upp och ner och hit och 
dit för att sprida våra människospår, vilket dels hindrar hunden från att spåra upp saken vi gömmer via 
våra steg och även ger hunden en ledtråd inom vilket område leksaken finns. Leksaker gömdes i tur och 
ordning efter att vi kampat lite och gjort leksaken ”het”. Det gäller sen att gömma leksaken på ett lagom 
lätt ställe, synligt för matte så att hunden kan få beröm när man ser att den hittar föremålet.  
 
Jag tyckte att alla hundarna var jätteduktiga att hitta sin sak. Vissa blev lite distraherade, kanske var det 
av dofter från Skansen, men alla hittade rätt till slut. Själv fick jag kalla in Raven tre gånger, och gå fram 
till den gömda leksaken och bolla lite med den för att påminna honom om vad det var han skulle göra. 
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Till slut hittade han den och kom till matte för att leka lite och byta mot godis.  
Det är angeläget att hunden då den hittat leksaken, kommer till dig med den, inte att du går fram till 
hunden för att ta leksaken. Det absolut bästa sättet att få hunden till detta, är så klart att springa ifrån 
den, då den triggas, vill jaga dig och se vad du gör.  
 
Under tiden vi letade leksaker i snåren bestämde sig regnet för att det var dags att hälsa på. Vi kunde 
gott ha varit utan det, men man har ju inget val, så vi plaskade vidare längs de ganska folktomma 
gångvägarna denna söndagsförmiddag. 
 
Vi stannade snart igen för att låta hunden leta efter en kastanj som matte haft i fickan, bland andra 
kastanjer. Detta var nog Pricken den som fattade bäst. Fast han hade helst av allt tagit alla kastanjerna. 
Vi fick även markera en kvadratmeter av marken genom att klappa våra händer över löven. Inom rutan 
gömde vi sedan ett par godisar som fick sniffas upp. Rutan där hade samma vits som uppletanderutan, 
att tala om för hunden inom vilket område fynden fanns att få.  
 
Hopp och lek 
Så var det äntligen dags för att få springa lite lösa. Hopp och lek på ängen uppskattades av de flesta 
vovvarna. Vi andra insåg glatt att regnet nu höll på att övergå i duggande just som vi kom fram till den 
efterlängtade grillplatsen. Medan elden tändes lade vi ut ”näringsspår” till hundarna, en spårövning med 
godis i var tredje steg ungefär. I början ska man lägga ganska korta spår, för att sedan öka på längden 
och minska ner på godis, om man så vill. Ytterligare försvårande blir det såklart om man gör svängar 
och vinklar. Men det ligger en bra bit fram i träningen för oss i alla fall.  
 
Det är bra om spåret får ligga ett tag, så vi passade på att grilla och diskutera framtida träffar och 
önskemål under tiden spåret låg till sig. Vi kom fram till att det vore väldigt bra att ha de mailadresser 
som kan vara intressanta för en stockholmsträff samlade för att skicka ut en riktad inbjudan. Så känner 
du att det kan vara något för dig, maila din adress till emmapenna@hotmail.com.  
 
Känner du någon med lundehund som inte är med i klubben, övertala dem gärna att bli, eller i alla fall 
komma och umgås med andra ägare av denna underbara ras för att se om det inte kan vara värt att bli 
medlem. Vi bestämde även att nästa träff ska vara den 17 januari och vi hoppas då fånga upp lite 
presumtiva valpköpare från Stora Stockholm, så kom gärna med och visa din hund, så att vi kan locka 
fler att vara med i arbetat med att bevara och sprida lundehundarna. 
 

 

Med varierande framgång tog vi sen oss an 
spåret. Det är inte säkert att man är på humör när 
det är blött och ruskigt och dessutom hade vissa 
redan letat rätt på en del korvbitar i andras spår, 
så där var det lite meningslöst att gå… 
 
Vi kunde nu konstatera att vi var sådär lagom blöta 
och att det kändes helt rätt att bryta upp efter fikat 
och ta närmaste vägen mot bilar och bussar. På 
vägen hem kom vi fram till vi att vi haft en lyckad 
dag, med lera ända upp under armarna, så, visst 
finns det dåligt väder, men… 
…det bryr sig inte hundfolk ett dugg om! 
 
 
Emma Winblad 
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TILL MINNET AV BO JOHNSON 
13.5.1937 – 23.7.2009 

Det är med tårar i ögonen som jag minns 
Bo, jag minns hans stolthet över Dvalin 
som blev BIR i Västerås, jag minns hans 
stolthet när han fick Dvalin till Champion 
och för att inte tala om när Dvalin fick 
sitt Norska Championat. 

Jag minns Bo med glädje och hur stolt 
han alltid var över sin Dvalin, men också 
hans goda hjärta. Alltid förstående och 
hade tröstande kloka ord.  

Bo gjorde ett jättejobb med att hjälpa till 
vid poängberäkningen vad gällde årets 
lundehund, det gick alltid bra att 
samarbeta med honom.  

Under min skilsmässa stöttade han mej med många råd och jag fick 
verkligen skriva av mig och han svarade alltid mina mail med visdom.  

Att övernatta hos Bo och Gull Main är något av de trevligaste ställen vi 
övernattat på. Vi hade en trevlig kväll tillsammans med god mat och 
skratt. Dessa minnen kommer att alltid finnas kvar hos mej. 

  

Vila i frid vår käre vän! 

 

Anneli Rosenberg 
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ÅRSMÖTE 13 MARS 2010 
 
SLS har sitt årsmöte lördag 13 mars 2010 i Stockholm. Direkt efter 
årsmötet fortsätter vi med ett rasmöte där vi diskuterar avel. 
 
Tid, plats och program meddelas senare, men boka in en intressant dag 
redan nu! 
 
Vill du skicka in en motion eller förslag till årsmötet måste den vara 
styrelsen tillhanda senast 26 februari.   Mejla den till SLS ordförande 
Cecilia Obitz, obitz@telia.com eller till sekreterare Annika Ågren, 
annika.mats@hotmail.com. 
  

mailto:obitz@telia.com
mailto:annika.mats@hotmail.com
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