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Den prestigefyllda tävlingen Årets Lundehund 2013 är avgjord. Kolla vilka 
hundar som deltog och vilka som vann! 

I detta nummer kan du också läsa om den nya hundsporten RallyMix och 
Sagas väg till att bli svensk mästare i sporten. 

Som förste lundehund i Sverige är Messi är på god väg att bli utbildad 
diabeteshund. 

Sommarens stora begivenhet är förstås gränsträffen i Morokulien i juli. Där har 
du möjlighet att träffa nästan hur många lundehundar som helst under två 
utställningsdagar i juli. 

Innan dess kan du och din hund vara med på en aktivitetshelg i juni med 
massor av roliga aktiviteter.  

Bilderna från den danska lundehundsträffen i förra numret blev av någon 
anledning förvandlade till oigenkännlighet, vi ber om ursäkt. 

Omslagets stiliga Trixi (Hammarhöjdens Tra La La) är plåtad av Magnus 
Weinert. 

 

Annika 

 

Maria 

 

Katarina 

 

 

Innehållsförteckning 

 
Sid 6-11 Årets Lundehund                           Sid 24-28 Cert- och cacibgalleriet 

Sid 12-15 Saga Svensk Mästare                 Sid 30-31 Träningshelg 

Sid 20-22 Messi, blivande diabeteshund     Sid 32-34 Morokulien  
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Nytt år och nya möjligheter 
 
Så kom då 2014 som vi i styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet länge 
sett fram emot. Men vad är det som är så speciellt med 2014? 
 
Jo, i år återupptar Svenska Lundehundsällskapet och Norsk Lundehundklubb 
(NLK) den fina traditionen med att ha gränsträff vart fjärde år. Träffen i år den 
18-20 juli kommer att vara i Morokulien där det också blir premiär för ett 
internationellt seminarium för Norsk Lundehund på fredagskvällen den 18 juli. 
Det självklara temat kommer att vara korsningsprojektet för Norsk lundehund 
och avel. 
 
På lördag och söndag är det sedan utställningar där klubbarna står värd varsin 
dag. På lördagskvällen blir det också en gemensam middag för de som anmält 
sig. Är du intresserad av rasen är detta ett tillfälle du inte bör missa så boka 
redan nu in helgen och snabba dig att boka boende det kan fort ta slut. Mer 
om träffen kan du läsa längre fram i tidningen. 
 
På NLK hemsida www.lundehund.no kan du hämta hem det RAS-dokument 
som man arbetat fram i den norska klubben.  
 
SLS skulle under 2013 ha uppdaterat vårt RAS men i väntan på NLK:s RAS-
dokument har detta jobbet legat nere för att nu återupptas. RAS är ett 
dokument som alla uppfödare och hanhundsägare bör vara väl förtrogna med. 
 
 I RAS sätter vi tillsammans ner på papper hur aveln på Norsk lundehund i 
Sverige ska bedrivas de närmaste fem åren. Under 2012 hade vi några träffar 
och pratade RAS så grunden till uppdateringen har vi, men har du tankar och 
funderingar mejla avelskommittén så vi får ta del av dina funderingar. 
 
Styrelsens och avelskommitténs ambition är att kalla till ett medlemsmöte 
under hösten och prata RAS. Har du förslag på en lämplig, billig lokal på en 
plats som det är lätt att ta sig till är du välkommen att höra av dig. 
 
God vår till er alla lundehundsvänner. 
 
Cecilia Obitz 
 

http://www.lundehund.no/
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Som medlem i din rasklubb är du också medlem  

i Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) och  
välkommen att ställa ut din hund på SSUKs 

utställningar: 

 
Borås, Västra Götaland 
Nationell utställning 

söndag 29 juni 
  

Köping, Västmanland 

Nationell utställning 
lördag 19 juli 

 
Sundsvall/Timrå, Västernorrland 

Nationell utställning 
lördag 11 oktober 

 

                                            

 

                                                                                                                  



Årets Lundehund Utställning

1 Vingheias Indra 148p

Äg Siv Kvarnström

2 Trollfjord Dragi 124p
Äg Mary Kvarnström

3 Moonheim Bamses Mikkel 105p
Äg Ingegärd Jansson



4 Moonheim Zacke Castor 95p
Äg Lars Andersson

4 Frontpage CoxPomona 95p
Äg Johanna Olsson

6 Canviva’s Titania 70p
Äg Annika Turitz Garnaeus

7 Frontpage Et Truls 62p
Äg Linn Robinsson

8 Frontpage Edda 60p
Äg Johanna Olsson

9 Frontpage Neva Nordli 54p
Äg Bernt Josefsson



9 Eriksro Bright Boromir 54p
Äg Siv Kvarnström

11 Utsiraz Dodge Daytona 48p
Äg Cecilia Obitz

12 Frontpage Trolltindan 46p
Äg Ingrid Linusson

13 Kung Sunes Stina 36p
Äg Annika Ågren

14 Scilling´s Dina 22p
Äg Ann-Christine Eriksson

15 Frontpage Decibel 18p
Äg Johanna Olsson

16. Frontpage Tildra 18p

17. Frontpage Egil 2p 17 Frontpage Dei-Fjället-Vilda 2p



Årets Valp

1 Eriksro Bright Boromir 87p

Äg Siv Kvarnström

2 Scilling´s Dina 55p

Äg Ann-Christine Eriksson

3 Frontpage Gryla 20p

Äg Ida Lindström



Årets Veteran

Erikso Luriga Ludwig Äg Annika Ågren 111p

Årets Uppfödare

Kennel Frontpage 317p, Äg Johanna Olsson

Årets Avelshund
Ålvisheim's Lin Lykke Hedesdotter



Årets Aktivaste

1 Scilling´s Dina 34p, Äg Ann-Christine Eriksson

2 Frontpage Tildra 20p
Äg Johanna Olsson

2 Frontpage Edvin Messi 20p
Äg Sofia Maxe

3 Frontpage Tone 8p, Äg Ingrid Linusson
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Vår väg till SM-guld i RallyMix 

I somras fick Saga och jag vara med om en fantastisk upplevelse – att 

stå överst på prispallen i en svensk mästerskapstävling! 

För mig har RallyMix verkligen varit en aha-upplevelse. När Saga var 8 

månader och som allra busigast började vi vår första kurs i RallyMix.  

Jag tittade på banorna och alla skyltarna och tänkte, oj, hur ska vi någonsin 

klara det här! Bus-Saga såg inte skyltarna och 

utmaningen som låg framför oss. Saga såg den 

underbara gräsplanen, alla kompisarna och 

massor av tappat godis överallt. Lyckan för en 

liten hund och en glad inledning på vårt stora 

äventyr i RallyMixens värld! 

Det tog inte många gånger så hade Saga och jag 

fått ett nytt intresse – RallyMix, hundsportens 

mångkamp. Denna populära sport som utövas i 
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Sverige, Norge, Danmark och håller på att 

lanseras i USA. 

I snabb takt fick vi möta inslag av lydnad, 

agility, freestyle, spår och apport. Allt var nytt 

för oss, och allt var blandat med lek, glädje och 

belöning i alla former. Ganska snabbt klarade 

vi den ena svåra övningen efter den andra. 

 Systematiskt hade RallyMixens genomtänkta 

uppbyggnad hjälpt Saga och mig att utveckla 

ett nytt gemensamt språk. Allt eftersom 

övningarna blev mer avancerade förfinades 

Sagas och mitt språk till att nu vara rikt och 

även bestå av små, små nyanser.  

Den där fantastiska känslan av att faktiskt prata samma språk och tillsammans 

kunna lösa den klurigaste uppgift är svår att beskriva. Den måste upplevas! 

RallyMix är så roligt för man använder den i vardagen. På promenader, 

hemma en regnig dag när man inte vill gå ut, i möte med andra människor och 

hundar – det finns nog en RallyMixövning för varje tillfälle! 

Från början hade jag inte alls tänkt tävla utan såg det som en rolig och 

utvecklande träningsform. Men så började vi tävla lite trevande och så fick 

RallyMix en helt ny dimension. Då kom nästa aha-upplevelse, Saga och jag 

var bra!  

Lilla lundehunden med klantiga matten som 

tidigare aldrig tränat hund vann tävlingar! 

Detta var en sport för oss!  Det var snabbt, 

det var omväxlande och det byggde på att 

ha kul – passade oss perfekt! Så började vi 

göra bra resultat i tävlingar och avancera i 

klasserna. De flesta av våra konkurrenter 

var hundar av bruksraser och förare med 

vana från lydnad.  
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Den där gången vi kom till en 

tävlingsplats och hörde några 

tävlingsrävar med border 

collie säga till varandra ”där 

kommer den där 

lundehunden” med lite fasa i 

rösten, glömmer jag aldrig! 

Saga och jag tittade på 

varandra, gick ut på banan, 

gav järnet och vann!  

Jag tror att hemligheten 

bakom vår framgång är att 

sporten är som gjuten för 

oss. Saga lär sig snabbt, tycker om när det går undan men kräver omväxling 

då uthålligheten och intresset för att traggla detaljer är lika med noll. 

Med våra framgångar blev vi mer och mer taggade och kände oss i somras 

mogna att ställa upp i SM som vi kvalificerat oss till. Att vi vann var ju 

egentligen inte så konstigt. En glad och motiverad lundehund som på sina 

egna villkor får göra något roligt tillsammans med sin ägare klarar ju nästan 

vilka stordåd som helst! 

I augusti hålls både SM och NM i RallyMix, då hoppas jag det finns fler 

lundehundar än Saga i startfältet! 

 

Text: Annika Turitz Garnaeus, 

foto: Stefan Garneus  

 

Fotnot: Sagas riktiga namn är 

SEUCH DKUCH Canviva´s Titania, 

född 20110623, uppfödare Elin 

Malmqvist.  
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Det här är RallyMix! 

RallyMix är en svensk originalsport grundad 2010. Det är en fartfylld sport som 

innehåller inslag av lydnad, freestyle, tricks och agility. Liksom i Rallylydnad går 

man en bana med skyltar, vid skyltarna utför man olika moment.  

På banan finns även hinder, tunnlar och slalompinnar. I RallyMix finns det totalt 

150 olika skyltar och 6 tävlingsklasser, från träningsklass till elit. En tävlingsbana 

består av 15-28 utvalda skyltar beroende på tävlingsnivå. Utförandet vid skyltarna 

bedöms och betygsätts av 1-3 domare.  

Vad som gör RallyMix så roligt är att det är stor fokus på glädje och positiv 

hundträning. På en tävlingsbana finns alltid en eller flera belöningsskyltar. Vid 

belöningsskyltarna ska man belöna sin hund på det sätt belöningsskylten anger 

och hunden ska se riktigt glad och belönad ut! Belöningsskylten ”godis” är enkel, 

belöningsskylten ”lek” är rolig, svårare är det med ”röstberöm” och ”mys”.  

Tanken med belöningsskyltarna är att man ska lära sig att 

belöna sin hund på många olika sätt. Ju fler 

belöningsmöjligheter vi har, desto lättare och roligare att 

träna. Belöningsskyltarna är så viktiga att de är värda 

dubbelt så många poäng som övriga skyltar. 

För att få hög poäng på tävling krävs att man kan genomföra banan med alla sina 

olika inslag med flyt. Tävlingsbanan är oerhört varierad, lydnadsmoment, 

freestylemoment, agilityhinder, tricks och belöningsskyltar i en härlig blandning. 

RallyMix är absolut inte lätt, men det ska se lekande lätt ut! Ekipaget ska se ut 

som ett par som dansar fram över banan och mycket samspelt utför de olika 

momenten. 

                 

 



Avelskommittén

En av Svenska Lundehundsällskapets främsta målsättningar är att få så många lämpliga
lundehundar som möjligt i avel för att bredda den lilla avelsbas som rasen har. Viktigt är också
att ingen lundehund på en generation (man räknar 5 år) lämna mer än 5% avkommor efter sig.
Anledningen till detta är att man vill undvika att någon eller några avelshundar blir för
dominerande i rasen, så kallade avelsmatadorer, vilket innebär att inavelsgraden ökar och det
blir svårt att hitta obesläktade hundar att gå vidare med i aveln.

I vår ras registrerades det mellan år 2009-2013 176 valpar, 5% av dessa blir 9. Det innebär att
varje lundehund i fertil ålder inte får ha fler än nio valpar efter sig. Men i en liten ras är det också
viktigt att det blir valpar och därför har styrelsen beslutat att höja den siffran till samma som man
har i Norge, d v s 12 valpar.

En viktig kurva att ta hänsyn till är farfars-kurvan, d v s hur många barnbarn som respektive
avelshund har producerat. Det är alltid att föredra för rasen att ta en son eller dotter till det
avelsdjur som fyllt sin valpkvot än att välja ett avelsdjur med full valpkvot att fortsätta gå i avel.
Men det finns alltid undantag att ta hänsyn till för det är också viktigt att det blir valpar.

Under den femårsperiod som vi nu räknar som en generation år 2009-2013 finns det några
avelshundar och tikar som ligger klart i topp med antal avkommor. Under perioden användes det
33 hanar och 32 tikar i avel och det föddes det 60 valpkullar med tillsamman 176 registrerade
valpar med en genomsnittlig kullstorlek på 2,9 valpar.

Nedan följer redovisning av dessa:

Hanar mellan år 2009-2013 Totalt antal

valpar

Barnbarn Barnbarn övriga

världen

Två Kronors Arn’s Nicke S37192/2002 16 0 0

Tja-Tir’s Viljar S13026/2009 FIN11881/2003 16 10 5

Mountjoy Spralliga Sune S41244/2002 15 19 0

Kveikar Emil-Vorbodi S32499/2002 14 5 1

Eriksro Kökar-Sture S16395/2009 14 14 0

Skreppengs Peer Gynt S10790/2004 11 13 1

Trodil-Skogen´s Tjalve Runasönn SE48106/2011 11 0 0

Två Kronors Berra S63607/2004 10 12 3



Tikar mellan år 2009-2013 Totalt antal

valpar

Barnbarn Barnbarn övriga

världen

Lhaxy’s Olivia S45730/2007 14 9 0

Ålvisheim’s Lin Lykke Hedesdotter S55642/2007 14 14 0

Erle S64229/2004 12 16 0

Lövheims Hlora S51025/2006 12 0 0

Atla Skaldsdottir S66487/2006 12 8 3

Huldra av Vinterskogen S60764/2005 11 11 0

Palunas Lanna Geiradotter S15564/2006 11 5 1

Utsiraz Amira S22581/2006 11 0 0

Fenja Smilla S35135/2005 10 4 0

Lundesmia’s Moa S42844/2005 10 15 5

Frontpage Cox Pomona S66933/2008 10 1 0

Om man utökar perioden att gälla från år 2000-2013 (totalt 113 kullar, 321 valpar, kullstorlek 2,8
valpar) tillkommer det bara på hanhundssidan tre hanar och på tiksidan fyra tikar som toppar
listan över de hundar som lämnat flest avkommor i Sverige. Totalt användes det under denna
tidsperiod 52 hanar i avel och 57 tikar, endast två hanar och sex tikar var födda före
milennieskiftet.

Hanar

Pluto N02973/98 27 16 2

Aspheims Trollunge S11503/2004 15 14 2

Trofast av Vinterskogen FIN41148/02 10 16 8

Tikar

Pigunetts Ylva-Lunde S40908/96 12 4 0

Pigunetts Victoria-Lunde S28685/94 11 20 0

Kung Sunes Lovis S69106/2006 11 5 0

Boromir Miranda Mångull S57573/2000 10 4 0



Under 2013 registrerades det totalt 37 lundehundar av dessa var 6 st importer (3+3), men ännu
ligger år 2010 i topp med 57 registrerade lundehundar där 8 st hundar var importer.

De 31 registrerade valparna 2013 hade en könsfördelning på 15 hanar och 16 tikar fördelat på
15 kullar, där 15 tikar och 13 hanar har används i aveln, d v s att bara två hanar hade används
två gånger. Något som är väldigt bra för den framtida aveln och uppfödarna ska ha en stor eloge
för det. Den genomsnittliga kullstorleken var 2,5 valpar och den genomsnittliga inavelsgraden
räknat på fem generationer var 1%.

Under 2013 har fyra stycken lundehundar genomgått BPH (Beteende- och Personlighets
Beskrivning hund). Där hundens reaktioner beskrivs och det ger sammantaget en uppfattning
om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen (du som) hundägaren, går
beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om
hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som
ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens
mentala kapacitet.

En hund har också genomgått MH (Mentalbeskrivning Hund) som är en mer ingående och
avancerad typ av beskrivning av hundens mentala status.

25 championat titlar delades ut till under 2013, de flesta championat titlarna delades ut i
utställningsringen, men också några viltprovschampionat tilldelades lundehundar.



Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan ve-
terinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska 
bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks 
tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan. 
Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden 
är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.
 
Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i 
tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet.  
Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering 
skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden 
har kastrerats före könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller 
beteende som resultatet av avel.
 
Ändring 1 januari 2017
I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg. 
Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller 
fram till och med sista december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Ken-
nelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud 
för hanhundar som kastrerats med motiveringen att man vill garantera den kynologiska 
kvaliteten på avkommebedömningarna.
 
Ett definitivt beslut
Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar 
ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som 
vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för 
två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller 
någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsar-
bete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling 
om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som 
ett försök att göra hunden mer hanterbar.
 
Lång framförhållning
Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det 
är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen 
och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit be-
slutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet. 
Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte 
av beslutet.

Mer information
Kontakta gärna SKKs Tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller via mail tavling@
skk.se om du behöver mer information.

Förbud för kastrerade hanhundar 
att delta på utställning

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar 
inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer 
om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.
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Messi berättar:  

Jag ska bli diabeteshund! 
”Det är många som är nyfikna på min utbildning och nu tänkte jag berätta 

lite om hur det går till att bli en diabeteshund, ett roligt arbete som är till 

stor hjälp för min familj.  

Jag heter Fronpage Edvin 

Messi och bor för tillfället 

hos min personliga 

tränare Maria Kvist (Norra 

Kedums Hundcenter) 

som håller på att utbilda 

mig. Målet är att jag ska 

jobba på nätterna och 

väcka mina ägare när 

lillmatte får lågt- eller högt 

blodsocker.  

Tränaren använder en 

klicker för att lära mig nya 

saker och det är hur roligt 

som helst. Jag får själv 

prova mig fram med att erbjuda olika beteenden för att se vad som ger 

belöning. Jag får nosa på sju olika burkar i en speciell sökplattform 

(godismaskin om ni frågar mig) och i en av burkarna finns rätt doft. I början är 

den rätta doften te. 

 I de andra burkarna kan det finnas alla möjliga intressanta dofter som löptikar, 

kattbajs, leverpastej, fläskfilé eller annat mumsigt. Ju duktigare jag blev ju 

svårare blev störningarna, tränaren gjorde allt för att lura mig att markera fel 

men jag gick inte på den lätta.  

De blandade även ut teet med vatten så det luktade väldigt svagt för att lära 

mig att jobba ännu hårdare och markera även om det luktar väldigt svagt och 

efter det fick jag lära mig att markera en viss procent av teet, d v s det var te i 
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alla sju burkarna men med olika styrka och det var bara en viss styrka som var 

rätt. Klurigt men väldigt roligt, ju svårare utmaning desto roligare tycker jag att 

det är.  

När vi var klara med teet var det dags att lära mig de riktiga dofterna som vi 

fick av min lillmatte. Vi började med de låga värdena och efter det tog vi de 

höga värdena. Otroligt roligt om ni frågar mig och tack vare all teträning så var 

det inga större problem att lära sig en ny doft. Vid sidan om all doftträning har 

jag även lärt mig mina riktiga markeringar så jag kan tala om för mina ägare 

om dottern är låg eller 

hög när jag väcker dem 

genom att pussa dem i 

ansiktet.  

 Just nu håller jag på att 

lära mig att koppla ihop 

rätt doft med rätt 

markering och det är lite 

klurigt men jag ska nog 

lista ut det också och sen 

får jag äntligen flytta hem 

till min riktiga familj. Jag 

har varit där och bott hos 

dem flera gånger och känner mig som hemma där med.  

I höstas klarade jag de första diabeteshundtesterna med riktigt bra betyg. 

Testerna gick ut på att försöka skrämma mig och se hur jag uppför mig bland 

främmande människor och hundar. Jag står stadigt med tassarna på jorden 

och är faktiskt inte rädd för något och jag är väldigt van vid att hänga med min 

tränare överallt bland nya människor och hundar så det är heller ingen konst.  

Nu har ni fått en liten inblick i hur det går till och vad jag sysslar med.”  

Lundehunden Messi  (Frontpage Edvin Messi) 
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Tränare Maria Kvist: Han är 1,5 år och vi har hållt på sedan han var valp (inte 

bara doftträning utan mycket miljöträning och socialisering). Han är inte lika 

lättlärd som andra raser jag tränat, men älskar att lära sig nya saker och är 

rolig att jobba med. Han är lite mer lugn och fundersam och tänker efter mer 

än andra hundar jag tränat. Jag vet inte direkt om det är typiskt för rasen eller 

att det just är han som individ som är sån.  

Rasen är ju inte så 

vanlig, men Messi 

gör väldigt bra 

reklam för rasen 

för alla blir väldigt 

sugna på att skaffa 

en lundehund när 

de träffar honom. 

Framförallt 

testledarna på de 

första testerna 

som vi gjorde i 

höstas (de ville ta 

med honom hem 

till sig :) ) Ägarna 

kommer att få 

fortsätta träningen 

när de får hem 

honom, jag  lär 

honom alla dofter 

och grundarbetet 

som de kommer 

jobba vidare med 

min hjälp så att 

Messi börjar larma 

och markera på egen hand.  

 



Medlemsförteckning

I nästa nummer av Lundehunden medföljer en medlemsförteckning med namn och
adress på varje medlem. Styrelsens förhoppning är att listan ska underlätta
kontakten mellan lundehundsägare.

Det kanske finns fler lundehundsägare i närheten av dig än du vet!  Kanske hittar du
nya promenadkompisar.

För att listan ska vara så korrekt som möjligt ber vi dig att snarast gå in på
www.lundehund.se och klicka på Om oss/medlem och sen på Uppdatera
medlemsuppgifter. Fyll i blanketten och skicka i väg den till redaktionen
Om du av någon anledning inte vill att ditt namn och adress ska finnas med på den
listan, kryssa då för ett nej på blanketten.

Lördag 15 mars, kl 11.00 har klubben sitt årsmöte i
Stockholm (Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, Djurgården). Efter mötet blir det
fika med hembakt bröd och sen är det dags för lundehundspromenad på
Djurgården.

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan från 8 mars.
Välkommen! Med eller utan hund!

Nya medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna

till SLS

Olav Andreas Hove, Kleppe Norge
Maria Kvist, Lidköping

Ann-Margrete Karlsson, Rödeby
Christina Winberg, Västerhaninge

Carolina Ljung, Sjöbo
Sofia Wendt, Malmö

Uppfödare som bjuder 
sina valpköpare på
ett års medlemskap

kennel
Hammarhöjdens, Monika Ölen Krüger
Meddela vart Dina valpar hamnar!

www.lundehund.se
Använd blanketten Reg valpköpare 
som du hittar under Uppfödarfliken
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CERT/CACIBVINNARE 2013
DK SE UCH
Canviva's Titania

SE45943/2011 * född 2011-06-23
Paluna's Gere Sarason
Utsiraz Amira

uppf. Elin Malmström
äg/foto Annika Turitz Garnaeus

130105 MyDog Göteborg CERT CACIB 
Leni Finne
130106 MyDog Göteborg CERT CACIB
Carl Gunnar Stafberg
130629 Borås R-CERT Hans Almgren

NO JV-13 SE JV-13 He JW-13 HeW-13 FIJW-13
Eriksro Bright Boromir
 
SE10586/2013 * född 2012-10-29
Arcticridge Talk To The Paw
Eriksro Stojiga Sandy

uppf. Anneli Rosenberg
äg/foto Siv Kvarnström

130817 Norrköping CERT Erja Nummi
131207 Stockholm CERT Marianne holm

DK JV-12 NORD JV-12
Frontpage Decibell

SE14970/2012 * född 2012-01-04
Trollfjord Dragi
Frontpage Cox Pomona

uppf/äg/foto Johanna Olsson

130518 Hässleholm CERT Tina Permo



CERT/CACIBVINNARE 2013

Frontpage Edda

SE55693/2012 * född 2012-08-01
Trodli-Skogen´s Tjalve Runasönn
Ålvisheim´s Lin Lykke Hedesdotter

uppf/äg/foto Johanna Olsson

130518 Hässleholm R-CERT Tina Permo
130629 Borås CERT Hans Almgren
130713 Tvååker CERT Arne Foss

Frontpage Et Truls

SE55696/2012 * född 2012-08-01
Trodli-Skogen´s Tjalve Runasönn
Ålvisheim´s Lin Lykke Hedesdotter

uppf/foto Johanna Olsson
äg. Linn Robinsson

130629 Borås CERT Hans Almgren
130712 Tvååker CERT Carl Gunnar Stafberg
130713 Tvååker CERT Arne Foss

SE UCH
Frontpage Neva Nordli

SE14408/2011 * född 2010-12-19
Frontpage Trond
Frontpage Cox Pomona

uppf. Johanna & Hanna Olsson
äg. Bernt Josefsson
foto. Johanna Olsson

130712 Tvååker CERT CACIB
Carl Gunnar Stafberg
130721 Köping R-CACIB Ramune Kazlauskaite



CERT/CACIBVINNARE 2013
SE UCH
Frontpage Trolltindan

SE44718/2010 * född 2010-05-26
Eriksro Kökar-Sture
Ålvisheim`s Lin Lykke Hedesdotter

uppf. Johanna Olsson
äg. Ingrid Linusson
foto. Fovea

130811 Ronneby CERT R-CACIB 
Hannele Jokisilia 
131102 Växjö CERT CACIB 
Gert Christensen

SE VCH
Hammarhöjdens Yior Cooling

SE18698/2012 * född 2012-02-11
Tja-Tir's Viljar
Lhaxy´s Olivia

uppf. Monika Ölen Krüger
äg. Eva Pretkelis

130608 Vänersborg CERT CACIB Nils Molin

DKCH SECH NOCH NORDCH
Keeza's Lunde Niisa

DK12850/2009 * född 2009-06-14
Ulfrigga Lundes Eske
Paluna's Gaia Saradatter

uppf/äg/foto Susanne Stig Hansen

130324 Malmö CERT CACIB 
Hanne Laine-Jensen
130914 Sofiero R-CACIB Hans Almgren



CERT/CACIBVINNARE 2013
SE DK UCH
Moonheim Bamses Mikkel

SE50652/2010 * född 2010-05-22
Unique Treasure Bamse
Sally
uppf. Diddi Svartsjö
äg. Ingegerd Jansson
foto. Johan Frick-Meijer

130105 Göteborg CACIB Leni Finne
130106 Göteborg CACIB Carl Gunnar Stafberg
130324 Malmö CACIB Hanne Laine-Jensen
130608 Vänersborg R-CACIB Nils Molin
130914 Sofiero R-CACIB Hans Almgren
131102 Växjö CACIB Gert Christensen

SEJV-12 SEV-12
Moonheim Zackes Castor

SE57158/2012 * född 2011-10-21
Anarchos Krympkraatar
Sally

uppf. Diddi Svartsjö
äg/foto. Malin Rosén

130324 Malmö R-CACIB Hanne Laine-Jensen
130329 Kista CERT R-CACIB Göran Bodegård
130824 Visby CERT CACIB Michael Leonardo
130825 Visby CERT CACIB Antonio Di Lorenzo

C.I.B NordCh NOCh SECh DKCh FICh NordJV-10
Trollfjord Dragi

SE19078/2010 * född 2009-11-11
Pelle Erobreren av Vinterskogen
Lupachis Menja

uppf. Brigitte Rittweger
äg/foto. Mary Kvarnström

130712 Tvååker CACIB Carl-Gunnar Stafberg
130803 Svenstavik CACIB Kari Granaas-Hansen
130818 Eskilstuna CACIB Birgitta Svarstad



CERT/CACIBVINNARE 2013
SE UCH NO UCH NOJV-12 SEJV-12 SEV-13
Vingheias Indra

SE11267/2012 * född 2011-09-14
Arcticridge Talk To The Paw
Vingheias Silje

Uppf. Gunn Tove Ormset, NO
äg/foto. Siv Kvarnström

130601 Norrköping CERT Rune Fagerström
130721 Köping CERT CACIB 
Ramune Kazlauskaite
130810 Askersund CERT Arvid Göransson
130831 Stockholm R-CACIB Mats Jonsson
131012 Timrå/Sundsvall CERT 
Esa Ruotsalainen
131013 Sundsvall CACIB Arvid Göransson
131207 Stockholm CACIB Marianne Holm

Fonden för friska lundehundar

Syftet med fonden är att kunna bistå med medel till forskning till
förmån för lundehunden. Ett prioriterat mål är nu att få in pengar
för att kunna ta fram ett DNA-test för IL.

Överskott vid försäljning av kaffe vid träffar, lotterier med mera
går till fonden. Du som avelshundsägare eller uppfödare kan också
bidra genom att skänka till exempel 75kr per valp.

Fonden tar tacksamt emot alla slags penninggåvor.
Fondens plusgirokonto är 92 22 57-1. Märk inbetalningen med
“Fonden” och ditt namn.

Vi har mottagit gåva från:
Smålandsträffen, Annika Turitz Garnaeus, Karin Lepikko,
Hammarhöjdens kennel, Pia Linholm.
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Kom på 

träningshelg 

med din 

lundehund! 
SLS kan erbjuda dig och din hund 

en unik träningshelg i 

Hallstahammar/Kolbäck 6-8 juni.  

En helg fylld av aktiviteter, teori och 

många skratt. Vi tränar och har kul 

tillsammans med våra hundar. Och lär oss en massa roliga aktiviteter. 

Fredag: 

Kl 16.00 Fika med 

information om helgen 

Hundspråksteori  

Gemensam promenad 

Kl 19.00 Middag 
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Lördag: 

 

Kl 9.00 Gemensam promenad till 

rasthagarna, tips på aktivering ute och 

inkallning 

Kl 12.00 Lunch 

Kl 13.00 Positiv förstärkning, rasteori  

Kl 14.30 Fika 

Kl 15.00 – 18.00 Grupp 1: prova på 

rallylydnad, grupp 2: spår. Växla aktivitet 

Kl 19.00 Middag med teori om lugnande 

signaler 

Söndag: 

Kl 9.00 – 12.30 Grupp 1: agility, grupp 2: 

klicker. Växla aktivitet 

Kl 13.00 Lunch 

Kl 14.00 Frågestund och gemensam promenad som avslutning. 

Pris: 1 000 kr/person och då ingår förutom kursen, två middagar samt två 

luncher. Maxantal: 15 personer  

Boende: Skantzö Bad och Camping, Hallstahammar, 0220-24305. 

www.hallstahammar.se/turism. Strömsholms vandrarhem, 0220-43774, 

www.stromsholmsvandrarhem.com,.    

Instruktör: Ida Lindström (som har Frontpage Gryla) med flera. 

Anmälan: Anmäl senast 16 maj till ida_lindstroem@hotmail.com, telefon 070-

418 20 99. Det är okej att ta med en löptik, man får vistas på en begränsad yta.  

http://www.hallstahammar.se/turism
http://www.stromsholmsvandrarhem.com/
mailto:ida_lindstroem@hotmail.com
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Sommarträff i Morokulien 
Norsk Lundehund Klubb og Svenska Lundehundsällskapet inviterer til grensetreff 

med dobbeltutstilling, kurs, seminar og årsmøte i NLK på Morokulien helgen 18 - 

20 juli. 

 

Foreløpig program: 

 

Fredag 18 juli 

Kl 12.00 – 15.00 kurs i bruk av NLKs database.v/ Marc Daverdin og Merete 

Evenseth. 

 

Kl 17.00 – 19.00 årsmøte i Norsk Lundehund Klubb 

 
Kl 1930 – 22.00 Internasjonalt seminar 

Hans-Åke Sperne: ISIC, Icelandic Sheepdog International Cooperation. En modell 

for hvordan internasjonalt samarbeid for en hunderase kan organiseres. 

NLKv/kryssningsgruppa: mål for norsk RAS for lundehund og status for 

kryssningsprosjektet etter 1 halvår. 

SLS v/styret: svensk RAS for lundehund, hvordan har dette arbeidsverktoyet 

fungert i de forste 7 årene? 

Seminaravgift: 20 euro (ca 160 kr), som inkluderer kaffe/te/juice. 

Foredragene vil bli holdt på engelsk. 

Lørdag 19 juli 

Kl 10.00 Norsk Lundehund Klubbs spesialutstilling med stort cert. 

Dommere: Siv Sandø og Petter Steen 

 

Kl 19.00 Festmiddag. 

Påmelding til Norsk Lundehund Klubb  

Pris: 225 kr 
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med Norsk Lundehund Klubb 
Söndag 20 juli, kl 10.00 är det Svenska Lundehundsällskapets officiella 

utställning.  

Domare är Boo Lundström och Rose-Marie Emery. 

Anmälningstiden börjar måndag 14 april och pågår till måndag 23 juni. Anmälan 

görs på www.lundehund.se 

Anmälningsavgift: 14 april till 8 juni är avgiften 200 SEK för valpar, 350 SEK för 

junior-, unghund-, öppen- och championklasser samt 250 SEK för veteranklass. 

Från 9 juni till 23 juni höjs avgiften med 50 SEK och blir 250 SEK, 400 SEKr 

respektive 300 SEK. 

Mängdrabatt. Ägare som anmäler fler än två hundar betalar endast halva priset 

från tredje hunden i officiell klass. 

OBS! Numera måste alla hundar som reser in i Norge från andra länder vara 

avmaskade med medel mot rävens dvärgbandmask.  

Avmaskningen kan göra tidigast 120 timmar innan inresa eller senast 24 timmar 

innan inresa till Norge. Det ska dokumenteras av veterinär och skrivas in i 

hundens pass.  

Rekommenderat avmaskningsmedel är Droncit 50 mg. 1 tablett räcker för en 

hund upp till 10 kg. De finns att köpa receptfritt på apotek. 

Även om du kommer att bo på svenska sidan så måste du avmaska din hund 

eftersom Morokulien ligger på gränsen mellan Sverige och Norge och det innebär 

att din hund kommer att träffa norska hundar och skulle kunna sprida eventuell 

mask om den skulle vara infekterad. Mer information på www.mattilsynet.no 

På www.morokulieninfocenter.com kan du få tips om hotell, stugor och 

campingplatser, tel 0571-283 70.  

 

http://www.lundehund.se/
http://www.mattilsynet.no/
http://www.morokulieninfocenter.com/
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Norsk Lundehund Klubb 

Ønsker velkommen til årets spesialutstilling 

med stort cert 

 

Tid:   Lørdag 19. juli 2014  

Sted:   Morokulien  

Dommere:   Siv Sandø og Petter Steen  

Påmeldingsfrist ordinær web og manuell:  1. juni 2014 

Utsatt påmelding (kun web):     8. juni 2014 

 Elektronisk 

påmelding 

Manuell 

påmelding 

Elektronisk 

 m/ forlenget frist 

Voksen  

(fra 9 mnd) 

NOK 350,- NOK 410,- NOK 440,- 

Valp  

(4-9 mnd) 

NOK 150,- NOK 210,- NOK 240,- 

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales 1/2 avgift. Rabatten regnes fra og av laveste 
avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr to må meldes på i én og 
samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må 
betaling være mottatt av NLK før påmeldingsfristen utløper.  

Barn og hund:  

gratis påmelding på stedet 

Påmelding via web: 

www.nkk.no – Min side 

Manuell påmelding: 

send epost til spesial@lundehund.no eller ring  915 50 998 

Annonsering i utstillingskatalogen: 

Pris ½ side farge for medlemmer i NLK NOK 250,-. (500,- for ikke-medlemmer) 

Pris 1 side farge for medlemmer i NLK NOK 500,- (1000,- for ikke-medlemmer) 

Ferdige annonser i jpeg-format eller doc/docx sendes innen  8. juni 2014 

Trenger du hjelp med annonsen, sendes tekst og bilder innen 1. juni 2014 

http://www.nkk.no/
mailto:spesial@lundehund.no


Smålandsträffen 18 januari 2014

På träffen i höstas bestämt vi att göra om detta och så blev det den 18 januari.

Jag hade fixat ett ”evenemang” på facebook och bjudit in folk från när o fjärran.

Jag fick god respons och det var många som ville komma.

Fredagen den 17 januari gick SMHI ut med varningar stup i kvarten för snöfall o

starka vindar så drivsnö ställde till stora besvär på vissa platser i södra Sverige.

Var lite orolig att det skulle bli stort manfall o att folk inte vågade sig ut men det

blev bara ett par som inte kunde komma.

Vi träffades kl 12 och vi kom alla nästan samtidigt

Jag hade bara min gamla Livi med eftersom Dottie har valpar o hon behöver ju ha

sällskap hemma så Holland fick bli sällskapsherre åt henne, sonen är hemma o

sköter om det praktiska så det gick ingen nöd på varken vuxna eller valpar

Vi var på den stora ängen bakom huset och hundar sprang o busade i den lilla

snön som kommit i Småland ,det mesta hade kommit i Blekinge och Skåne.

Lundehundar är ju så smidiga att låta busa runt och alla var glada och lyckliga.

Efter en stunds lek o bus gick vi in där vi grillade korv och fikade och med mycket

skratt o prat. Vi slog inte rekordet från i höstas då vi fick ihop hela 535:- på

lotteriet men 440 kronor är ju inte dåligt, pengarna går oavkortat till ”Fonden”

Hur många var vi då, jo vi var 20 tvåbenta och 13 lundisar o 1 Nederlandse

kooikerhondje

Monika Hammarhöjdens Kennel
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Snyggaste tassarna i stan! 
 

               

Under Hundmässan 7 december vann SE UCH Vingheias Indra, ”Ida”  

Tor&Etnas vandringspokal för bästa tassar. Dessutom blev hon BIR! 

Precis som vanligt var det fullt ös vid 

lundehundklubbens monter på Hundmässan. 

Både deltagande hundar och ägare var mycket 

belåtna, men otroligt trötta när de två 

utställningsdagarna var över.  

Besökarna var som vanligt fascinerade över 

vår ras och frågorna och klapparna var många. 

Foto: Annika Ågren  


