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Redaktionsruta 
 
 
 
 
Hösten är här. Det går inte att förneka faktum. Visserligen har värmen dröjt sig kvar 
ovanligt länge, men löven skiftar i vackra färger.  
 
I augusti när klubben hade sin årliga träff och utställning, denna gång i Askersund, var 
det dock blåsig sommar. Läs vad domaren på utställningen, Ing-Marie Hagelin, tyckte 
om de deltagande hundarna. Vi har också bilder på varenda hund som ställdes ut. Och 
så resultaten och kritiken förstås.  
 
Den här gången har vi fått två berättelser inskickade från medlemmar som visar på 
spännvidden i att ha hund. Robert Wibergs glada berättelse om Corinnes segertåg på 
utställningen i Jönköping och Ann Elisabeth Jacobsens berättelse om när Rista 
förgiftades och nästan dog ifrån dem. 
 
Läs texten från Djurens Vänner om den ytterst plågsamma hundsmuggling som pågår. 
Något som lundehundsrasen tack och lov är förskonad ifrån.  
 
Så fortsätt på den inslagna vägen och skicka text och bilder till redaktionen för 
Lundehunden, nästa nummer har manusstopp 15 november och då är det dags att 
skicka oss några julannonser igen inför julnumret.  
Vår mejladress är redaktion@lundehund.se  
 
Annika och Maria i redaktionen 
 

 
 
 
 
 

Innehållsförteckning  
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11 Smuggelhundar 20-40 Askersundsutställningen 
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Ordförande har ordet… 
 
 
Att äga en lundehund är så mycket mer än att bara ha en hund i största allmänhet, det 
är ett stycke norskt kulturarv du har tagit på dig att vårda. 
 
Vad menar jag nu med det? Jo lundehunden är så nominellt liten som ras, totalt 
uppskattar man att det finns ca 1000-1500 hundar i världen. Det kan jämföras med en 
ras som schäfer som registrerar ca 4500 valpar per år i Sverige det är mer än dubbelt 
så många som vår totala raspoplulation. 
 
I Norge har man under våren gjort en inventering av hur många hundar som finns i 
landet, och man fann att det fanns 503 lundehundar mot de 6-700 som man hade trott 
att det skulle finnas. Hur många lundehundar har vi i Sverige? Ingen vet med säkerhet 
men vi uppskattar att det finns runt 100-120 hundar. Men finns det verkligen det, vi 
kanske bara har 65 st.  
 
Så det jag menar med att vi har ett stycke norskt kulturarv att förvalta och inte bara en 
hund att ta hand om är att vi alla måste hjälpas åt att se till att denna lilla underbara 
hundras inte dör ut. Det kan vi göra bl.a. genom att samarbeta, genom att engagera 
oss i rasklubben och genom att se till att så många hundar som möjligt går i avel. Vi 
kan också göra det genom att väcka intresse och sprida information om vår ras till dem 
vi möter när vi är ute med vår hund. För visst väcker din hund ett visst intresse hos 
dem du möter under promenaden?! 
 
Ett väldigt bra sätt att väcka intresse och sprida information om vår ras är att delta med 
en rasmonter på Svenska Kennelklubbens stora utställning i Stockholm i december. 
Det har SLS också gjort de sista åren, men vi behöver DIN hjälp med att bemanna 
montern och komma med nya idéer om vad den ska innehålla osv. 
 
Vill DU göra en insatts för klubben och Norsk lundehund, hjälp oss att bemanna 
montern, hör av dig till mig gärna på mail cobitz@telia.com eller telefon  
08-541 370 47 eller 076-808 59 63 så berättar jag mer. 
 
Ha en härlig höst och glöm inte, är det något du undrar över som rör klubben eller din 
hund tveka då inte att ta kontakt oss. 
 
Cecilia Obitz 
ordförande 
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Tappat bort din vän?
SKKs ägarregister används dagligen av hundratals hundägare och av allmänheten. 
Du har väl inte glömt att anmäla ditt ägarskap?

För att hitta ägaren till bortsprungna hundar 
Lätt för allmänheten att fi nna ägaren. Registret nås per telefon till SKKs kansli under kontorstid. Har du tillgång 
till internet fi nns alla hundar och katter som är med i registret på www.skk.se. Självklart har även polisen tillgång 
till registret dygnet runt.

Vid tävlingar och avel utomlands 
Planerar du att tävla med din hund utomlands, eller om din hane parat en tik i utlandet, är det vanligt att det 
krävs ett intyg från SKK för att hunden ska få tävla eller valparna registreras i det andra landet.

På utlandsresan
Ska du resa i Europa med din hund kan det vara tryggt att veta att SKKs ägarregister är kopplat till två internationella 
ägarregister. Via dessa register kan man fi nna dig som ägare om din hund skulle springa bort i ett annat land.
Observera att dessa register hanterar endast chipmärkta hundar!

När din ras- eller specialklubb behöver få kontakt med alla som äger din ras 
Hälsoenkäter är en viktig hjälp för uppfödare och hundägare för att minska risken för ärftliga sjukdomar inom 
rasen. Missa inte din möjlighet att ge din bild av rasen! 

Skicka in ägaranmälan du fi nner på hundens registreringsbevis. Vill du veta mer?  
Ta en titt på www.skk.se eller kontakta oss via e-post id@skk.se eller ring 08-795 30 50.

SKKägarregisterannons_A4_svvi.indd   1 2006-07-10   14:21:53
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Dramatik och panik.. 

 
 

Vi höll på att förlora Rista i måndags. 
Hon började kräkas, sen föll hon ihop. 
När hon låg där livlös stängde kroppens 
funktioner av och tarmen tömdes. 
 

Sambon var där när det hände och 
ropade till mig, att "Rista mår jävligt 
dåligt!". 
 

Jag hörde paniken i hans röst och rusade 
nerför trappan. När jag kom ner hade han 
lyft upp henne, hon kräktes igen, 
hängande slappt över hans arm. 
Jag upprepar, mer till mig själv än till 
honom, "Vi måste åka in med henne", 
samtidigt som hjärnan säger att det inte 
är någon idé, hon kommer dö i bilen. 
Jag virrar runt och samlar ihop 
plånböcker, mobiler och tel.nr till Albano.  
 

Min sambo börjar sätta på sig skor, med 
Rista i famnen och jag ber honom gå mot 

bilen samtidigt som jag skickar de andra 
2 hundarna (Zeke och Felix) in i köket. 
När vi kom ut på gården tittade jag på 
Rista, hon såg död ut. Jag försökte öppna 
munnen på henne, käkarna var hårt 
sammanbitna och jag fick ta i för att 
bända upp dom. 
 

Tungan var alldeles blå och jag grävde i 
halsen på henne ifall något fastnat. Jag 
hade fått för mig att det hade med den 
första kräkningen att göra, att mat kommit 
i retur och hamnat i luftstrupen. 
 

Sen tror jag vi fick panik båda två och 
sprang mot bilen, hoppade in och 
gasade. På vägen ringde jag till Albano 
och sa att vi var på väg med en MYCKET 
DÅLIG hund, de svarade "Vi stänger om 
20 min, åk till Bagarmossen". 
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Det kändes kört redan med tanke på att 
köra till Danderyd, Bagarmossen är ännu 
längre från Kungsängen. Vi hade inte 
mycket val dock, Ristas tunga hade blivit 
ljust rosa fast det enda hon reagerade på 
var om sambon petade i hennes 
mun/svalg.  
 

Han hävdade att hjärtat slog och att hon 
andades svagt, hon såg så dålig ut dock 
att det kändes som att det lika gärna 
kunde sluta hur som hellst. 
 

Efter en hemsk biltur kom vi äntligen 
fram, när vi kom in och djursjukvårdaren 
kom emot oss höll jag på att bryta ihop. 
Rista verkade lite bättre dock och lyfte på 
huvudet.  
 

Efter en genomgång ville veterinären att 
vi skulle sätta ner henne på golvet, det 
kändes som ett mirakel när Rista började 
gå runt på golvet och nosa i hörnen. 
Hennes tandkött var alldeles vitt, det 
sattes en kanyl och togs blodprover. 
 

Sen åkte vi hemåt, och jag ringde Ristas 
ägare Siv (vi har Rista på foder) och 
berättade vad som hänt. Att jag slapp 
berätta att Rista var död kändes 
underbart, det var det enda som snurrat i 
skallen på väg till djursjukhuset, att vi 
skulle förlora henne. 
 

Tisdag eftermiddag ringde de från 
Bagarmossen och sa att läget var stabilt, 
Ristas levervärden var höga dock. 
Vetrinären gissade på förgiftning. De 
hade bättrats en aning från måndagen 
men hon skulle få stanna kvar en natt till 
så de fick ta nya prover.  
 

Leverfunktionsanalysen visade att levern 
fungerar som den ska men det finns 
skadade "leverceller". Vi funderade (och 
funderar fortfarande) på vad hon lyckats 
få i sig, nog för att hon är en 

"dammsugarhund", men hon var under 
uppsikt hela dagen i måndags.  
 

På långpromenaden var hundarna lösa 
en stund på en nyslagen äng, fast då 
hade vi "kurragömma" bland "bondäggen" 
och hundarna hann knappast få i sig 
något från marken. 
 

I eftermiddags kunde jag äntligen åka till 
Bagarmossen och hämta hem älskade 
Rista! 
 

Hon var trött och kissnödig och hade 
rakats både här och där, fast hon verkade 
vara sig själv och hon LEVER! 
 

Rista verkar nöjd över att vara hemma, 
och över att få sova! På intensivavd, på 
Bagarmossen var det nog full fart. Det blir 
återbesök på tisdag för att ta nya prover. 
 

Tills dess ska Rista äta medicin och 
specialfoder som ska hjälpa levern att 
fixa till sig. Det är tur hundarna är 
försäkrade, kalaset den här gången gick 
på drygt 13 000 + specialfoder (nästan 
100 kr/kg). Försäkringsbolaget står för 
nästan 9 000 kr, alltså betalade jag 
knappt 5 000 kr idag. Återbesöket 
tillkommer... 
 

Med Zekes ormbett förra året och hans 
skada (han blev sönderbiten av en annan 
hund) tidigare i år är det som sagt tur de 
är försäkrade och att vi har hyffsad 
ekonomi. Jag drog kortet med glädje idag 
dock, att få hämta hem Rista i bra form 
var värt varenda krona, även fast det låter 
som en gammal klyscha... 
 
Ann Elisabeth Jacobsen,  
Kungsängen 28 juli 2010 
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Nytt från Avelskommittén… 
 
I början av oktober kommer avelskommittén att träffas ”in real life,” och inte via 
telefonmöte som är brukligt. Det sker under samma helg som styrelsen har möte och 
en punkt på dess dagordningen blir att diskutera och bestämma vad man vill att 
avelskommittén ska lägga sitt mesta krut på framöver. Det finns många viktiga 
uppgifter som det skulle vara bra om vi kunde fördjupade oss i, men tid och ork ska 
också räcka till. 
 
Därför skulle det vara ovärderligt att få höra från er 
uppfödare/hanhundsägare/vanliga lundeägare vad ni vill veta mer om och vad ni 
vill att vi ska arbeta med.  
 
Vill du att hanhundslistan ska växa fortare? Ska vi jobba mer med hälsofrågor? Eller 
med någon rasstandarddetalj? IL? Skulle det vara bra med en ”valpmorska” att kunna 
ta kontakt med när man har sin första kull eller vid andra frågor som gäller uppfödning?  
Eller ska vi syssla med något helt annat som vi alldeles verkar ha glömt att det är 
viktigt? 
 

Tala om det; ring eller maila dina tankar till någon av oss, och kritisera gärna, 
huvudsaken att vi får veta vad ni tycker är viktigt!  
 
 
Den uppmärksamma har sett att det blivit några ändringar på hemsidan.  
Det som i första hand rör avelsarbetet är sidorna för valphänvisning, hanhundslistan 
och uppfödarsidan. Om du inte redan läst igenom vad som står där, så följer det 
nedan. 
 
Regler för publicering av dina uppgifter på valpsidan. 
Följande uppgifter tas med vid födda valpar: 
Föräldrarnas namn och titlar, valparnas fördelning, och födelsedatum. 
Bifoga gärna en bild på valparna, om du inte tagit bilden själv måste vi ha medgivande 
av fotografen att vi kan publicera bilden. 
Informationen ligger kvar tills valparna är åtta veckor. Om du önskar ytterligare 
hänvisning, meddela webmaster så ligger hänvisningen kvar ytterligare fyra veckor. Du 
kan självklart skicka in och byta ut din bild om så önskas. 
 
Styrelsen/avelsrådet tar ej ansvar för val av kombinationer. Styrelsen/avelsrådet 
rekommenderar att varje enskild kull ej har högre inavelskoefficient än 2,5 %. Kullar 
med högre inavelskoefficient än 6,25 % får inte valphänvisning. Se R. A. S. 
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Regler för publicering av dina uppgifter på hanhundssidan. 
Hanar tillgängliga för avel! 
Hanhundslistan består av hundar som anmälts av sina ägare att de är tillgängliga för 
avel. Det är alltid upp till tik- och hanhundsägaren att komma överens om ev. parning. 
Parningsavtal finns att ladda hem från SKK:s hemsida. 
 
Styrelsen/Avelsrådet tar inget ansvar för att hanhunden parar/lämnar valpar. 
Registreringsavgiften per valp är lägre hos SKK när både hane och tik är utställda 
officiellt med lägst ett tredjepris i kvalitet eller genomgått fullständigt MH. 
 
Vid frågor/funderingar gällande avel kontakta avelsrådet! 
Hör av dig till avelsrådet om du vill att din hane kan användas i avel och stå med på 
hanhundslistan. 
 
Publiceringskrav är: 
Medlemskap i Svenska Lundehundssällskapet och att hunden är utställd eller har ett 
testikelintyg utfärdat av leg. veterinär och att du följer SKK:s grundregler. 
 
Utländsk uppfödare ska följa sitt lands regler för respektive kennelklubb. 
Bifoga gärna en bild på din hane. Bilden kan bytas ut om så önskas. Har du inte tagit 
bilden själv måste vi ha medgivande av fotografen att vi kan publicera bilden. 
Hanhund som står under behandlig får ej vara med. 
 
Regler för publicering av dina uppgifter på uppfödarsidan. 
Maila info till Svenska Lundehundsällskapet om du vill finnas med på uppfödarlistan 
och att du gett ditt tillstånd till publicering av dina uppgifter med: 
namn, adress, telefonnummer, mail-adress samt kennelnamn och din ev. 
hemsideadress. 
 
Styrelsen tar inte ansvar för innehåll på uppfödarnas egna sidor. 
För att få vara med på uppfödarsidan krävs att du är en aktiv uppfödare. Har du inte 
haft någon valpkull de senaste fem åren plockas dina uppgifter bort.  
(Uppdatering sker när uppfödningen blir aktuell igen). 
 
Publiceringskrav är: 
Medlemskap i Svenska Lundehundssällskapet, valparna ska vara registreras i 
Svenska Kennelklubben (SKK) och att du följer SKK:s grundregler. 
Utländska uppfödare ska följa sitt lands regler för respektive kennelklubb. 
 
Trevlig höst önskar avelskommittén  
 
Monika Ölén Krüger 
Johanna Olsson 
Gunilla Hising Bohm 10
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Kampanj mot smuggelhundar!
Djurens Vänner i Malmö drar nu igång 

ett projekt för att stoppa den grymma 
handeln som pågår med smuggelhundar. 
Smugglingen förekommer över hela lan-
det, men värst drabbat är södra Sverige.

Varje år smugglas 1000-tals valpar in i 
Sverige för försäljning. Valparna tas ifrån 
sin mamma alldeles för tidigt, och ofta är 
de både sjuka och svaga. Mödrarna an-
vänds som maskiner och föder valpkull 
efter valpkull, men får aldrig en chans att 
ta hand om sina valpar upp till den ålder 
som de egentligen behöver.

Valparna bär tyvärr ofta på sjukdomar 
och inälvsparasiter, har loppor, löss och 
skabb. De kan dessutom vara bärare av 
fl  era sjukdomar, som kan vara mycket 
smittosamma, obotliga och till och med 
dödliga – även för oss människor!

– Vårt mål med kampanjen är att upp-
lysa så många som möjligt om riskerna 
det innebär att köpa en smuggelhund, 
berättar Malmöföreningens ordförande 
Fredrik Malmgren. 

Har pågått länge
– På detta sätt hoppas vi inte bara minska 
handeln med insmugglade hundar, utan 
även få fl  er att larma polisen om de stö-
ter på valpar som de misstänker vara in-
smugglade, fortsätter Fredrik.

Problemet är inte nytt, och har förekommit 
under många år. För några år sedan gjordes 
en stor kampanj för att upplysa allmänheten 
om vad som pågick, och Tullverket märkte 
då en positiv minskning av tillslag. 

Flera personer åtalades då och dömdes 
till kännbara fängelsestraff, med följd att den 
storskaliga smugglingen minskade i omfatt-
ning då huvudmännen satt bakom lås och 
bom. Men sedan intresset för småhundar 
blivit större har insmugglingen nu ökat till en 
större omfattning än någonsin tidigare.

Unikt samarbete
Kampanjen som drar igång under som-
maren 2010 är ett samarbete mellan Tull-
verket, Länsstyrelsen och Djurens Vänner i 
Malmö. Tre organisationer som alla tydligt 
ser problemen som uppkommer med de 
insmugglade hundarna. 

– Vi får in många samtal från folk som 
köpt hundar som lider av både beteen-
de-problem och sjukdomar. I vissa fall så 
allvarliga att man tvingas avliva hunden, 
säger Fredrik Malmgren.

– Oftast har hundarna köpts via annons 
i någon tidning eller på nätet. Förutom att 
man riskerar att få en hund som är sjuk 
och dessutom kan smitta både andra djur 
och även dig själv, så bidrar man också 

till att ännu fl er hundar utsätts för samma 
grymma behandling i samband med in-
smugglingen i landet, fortsätter Fredrik.

Vittnar om hemska syner
Kjell Johansson vid tullkriminalen i Karls-
hamn vittnar om fasansfulla upptäckter, då 
man öppnat bagageluckan på en personbil 
och hittat tio hundvalpar inklämda i en kar-
tong med tassarna surrade med silvertejp. 
Valpar som varit så illa åtgångna att inte alla 
överlevt den långa och kvalfyllda transpor-
ten. Allt för den hägrande profi tens skull.

– Det är ingen rolig syn ens för en härdad 
tulltjänsteman. Men det är en bild som jag 
tycker att alla blivande hundägare borde 
ha i bakhuvudet innan de bestämmer sig 
för vilken hund de ska köpa, säger han.

– Dessutom riskerar man faktiskt att 
själv bli åtalad för olovlig befattning med 
smuggelgods, för om det fi nns minsta 
misstanke om att allt inte står rätt till kan 
man inte hävda att man handlat i god tro, 
avslutar Kjell Johansson.

Maskfylld avföring från en beslagtagen smuggel-
hund. Enligt annonsen skulle den vara avmaskad.

Vill du stödja kampanjen?
Alla bidrag mottages givetvis med 
största tacksamhet! Dessa kan läm-
nas på Djurens Vänners plusgiro:

43 19 85-1
Märk betalningen ”Smuggelhund”

Valpar av alla raser trycks in i små utrymmen när 
de ska smugglas över gränserna. Dessa två hade 
tur och överlevde den hårda behandlingen.

På grund av farliga sjukdommar tvingas man tyvärr 
ofta avlivas många av hundarna.
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Se även vår hemsida där 
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För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

Känner du någon bragdhund?
Känner du till någon hund som gjort en riktig bragd under året? Skriv och berätta så 
kan just din hjälte utses till Årets Bragdhund 2010. Nytt för i år är att vår samarbetspartner 
Agria Djurförsäkring är med och utser Årets Bragdhund. Agria skänker också 20 000 
kronor, som ägaren till Årets Bragdhund får donera till en organisation som hjälper 
djuren i samhället. De organisationer som kan komma i fråga är utvalda av Svenska 
Kennelklubben och Agria. Årets Bragdhund själv får en medalj och smaskigt köttben. 
Förutom äran bjuds ägaren på en exklusiv VIP-helg i samband med Stockholm Hund-
mässa 18–19 december. 

Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar brotts-
lingar eller varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket bety-
delsefulla. Hundar kan göra livsviktiga insatser, till exempel som sällskap åt ensamma, 
sjuka eller gamla människor – eller som bästa kamrater till barn. Helt vardagliga bragder, 
som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker.

Alla hundar som inte är ”proffs” – det vill säga tjänstehundar – kan kandidera. Bragden 
ska ha utförts från den 15 november 2009 fram till sista anmälningsdagen som är den 
15 november 2010.

Årets Bragdhund koras i december 2010 på Stockholm Hundmässa, tillsammans med 
Årets Polishund och Årets Narkotikasökhund. Även den person som skickat in det vin-
nande bidraget belönas.

Tänk också på att utnämningen Årets Bragdhund ger mycket publicitet och således är 
ett bra sätt att marknadsföra er ras.

Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2010. Bifoga 
gärna en bild eller annat som förstärker berättelsen. Adressen är Svenska Kennelklub-
ben, 163 85 SPÅNGA, och kuvertet eller kortet ska märkas ”BRAGDHUND 2010”. Du 
kan också skicka ditt bidrag med e-post till haro@skk.se. Skriv "Bragdhund 2010" i 
ärenderaden.

Historik
Utmärkelsen Årets Bragdhund delades ut första gången vid Svenska Kennelklubbens 
hundraårsjubileum 1989. Tanken var att uppmärksamma de samhällsinsatser som 
alla "vanliga" hundar gör. Förra årets vinnare, blandrashunden Klinton, fick priset 
för sin insats då han genom sitt rådiga ingripande räddade matte My Lindqvist från 
ett våldtäktsförsök i centrala Halmstad.

Nytt för i år är att Svenska Ken-
nelklubben tillsammans med sin 
samarbetspartner Agria Djurförsäk-
ring utser Årets Bragdhund. Agria 
skänker 20 000 kronor som får 
delas ut till en organisation som 
hjälper djuren i samhället.
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Vad ska vi göra, 
tycker du! 
 
 
- Vänta lite Pricken, så ska jag hjälpa 
dig loss, så du kan hälsa på de 
stoooora hundarna, säger Tjorven. 
 
Insänt av Eva Linderoth 
 
 

Foto: Lasse Linderoth

 
 

 

Jag är lite rädd jag. 
 
 

- Vågar vi oss ut på det här konstiga 
underlaget.  
- Ja jag vet inte, vad tycker du?  

 
 
 
 

- Nä jag tror inte att jag gör det. Det känns 
som om det är mycket skönare här. 

 
 
 

Insänt av 
Ingegerd Hinders 
kennel lunnetösen 
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Domarkompendiet 
 
Med detta nummer av Lundehunden följer domarkompendiet som bilaga. Kompendiet gjordes av den 
av styrelsen tillsatta gruppen till den konferens som SSUK ordnade i november 2009 för bl.a. 
lundehund. Tyvärr har vissa av kompendierna fått lite ”fartränder” i tryckningen, men å andra sidan så 
har vi inte betalt något för trycket heller. Vill du ha ett utan ränder mejla mig på cobitz@telia.com så 
skickar jag dig ett nytt ex. 
 

 

NYA MEDLEMMAR 
 

Nya medlemmar samt uppfödare som bjuder sina valpköpare på ett års medlemskap. 
 

Nya medlemmar: 
 

Monika Johansson, Borås 
Ulrika Forshäger, Kiruna 
Christine Weinert, Ekenässjön 

Nina Dunder, Monnanommi Finland 
Gunn Blix Tröite, Nodeland Norge 
 
 

 
Uppfödare som bjuder sina valpköpare på ett års medlemskap: 

 
  Monika Ölén Krüger  Hammarhöjdens kennel 
   

Skicka/mejla in namn och adress på dina valpköpare till vår kassör 
Anette Virhage, Järnvägsgatan 26 B, 149 31 Nynäshamn anettevir@gmail.com

 
Betala in medlemavgiften på klubbens pg 92 22 57-1 

(Kontakta Anette så får du reda på hur mycket du ska betala in). 
 
 

 

Nästa gång du besöker din veterinärkliniken… 
 
Den norska veterinären Frode Langaas, Oslo, driver tillsammans med Norsk Lundehund Klub ett 
forskningsprojekt där man försöker hitta genen som ger IL (intestinal lymfangektasi). 
 
Det ligger i allas vårt intresse att man hittar genen för IL, så därför har SLS sammanställt ett brev 
med en vädjan till Sveriges veterinärkår att hjälpa till med blodprovstagningen till Frodes forskning. 
 
På SLS hemsida  www.lundehund.se finns en länk där brevet och remissen kan skrivas ut för att tas 
med till veterinären nästa gång du och din hund ska dit på besök. 
 
Ge brevet till veterinären och be denne fylla i remissen som DU tagit med. Posta sedan provet och 
remissen tillsammans i ett madrasserat kuvert till Frode Langaas, Veterinärhögskolan i Oslo, 
fullständig adressen finner du längst ner på remissen. 
 
Har du inte tillgång till Internet kontakta Cecilia tfn 076-808 59 63 så skickar hon dig det du behöver. 
 
Styrelsen 
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Dömd för livet 
 
 
Jag dömer din hund för dagen, du dömer mig för resten av livet! 
Vid varje utställning får alla hundar en ny chans. Som domare får man oftast bara en! Jag 
dömer din hund oavsett tidigare meriter. Du dömer mig på gamla meriter eller vad du tror dig 
veta om mig. Det kan vara lösa rykten, vilken person du tror jag är, vilka hundar jag ägt eller 
har i min ägo. I bästa fall bedöms jag efter hur jag senast dömde din ras. Är din bedömning av 
mig därmed i sanning överensstämmande? 
 
 
Såsom utbildad exteriördomare av Svenska Kennelklubben har jag fått lära mig att bedöma ett 
avelsresultat. Hundarna ska bedömas efter gällande rasstandard med hänsyn tagen till fel och 
förtjänster. Jag ska döma för dagen och kan aldrig säga hur din hund ser ut vid nästa tillfälle! 
 
 
Din bedömning av mig grundar sig ofta på vad du tror dig veta, eller vad andra säger sig veta om 
mig. Låt mig ta ett exempel. Mina första hundar på 70-talet var golden retriever. Som så många 
andra golden under samma tid, var de av den mörkare färgen. En av dem blev också internationell 
champion. Än idag, efter 26 år som domare på rasen, påstår ”de som vet”, att endast mörka hundar 
har chans att vinna då jag dömer. Oavsett hur kvalitén är på de anmälda hundarna, så har ”andra” 
bestämt vilka som kommer stå som segrare! 
 
 
Liknande ogrundade uttalanden görs om många av mina kollegor. Det talas om att vissa domare 
enbart sätter upp enfärgade hundar och andra bara väljer brokigt. Någon väljer unghundar före 
vuxna. Vissa föredrar endast jakttyper och att andra bara premierar hundar av utställningstyp.  
Att de bedöms efter samma standard, nämner inte ”de som vet”! Andra ”experter” har bestämt att en 
domare som börjat sin domargärning i vinthundsgruppen enbart sätter upp tunna hundar och det 
motsatta för den som kanske har newfoundlandshund i sin bakgrund. Ibland påstår gruppen 
”experter” att utställare ska vara klädda på ett visst sätt för att falla domaren i smaken. Det sägs även 
att valet av vinnare beror på vilket kön den som visar hunden har. Raden av påståenden om hur vi 
domare är och hur vi dömer, är många fler än så. Bevisligen florerar det en mängd oemotsagda 
rykten, som för många blir till en sanning. 
 
 
Saknar vi domare sunt förnuft? 
För att bli exteriördomare krävs, förutom godkännande från både läns- och specialklubb, praktiskt 
och teoretisk utbildning i Svenska Kennelklubbens regi. Svenska domare anses med rätta vara både 
kunniga och omdömesgilla. Med den bakgrunden blir jag lite förvånad att vissa utställare verkar tro 
att vi domare helt saknar sunt förnuft.  Eller vad sägs om följande bortförklaringar? Schampo i ögat – 
när det var inåtrullat ögonlock! Eller den brännande solen som under en helg gjorde den svarta 
pälsen både ihålig och fläckigt brun – som var vanlig fällning! Felaktig päls – som skylls på byte av 
päls! Ljusa näsor som bleks av både för lite och för mycket sol! Hundar som enbart förstår engelska 
eller franska – så vi inte missar att det är en import! Blyg hund – för att den aldrig tidigare har varit 
utanför kenneln! En hund som gör utfall – som aldrig tidigare har betett sig så! ”Ni som vet”, tror ni att 
vi domare saknar både erfarenhet och sunt förnuft när vi tar oss an uppdraget? 
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Är vi allas egendom? 
Knappt är klassen färdigbedömd förrän både bilder, resultat och kommentarer florerar på alla 
tänkbara forum. Helt plötsligt är jag som domare allas egendom och står själv på palperingsbordet. 
Många anser att det är fritt fram att diskutera och kommentera precis vad som helst, bara man gör 
det på sin egen sida. När påhoppen på ens bedömning och uppförande blir för grova är det inte lönt 
att vare sig kommentera eller dementera. Risken att det ytterligare förvrängs är stor och enbart till vår 
nackdel. Vi lever i en tid med en otrolig teknik som både hjälper men också stjälper hundvärlden. 
Tänk om alla tänkte en extra gång innan de öppnar sin mun eller skickar iväg ett inlägg! Då skulle 
många missförstånd undvikts, många rykten ha stoppats och många osanningar aldrig sagts! Även 
bland oss domare finns det de som tror sig sitta inne med facit, de som vet vilken hund som alltid är 
den rätta vinnaren etc. Dessvärre drar de sig inte heller för att påpeka det vid mindre lämpliga 
tillfällen.  
 
 
Vi har alla ett ansvar 
Vi – utställare, uppfödare, funktionär och domare – har alla ett stort ansvar för den sport som vi själva 
valt och som vi så högt värderar och lever för. Hur vi agerar och hur vi uttrycker oss, präglar nästa 
generations utställare. Nybörjare ser upp till sin uppfödare, andra erfarna utställare och oss domare. 
De lyssnar och tar till sig det mesta av det vi säger och påstår. För vem vågar ifrågasätta erfarna 
personers kunskaper? Det är därför extra viktigt att vi slussar in dem på rätt sätt så att de för det 
positiva med sporten vidare och att det blir fler utställare till våra utställningar.  
 
 
Slutligen tror jag mig kunna påstå att många av oss trivs i ringen och med förtroendet att bedöma 
andras hundar. Vi är medvetna om att vi själva har valt vår situation och därmed har allas blickar på 
oss. Dock kvarstår – att jag dömer för dagen och vill inte att du dömer mig för resten av livet! 
Sanningen är nämligen inte så enkel! 
 
 
Hans Rosenberg 
Exteriördomare sedan 1984 

 
Hans Rosenberg med hunden Ecko 
Foto: Måns Engelbrektsson 
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Mitt i Vätternrundans cykelkaos 

 
 
Tillsammans med åtskilliga tusen 
förhoppningsfulla ungdomar på väg 
till ”dreamhack” startade Triple International 
Dog Show i Jönköping. 
 
Som tur var rullade vi in vår husbil till 
utställningen kvällen innan och slapp på så sätt 
det kaos, som rådde i och kring Jönköping hela 
den första utställningsdagens förmiddag. 
 
Vi skyndade oss givetvis att sätta upp tältet 
redan kvällen före första utställningsdagen så 
att vi skulle kunna ta det lugnt på morgonen. 
När så solen steg över den första dagens 
utställning och vi kom till vårt tält vid ringen 
visade det sig att det var domarbyte och 
därmed byte av ring. Till råga på eländet med 
att flytta tältet, visade det sig att vi nu hade 61 
nakenhundar före oss i ringen. Vi kunde ha 
sovit gott ett par timmar till. 
 
Dessutom ändrades starten en halvtimme på 
grund av det kaos som rådde runt staden för 
dem som skulle ta sig fram till 
utställningsplatsen. 
 
Men det gjorde ingenting – ingenting gjorde 
något – vår lilla Corinne blev bästa tik och fick 
 

 
ett cert. Ingenting kunde rubba vår positiva 
känsla. Domare var Leif Ragnar Hjort. 
 
Nästa dag dömdes Lundehundarna av en 
norsk domare, Nils-Arne Törnlöv. Även han 
dömde Corinne till bästa tik och gav henne ett 
cert. Nu började det plötsligt bli lite pirrigt i 
magen inför den sista utställningsdagen. 
 
Skulle det verkligen kunna gå vägen inför 
ytterligare en ny domare? Denna dag var det 
en isländsk domare, Nina Karlsdotter. Våra 
underbara vänner från Norge peppade oss och 
höll tummen för oss trots att vi ju tävlade mot 
dem – vilka härliga människor. 
 
Tredje dagen randades och husse började 
verkligen få nerver – Jönköping var ju i alla fall 
premiär för honom som handler. Men tro det 
om ni vill, det blev en andraplats och ett 
TREDJE cert. 
Dessutom fick hon två CACIB och ett reserv 
CACIB under dessa tre utställningsdagar. 
 

Vår egen uppfödning 
Blame The Stars’ Cosy Corinne 

svensk utställningschampion 
på TRE dagar. 

Vid pennan Robert Wiberg, husse 17



En underbar dag... 
 
 
 
Kasper och Tindra leker. 
- Men får vi vara i sängen tro? – Nej, nej tydligen 
inte för nu ropar matte att vi ska ut på en 
promenad, hoppas att det blir till skogen. 

 
 
 
- Men matte skulle vi inte ut på en promenad? 
Vi orkar inte vänta länge till? 

 
 

 

 
 
. 
- Vad skönt det här blev, bara stå här och njuta av 
stillheten och lugnet. 

 
 
- Hittar du något gott, finns det några lingon 
kanske? - Opps, nu ropar matte, vi måste skynda oss att 

gå hem. 
 

    Bilder insänt av Ingegerd Hinders  
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Lundehundsalmanacka 
 

Det blev ingen almanacka för 2011. Vi tar nya tag under nästa år och gör en 
almanacka för 2012 istället. 

 
 
 
 

 

50 -öringen 
 

Du vet väl att 50-öringen försvinner sista september? 
 

Har du 50-öringar som skramlar i plånboken eller i någon burk i skåpet?  
 

Vi har svaret - skänk dom till SLS fond för friskare lundehundar  
 

då gör du en bra insats för rasen. 
 

Pg nr: 92 22 57 -1 
 

Märk inbetalningen med 
Fonden 50 -öring, ditt namn 

 
 
 
 

 

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 

 
Årets aktuella tävling då priset delas ut blir 

2010-10-30 Laxå/Örebro SSUK 
Sista anmälningsdatum 2010-09-30 

Domare: Vera Hüben Thal 
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En blåsig dag i Askersund 
 
Årets inofficiella utställning och träff ägde rum i Askersund, några mil söder om Örebro, vid Vätterns 
norra strand 14 -15 augusti. 
 
Träffen började redan på lördagskvällen 14 augusti på Husabergsudde camping med en omgång 
minigolf i tryckande värme. 
 
Nästan två timmar rann iväg under glada tillrop och arga utbrott vid de arton banorna. Efter spelet skulle 
vi grilla tillsammans, men spelet drog ut på tiden och träffgeneralen Monika Ölén Krüger blev orolig för 
att glöden på den stora grillen skulle hinna slockna innan alla var färdiga. 
 
Men det gick vägen och vi satt sen vid långbordet på den lilla utedansbanan på campingen och njöt av 
mat och umgänge. De människor som dristade sig till att gå förbi blev naturligtvis utskällda av våra 
lundehundar. Värst blev det när andra hundar hade fräckheten att gå förbi lundehundarnas revir. 
 
Nästa dag började den inofficiella utställningen med 24 anmälda hundar. Domare var Ing-Marie Hagelin 
och idogt skrivande ringsekreterare var klubbordförande Cecilia Obitz. 
 
Om det var tryckande varmt på lördagen så var det idogt blåsande på söndagen och stora mörka moln. 
Men regnet som vi fruktade kom aldrig. Utställningen gick mycket bra och domare Ing-Marie Hagelin var 
imponerad av hundarnas höga kvalitet (se hennes artikel här intill). 
 
Efter utställningen var det dags för en fotosession där varje hund blev förevigades av Siv Kvarnström 
som ivrigt kröp omkring på knä i gräset för att få den bästa bilden av varje hund. 
 
Den allra sista programpunkten på träffen var lundehundsracet. Ett tiotal hundar tävlade om att komma 
först till sin husse eller matte. Efter några omgångar visade det sig att snabbast var lilla Bente tätt följd 
av Pricken och Huldra. 
 
Efter en intensiv och framför allt blåsig dag var det sen dags för oss alla att fara hem. Nästa år i augusti 
blir det utställning och träff igen, men då är det officiell utställning i Bogesund utanför Stockholm. 
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Domare Ing-Marie Hagelin: 
 

”Ett underbart   
temperament  
hos alla hundarna” 
 
 
Gråa Vätternvågor, stark men sommarljummen vind 
och regngrönskande utställningsplan. 
Lundehundsspecialen vid Husabergsudde camping 
fick en tveksam morronstart, men det goda vädret 
följde tacksamt dagens evenemang. 
 
 foto: Siv Kvarnström 

 
Två dussin glada och positiva varelser var anmälda och den speciella stämning som alltid följer 
en inofficiell rasträff infann sig från början.  
 
Det följer en alldeles speciell atmosfär med den mindre högtidliga utställningen av det här slaget. Inga 
hårda kvalitetsplaceringar, lagom ingående kritik och de besvikelser som väntar utställarna ligger på 
konkurrensplanet, inte i domarens kvalitetsnedslag. 
 
Ett kynologisk unikum 
Man rör sig i historiens urkunder tillsammans med lundehunden. Den norska lundehunden är en av 
Skandinaviens och världens mest sällsynta och framför allt säregna raser framhåller historieskrivarna. 
Rasen har genom sitt arbetsområde utvecklats till ett kynologiskt unikum och kan härledas till en enda 
avlägsen ö ute i Atlanten, Väröy. 
 
Personligen har jag haft förmånen att besöka ön i samband med jubileumsutställningen i juli 1997 och 
aspiranttjänstgöring på rasen med 60 deltagande hundar. En oförglömlig resa till ett närmast förhistoriskt 
landskap (dock ingen sjöresa för överdrivet känsliga personer, men värt besvärligheterna). 
Jag tror inte man riktigt kan förstå vilka arbetskrävande uppgifter den här lilla hunden kan prestera, utan 
att ha sett miljön på nära håll. 
 
Lunnefågeln, jaktobjektet, lever numera i skyddat reserverat, men rasen med alla sina speciella 
egenskaper gläder tillvaron för många hundägare. Och fler blir dom, hundarna. Senaste 
registreringssiffran visar på en klar höjning. 
 
Jämn och god kvalitet 
Min uppfattning av deltagande hundar var en samling av genomgående jämn och god kvalitet. Endast 
några få med det icke önskade trekantiga istället för kilformiga huvudet. Underbara uttryck, till största 
delen den önskade dubbla pälsen med effektiva täckhår. 
 
Storleken tyckte jag inte var några problem, fann ingen anledning att ta fram mätstickan, jag litade på 
ögat men däremot en hel del onödigt kraftiga bröstkorgar. Svansar, med något undantag perfekt 
placerade och burna. Det något rundade ländpartiet ger svansen den önskade lägre ansättning som jag 
antar nya norska standarden strävar efter för framtiden? Liksom öronstorleken enligt den intressanta 
diskussion vi höll efter utställningen. 
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Ett underbart temperament hos alla hundar, ganska blandad kvalitet på "labbarnas" utformning och med 
undantag för några juniorer som fortfarande är på tillväxt, raka starka ryggar. 
 
Mina BIR- och BIM-hundar hade god könsprägel, vackra huvuden och den unga BIR-hunden junioren 
Canvivas Aqua Vitae föll jag direkt för. Bästa tik kunde mycket väl ha blivit veterantiken, det saknades 
emellertid lite av "the show spirit" hos henne, men ljuvligt rastypisk.  
 
Ska man jämföra kvalitet tikar - hanar tyckte jag nog som facit att standarden på hanarna var högre än 
hos tikarna. 
 
Social struktur 
Det blir alltid mycket avslappnande och lättsamt positivt att döma en inofficiell rasshow. Målsättningen 
med en utställning av den här typen är att ge en social struktur till klubben och medlemmarna, att ge en 
introduktion till mera allvarliga sammanhang. Kontakten mellan domare och utställare blir särskilt viktig, 
kritiken något förenklad, men inte mindre koncentrerad på väsentligheter för den skull. 
 
Med den här typen av domaruppgift följer inte så där direkt raskompendiets strikta pekpinneregler, som 
"det här felet ger en tvåa, här får du hålla inne CK" och liknande. Det är också på det viset att domare 
uppfattar och tolkar standard på så olika sätt, mer överseende på vissa detaljer, hårdare tolkning av 
andra. 
 
Till exempel, det var flera hundar där jag noterade parallella framben, positivt eller negativt? Man undrar 
då hur tummen ska kunna uppfylla sin funktion, även om det betraktas som anatomiskt och estetiskt 
tilltalande i de flesta raser? Ett uppfödarproblem som allt annat inom verksamheten. 
 
Det är för övrigt uppfödarna som producerar det material som sedan domarna har att yttra sig om i 
ringen. Vad domarna tycker är kynologiskt sett mindre väsentligt än uppfödarnas kunskaper och seriösa 
inställning till sitt ansvar. Ja, många givande spörsmål kan dyka upp under ett "eftersnack". 
 
Det var mycket intressant att få döma Lundehundssällskapets utställning på Husabergsudde camping 
och få uppleva den spontana och trivsamma atmosfären. Jag vill skicka med ett varmt tack till er alla. 
Man får som domare med sig mycket lärdom från varje utställningsuppdrag. 
 
Ing-Marie Hagelin 
 
 
 
Den mest kända beskrivningen av rasen hittar man hos norske diktarprästen Peter Dass. I Nordlands 
Trompet från slutet av 1600-talet beskriver han fågelfångsten och hundarna med följande ord: 
 
         ."Afrettede Hunde 
         som är av Dannelse smidig och smaa 
         Saa de kan inkrybe den trengeste Vraa 
         Og udtraekke levende Lunde." 
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Domare Ing-Marie Hagelin      Foto: Siv Kvarnström  

Valpkl. Hanar 
 

 
1. Lövheims Odin 
SE 41150/2010 f. 2010-03-02 
e. C'cayuga Lonewolf CMKU12/08 
u. Lövheims Kveldrider N14671/07 
uppf. Gerd Haugen Norge 
ägare Karin Andersson Lyrvägen 7 

192 73 Sollentuna 

Saxbett. Proportionellt huvud, bra 
öronställning. Välformade ögon, utmärkt 
pigment. Tillräcklig hals, bra skulderläge. 
Korrekt bröstkorg till storleken, normala vinklar 
bak. Passande ögonfärg. Dubbelpäls, tendens 
till krage redan. Rörelser utan anmärkning, väl 
buren svans. 
 
2 HP 
 
 
 
 

  
Valpkl. Hanar 

 

 

 
2. Ålvisheim´s Rörek Livesson 
under reg. f.2010-01-25 
e. Eriksro Trevliga Liam FIN 39288/08 
u. Ålvisheim´s Live Heresdatter NO04483/07 
uppf. Unni & Eiliv Hofstad Norge 
ägare Susanne Gunnarsson Lannagårdsv 15 
342 32 Alvesta 
 
Saxbett. Ett vackert kilformat huvud, korrekt 
öronform, vacker hals, lite framskjuten skuldra, 
ganska kraftig bröstkorg. Bra rygglinje, 
normala vinklar bak. Rör sig mycket bra med 
bra överlinje. Korrekt buren svans, ligger 
något åt sidan. 
 
1 HP BIM -valp 
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Valpkl. Tikar 
 

  
3. Kung Sunes Skrållan 
SE23262/2010 f.2010-03-18 
e. Frans S53618/2008 
u. Kung Sunes Lovis S69106/2006 
uppf. Maria Hedström Gävle 
ägare Emma Ruthström Kjessmansbovägen 13 
805 91 Gävle  
 
DELTOG EJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Valpkl. Tikar 

 

 

 
4. Kung Sunes Stina  
SE23263/2010 f.2010-03-18 
e. Frans S53618/2008 
u. Kung Sunes Lovis S69106/2006 
uppf. Maria Hedström Gävle 
ägare Annika Ågren Sanda Stora Varbos 941 
623 79 Klintehamn 
 
Saxbett. Mycket feminint välformat huvud, korrekt 
öronform, bra storlek på ögonen, snygg toppline, 
aningen framskjuten skuldra, bra formad 
bröstkorg, bra labbar. Passande benstomme, 
faller något i korset, bra vinklar. Rörelser utan 
anmärkning. Välburen svans. Snygg överlinje i 
rörelse. 
 
2 HP 
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Valpkl. Tikar 
 

 
 

 
5. Kung Sunes Tjorven 
SE23261/2010 f.2010-03-18 
e. Frans S53618/2008 
u. Kung Sunes Lovis S69106/2006 
uppf. Maria Hedström Gävle 
ägare Eva Linderoth Brunflog. 27 
162 53 Vällingby 
 
Saxbett. Bra välformat huvud, bra öronform. Bra 
hals, normalt skulderläge, bra bröstkorg, bra 
tassar. Passande benstomme, dubbel päls, bra 
vinklar bak. Bra rörelser när hon kommer upp i 
tempo. Bra buren svans. 
 
1 HP BIR -valp 
 
 
 

  
Juniorkl. Hanar 

 

 

 
6. Canviva´s Aqua Vitae 
S35307/2009 f. 2009-04-18 
e. Eriksro Luriga Ludwig S20459/2006 
u. Utsiraz Amira S22581/2006 
uppf. Elin Müller 
ägare Sophie van der Voost Rågsand 411 
715 94 Odensbacken 
 
Tångbett. Väl linjerad, bra propportioner. 
Välformat huvud, bra ögonfärg och form, 
markerade ögonbågar. Normalt skulderläge, bra 
form på bröstkorgen. Passande benstomme, 
tassar utan anmärkning, normala vinklar bak. 
Dubbel päls, bra ögonfärg. Rörelser utan 
anmärkning. Korrekt buren sans. 
 
1 HP BH-1 BIR 
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Öppenkl. Hanar 
 

 

 
7. Loui 
S56219/2008 f. 2008-08-02 
e. Två Kronors Berra S63667/2004 
u. Obrimas Tyra S42754/2006 
uppf. Katrine Marklund 
ägare Nicoline Pålsson Idungatan 7A 
113 45 Stockholm 
 
Tångbett. Maskulint välskuret huvud, bra hals. 
Vällagd skuldra, utmärkt bröstkorg. Bra ben och 
tassar, goda vinklar bak. Bra könsprägel. Rör sig 
utan anmärkning, bär sin svans korrekt. 
 
1 HP BH-5 
 
 
 
 

  
Öppenkl. Hanar 

 

 

 
8. Utsiraz Bugatti 
S58922/2007 f. 2007-08-15 
e. Aspheims Trollunge S11503/2005 
u. Erle S64229/2004 
uppf. Cecilia Obitz Vaxholm  
ägare Eva Linderoth Brunflog. 27 
162 53 Vällingby 
 
Saxbett. Välformat huvud, bra ögonform och 
färg. God könsprägel. Normalt skulderläge, bra 
hals, kraftig bröstkorg. Passande benstomme, 
bra dubbel päls. För rasen typiskt 
rörelseschema. Bär sin svans korrekt. 
 
2 
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Championklass Hanar 
 

 
9. FI UCH NORD V-07 SE UCH WW-10 
Eriksro Luriga Ludwig  
S28459/2006 f. 2005-04-18 
e. Skreppeng´s Tommy Tigergutt ER23565/05 
u. Mountjoy Ultra Eriksro FIN23676/04 
uppf. Anneli Rosenberg Åland 
ägare Annika Ågren Sanda Stora Varbos 941 
623 79 Klintehamn 
 
Tångbett. Mycket bra helhetslinje. Välskuret 
huvud, vackert uttryck. Normalt skulderläge, bra 
hals. Bra kroppslängd, bra vinklar bak, dubbel 
päls, bra benstomme. Mycket maskulin. Bra 
rörelser helt igenom. 
 
2 HP BH-4 
 
 
 

  
Championklass Hanar 

 

 

 
10. SE UCH Skreppeng´s Peer Gynt 
S10790/2004 f.2003-09-05 
e. Lövheims Alsvinn N18074/00 
u. Ulfrigga Lundes Gyda DK02210/2000 
uppf. Laila K & Tryggve O Myrvold Norge 
ägare Tina Gustavsson Bermansg. 6 
561 34 Huskvarna 
 
Tångbett. Välskuret huvud, korrekt öronform. Bra 
storlek. Bra hals, normalt placerad skuldra. Bra 
tassar. Utmärkt formad bröstkorg. Goda vinklar 
bak. Bra päls. Bra rörelser. God könsprägel. 
Korrekt svans. 
 
1 HP BH-3 Tasspriset 
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Veteranklass Hanar 
 

 
11. FI UCH  SE UCH  SE V -04 -10 
Mountjoy Spralliga Sune 
S41244/2002 f.2002-06-14 
e.Amled S58944/2000 
u. Silver Sound´s Gee Gee S53641/2000 
uppf. Monika Jansson Spånga 
ägare Maria Hedström Skarpnässlingan 19 
805 91 Gävle 
 
Proportionerligt huvud, något runda ögon, bra 
öronform. Bra hals, normalt skulderläge, utmärkt 
bröstkorg. Normala vinklar bak, stark rygg. 
Dubbel päls mycket kraftig underull. Mycket 
vackert uttryck. Rörelse utan anmärkning. Ger 
ett lite kort intryck under rörelse. 
 
2 HP 
 
 

  
Veteranklass Hanar 

 
 
12. NORD CH Tja-Tir´s Viljar 
S 13026/2009 f. 2002-03-11 
e. Lyrypa´s Bob-Tjalve N05222/97 
u. Bab Tiril N15942/98 
uppf. Eva-Mari Jörgensen Norge 
ägare Monika Ölén Krüger Kvarnliden  
330 31 Kulltorp 
 
Tångbett. Bra huvudlinje, markerade ögonbryn, 
tillräcklig bredd i nospartiet. Bra hals och 
skuldra. Välformad bröstkorg, bra ben och 
tassar. Dubbel päls. Rörelser utan anmärkning, 
faller lite i korset. Bär sin svans korrekt. 
 
1 HP 
 
 
 

 

28



 

SLS Utställning Askersund 15 Augusti 2010 
  

Krypto/Kastratkl. Hanar 
 

 

 
13. Wild at Hardt Tyr  
S11230/2008 f. 2007-12-01 
e. Aspheims Trollunge S11503/2005 
u. Wild at Hardt Tyrvette S30226/2005 
uppf. Malin Hofstedt Hardt 
ägare Sofia Johansson Sör Gärsbo  
Brobacke 170 730 70 Västerfärnebo 
 
Svagt underbett. Mycket vällinjerad och 
välskapad. Vackert format huvud, bra ögonform. 
Kraftig hals. Normalt skulderläge, bra bröstkorg, 
ben och tassar. Stark rygg, bra lårbredd, kraftig 
has. Rörelser utan anmärkning, faller något i 
korset i rörelse. God könsprägel. 
 
1 HP BH-2 
 
 
 

 
 

 
Juniorkl. Tikar 

 

 

 
14. Hammarhöjdens Smilla 
S58930/2009 f. 2009-09-13 
e. Tja-Tir´s Viljar S13026/2009 
u. Eriksro Dashing Doris S20238/2008 
uppf. Monika Ölén Krüger Kulltorp 
ägare Lena Nyborg Solv. 12  
554 66 Jönköping 
 
Saxbett. Mycket feminint sött uttryck, bra 
ögonform, lagom storlek på öronen. Tillräcklig 
hals, bra skulderläge, lite rund över bröstkorgen. 
Ingen anmärkning på tassarna. Dubbel päls. Bra 
vinklar bak, stark rygg.  
Mycket bra piggmentering. Rörelser utan 
anmärkning men sjunker över skuldran, Svansen 
rätt ansatt och buren. 
 
4 
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Juniorkl. Tikar 

 

 

 
15. Hammarhöjdens Sol 
S58927/2009 f. 2009-09-13 
e. Tja-Tir´s Viljar S 13026/2009 
u. Eriksro Dashing Doris S20238/2008 
uppf. Monika Ölén Krüger Kulltorp 
ägare Kristina Lindblom Gamleby 148 
733 99 Möklinta 
 
Mycket vällinjerad som helhet. Bra huvudlinjer, 
feminin. Tillräcklig halslängd något framskjuten i 
skuldran, faller något i korset. Bra vinklar bak. 
Dubbel päls. Bra ben och tassar. Typiska 
rörelser, korrekt buren svans. 
 
1 HP BT-5 
 
 
 

 
 

 
Juniorkl. Tikar 

 

 

 
16. Hammarhöjdens Soya 
S58929/2009 f. 2009-09-13 
e. Tja-Tir´s Viljar S13026/2009 
u. Eriksro Dashing Doris S20238/2008 
uppf. Monika Ölén Krüger Kulltorp 
ägare Emilie Hult Repslagareg. 17 
753 33 Uppsala 

 
Välskuret huvud, bra hals, bra ögonform. 
Passande benstomme, bra kropp, bra vinklar 
bak. Normalt skulderläge. Dubbel päls. Mycket 
feminin. Rör sig lite tåtätt bak. Rör sig med bra 
rygglinje. Bra buren svans. Rör sig något 
underställt. 
 
3 
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Juniorkl. Tikar 

 
 
16b. Little Pimilly’s Bente  
S63643/2009 f. 2009-00-00 
e. Mountjoy Spralliga Sune S41244/2002 
u. Soga av Vinterskogen S16972/2008 
uppf. Anna Tanskanen och  
         Camilla Lähde, Östhammar 
ägare Siv Zetterqvist, Lindesberg 
 
Tångbett. Vällinjerat huvud, tillräcklig hals, lite 
framskjuten skuldra. Bra bröstkorg, stark rygg. 
Passande benstomme, bra tassar, normala 
vinklar bak. Mycket feminin. Välformade ögon. 
Dubbel päls. Rör sig bra. Demokratisk god 
kroppslängd, korrekt buren, svans. 
 
2 HP Racevinnare 
 
 
 

 
 

 
Unghundskl. Tikar 

 
 
17. Hammarhöjdens Rutan 
S27220/2009 f. 2009-03-14 
e. Skreppeng´s Peer Gynt S10790/2004 
u. Lhaxy Olivia S45730/2007 
uppf/ägare Monika Ölén Krüger Kvarnliden 
330 31 Kulltorp 
 
Saxbett. Mycket bra skallparti och ögonform. 
Lite tunn över nospartiet. Bra skulderläge. 
Korrekt bröstkorg, bra ben och tassar. 
Normala vinklar bak, lite fallande i korset. 
Mycket feminin. Mycket bra rörelser. 
 
2 HP 
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Unghundskl. Tikar 

 

 

 
18. Navahoo´s Binnki Björn 
S18787/2009 f. 2009-02-10 
e. Kveikja Emil-Vorbodi S32499/2002 
u. Paluna´s Launa Geiradottir S15564/2006 
uppf. Birgitta Blomqvist 
ägare Solveig Eriksson Stjärnsringen 4 
598 95 Vimmerby 
 
Saxbett. Bra huvudform, bra ögonfärg och 
form. Bra storlek på öronen. Lite framskjuten i 
skuldran. Bra bröstkorg till sin kroppsform. 
Normala vinklar bak. Mycket bra överlinje. 
Dubbel korrekt päls. Utmärkta rörelser, bra 
överlinje, bra buren svans. 
 
1 HP BT-1 BIM 
 
 
 

  
Öppenkl. Tikar 

 

 
 
 

 
19. Wild at Hardt Tyrvette 
S30226/2005 f. 2005-03-31 
e. Skreppeng´s Tommy Tigergutt N11443/04 
u. Mountjoy Ulrika Eriksro S49202/2003 
uppf. Malin Hofstedt Hardt 
ägare Sofia Johansson Sör Gärsbo Brobacke 
170 730 70 Västerfärnebo 
 
Välformat huvud, bra könsprägel, bra 
hjässlinje. Stark hals, korrekt skulderläge, 
stark rygg. Goda vinklar bak. Bra päls. 
Utmärkta rörelser tilltalande överlinje med bra 
buren svans. 
 
2 HP 
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Öppenkl. Tikar 
 

 
20. Mountjoy Ambitiösa Agnes 
S43410/2006 f. 2006-05-19
e. Mountjoy Yviga Yngve S63788/2004 
u. Mountjoy Ulrika Eriksro S49202/2003 
uppf. Monika Jansson Spånga 
ägare Gunilla Hising Bohm Högtorp 
643 98 Julita 
 
Underbett. Feminin med bra ögonfärg, bra 
storlek på öronen. Kraftig hals, lite framskjuten 
skuldra. Bra tassar och benstomme. Något 
rundad bröstkorg, bra vinklar bak, lite mjuk i 
ryggen. Utmärkt dubbel päls. Rörelser utan 
anmärkning, korrekt buren svans. 
 
3 
 

  
Öppenkl. Tikar 

 
 
21. Glimma´s Ann-Katrin Akleja 
S61758/2008 f. 2008-09-25
e. Boromir Zacko S68925/2006 
u. Mountjoy Ambitiösa Agnes S43410/2006 
uppf/ägare Gunilla Hising Bohm Högtorp  
643 98 Julita 
 
Saxbett. Bra huvud och uttryck, bra ögonfärg. 
Bra hals och skulderläge. Lagom grov 
bröstkorg, stark rygg. Bra ben och tassar, 
normala vinklar bak. Dubbel päls. Bra kors. Rör 
sig mycket bra. Stark överlinje. Bra buren svans.
 
1 HP BT-2 
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Championklass Tikar 
 
 
22. SE UCH Huldra av Vinterskogen 
S60764/2005 f.2005-02-21 
e. Ålvisheim´s Illuge Skald N17721/03 
u. Frida N12344/00 
uppf. Espelien Ingvild S/Jensen Turid 
Trondheim 
ägare Maria Hedström Skarpnässlingan 19 
805 91 Gävle 
 
Tångbett. Mycket bra helhetsproportioner. 
Vackra huvudlinjer, mycket feminin. Lite kort i 
halsen och framskjuten i skuldran. Korrekt 
formad bröstkorg, stark rygg, goda vinklar bak. 
Något mer åtliggande täckhår med god underull. 
Bra benstomme till kroppen, bra rygglinje, bra 
buren svans. Rör sig tåtätt bak. 
 
2 
 

  
Championklass Tikar 

 
 
23. FI UCH NORD JV-07 SE UCH 
Kung Sunes Lovis 
S69106/2006 f.2006-12-08 
e. Mountjoy Spralliga Sune S41244/2002 
u. Huldra av Vinterskogen S60764/2005 
uppf/ägare Maria Hedström Skarpnässlingan 19 
805 91 Gävle 
 
Feminint proportionerligt huvud, bra öronstorlek. 
Kraftig hals, normalt skulderläge. Ganska rund i 
bröstkorgen, bra rygglinje, goda vinklar bak. Bra 
dubbel päls. Rörelserna utan anmärkning. 
Välburen svans. 
 
1 HP BT-4 
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Veteranklass Tikar 
 

 
24. NORD INT CH 
Boromir Målfrid Månfaxe 
S20104/99 f. 1999-03-02 
e. Boromir Hugo Hrimfaxe S41243/95 
u. Linesviken's Saga N09943/98 
uppf/ägare Siv Kvarnström  
Simtuna Koby 1, 749 71 Fjärdhundra 
 
Mycket vällinjerad, bra proportioner. Mycket 
välformat huvud, lite runda ögon. Mycket 
feminin. Bra hals, musklad. Normalt skulderläge, 
stark rygg, bra dubbel päls, goda vinklar bak, 
passande benstomme. Goda tummar, Parallella 
rörelser fram och bak. Bra steg från sidan, snygg 
överlinje, korrekt buren svans. 
 
1 HP BT-3 Bästa veteran  
 

Tasspriset tilldelades  
SE UCH Skreppeng´s Peer Gyn 

ägare Tina Gustavsson 

BIR & BIM 
 

Canviva´s Aqua Vitae & Navahoo´s Binnki Björn 
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Uppfödarklass 
 

 
 

 
Kung Sunes Tävlar med 
katalognr: 3, 4, 5 & 23  
DELTOG EJ 
 
Hammarhöjdens Tävlar med 
katalognr: 14, 15, 16 & 17  
HP 
 
Homogena huvuden och uttryck, bra 
kroppslängder. Vältecknade. Bra rörelser helt 
igenom. 
 
HP Uppfödarpokalen 
 

 
Barn med hund 

 
 
1:a Andreas 11 år med Sol 
 
2:a Linnea 10 år med Huldra 
 
 
 

 

 
Från ett 10-tal hundar som deltog i 
eftermiddagens lundehundsrace blev det tre 
stolta ägare med sina hundar kvar. 
 
1:a Little Pimilly’s Bente, Siv Zetterqvist 
2:a Utsiraz Bugatti, Lasse Linderoth 
3:a Huldra av Vinterskogen, Lina Forsberg 

 

 
 36



Bente
Holland

Maria och Monika vid kvällens middag.

37



Rörek springer 
med matte.

38



Tjorven (t v) BIR-valp och 
Rörek BIM-valp med 
domare Ing-Marie Hagelin

Pricken undersöker 
sitt pris i 
lundehundsracet.39



Odin i mattes 
famn.

Alla deltagande lundehundar.
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