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Parning har skett mellan SE UCH FI UCH INT UCH  

Eriksro Luriga Ludwig och Koviks Busiga Bea (cert och 

Cacib). Valpar väntas i början av november. 

Välkommen att ringa för mer information till Wiveca 

Larsson, 073-560  13 27 
 

 

 

Pine Garden´s och Koviks kennel 
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Ljuva september! Fortfarande soligt och varmt, men med en krispighet i luften 
och mättade färger i naturen. Stor skillnad mot vädret under Morokulien-
dagarna. Då var bara varmt, varmt, varmt. Läs om de tre dagarna med 
utställningar och seminarier. Vi har förstås också med kritikerna på samtliga 
hundar på SLS-utställningen. 

Sen har vi några reportage från er läsare, bland annat om hur Mette kom till 
Sverige och hur det kan gå när man åker husbil till Polen! 

Om bara ett par veckor har klubben ett medlemsmöte med två mycket 
intressanta föreläsare – veterinär Pia Svedberg om IL och Marc Daverdin om 
norska databasen. Läs mer på sidan 39. Hoppas vi ses på mötet! 

Pojken på omslagsbilden är Joakim Langenes med Ålvisheim´s Sol 
Livesdotter. 

 

Annika 

 

Maria 

 

Katarina 
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å är då ännu en sommar till ända och vi kan se tillbaka på allt vi gjort 
under denna härliga, men korta årstid.  
 

Själv tänker jag på SLS och NLK:s gränsträff 18-20 juli. Då ordnades ett 
internationellt seminarium med information om vad som händer inom rasen 
och korsningsprojekt som nu är i gång och information lämnades om norska 
databasen. Vi hade utställning i dagarna två med chans att ta ett norskt och 
ett svenskt cert. Du kan läsa mer om helgen längre fram i tidningen. 
  
Men jag kan inte låta bli att undra om vi gör rätt saker för våra medlemmar i 
vår klubb? För vid denna unika helg saknades väldigt många SLS-
medlemmar, var fanns ni? 
 
Lördagen 27 september gör vi ett nytt försök med en aktivitet, då har vi ett 
medlemsmöte i Uppsala med veterinär Pia Svedberg som talar om IL. 
Marc Daverdin, som byggt upp den norska databasen, kommer och berättar 
hur man kan andvända databasen. En mycket intressant dag, kan vi lova. Läs 
mer om dagen längre fram i tidningen.  
 
Jag hoppas att så många som möjligt tar detta tillfälle till information och 
kommer.  

 
En viktig sak för rasens överlevnad är att sprida information om denna ljuvliga 
lilla hund och se till att antalet hundar ökar. Därför har SLS de senaste åren 
deltagit med en rasmonter på SKK:s årliga utställning i Stockholm i december.  
 
Men vi behöver hjälp av dig som uppfödare och/eller av dig som är en erfaren 
lundehundsägare och som kan berätta om rasen och svara på de frågor som 
ställs. Vi behöver också trygga, orädda, klappvänliga hundar att visa upp i 
montern. Om du kan tänka dig att stå i vår monter tillsammans med din hund, 
hör av dig till mig eller klubbens sekreterare. Vi delar självklart på passen i 
montern och målsättningen är att ingen ska behöva stå längre än tre-fyra 
timmar. Det är väldigt roligt och givande att få presentera lundehund för 
nyfikna besökare, som oftast blir mer än förtjusta. 
 
 
Cecilia Obitz 
 

S 
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Uppfödare och avel 
Det viktigaste av allt inom avelsarbete är öppenhet och kunskap hos 

uppfödarna om den egna aveln. Det är många gånger svårt att få kännedom 

om de negativa sidorna hos en annan uppfödares linjer. Tyvärr är det ibland 

även svårt att våga ställa vissa frågor. 

 

Det är mycket viktigt att de erfarna uppfödarna agerar aktivt som mentorer. Ge 

olika förslag till den nya uppfödaren. Berätta om de olika för- och nackdelar 

hos de linjer som är aktuella. 

 

Mycket kan vinnas, om vi utnyttjar alla tillfällen att diskutera hur vi tänker i 

avelsplaneringen och varför.  

Om vi ger 20 minuter åt detta, till exempel vid fikat efter promenader, en liten 

stund efter utställningen eller några små informella träffar över en kaffekopp 

hos en klubbmedlem, så kommer säkert nyfikenheten och lusten att fråga att 

väckas hos de mer oerfarna. De som kanske drar sig för att ställa frågor i 

vanliga fall. De kanske inte förstod att även deras lilla sällskapshund var 

intressant att se på hanhundslistan. 

 

Det är även viktigt att då och då uppmana hanhundsägare att sända in bild 

och information om deras hundar. 

 

Det är alltför lätt att missa intressanta hanhundar. De kanske inte syns på 

utställningar och promenader. Här har uppfödaren ett stort ansvar att hålla 

kontakt med sina valpköpare och få dem intresserade, även om de själva inte 

tänker börja avla. 



Avelskommittén 
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Det är även mycket viktigt att uppfödarna, redan vid försäljning av valparna, 

talar med valpköparen om rasen och tydligt förklarar att vi gärna ser att de 

deltar på klubbens aktiviteter, även om de köper en sällskapshund.  

Vi kan även informera om vad det innebär om vi får leasa en tik vi säljer. Alla 

valpköpare har inte möjlighet att själva ta en kull. Det skulle kanske ge fler 

tikar möjlighet att få lämna en kull valpar. 

 

Fodervärdarna kanske kan erbjudas att få vara med om en parning och 

valpning med deras fodertik. Det gör att de lär sig och kanske själva vågar ta 

en kull i framtiden. Naturligtvis med stöd av sin uppfödare. 

 

Mina tidigare erfarenheter (från en annan ras) visar att medlemmar inte tror att 

de är välkomna på uppfödarträffar eftersom de inte är uppfödare själva. Vi kan 

inte mer än betona att så inte är fallet. Alla våra medlemmar är självfallet 

välkomna på alla våra träffar! 

 

Wiveca Forsman Larsson 

 

 



Szczecin here we come… 
Vi skulle till Polen på internationell show i Szczecin, så vi tuffade iväg på 

torsdagen. Hade ju i höstas köpt en husbil och nu kom eldprovet för den. Vid ett 

par tidigare tillfällen hade vi varit iväg med den, men bara i vårt närområde. 

Eftersom jag har mycket dålig erfarenhet av båtfärder valde vi den långa vägen, 

med andra ord över Rödby-Puttgarden. Den resan tar bara 45 minuter och det 

skulle jag väl stå ut med. 

Första natten valde vi att övernatta vid färjeläget i Rödby. En och annan 

långtradare stod och tuffade hela natten eftersom de hade kylaggregatet på, men 

vi sov gott ändå. 

Klockan 9,15 skulle vår tur avgå och vi fick köra på tidigt. Efter ett tag frågade jag 

Stefan om vi hade lagt ut än och svaret blev att vi är snart i hamn i Tyskland, så 

jag hade inte ens märkt att vi ”seglade” =) 

Vi körde iland och började vår resa till Polen När vi kört ett par timmar var det 

dags att stanna för att äta något, sen bar det iväg igen. 

Då börjar bilen att kränga och det blev ett 

förskräckligt ljud. Jaha, vår vanliga otur, 

punktering och givetvis på bakhjulet ut mot 

körbanan. Mitt på autobahn där folk kör som 

biltjuvar fick Stefan krypa runt och byta hjul. 

Jag sprang runt med varningstriangel och 

stod och svängde med en kasse och 

försökte få folk att svänga över i den andra 

körbanan, men inte då. Fy vad obehagligt 

det var när de andra bilarna susade förbi i 

hastigheter vi bara kan drömma om. Till och 

med der Polizei susade förbi i fulla 190. Det 

tyckte jag var fräckt och önskade att de 

kunde ha hjälpt oss istället. 

Därefter körde vi så försiktigt som vi bara kunde för att inte råka ut för fler 

missöden. 
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Till slut hittade vi utställningsplatsen och den ”fantastiskt stora internationella 

utställningen” visade sig vara en liten en i våra ögon sett, kanske 700-800 hundar. 

Jag är ju inte så blyg av mig, så jag gick iväg för att fråga om någon visste om 

någon verkstad som hade öppet, för vi ville ha ett nytt däck. Killen som nästan 

förstod vad jag sa, knappade in en adress i vår GPS och sa att det skulle öppna 

klockan 9 på lördagen, vilken tur vi hade. 

Killarna på verkstan var mycket serviceinriktade och de fixade till så bilen blev 

som ny nästan och vi fick betala 150 zloty. Vi hade inte någon aning om hur 

mycket det var omvandlat men när vi väl var hemma igen kollade jag o då var 

kursen 2,34 SEK mot 1 zloty. Billigare kunde det inte blivit. 

Hur det gick på utställningen? Min Jens, alias Holland, fick 

guldmedalj, CERT och CACIB samt BIR så den resan var 

värd allt bekymmer ändå. 

 

Monika Ölén Krüger, Hammarhöjdens kennel 
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Heta dagar i Morokulien 
Det var flämtande varmt under de tre dagar som svenska och norska klubbarna 

hade sin träff och utställningar. Solen stekte obarmhärtigt timme efter timme och 

vinden hade dragit sin kos. 

Fredagen 18 juli var seminariernas dag. Det började med en gedigen genomgång 

av norska klubbens fantastiska databas som Marc Daverdin har skapat. Där finns 

i dag över femtusen lundehundar registrerade. Det är möjligheternas databas och 

är du inte inloggad så se till att du blir det snarast och kolla om fakta om din hund 

finns där, registrera den annars. Adressen är http://www.daverdin.com/nlk.  

På kvällen var det dags för det internationella seminariet. Hans-Åke Sperne, aktiv 

i isländska fårhundsklubben, inledde med att berätta hur de isländska 

fårhundsklubbarna i flera länder byggt upp ett samarbete genom att årligen ha ett 

internationellt seminarium. Samma tid varje år, men i olika länder.  

Därefter berättade Hanna Gautun om målet för klubbens allra första RAS-

dokument (rasspecifik avelsstrategi) samt om korsningsprojektet som pågått ett 

halvår. Man har bestämt sig för att korsa lundehund med Norsk buhund, 

Norrbottenspets och Isländsk fårhund. Först ut är en liten buhundstik som blev 

parad med en lundehundshane. Valpar väntades i augusti (nu är de födda – fyra 

tikar och två hanar). Dessa valpar kommer att registreras i ett X-register hos 

norska kennelklubben. 

Vår ordförande Cecilia Obitz berättade om vad som hänt sen svenska klubben 

gjorde sitt första RAS-dokument för sju år sen. Två tydliga resultat kan skönjas – 

inavelskofficienten har sjunkit från 5 procent till 1,7 procent i genomsnitt och 

hundarnas bett har blivit bättre. Allt ett resultat av uppfödarnas medvetna och 

genomtänkta avelsarbetete. 

                                                 10 

http://www.daverdin.com/nlk


 

 

Utställningarna 

De två utställningarna under lördagen och 

söndagen genomfördes på norsk mark och 

det blev norska segrar nästan rakt igenom!  

Domarna och ringsekreterarna hade det 

svettigt under dagen med minimal skugga i 

ringarna. 

Under lördagens norska utställning blev 

veteranhanen Heike av 

Vinterskogen BIR och 

championtiken Beyla 

Arnadottir av Vollakloa BIM. 

Nästa dag var den svenska 

utställningen. 

Championtiken Beyla 

Arnadottir av Vollakloa  blev 

BIR och championhanen 

Frost av Vinterskogen blev 

BIM. Här tillsammans med 

domarna Rose-Mary Emery 

och Boo Lundström och sina ägare Dagrunn Maehlen (t v) och Rachel Hamre. 
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Först när det var dags för 

BIR och BIM veteran dök 

det upp en svensk hund, 

Eriksro Luriga Ludwig, som 

blev BIM och norska tiken 

Pauluna´s Sara Heradatter 

blev BIR. Här med ägarna 

Liv Skjervik (t v) och Annika 

Ågren 

 

 

På lördagskvällen var det gemensam middag med utdelning av norska 

vandringspriser. Den kvällen avslutades med en generös donation. Petter Nilsen 

donerade 10 000 norska kronor till klubben för att man ska göra ett 

informationsmaterial om IL som ska skickas till veterinärer och lundehundsägare. 

Petter Nilsen har hanhunden Doffen, som länge kämpat mot IL.  

Text: Annika Ågren 

Foto: Eva Linderoth och Annika Ågren 
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Domare Boo Lundström: 
 

”Fin mentalitet - frimodiga och öppna” 
 
Det var med stor glädje jag kunde tacka ja att få komma till Morokulien och döma 
Lundehundsspecialen 2014. I den stunden tänkte man inte på att det var mer än 
50 mil, och att man inte var ung längre, och att det kunde bli en varm bilfärd, både 
dit och hem (men det var det värt). 
 
Tack lundehundsägare och uppfödare för att ni har förvaltat denna underbara och 
unika varelse så väl! Har många fina minnen av rasen.  
 
Tack för ett bra boende och att min domarkollega Rose-Marie Emery och jag blev 
väl omhändetagna, tack till mina ringsekreterare som gjorde ett bra jobb i värmen. 
 
Blev nog lite besviken först när det skulle vara en ”aspirant” i ringen, det är ju på 
specialutställningar man får möjlighet att hålla öppen kritik (dialog) med 
hundägare och publik, men det löste sig. Hoppas att min aspirant fick ut något bra 
av dagen, det finns inget bättre än en specialutställning att lära sig en ras, plus att 
se rasen i sin rätta arbetsmiljö. Jag berättade att jag haft förmånen att vandra 
med Norska lundehundar och dess ägare ut till Måstad och se hundarna röra sig 
sig på fågelberget, mer behöver jag inte säga. 
 
För de lundehundsägare som inte hade möjlighet att delta får jag säga att det var 
synd (tror att de bästa hundarna var där) för så jämn kvalitet är det sällan man 
ser. Visst var det några med något mindre bra utvecklade extra tår och 
trampdynor, men det var skönt att det inte var överstora hundar som visades och 
att de rastypiska rörelserna fanns och fin smidighet, genomgående bra 
pälskvalitet.  
 
Ett stort beröm till den fina mentalitet som alla visade upp, frimodiga och öppna, 
här har ni jobbat bra. 
 
Vill bara gratulera BIR- och BIM-hundarna, där den vackra feminina tiken med alla 
fina rasdetaljer avgick med segern, hanhunden tyckte att dagen var över en stund 
tidigare. 
  
Hoppas att det inte var sista gången jag får möta denna fina ras. Kanske blir det 
en tur till Lofoten en gång till. 
 
Hoppas också att klubben tänker till, innan några drastiska åtgärder med 
inblandningar av andra raser sker. 
Boo Lundström 
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Domare Rose-Marie Emery: 
 

”Vilka vackra lundehundar!” 

Unghundsklassen hade sex deltagare och min vinnare där var en tik av lagom 
storlek, typiskt uttryck med korrekta käkar och bett samt hade typiska rörelser. 
Jag studerade hundarnas labbar noggrant då detta var min första stora officiella 
debut på rasen, så jag fann det mycket intressant och lärorikt att få se så många 
olika varianter.  
 
Öppenklassen hade hela 16 deltagare och det var överväldigande att se så 
många fina tikar. Tyvärr fanns det många med detaljfel av den tyngre arten 
såsom sneda bett, outvecklade labbar och alltför ”flashiga parallella rörelser”. 
Rastyp är en viktig del för mig, och det gör att rasdetaljerna måste finnas där för 
att kunna bli excellent i kvalitetsbedömningen. 
 
Jag hittade flera jättefina tikar, några var ur päls för årstiden, men det är inget 
konstigt för hundar av spets- och urhundstyp att släppa pälsen när det är varmt. 
För mig är det ett sundhetstecken. Det var glädjande att de flesta var normalstora 
och mycket positiva i temperamentet trots den tryckande värmen. 
 
Championklassen bjöd 11 individer och det gav mig huvudvärk redan när klassen 
klev in. Vilka vackra lundehundar! Grattis till Nordens uppfödare som kan prestera 
en så högklassig championklass på en nordisk sammankomst. Såg att det var 
deltagare från Sverige, Norge, Danmark och till och med Holland.                                
Den här klassen var den starkaste, som sig bör på en special, och det fanns 
många aspiranter på första placeringen. Tiken som jag till slut placerade som 
nummer ett visade alla rastypiska detaljer utan att vara för extrem åt något håll 
och visade upp sig på typiskt lundehundsvis, ganska glad och framåt men utan 
direkt ”showighet”. 
 
Jag fick senare äran att utse dagens Best In Show och fick också se den snygga 
hanen Boo Lundström plockat fram. Efter noggrann genomgång av båda 
individerna så blev Bästa Tik också Best In Show. En korrekt snygg tik som håller 
formen och bara fortsätter visa upp sig som hon äger utställningen är svår att 
motstå för mig. Det visade sig vid tävlingen om dagens bästa labbar, att Best In 
Show-tiken hade kvalitéter att brås på - bästa labbar hade mamman till Best In 
Show!  
Det var skoj att få möjligheten att gå igenom så många fina lundehundar, värmen 
gjorde att det blev lite jobbigt för handlers, hundar och alla som jobbade med 
arrangemanget. Trots detta var alla glada och det var en trevlig tillställning. Jag 
hoppas jag får möjligheten att komma åter vid tillfälle. Det är en glädje att få vara 
med dessa speciella hundar och klubben. 
Rose-Marie Emery 
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SLS Morokulien 2014-07-20

Domare: Boo Lundström
valpar, hanhundar samt tikar juniorklass och veteranklass

Domare: Rose-Marie Emery
tikar unghund-, öppen- och championklass

Valpklass 4 - 6 mån, hanar
Paluna's Tule SE30377/2014 F:2014-02-21
E: Mopsegårdens D Haakon 00435/08
U: NO UCH Paluna's Atla Troyadotter NO30013/11
Uppfödare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Ägare: Ingbritt Viklund Karlstad Sverige
Mkt lovande hanvalp. Fina prop. Bra bendelar. Visar bra tassar med rastypiska
detaljer. Utm päls. Typiska rörelser. Fint temperament.
VALP 1, HP, BIR-valp

Valpklass 6 - 9 mån, hanar
Keeza's Lunde Tokke DK19998/2013 F:2013-11-21
E: Into The Wild Eugen SE20821/2012
U: DKCH NOCH SECH NORDCH KLBV10 KBHV11 KLBCH Keeza's Lunde Niisa
DK12850/2009
Uppfödare: Susanne Stig Hansen Stege Danmark
Ägare: Susanne Stig Hansen Stege Danmark
Mkt lovande hane. Bra huvudform m ännu ej fullt utvuxet. Välkroppad. Bra ben,
tassar, god päls. Rastypiska rörelser. Fint temperament.
VALP 1, HP

Juniorklass, hanar
Ålvisheim's Torje Livesson NO53070/13 F:2013-09-07
E: Lhaxy's Birko NO60041/10
U: INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 CW-11 Ålvisheim's Live Hedesdotter
04483/07
Uppfödare: Hofstad, Unni og Unn Rørvik Norge
Ägare: Johannessen, Elin D.w / Arnesen, Lars Aude Hammerfest Norge
Kraftig juniorhane. Välform huvud för sin ålder. Bett OK. Bra överlinje. Långa
bendelar. Lite knapp i poternas utförande. Ngt smal & tunn trampdyna bak. Bra
päls, rör sig bra. Trevligt temperament.
VERY GOOD 2



Frontpage Golden Kello SE18921/2013 F:2013-01-27
E: Trodli-Skogens Tjalve Runasønn SE48106/2011
U: SE UCH DK UCH DK V-12 Frontpage Cox Pomona S66933/2008
Uppfödare: Johanna Olsson Sölvesborg Sverige
Ägare: Line og Terje Hauan Lillehammer Norge
Mkt tilltalande junior. Fina prop höjd & längd. Tillr maskulin. Bra huvudform. Bett
ok. Lagom kroppad. Bra tassar m bra detaljer. Bra päls. Typiska rörelser. Trevligt
temperament.
EXCELLENT 1 BIR-junior

Unghundsklass, hanar
Eriksro Sweet Island SE12742/2013 F:2012-10-02
E: NORD UCH FI UCH SE UCH NO UCH BALTV-11 Lundetuvans Saxo Vassarve
FI16696/11
U: Recknagel Ulriikemainhoof FI20645/11
Uppfödare: Anneli Rosenberg Finland
Ägare: Susanne Gunnarsson Grimslöv Sverige
Mask hane av bra storlek. Välform huvud. Bra underkäke. Tandförlust. Bra öron m
bra rörlighet. Välkroppad men i för högt hull. Bra ben. Kunde ha kraftigare tassar.
Bra päls. Fint temperament.
EXCELLENT 3

Koviks Busige Boo SE13432/2013 F:2013-01-04
E: Navahoos Yksbjörn Toke S64193/2007
U: SE UCH Kung Sunes Stins SE23263/2010
Uppfödare: Annika Ågren Klintehamn Sverige
Ägare: Karin Ekling Visby Sverige
Mkt lovande unghund. Ännu inte helt färdigutv. Välform huvud. Bra underkäke.
Tandförlust. Välkroppad. Bra ländparti m fin smidighet. Bra bendelar. Mkt bra
tassar. Välburen svans. Rastyp rörelser m god balans. Bra päls. Trevligt
temperament.
EXCELLENT 1, CK, BH-3

Lundeskogens Ole-Einar 26023/2013 F:2013-04-02
E: Hammarhöjdens Xavi SE58916/2011
U: SE UCH DK UCH Utsiraz Dodge Omni SE55049/2010
Uppfödare: Barbro Gustavsson Lindesberg Sverige
Ägare: Belinda Andersen Nes på Hedmark Norge
Bra hane. Inte helt färdigvuxen. Lite tunn underkäke. Vackra ögon. Bra öron.
Stark överlinje. Normal vinkl fram & bak. Utm päls. Välburen svans. Bra bendelar.
Tassar ok.
EXCELLENT 2



Nysom Oscar Oliver DK02010/2013 F:2013-01-25
E: Frontpage Frey DK00204/2009
U: Lyrypa’s Veli DK17233/2009
Uppfödare: Jytte Nysom St. Heddinge Danmark
Ägare: Sonja Mikkelsen Vamdrup Danmark
Stor kraftig hane på övre gränsen. Mask. välform huvud m bra blick. Tanke stora
öron. Kraftigt kroppad m dito benstomme. Utm tassar fram & bak, en tanke lågt
ansatt svans. Bra päls. Rör sig rastypiskt. Fint temperament. Lite pigmentförlust
på läpparna.
EXCELLENT 4

Son-Mik’s Balder DK03245/2013 F:2013-02-20
E: Stein Lundes Joker DK16009/2012
U: Heldager’s Opus DK01904/2011
Uppfödare: Sonja Mikkelsen Vamdrup Danmark
Ägare: Kenneth Andre Johansen Kvaløya Norge
Liten, ännu ganska outvecklad hane. Mkt sött uttryck i sitt huvud. Saxbett.
Tandförlust. Framställd i fronten. Kort stark bröst rygg. Kort länd. Välburen svans.
Fortf valppäls. Lite tunn i tassarna. Trevligt temp. Behöver tid för utveckling.
VERY GOOD

Öppenklass, hanar
Ålvisheim's Ramn Livesson SE37624/2011 F:2010-01-25
E: Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08
U: NO UCH NO V-09 Ålvisheim's Live Hedesdotter NO04483/07
Uppfödare: Unni Hofstad Rörvik Norge
Ägare: Susanne Gunnarsson Grimslöv Sverige
Stor kraftig på övre gränsen. Maskulin. Bra huvud & uttryck. En tanke kort i
halslinjen. Bra bröstkorg m stor volym. Välburen svans. Välvinklad fram & bak.
Goda tassar med bra rasdetaljer. Bra päls. Rör sig bra fram, ngt hastrång.
EXCELLENT 3

Eriksro Charmiga Balder FI27272/13 F:2013-04-13
E: Arcticrigde Talk To The Paw 
U: Eriksro Mysiga Lilla My 
Uppfödare: Anneli Rosenberg Finland
Ägare: Birgith Andersen Våle Norge
Mkt tilltalande ung hane. Bra uttryck. Inte helt utvuxen i huvudet. Utm kropp. Stark
överlinje. Bra ben & tassar. Maläten svans. Rör sig rastypiskt. Fint temperament.
Utm päls.
EXCELLENT 2, CK

Hammarhöjdens Xavi SE58916/2011 F:2011-11-05
E: Jens SE50578/2010
U: Hammarhöjdens Smilla S58930/2009
Uppfödare: Monika Ölén Krüger Kulltorp Sverige



Ägare: Ingbritt Viklund Karlstad Sverige
Mkt välbyggd hane på nedre gränsen. Utm prop. Torr bra benstomme. Utm vinkar.
Fin smidighet. Bra huvud m fina detaljer. Utm päls. Bra tassar. Fint temperament.
EXCELLENT 1, CK, BH-2, res-CERT

Championklass, hanar
NO UCH Frost Av Vinterskogen NO46407/11 F:2011-05-20
E: Eriksro Trevliga Liam 
U: Edda Mikkelsdatter Av Vinterskogen 
Uppfödare: Espelien Ingvild Svorkmo & Maren Svorkmo Norge
Ägare: Rachel Hamre Drammen Norge
Championhane av bra storlek som visas m utm detaljer. Rastypiska rörelser. Bra
päls. Fint temperament. Försvarar sin titel. Championat.
EXCELLENT 1, CK, BH-1, CERT, BIM (SEUCh)

JWW-10 DK NO UCH Lundetuvans Foss Svartkurle S41590/2009 F:2009-05-
08
E: Frodo Av Vinterskogen N16222/06
U: Lundetuvans Idun Rynkerose S14673/2007
Uppfödare: Maria Ragnarsson Hammerdal Sverige
Ägare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Lagom stor maskulin champ.hane. Bra bett. Ngn tandförlust. Stark överlinje. Bra
bendelar. Välvinklad. Ngt kort & brant i korset. Rör sig bra. Trevligt temperament.
Försvarar sin titel.
EXCELLENT

SE JV-12 SE V-12 SE UCH Moonheim Zackes Castor SE57158/2012 F:2011-
10-21
E: Anarchos Krympkraatar FI18197/10
U: Sally S53617/2008
Uppfödare: Diddi Svartsjö Finland
Ägare: Malin Rosén Hayoti Stockholm Sverige
Stor kraftig mask hane m utm detaljer. Stark överlinje. Kraftig volym. Bra tassar m
bra rasdetaljer. Bra päls. Rastypiska rörelser. Bra temperament.
EXCELLENT 2, CK, BH-4

NO UCH NO V-10 SE UCH Navahoos Birk Yksander S18786/2009 F:2009-02-
10
E: SE UCH Kveikja Emil-Vorbodi S32499/2002
U: Paluna's Launa Geiradotter S15564/2006
Uppfödare: Birgitta Blomkvist/Kristina Källströmer Nordmaling Sverige
Ägare: Turid Johansen Brandval Norge
Välbyggd championhane. Bra huv & uttryck. Saxbett. P-förlust. Lång fin bröstkorg.
Bra ländparti. God pälskvalité. Typiska rörelser. Lite lågt buren svans. Bra
temperament.
EXCELLENT 3, CK



DK UCH Stein Lundes Joker DK1600/2012 F:2012-05-02
E: Ulfrigga Lundes Loke DK07228/2006
U: Int/VDH/Dt/LCh Papilottas Bris Vårdatter 
Uppfödare: Stein Erik Greter Rameldange Luxembourg
Ägare: Lis Christensen Ullerslev Danmark
Strax under medelstorlek, champ hane. Utm detaljer. Fin u-käke. God volym.
Aning kort i länden. Bra tassar. Utm päls. Bra temperament.
EXCELLENT

NO UCH Storm-Tyrasønn 17562/06 F:2006-07-21
E: NOUCH Eriksro Lunde-fenris FIN10834/05
U: NOUCH Tyra 15381/03
Uppfödare: Odd Reidar & Hanna Gautun Trondheim Norge
Ägare: Turid Johansen Brandval Norge
Strax over medelstorlek. Mask champ hane. Välform huvud m bra detaljer.
Tillräckl kroppad. Ngt kort i länden. Långa bendelar. Goda tassar. Bra päls.
Rastypiska rörelser. Fint temperament.
EXCELLENT 4

SE UCH Utsiraz Bugatti S58922/2007 F:2007-08-15
E: Aspheims Trollunge S11503/2005
U: Erle S64229/2004
Uppfödare: Cecilia Obitz Sverige
Ägare: Eva Linderoth Vällingby Sverige
Kraftig mask champ hane. Bra huvud & uttryck. Fina ögon. Lite kort i halslinjen.
Ngt korta bendelar m ngt svaga x-tra tår. Utm päls. Lite tung i sina rörelser.
EXCELLENT

Veteranklass, hanar
C.I.B FIUCH NORDV-07 SEUCH Eriksro Luriga Ludwig S28459/2006 F:2005-
04-18
E: FI UCH, SE UCH Skreppeng's Tommy Tigergutt N11443/04
U: C.I.B, FI UCH, SE UCH Mountjoy Ultra Eriksro S49200/2003
Uppfödare: Anneli Rosenberg Hammarland Finland
Ägare: Annika Ågren Klintehamn Sverige
Tilltalande veteran. Strax under medelstorlek. Urtyp i detaljer. Bra päls. Utm
rörelser. Bra temperament.
EXCELLENT 1, CK, BIM-veteran

INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike Av Vinterskogen
N16220/06 F:2006-07-07
E: N UCH Eriksro Lunde-Fenris FIN10834/05
U: Leika Av Vinterskogen N03055/99
Uppfödare: Espelien Ingvild S/Jensen Turid Norge
Ägare: Gunn Tove Ormset Fannrem Norge



Kraftig vet hane, maskulin. Välform huvud. Pigmentförlust i läppränderna. Stark
överlinje. Bra ben & tassar med ålderns rätt lite tunga rörelser. Bra temperament.
EXCELLENT 3

NO SE UCH Lyrypa's Buster 10116/05 F:2005-04-23
E: NO SE UCH Asterix Av åsen 22841/99
U: NO UCH Lyrypa's Bessi 03952/99
Uppfödare: Inger Marie Storli Steinkjer Norge
Ägare: Inger Marie Storli Steinkjer Norge
Strax under medelstorlek. Godkänd spegel. Stark överlinje. Bra volym &
bröstkorg. Torr fin benstomme. En tanke stel i frambensrörelserna m ålderns rätt.
Bra temperament.
EXCELLENT 2, CK

Skreppengs Peer Gynt S10790/2004 F:2003-09-05
E: NOUCH Lövheims Alsvinn 18074/00
U: NOUCH Ulfriggas Lundes Gyda DK02210/2000
Uppfödare: Laila O Tryggve Myrvold Vormsund Norge
Ägare: Tina Gustavsson Huskvarna Sverige
Vet hane strax under medelstorlek. Mask utm huvudform m bra detaljer.
Välkroppad. Torr bra benstomme. Med ålderns rätt lite stel i fronten. Bra
pälskvalité. Lite tunn i underullen. Bra temperament.
EXCELLENT 4

Ulfrigga Lundes Jotun VDH/DCNH LU 49/08 F:2005-01-03
E: Nysom Ulstein DK15152/96
U: Silversound's Elo-Veera DK23074/98
Uppfödare: Lis Christensen Danmark
Ägare: Hans-w. Hamann Felm Tyskland
Medelstor vet hane. Bra huvud & uttryck. Fin hals. Stark överlinje. En tanke kort i
bröstbenet. Ngt fattig i muskelmassa i länden. Bra päls. Fint temperament.
Rastypiska rörelser.
EXCELLENT

Juniorklass, tikar
Canviva's Skogsrå se53122/2013 F:2013-08-29
E: C.I.B NO UCH SE UCH DK UCH FI UCH NordJV-10 Trollfjord Dragi
SE19078/2010
U: SEV-06 SE UCH Utsiraz Amira S22581/2006
Uppfödare: Elin Malmqvist Bagarmossen Sverige
Ägare: Wiveca Larsson Färentuna Sverige
DELTAR EJ



Hammarhöjdens Akleja SE53844/2013 F:2013-09-28
E: SE UCH Hammarhöjdens Rajan S27218/2009
U: Hammarhöjdens X-Ann SE58917/2011
Uppfödare: Monika Ölén Krüger Kulltorp Sverige
Ägare: Matilda Blick Ödeshög Sverige
Lovande jun tik, dock ännu ej fullt utv. Fem. Bra bett men tandförluster. Tillr volym
i kroppen. Ngt korta bendelar. Fortfarande valppäls. Rastypiska rörelser. Bra
temperament. Behöver tid för utveckling.
VERY GOOD 3

Lundetuvans Tola Bergfrue SE47032/2013 F:2013-07-15
E: Moonheim Zackes Dreng SE28764/2013
U: SE NO UCH Lundetuvans Idun Rynkerose S14673/2007
Uppfödare: Maria Ragnarsson Hammerdal Sverige
Ägare: Maria Ragnarsson Hammerdal Sverige
Strax under medelstorlek jun.tik. Lovande prop byggd. Ännu lite tunn i nosparti.
Torr bra benstomme m bra tassar, fortf valppäls. Visar rastypiska rörelser men
blyg. Behöver socialiseras & växa till sig.
VERY GOOD

Moonheim Kalles Fanni FI51226/2013 F:2013-10-02
E: Navahoos Kalle Kanon FI37056/10, SE31006/2010
U: Sally FI14922/09, S53617/2008
Uppfödare: Diddi Svartsjö Godby Finland
Ägare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Mkt lovande jun.tik. Ännu på nedre gränsen. Fem. Fina prop höjd & längd. Lite
mjuk i pälsen. Utm temperament. Rör sig bra.
EXCELLENT 1 BIM-junior

Moonheim Kalles Frigga FI51225/13 F:2013-10-02
E: Navahoos Kalle Kanon SE31006/2010
U: Sally S53617/2008
Uppfödare: Diddi Svartsjö GODBY Finland
Ägare: Diddi Svartsjö GODBY Finland
Lovande jun.tik. Fem. Bra huvud & uttryck. Fin överlinje. Goda vinklar. Lite svaga
x-tra tår. Rastyp rörelser. Bra päls. Bra temperament, men behöver tid för
utveckling.
VERY GOOD 2

Unique Treasure Fire Walk With Me SE32034/2013 F:2013-03-14
E: FI UCH SE UCH Mjøskastellets Ask FI43477/11
U: NORD UCH FI UCH SE UCH NO UCH Unique Treasure Chic Berengaria
FI11618/10
Uppfödare: Nina Nikurautio Finland
Ägare: Malin Sjöström Karlstad Sverige



Lovande jun.tik. Bra huvud & uttryck. Fina detaljer i huvudet. Mkt bra hals. Fin
överlinje. Bra kroppad. Torr bra benstomme. Välvinkl fram & bak. Rör sig ngt
trångt bak. Rastypiskt fram. Bra päls i kommande. Behöver tid för utveckling.
VERY GOOD 4

Unghundsklass, tikar
Frontpage Grýla SE18923/2013 F:2013-01-27
E: SE UCH Trodli-Skogen's Tjalve Runasönn SE48106/2011
U: SE UCH DK UCH DK V-12 Frontpage Cox Pomona S66933/2008
Uppfödare: Johanna Olsson & Hanna Olsson Sölvesborg Sverige
Ägare: Ida Lindström Kolbäck Sverige
Lagom stor utm proportioner. Könsprägel. Välform huvud med ganska bra stop.
Korrekta rörliga öron. Typiskt ljus ögonfärg. Tångbett som kunde vara ngt
jämnare. Tillr haka. Typisk hals. Lagom benstomme. Rymlig bröstkorg av rätt
längd. Norm vinklad. Utm hö labb. Vä tillr utveklad. Rör sig m lite korta steg på bra
spark bak. Tillr rörlig fram. Ganska bra päls.
VERY GOOD 4

Futterwacking Alice Of Vorkosmia FI15299/13 F:2012-08-28
E: DK, SW CH. EUR. SG11 WW12 Frontpage Frey S67330/2008
U: NJK'11, EW'11 Lundeklippe Svarri N.H.S.B 2771067
Uppfödare: Jessica De Jong Nederländerna
Ägare: Diddi Svartsjö GODBY Finland
Tik av den större modellen. Förefaller ngt högställd. Korr uttryck. Typiskt nosparti.
Lite smal underkäke som kunde ha bättre definierbar haka. Korr ögon. Typisk
hals. Bra längd på kroppen. Stark rygg. Norm vinkl. Utm labbar. Tydl trampdynor.
Välburen svans. Rör sig typ bak. Kunde vara rörligare fram. Korr päls. Typiskt
temperament.
VERY GOOD 3

Lyrypa's Qamile Zelda NO36741/13 F:2013-02-07
E: INT NORD FI UCH CW-11 Ålvisheim's Orvar-Odd Hedesson NO32537/09
U: NO SE UCH NORDV-10 NORDJV-10 NOV-12 SEV-12 Lyrypa's Topsy
NO36912/10
Uppfödare: Storli Inger Marie, Iren og Unni Steinkjer Norge
Ägare: Kari Gording og Terje Gording Hong Lillehammer Norge
Lagom stor. Bra könsprägel, proportioner. Välform huvud med bra stop. Typisk
ögonfärg/form. Korr bett. Väldefinierad haka. Passande benstomme. Bra hals.
Korr bröstkorg, rygg. Goda vinklar. Korr svans. Utm hö labb, vä ngt underutv. Rör
sig på typiska spår. Bra rörlighet i fronten. Välpresenterad.
EXCELLENT 2, CK



Mad As A Hatter Of Vorkosmia SE60905/2012 F:2012-08-28
E: DK UCH, SE UCH Frontpage Frey S67330/2008
U: NL CH Lundeklippe Svarri NHSB2771067
Uppfödare: Jessika De Jong Leeuwarden Nederländerna
Ägare: Linda Johansson Kvissleby Sverige
Lagom stor-proportioner. Typiskt uttr. o ögonfärg. Väldefinierad haka. Korr öron,
lagom benstomme. Typiskt ansatt hals av korr längd. Ngt rund bröstkorg med ett
alltför kort outv bröstben. Stark rygg. Utm kors o svans. Utm hö labb, vä labb ok.
Ok trampdynor. Rös sig smalsprängt bak men går utanför mittlinje. Utm päls.
VERY GOOD

JW13, W13, NJK13, GroningerW14 Rockdancers Brita Breezeblock
NHSB2917339 F:2012-12-27
E: AmCh Branstock Tyr Rockdancer NP19952601 (04-13)
U: Willowsprings Amberle NP19125101 (04-12)
Uppfödare: Kathy Rainesalo Aurora USA
Ägare: Jessica De Jong Leeuwarden Nederländerna
Bra storlek. Utm prop. Korr ögon. Ännu tunn o outv i nosparti och ngt tunn haka.
Typisk hals, bröstkorg, god längd. Står ngt underställt, stark rygg, korr svans Rör
sig med typiska steg o spår. Tillr rörlig i fronten. Tyvärr alltför outv labbar o extra
tår. För årstiden bra päls.
GOOD

Værøy-Daga Av Vollakloa NO53798/12 F:2012-09-25
E: CZ CH JWW-09 WW-13 C' Cheveyo Lonewolf CMKU/NL/13/08
U: NO UCH Frontpage Arna Atladottir S62873/2007
Uppfödare: Dagrunn Mæhlen Lensvik Norge
Ägare: Torbjørg Wagtskjold Nesttun Norge
Utm typ o storlek. Välskuret typ huvud m stark haka och bett. Typiskt stark hals o
rygg, lagom benstomme. Ganska bra kors. Utm labbar o trampdynor. Välutv tår
även bak. Rör sig på typiska spår. Tillr rörlig i skuldran.
EXCELLENT 1, CK, BT-3

Öppenklass, tikar
Blame The Stars Daring Dolly SE20088/2010 F:2010-01-22
E: SE UCH Två Kronors Arn´s Nicke S37192/2002
U: SE UCH Lövheims Hlora S51025/2006
Uppfödare: Laila Wiberg Kungsäter Sverige
Ägare: Therese Gustafsson Skoghall Sverige
Ganska bra storlek. Föref ngt kort i kroppen. Välskuret huv m bra stop. Ganska
bra haka. Väl ansatt hals. Bra bröstkorg, normalt vinklad. Avfallande kors. Korr
buren svans. Rör sig på korr spår. Kunde ha bättre definierade labbar och vara
rörligare i skuldran. Står ngt underställt. Korr päls.
VERY GOOD



Cylja Gonniedatter Av Maastadfjellet VDH/DCNH LU 60/09 F:2009-10-25
E: Eriksro Lunde-Fenris FIN10834/05
U: Navahoos Gonnie Glittertind LU 00026/05
Uppfödare: Hans-w. Hamann Felm Tyskland
Ägare: Hans-w. Hamann Felm Tyskland
Bra storlek. Väl könspräglad. Korr rektangulär kropp. Välsk huvud m ganska stop.
Välutv haka. Lagom benstomme. Utm bröstkorg. Stark rygg. Utm hö labb, vä ngt
mindre utv. Korr trampdynor. Rör sig på typ spår och rörlig i skuldran. Utm päls.
EXCELLENT

Driva Brynjadatter Av Maastadfjellet VDH/DCNH LU 71/11 F:2011-11-03
E: DK UCH SEU CH IntCH Ålvisheims Orvar-Odd Hedesson NO32537/09
U: Brynja Gonniedatter Av Maastadfjellet LU 00048/08
Uppfödare: Hans-w. Hamann Felm Tyskland
Ägare: Hans-w. Hamann Felm Tyskland
Ganska bra storlek. Lättare tik. Väl könsprä huvud. Typiskt uttr. Kraftull haka. Tillr
benstomme. Bröstkorg av god längd. Typiska vinklar. Rör sig på typiskt spår.
Stark rygg. Utm rörlighet i skuldran, ej i full päls men av korr kvalité. Tillr labbar.
EXCELLENT

Dykebo’s Fossefall Irgis NO44345/10 F:2010-04-25
E: JWW-10 DK NO UCH Lundetuvans Foss Svartkurle S41590/2009
U: Paluna’s Minnet Norgard Heradatter N13454/05
Uppfödare: Refvem Kerstin Tonstad Norge
Ägare: Skrindo Sverre Ål Norge
Lagom stor. Som visas i alltför högt hull. Korr ögon. Överdrivet definierat stop.
Hunden visar tydliga tecken av obehag av värme och säkerligen har det att göra
m höga hullet och bristen på muskelkondition. Priset pga bristande kondition och
mentala beteende.
SUFFICIENT

Heldager’s Opus DK01904/2011 F:2011-01-21
E: DKCH SECH INTCH Løvheims Forseti N10187/2005
U: Heldager’s Liv DK10321/2003
Uppfödare: Estrid Heldager Stenstrup Danmark
Ägare: Sonja Mikkelsen Vamdrup Danmark
Lagom stor. Korr prop. Välsk huvud. Lagom benstomme. Rejäla utm labbar. Lite
dåligt utv tår bak. Stram rygg Korr. Buren svans. Utm pälskvalité. Typiska rörelser
m rörliga skuldror.
EXCELLENT 3, CK

Holli NO41779/11 F:2011-04-23
E: Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08
U: Alma NO40348/10
Uppfödare: Unn Kristin Opheim Trondheim Norge
Ägare: Elin Mariboe Hovde Vikersund Norge



Lagom stor. Utm prop. Välmusklad. Särdeles vackert huvud m utm haka o
nosparti. Korr benstomme. Utm labbbar. Rymlig bröstkorg. Utm rygg/kors. Rör sig
m typ steg o med bra rörlighet. Utm pälskvalité om än ngt tunn i underull.
EXCELLENT 1, CK, BT-2, res-CERT

Koviks Busiga Bea se134531/2013 F:2013-01-04
E: Navahoos Yksbjörn Toke 
U: Kung Sunes Stina 
Uppfödare: Annika Ågren Klintehamn Sverige
Ägare: Wiveca Larsson Färentuna Sverige
DELTAR EJ

Linesviken's Bera NO42652/12 F:2012-04-21
E: Lhaxy's Bare Kaos NO60043/10
U: Lunnetösen Bonzi SE39746/2010
Uppfödare: Margit Lines Våtvik Sandnessjøen Norge
Ägare: Inger Marie Storli Steinkjer Norge
Utm storlek. Välskuret typiskt huvud med korr uttr ögon o bra stop. Väldefinierad
haka. Utm prop. Utm labbar, ok trampdynor bak, står balanserat. Rör sig i god
balans. Kan vara lite tyd i frambensrör. Visas i lite högt hull. Markerar lite fram.
KEP pga hälta.
CANNOT BE JUDGED

Linesviken's Driva NO42654/12 F:2012-04-21
E: Lhaxy's Bare Kaos NO60043/10
U: Lunnetösen Bonzi SE39746/2010
Uppfödare: Margit Lines Våtvik Sandnessjøen Norge
Ägare: Inger Marie Storli Steinkjer Norge
Lagom stor. Ganska bra prop. Härligt uttr m definierbar haka. Korr stop, passande
benstomme. Rymlig bröstk av god längd. Välform utm labbar med starka extra tår.
Ngt överdrivet avfallande kors. Visas i lite högt hull. Rastypiska rörelser när hon
får möjlighet att visa dom fritt. Korr pälskval om ej i full kondition.
EXCELLENT 2, CK

NL CH, NJK11, ClubWinner13, EW11 Lundeklippe Svarri NHSB2771067
F:2009-11-09
E: NL CH, NJK08 Avoin Pro Vidar NHSB2658345
U: NL CH, NJK06 Cezkal's Embla NHSB2585989
Uppfödare: Joke Tibben Losser Nederländerna
Ägare: Jessica De Jong Leeuwarden Nederländerna
Bra storlek. Bra könspräglad. Väldefinierad haka. Korr uttr. Ganska bra placerad
hals. Passande benstomme. Utm bröstkorg. Stark rygg. Korr kors o svans Mkt bra
labbar o extra tår. Välutv trampdynor runt om. Lite mjuk pälskvalité. Rör sig på bra
spår. Tillr bra frambensrörelser.
EXCELLENT



Moonheim Bamses Miina se48838/2010 F:2010-05-22
E: Unique Treasure Bamse 
U: Sally 
Uppfödare: Diddi Svartsjö Finland
Ägare: Ann Rosquist Norrtälje Sverige
Lagom stor. Välform huv. Starkt bett, haka, typsikt huvud. Norm hals. Rymlig
bröstkorg av god längd. Utm labbar o trampdynor. Kunde vara lite kraftigare musk
i låret. Rör sig m typ steg o kroppsh. Bra rörligh i front. Päls i sommarkond.
EXCELLENT

Moonheim Zackes Carmen se15324/2012 F:2011-10-21
E: Anarchos Krympkraatar FI18197/10
U: Sally FI14922/2008
Uppfödare: Diddi Svartsjö Mariehamn Finland
Ägare: Ann Rosquist Norrtälje Sverige
Nätt tik. Bra könspr. Väl mark stop. Kunde vara ngt mer utfyllt under ögonen. Väl
framskjuten skuldra Mkt bra labbar, trampdynor. Korr buren svans. Rör sig lite
smalt fram, kunde vara tydligare i sina frambensrörelser. Pälsen är mjuk.
Välvisad.
VERY GOOD

Syrinborgs Greta M NO41933/13 F:2013-04-18
E: Papilottas Agaton 11390/07
U: NO DK UCH Løvheims Natt NO51538/09
Uppfödare: Tove Strandmoe Sandefjord Norge
Ägare: Bjørg Nilsen /Stig Ask Nøtterøy Norge
Mkt bra storlek. Bra prop. Välsk huvud. Korr öron. Stark u-käke, omv saxbett.
Passande benstomme. Utm labbar o extra tår. Härligt mjuk i fronten. Utm längd
på bröstkorg. Stark rygg. Korr kors. Välutv trampdynor fram o bak. Sommarpäls
av mkt god kvalité. Korr svans. Rör sig m typisk balans o frambensrörelser.
EXCELLENT 4

Vingheias Irmelin NO54239/11 F:2011-09-14
E: FIN NO UCH Arcticridge Talk To The Paw AKCNP20752901
U: Vingheias Silje NO34889/09
Uppfödare: Gunn Tove Ormset Norge
Ägare: Gunn Tove Ormset Fannrem Norge
Kraftig tik som ger ett litet cobby intryck. Bra skalle o stop, stort underbett med
helt fel plac canintänder i underkäken. Lagom benstomme. Utm labbar och
trampdynor. Lite kort rund bröstkorg, korr kors, korr buren svans. Rör sig på
typiska spår ser dock lite tung ut. Bra päls. Priset pga bettet.
GOOD



Vingheias Vendelin NO39044/12 F:2012-03-21
E: Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08
U: Vingheias Saga NO34888/09
Uppfödare: Gunn Tove Ormseth Fannrem Norge
Ägare: Solveig B. Steinnes Bardu Norge
Lagom stor. Typ rektangulär. Bra könsprägel. Korr stop. Överdrivet underbett m
snett plac tänder, passande benstomme, utm bröstkorg. Korr labbar, extra tår. Ngt
överdrivet lång i länden, bra kors. Välutv trampdynor. Korr pälskvalité. Rör sig m
typ rörelser fram o bak. Priset pga bettet.
GOOD

NOJV-11 Vingheias Villemo Sagadatter NO34588/11 F:2011-01-16
E: NO UCH Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08
U: NO SE UCH NOV-11 Vingheias Saga NO34888/09
Uppfödare: Gunn Tove Ormset Norge
Ägare: Gunn Tove Ormset Fannrem Norge
Lagom stor. Bra proportioner, pass benstomme. Korr ögon o öron, saknar 1 inc i
över o underkäken. Korr hö labb. Vä väldigt dåligt utv. Bröstkorg av god längd.
Hunden ovillig att visa sina rörelser, och är märkbart påverkad av värme o hela
situationen, ganska bra pälskvalité.
VERY GOOD

Championklass, tikar
NO UCH DK UCH Ålvisheim’s Sol Livesdotter NO30430/12 F:2011-11-15
E: Paluna’s Dagr Troyason NO40373/10
U: INT NORD UCH NV-09 CW-11 Ålvisheim’s Live Hedesdotter N04483/07
Uppfödare: Hofstad Eiliv Og Unni Rørvik Norge
Ägare: Joakim Langenes Søgne Norge
Utm storlek. Utm prop, välsk huvud, korr stop-nosparti. Starkt bett o haka.
Bröstkorg av god längd. Stark rygg o kors. Korr labbar. Utm utfyllda rejäla
trampdynor, utm pälskvalité. Rör sig bra, kunde vara ngt rörligare i fronten.
EXCELLENT

NO UCH DK UCH Ålvisheim’s Sol Livesdotter NO30430/12 F:2011-11-15
E: Paluna’s Dagr Troyason NO40373/10
U: INT NORD UCH NV-09 CW-11 Ålvisheim’s Live Hedesdotter N04483/07
Uppfödare: Hofstad Eiliv Og Unni Rørvik Norge
Ägare: Joakim Langenes Søgne Norge
Utm storlek. Utm prop, välsk huvud, korr stop-nosparti. Starkt bett o haka.
Bröstkorg av god längd. Stark rygg o kors. Korr labbar. Utm utfyllda rejäla
trampdynor, utm pälskvalité. Rör sig bra, kunde vara ngt rörligare i fronten.
EXCELLENT



NO UCH NO V-13 Beyla Arnadottir Av Vollakloa NO50834/09 F:2009-06-30
E: NO V-08 Lundetuvans Odin Trollnype S14671/2007
U: NO UCH Frontpage Arna Atladottir S62873/2007
Uppfödare: Dagrunn Mæhlen Norge
Ägare: Dagrunn Mæhlen Lensvik Norge
Lagom stor. Korr prop, välsk huvud m bra stop. Ganska bra haka. Passande
benstomme. Utm bröstkorg. Stark rygg. Utm labbar o trampdynor. Ngt urfälld korr
pälskvalité. Välbalanserad i rörelse med typiska frambensrörelser. För mig den
bilden av rasen jag söker!! Championat.
EXCELLENT 1, CK, BT-1, CERT, BIR (SEUCh)

NO UCH Dykebo's Rosen Elfi NO44347/10 F:2010-04-27
E: Chico N01422/04
U: Dykebo's Mari-Rosa N16745/08
Uppfödare: Kerstin Refvem Tonstad Norge
Ägare: Johannessen, Elin D. W / Arnesen Lars Aude Hammerfest Norge
Lite större tik. För dagen i lite högt hull. God längd på kropp o bröstkorg. Stark
rygg. Korr kors o svans. Utm labbar o väldef trampdynor. Lite ullig päls, som
kunde ha lite kraftigare täckhår. Typsiska steg bak, kunde vara mer frigjord i
skuldran. Priset pga hullet, vilket ger henne ett tungt och osmidigt intryck.
VERY GOOD

NO UCH Frontpage Arna Atladottir S62873/2007 F:2007-09-10
E: SE UCH Aspheims Trollunge S11503/2005
U: SE UCH Atla Skaldsdottir S66487/2006
Uppfödare: Johanna Olsson S-29494 Sölvesborg Sverige
Ägare: Dagrunn Mæhlen Lensvik Norge
Bra storlek. Kvalitetstik, bra prop, utm huvud, saknar en inc i ök, för övrigt bra
bett, tillr haka, passande benstomme. Rymlig bröstkorg, lite kort bröstben. Typiskt
kors, stark rygg. Utm labbar som håller ihop väl. Med starka väldef trampdynor.
Sommarpäls, korr kvalité. Rör sig typiskt när hon vill.
EXCELLENT Tasspriset

SE UCH Hammarhöjdens Smilla S58930/2009 F:2009-09-13
E: CIB NORD UCH NordVV-11 SEV-11 Tja-Tir's Viljar S13026/2009
U: SE UCH DK UCH Eriksro Dashing Doris S20238/20090913
Uppfödare: Monika Ölén Krüger Kulltorp Sverige
Ägare: Lena Nyborg Jönköping Sverige
DELTAR EJ

SE UCH Kung Sunes Stina SE23263/2010 F:2010-03-18
E: Frans S53618/2008
U: FI UCH NORD JV-07 SE UCH Kung Sunes Lovis S69106/2006
Uppfödare: Maria Hedström Gävle Sverige
Ägare: Annika Ågren Klintehamn Sverige



Lagom tik av lagom storlek, bra prop, kunde vara lite bättre utfylld under ögonen.
Typisk hals. Bröstkorg av god längd. Korr kors. Korr labbar. Ngt uppskjuten i
länden i rörelse Kunde vara lite tydligare i sina frambensrörelser. Korr päls.
EXCELLENT

SE UCH Kung Sunes Tjorven SE23261/2010 F:2010-03-18
E: Frans S53618/2008
U: FI UCH NORD JV-07 SE UCH Kung Sunes Lovis S69106/2006
Uppfödare: Maria Hedström Sverige
Ägare: Eva Linderoth Vällingby Sverige
Lagom stor. Korr prop. Välform huvud m bra stop, härlig haka. Starkt bett. Pass
benstomme. Goda vinklar. Välform bröstkorg, bra kors. Korr labbar. Rastypiska
rörelser när hon vill.
EXCELLENT 4, CK

NO UCH Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya N14958/09 F:2007-06-03
E: INT NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald N17721/03
U: NORDV-06 Linja N16578/04
Uppfödare: Gro W. Viken Sør-Fron Norge
Ägare: Merete Evenseth Krokelvdalen Norge
Lagom stor. Lagom benstomme, bra skalle o stop, överdrivet underbett. Bra längd
på kropp, bra bröstdjup men bröstben är otillr utv vilket gör att bröstkorgen är
oskyddad. Alltför sluttande kors. Otillr vinkel hö bak vilket ger obalanserade inkorr
rörelser. Korr päls. Utm labbar.
GOOD

DK UCH SE UCH SE V-11 Lundetuvans Nanna Vårmarihand S37796/2009
F:2009-05-06
E: SE UCH Två Kronors Berra S63607/2004
U: SE UCH Lundesmias Moa S42844/2005
Uppfödare: Maria Ragnarsson Hammerdal Sverige
Ägare: Barbro Gustavsson Lindesberg Sverige
DELTAR EJ

NO SE UCH Lyrypa's Topsy NO36912/10 F:2010-02-23
E: NO SE UCH Lyrypa's Buster 10116/05
U: NO UCH Eriksro Magiska Moxy FIN47118/04
Uppfödare: Unni Storli Norge
Ägare: Iren Storli Steinkjer Norge
Utm typ storlek o prop. Väl könsprägl typ uttr o stop. Pass benstomme. Stark rygg
norm vinkl. Välform bröstkorg. Korr labbar, välburen svans. Rör sig smidigt, lätt o
utstr smidighet. Korr pälskvalité, dock för dagen ngt fattig.
EXCELLENT 3, CK



NO UCH Løvheims Trud NO34689/12 F:2012-01-20
E: NO UCH SE UCH NV-10 -13 Navahoos Birk Yksander S18786/2009
U: Løvheims Nanna NO51537/09
Uppfödare: Løvheim Sætre Norge
Ägare: Alejandra Garcia Drammen Norge
Lagom stor. God längd, välskuret huvud, korr haka o stop. Korr öron, passande
benstomme, bra längd på rygg. Typiskt kors, välmusklad. Normalt vinklad. Outv
extra tår fram o ganska små framtassar. Ganska bra pälskvalité. Rör sig ganska
bra bak, kunde vara tydligare i sina frambensrörelser.
VERY GOOD

Int Nord Uch Mopsegårdens Gurine NO46319/09 F:2009-06-22
E: NO UCH NOV-08 Lundetuvans Odin Trollsnype S14671/2007
U: NO UCH Edda Av Vinterskogen N01162/07
Uppfödare: Beate-Annette Løvlid Bardufoss Norge
Ägare: Merete Evenseth Krokelvdalen Norge
Lagom stor. Tillr rektangulär. Typiskt huvud o uttr, snett underbett. Korr stop,
välform ögon, ganska små labbar där hö extra tår definerade än på vä. Korr
pälskvalité, ganska bra trampdynor. Rör sig på bra spår. Typiskt rörlig front. Får ex
på sin typ.
EXCELLENT

NO UCH Paluna's Atla Troyadotter NO30013/11 F:2010-12-13
E: JWW-10 DK NO UCH Lundetuvans Foss Svartkurle S41590/2009
U: NO UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter N23618/08
Uppfödare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Ägare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Nätt smidig utm storlek, där ordet lagom kommer till sin rätt i alla plan. Korr haka.
Utm labbar. Utm bröstkorg, rygg, kors. Mkt bra bakfötter. Korr pälskvalité, dock
ngt mjuk i kond. För övrigt en tik som målar bilden av standarden. Utm rörelser.
EXCELLENT 2, CK, BT-4

DK UCH, SE UCH Utsiraz Dodge Omni SE55049/2010 F:2010-07-26
E: SE UCH Eriksro Prima Peter Pan SE35171/2010
U: SE UCH Erle S64229/2004
Uppfödare: Cecilia Obitz Vaxholm Sverige
Ägare: Barbro Gustavsson Lindesberg Sverige
Lagom storlek. Särdeles vack huvud o uttr med utm haka. Passande benstomme.
Stark rygg, typiskt kors, svans. Korr labbar med väldefinierade tår. Ändamålsenlig
päls. Rör sig typiskt med härliga frambensrörelser.
EXCELLENT

NO SE UCH NOV-11 Vingheias Saga NO34888/09 F:2009-02-10
E: INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike Av Vinterskogen
N16220/06
U: NORD EST UCH NVV-12-13 Lundekloens Vinga N04746/04



Uppfödare: Gunn Tove Ormset Norge
Ägare: Gunn Tove Ormset Fannrem Norge
DELTAR EJ

Veteranklass, tikar
NO UCH Eriksro Magiska Moxy FIN47118/04 F:2004-10-13
E: Cliffhanger Daniel FIN37088/04
U: NORD UCH V07 Silversounds Ella-Cinderella FIN37439/98
Uppfödare: Anneli Häggblom ÅLAND Finland
Ägare: Unni Storli Rennebu Norge
Mkt trevlig veterantik m utm rasdetaljer. Utm rörelser. Välvinklad fram & bak. Bra
pälskvalité men lite öppen. Fint temperament.
EXCELLENT 2, CK

NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn S66522/2004 F:2003-08-22
E: Multich. Trofast Av Vinterskogen N07657/02
U: Sweet Lady Luci FINER30917/02
Uppfödare: Anneli Rosenberg Finland
Ägare: Gunn Tove Ormset Fannrem Norge
Fem vet.tik av bra storlek. Utm rasdetaljer. För dagen urfälld päls men ändå fin
kvalitet. Rastypiska rörelser. Trevligt temperament.
EXCELLENT 3

NORD EST UCH NVV-12-13 Lundekloens Vinga N04746/04 F:2004-02-28
E: SE UCH Linesviken's Ving-Tor N09955/98
U: NO UCH Frigg N02974/98
Uppfödare: Astrid Olsen Norge
Ägare: Gunn Tove Ormset Fannrem Norge
Mkt tilltalande vet.tik. Fina proportioner. Vackert huvud. Balanserad hals.
Välkroppad. Lite fattiga poter. Rastypiska rörelser.
EXCELLENT 4

INT NO DK LUX UCH NOV-06 WW-10 Paluna's Sara Heradatter 23333/03
F:2003-11-10
E: NO UCH NOV-05 Dykebo's Miklagard 21059/01
U: INT NO UCH SE UCH DK UCH Linesviken's Hera 
Uppfödare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Ägare: Liv Skjervik Sandnes Norge
Utm veterantik som visar utm rastypiska detaljer. Välkroppad. Lång fin bröstkorg.
Fina vinklar fram & bak. Rör sig utm. Utm päls. Trevligt temp. Väl värd ett ck.
Bästa veteran!
EXCELLENT 1, CK, BIR-veteran



Avelsklass
Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08 F:
Ägare: Siv Hjelme, Harstad, Norge
tävlar med följande avkommor
10, 13, 49, 58, 59
DELTAR EJ

Sally FI14922/09 F:
Ägare: Diddi Svartsjö, Finland
tävlar med följande avkommor
15, 28, 29, 30, 54, 55
DELTAR EJ

Uppfödargrupp
Eriksro kennel ägare: Anneli Rosenberg
5, 11, 20, 33
DELTAR EJ

Moonheims kennel ägare: Diddi Svartsjö
15, 28, 29, 30, 54, 55
Uppfödargrupp av 3 kombinationer. En grupp som visar utm rasdetaljer, dels
könspräglade m utm mentalitet. Gruppen väl värd ett hederspris. Lycka till m
vidare uppfödning.
UPPF. 1, HP, BIR-uppf.

Vingheia kennel ägare: Gunn Tove Ormset
57, 58, 59, 74
DELTAR EJ



Norsk Lundehund Klubb: 

Avelsstrategi, pågående projekt och planer 

Presenterat på internationellt seminarium i Morokulien 18 juli 2014 av Hanna 

Gautun 

Föredraget gav en sammanfattning av dagens hälsosituation för norsk lundehund 

som den beskrivs i klubbens avelsstrategi och tog upp korta och långsiktiga 

åtgärder för att tillmötesgå de olika utmaningarna. 

I världen finns det i dag ca 1 200 lundehundar. Av dessa finns cirka 900 i 

Skandinavien. Eftersom det är en norsk ras så har Norge och Norsk kennelklubb 

(NKK) ett speciellt ansvar för den. Arbetet med att förvalta rasen har delegerats 

till Norsk Lundehund Klubb (NLK). 

NLK har utarbetet en rasspecifik avelsstrategi för rasen och den blev godkänd av 

NKK i januari i år. I dokumentet pekas det på följande problemområden: 

1. Norsk lundehund har förhållandevis många kullar med bara en valp i 

jämförelse med andra raser av liknande storlek, t ex Kleinspitz. 

2. Hanhundarna har reducerad sädeskvalitet i jämförelse med andra raser. 

3. Den genetiska variationen är väldigt låg. Tillgängliga resultat från 

genetiska studier visar en homozygositet på 81-95 procent. Detta är 

mycket lägre än för jämförbara raser som till exempel norsk buhund som 

har 19-36 procent homozygositet. 

4. Den genomsnittliga åldern vid dödsfall är 9 år och 3 månader, 50 procent 

av hundarna blir 10 år eller äldre. Omkring 30 procent av hundarna dör 

emellertid av Intestinal  lymfangiektasi (IL) eller andra 

mag/tarmrelaterade problem innan de är 11 år, men en majoritet 

insjuknar/dör i 3-5 års ålder. 

Som en uppföljning till avelsstrategin har NLK utarbetat en handlingsplan för att 

komma tillrätta med problemen i rasen. Några av åtgärderna är följande: 

Kortsiktigt: 

 Öka den effektiva populationen i Norge till 200 individer i avel. 

 Öka antalet hundar i Norge till 1 000 

 Öka kunskapen om IL hos hundägare, uppfödare och veterinärer 

                                                34 



 Utarbeta och distribuera en IL-vägledning. 

Långsiktigt: 

 Öka fertiliteten och reducera riskerna för utveckling av IL genom ett 

korsningsprojekt 

 Samla information om utfodringsalternativ och systematisera dessa i 

form av rekommenderade dieter. 

NLK uppmanar hundägare att bidra till genomförande av dessa åtgärder genom 

att: 

 Ta minst en kull på alla tikar. 

 Använda många olika hanhundar i avel och överskrid inte gränsen för 

matadoravel. 

 Använda NLK:s databas aktivt för att hitta bra kombinationer mellan 

hanar och tikar. 

 Informera kontinuerligt om rasen och dess speciella egenskaper. 

  Söka hjälp vid minsta misstanke om IL. NLK har en egen 

rådgivningsgrupp som svarar på frågor när som helst. 

Korsningsprojektet 

NKK har godkänt att NLK startar ett projekt där norsk lundehund paras med tre 

raser – norsk buhund, isländsk fårhund och norrbottenspets. NKK godkänner alla 

komabinationerna för parning. Valparna efter dessa korsningar blir registrerade i 

ett eget X-register som följs upp i en sidopopulation till den ”rena” lundehunden. 

Projektet kommer således att pågå i många år. Projektet genomförs i nära 

samarbete med NKK, Norsk genressurssenter och NordGen. 

Det planeras cirka sex kullar, två med varje ras. Korsningsvalparna kommer att 

paras med lundehund igen i flera generationer innan man kan ta ställning till om 

de kan införas i rasen. Valparna kommer att följas noga med hänsyn till hälsa, 

exteriör och mentalitet. Så många som möjligt av första generationen ska gå 

vidare i avel. Ett grundligare urval blir sen genomfört på andra generationens 

korsningshundar. 

Första projektkullen föddes 12 augusti av buhunden Tyri. Flera kullar är 

planerade. 
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Agility på norska 

På facebook kan man hitta lite av varje. En del önskar man att man sluppit se och 

annat är till stor glädje. Till den senare kategorin hör ett inlägg från Rakkestad 

Hundeklubb i Norge. De skulle ha rekruttklasse och bronsemerkestagning i agility. 

Jag hörde av mig och jag var så välkommen även om jag inte var medlem och 

dessutom bodde i Sverige. 
Vad i all världen är nu rekruttklasse? Och vad ska man kunna för att få ett 

bronsmärke? 

I rekruttklasse ingår alla hinder utom slalom och gungan, dessutom får man lov 

att lyfta ”släpet” på den platta tunneln om det skulle behövas. Banan var lagd som 

ett M så om man ville kunde man passa på att öva på både bakombyten och 

framförbyten. 

Vi fick göra banan två gånger och den besvärliga svenskan (jag) bad att få ta den 

från andra hållet andra gången och det fick jag. I Rakkestad finns en lunde som 

tränar agility och som också var med på tävlingen.       
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Det gjorde att lundehund var den vanligaste rasen  Det måste vara första 

gången det var så.  

Både min Yior och norska Emma (Lyrypas Emma) skötte sig exemplariskt. Yior 

blev vanvettigt förälskad i Emma så henne fick de gömma undan i en bil när vi 

skulle ta bronsmärket. 

För att klara bronsmärket ska man göra en bana där alla hindren ingår. Eftersom 

det blåste valde domaren att inte ha med platta tunneln i banan. Det hindret och 

bordet fick vi visa upp att hundarna kunde utanför banan innan vi startade. När 

domaren sa BORDET fick jag en kalldusch – finns det hindret överhuvudtaget 

kvar längre? Men, ja det gör det. Nåväl Yior hoppade snällt upp på rätt sida och 

satt där i de önskade fem sekunderna. En annan skillnad mot Sverige är att man i 

Norge får ta om slalomen från där det blev fel, om det nu blir fel. I Sverige måste 

man börja om från början.  

 

Banan för bronsmärket var ett 

U. Yior kände igen starten och 

la iväg som en rem, matte fick 

skena efter och kom ikapp 

honom vid hinder nummer fem 

som var balansbommen. 

Slalomen kan han egentligen 

inte ordentligt, men med lite 

hjälp och stöttning trasslade han 

sig igenom den. Gungan for han 

över som en raket men den 

hade åtminstone gått över 

hälften när han hoppade av så det gick bra – förutom med matte som fick hjärtat i 

halsgropen. 

 

Visserligen är ju lundehundar fågelhundar, men flyga tycker jag de ska låta bli. 

Domaren godkände vårt lopp, men sa att slalomen bör vi träna mer och så 

kanske få till en mindre livsfarlig gunga. 

Eva Pretkelis med Hammarhöjdens Yior Cooling 
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Nya medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna

till SLS
Eva Larsson, Nyköping
Renata Kosinova, Tjeckien

Jonna Werner Ölvestad, Kumla
Tor Nyman, Hägersten
Carolin Ljung, Sjöbo
Sofia Wendt, Malmö
Malin Antonsson, Skara
Anneli Rosenberg, Åland
Inger Vahlquist, Henå
Gun Tove Ormset, Norge
Anette Nilsson, Röbäck
Karin Grahn, Bromölla
Bård Andersen, Norge
Jan Andersson, Vetlanda
Connie Andersen, Nes Norge
Sonja Mikkelsen, Danmark
Rita Daverdin, Norge

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

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:
Kung Sunes Kennel Lotteri vid Årsmötet, Lea Korsgaard, Nicoline Pålsson



 

Välkommen till medlemsmöte  

           för Norsk lundehund                    
 

Lördag 27 september i Uppsala (specificerad plats kommer när vi vet antalet 

deltagare). 

Veterinär Pia Svedberg berättar om sitt mycket intressanta examensarbete om 

IL hos hund. Titeln på uppsatsen är Kongenital intestinal lymfangiekstasi hos 

hund och Pia har främst intresserat sig för sjukdomen hos lundehundar. 

IL, som ibland helt felaktigt kallas för” Lundehundsjukan”, är en sjukdom där 

lymfsystemet i kroppen och då särskilt den del av lymfsystemet som ligger runt 

tarmen inte fungerar så att lymfa läcker ut i tarmen och omkringliggande vävnad. 

Marc Daverdin, som har skapat norska lundehundklubbens databas som 

innehåller uppgifter om mer än 5 000 lundehundar, berättar om databasen och 

vad man kan göra. Ta gärna med egen dator så hjälper Marc alla att få en egen 

inloggning.  

Vi startar kl 10.00 och beräknar hålla på till kl 16.00. En lättare lunch blir det, 

liksom kaffe. 

Självklart blir det tillfälle till frågor och diskussion under hela dagen 

Pris: 250 kr inklusive lunch som betalas till klubbens pg 92 22 57-1. 

Anmäl dig per e-post eller sms till Cecilia Obitz på utsiraz@gmail.com eller 076-

808 59 63. Vi måste få din anmälan senast 22 september, anmälan är bindande. 

Välkommen till en mycket intressant dag! 

 

Styrelsen för SLS 
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Pseudopelade eller MMIFA 

hos Norsk Lundehund

Lundehunden är unik på många sätt och har ett flertal specifika särdrag.

Lundehunden är också en hundras där en mycket ovanlig typ av

immunologisk avvikelse förekommer.

I korthet kan sägas att denna avvikelse innebär att immunförsvaret angriper delar
av hudens hårsäckar, vilket leder till en lokal inflammation med hårlösa fläckar till
följd. Avvikelsen är ofarlig, men kan orsaka att hunden kliar sig.

I år publicerade vi en artikel om denna avvikelse i den veterinära tidskriften
Veterinary Dermatology (Bergvall Kerstin, Shokrai Arman, Clinical and histological
characterization of multifocal, spontaneous, multifocal, non-infectious alopecia in
Norwegian puffin dogs (lundehunds), Vet Dermatol 2014; 25:112-e32 ), där
tillståndet beskrivs både kliniskt med symtombild och på cellnivå och artikeln
redogör även för uppföljning av fall med redogörelse av behandlingsresultat.

Tack vare Svenska Lundehundsällskapet i Sverige distribuerades en enkät med
tidningen Lundehunden och med hjälp av engagemang från er lundehundsägare
inkom svar rörande 60% av beräknat antal hundar i Sverige. Hos dessa hade
fläckvis hårlöshet inte iakttagits hos 74 procent. Med hjälp av diagnosticerade fall
beräknas tillståndet förekomma i cirka 16 procent av den totala svenska
populationen. Den verkliga siffran kan givetvis vara något högre eftersom det kan
finnas hundar som inte blivit diagnosticerade.

Här nedan följer en sammanfattning av de i artikeln redovisade fakta vi kunnat
sammanställa rörande detta tillstånd.

Vad betyder Pseudopelade och vad står MMIFA för?

Pseudopelade of Brocq kallas ett tillstånd hos människa som innebär att den
drabbade får ett flertal hårlösa fläckar på huvudet, med till synes reaktionslös hud.
Immunförsvarsceller (eller lymfocyter) angriper hårsäckarnas mittdel och den
nedre delen av hårsäcken tillbakabildas. Det finns uppenbara likheter mellan
detta problem hos människa och den typ av fläckvis hårlöshet som kan uppstå
hos Norsk lundehund.
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Helt identiska är dock inte tillstånden och förkortningen MMIFA står för de
karaktäristiska förändringar som uppstår i dessa hundars hud och har därför
föreslagits som mer lämplig. Dessutom har termen Pseudopelade tidigare även
använts för en inte helt homogen grupp hårlösa tillstånd hos både hund och katt,
tillstånd som haft påtagliga skillnader från det som ses hos lundehundarna.

Mural mucinotic isthmus folliculitis alopecia (MMIFA) betyder hårlöshet till följd av
inflammation och slemämnen i och runt hårsäckens mittdel.

Vilka symtom får en hund med Pseudopelade eller MMIFA?

Hårlösa fläckar eller områden uppstår på ben, bål och/eller i ansikte. De hårlösa,
eller påtagligt tunnhåriga områdena är väl avgränsade och huden torr med tunna
mjäll/hudflagor och hårsäcksmynningarna har pluggar (”pormaskar”). Huden ser
för övrigt reaktionslös ut eller är lätt rodnad.

Majoriteten av hundarna visar tecken på klåda, vilken kan vara mild till måttlig
även om enstaka hundar har mer kraftig klåda. Klor och slemhinnor är normala
och ingen av hundarna visade tecken på allmänpåverkan. Tillståndet är lika
vanligt hos båda könen.

Hårlösheten kan långsamt tillta eller ha ett förlopp med perioder av förbättring och
försämring. Hårlösa fläckar kan försvinna medan nya uppstår. När håråterväxt
sker börjar den som regel i mitten av de hårlösa fläckarna så att ringformad
hårlöshet kan uppstå. Spontan, total avläkning förekommer inte eller är ovanligt.

När börjar hundarna visa symtom?

Symtom debuterar oftast i relativt ung ålder. Hos de hundar vi kunnat identifiera
med sjukdomen startade symtomen vid mellan 8 månader och 7 års ålder
(medelålder 2,2 år, medianålder vid debut 1,5 år). Årstid hade inte någon inverkan
på risk för insjuknande.

Däremot förekom ett samband hos tikar att debutera med symtom eller få
förvärrade symtom eller återfall i samband med löpning. Ingen av hundarna hade
haft någon annan sjukdom eller medicinering som föregick debut av symtom.
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Vad är det som sker i huden?

Med hjälp av hudbiopsier har vi

kunnat se att

immunförsvarsceller (framför

allt lymfocyter, men även

plasmaceller) angriper

hårsäcksväggarna i höjd med

området där talgkörtlarna

mynnar (isthmusdelen), se bild.

Detta skapar en inflammation i området som medför att hårsäcken blir utan
hårstrå. Inflammationen sträcker sig ut i området runt hårsäckens mittdel och kan
ibland nå ända ut till talgkörtlarna som då kan bli tillbakabildade. Hårsäckarnas
nedre delar, där hårlöken återfinns, skadas eller förändras inte.
Mucin, ett slemämne, ansamlas i inflammationsområdet. Överhuden blir
förtjockad och täckt av ett tjockare hornlager än normalt.
I själva hårsäcksmynningen bildas en plugg, som utvärtes syns som en
”pormask”. Inflammationen och den torra huden leder till att hunden kliar sig.

Har hundar med Pseudopelade eller MMIFA andra problem?

Hos tre hundar rapporterades även symtom på IL (intestinal lymfangiektasi), men
hos dessa tre hundar hade hårlöshetsproblemet debuterat 3-6 år innan symtom
på IL. En hund hade hjärtsjukdom och tre hundar var monorchida. Sammantaget
finns inga bevis för att detta tillstånd ska vara förknippat med andra sjukdomar.

Hur utvecklas sjukdomen? Kan den behandlas?

Uppföljningstiden av hundar med MMIFA uppgick till mellan ½ till 12 år, i snitt
cirka 3 år.
Spontan, fullständig avläkning förekom som regel inte. Nio av 10 hundar utan
medicinsk behandling fortsatte att ha symtom under hela uppföljningstiden.
Hårlösa områden kunde dock helt eller delvis växa igen, medan nya hårlösa
fläckar dök upp på andra ställen.

Schampon av varierande sorter, utvärtes medel innehållande tjära, mjukgörande
och återfuktande medel eller fettsyror hade alla gemensamt att de fick huden
mjukare och mindre torr, men påverkade för övrigt inte tillståndet till det bättre.



Antiparasitära medel, antibiotika eller fettsyror hade använts i vissa fall, men gav

ej effekt. Kortison kunde minska klådan, men var i övrigt som regel ineffektivt,

med ett enstaka undantag. Ciklosporin (Atopica vet) var däremot generellt

effektivt för kontroll av hundens symtom.

Till vänster: hårlösa fläckar vid MMIFA/Pseudopelade. Till höger: samma hund  efter behandling.

Sammanfattningsvis orsakar MMIFA en ofarlig, men oftast kliande, fläckvis
hårlöshet hos lundehund, orsakad av ett immunologiskt angrepp av hårsäckarnas
mittdel, vilket även kan skada hudens talgkörtlar. Sjukdomen är inte helt ovanlig
inom rasen och kan vid behov behandlas. Eftersom tillståndet är ofarligt och
avelsbasen inom rasen är påtagligt snäv bör den här typen av problem hos
hunden inte medföra orsak att uteslutas ur avelsprogram.

Ett stort tack till Svenska Lundehundsällskapet, alla ägare och sist, men inte
minst, till alla trevliga lundehundar som jag genom detta arbete haft förmånen att
få träffa!

Leg.vet Kerstin Bergvall

Specialist i hundens o kattens sjukdomar
Specialist i dermatologi hund o katt
Diplomate of European College of Veterinary Dermatology

Foto: Arman Shokrai, Kerstin Bergvall
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Allt började med en 
sensommarförälskelse i Norge…  

 
September 2012 reste jag och min mamma till Trondheim för att ställa ut mina 
vita herdehundar. Under resans gång diskuterade vi olika hundraser och vilken 
hund som skulle passa mamma då hon började se fram emot att gå i pension och 
äntligen skulle få tid över för en liten valp.  
 
Vi hade läst och kikat lite på Norsk lundehund, men hade aldrig riktigt hälsat på 
någon sådan. På Trondheim Hundefestival fick vi tillfälle att hälsa på flera 
individer och deras trevliga ägare och förälskelsen var ett faktum.  
 
På vägen hem från Trondheim pratade min mamma inte om annat än 
lundehundar och hundutställning. Själv satt jag bara och log eftersom jag under 
helgen hade plockat hela tre certifikat och fått en norsk utställningschampion.  
 
Eftersom jag har några års erfarenhet av hundar och är lite mer insatt i hur man 
kollar upp stamtavlor och så vidare så startade jag operation ”lundehunds-
spaning” för att hitta en finfin liten hund till mamma.  
 
Efter några veckors tid så hittade jag en kull som skulle vara leveransklara i 
november, en månad innan min mamma gick i pension. Jag tog kontakt med 
uppfödaren och allt kändes jättebra, varpå jag ringde till mamma och berättade att 
det skulle flytta hem en liten lundis-tjej till henne och pappa inom kort. Det blev 
stor uppståndelse och den blev inte mindre när jag berättade att hunden fanns i 
Holland.  
 
Uppfödaren skickade alla papper, så som exportstamtavla med 
registreringsnummer och chipnummer, köpeavtal och vaccinationsintyg och jag 
fyllde i importblanketten som man måste skicka in till Jordbruksverket. 
 
Vi betalde avgiften för importtillståndet och funderade på hur vi enklast skulle lösa 
transportfrågan. Då fick vi ett erbjudande som var alldeles fantastiskt! Ett par från 
Tyskland skulle nämligen ta med sig en kullsyster till Sverige när de reste norrut 
med sin husbil och de sa att de gärna kunde ta med mammas lilla valp också.  
 
Nu blev det plötsligt lite ont om tid eftersom vi precis hade skickat papperen till 
Jordbruksverket och deras handläggningstid är runt 2 veckor. Vi ringde därför och 
förklarade situation. Vi fick ett väldigt trevligt bemötande och kvinnan vi pratade 
med sa att hon skulle göra det hon kunde för att vi skulle hinna få 
importtillståndet. Det tog inte mer än några timmar så plingade det till i inkorgen 
och vi hade fått tillståndet vi behövde för att få importera valpen. 
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Paret från Tyskland, som 
var så hjälpsamma med 
transporten, skulle i sin tur 
köpa en valp ifrån en 
uppfödare i Sverige, så vi 
möttes hemma hos den 
uppfödaren och det var 
verkligen en glädjens dag 
för alla valpköpare!  
 
Det finns många 
anledningar till att man vill 
importera en hund. 
Kanske man vill bidra till 
nya blodslinjer för den 
svenska aveln, kanske 
man hittar en uppfödare 
som man helt enkelt 
tycker mycket om, eller 
bara det att man hittar en 
kull som man tycker 
verkar vara riktigt fin. Jag 

fick förtroende för uppfödaren, tyckte kullen verkade vara väldigt fin och allt 
stämde, därför blev det en valp från Holland för vår familj. 
 
Det är både spännande och roligt att importera en hund. Själva pappersexercisen 
är i själva verket inte så svår som man först kan tro. Det svåra är nog att hitta en 
riktigt bra hund hos en uppfödare som man känner tillit till, trots att man kanske 
inte har hälsat på varken föräldradjuren eller uppfödaren själv.  
 
Och hur gick det med den lilla lundehunden sedan då? Jo, idag lever lilla ”Mette” 
ett alldeles förträffligt liv tillsammans med mina föräldrar och hon förgyller 
verkligen deras tillvaro med sitt underbara och busiga väsen. Mette tar med sig 
mina föräldrar på diverse äventyr. Husbilen går varm mellan olika utställningar. 
 
Mette har tryggt guidat min mamma genom spårskogen och blivit svensk 
viltspårchampion, hon har lärt min pappa att korvmackan måste man alltid ha 
stenhård bevakning på om man vill ha den kvar, och hon drar sig inte ett 
ögonblick för att charma allt i sin väg. Hon är bästa vän med mina vita herdar och 
hon är det bästa varselsystem som finns, ingen kan obemärkt gå in i vare sig 
huset eller husbilen till mina föräldrar utan att få trumhinnorna allvarligt 
påverkade.  
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 Mette tar också 
jobbet som 
personlig tränare 
på största allvar 
och håller mamma 
i form genom 
deras långa och 
många strövtåg 
genom skogarna.  
 
Dessutom har 
hon, på ett sätt 
som bara en hund 
kan, bidragit till att 
mamma har fått 
ett helt nytt 
nätverk av vänner, 
allt från trevliga 
lundehundsfolk 
runt om i Sverige 
till roliga 
träningskompisar 
på hemmaplan.  
 
Det är inte alltid 

som en förälskelse 

håller i sig, men 

den här gången 

utvecklades det till 

en livslång kärlek 

för rasen Norsk lundehund och vi ångrar inte en sekund att vi tog steget och 

importerade lilla Mette. 

Linda Johansson 

 

Fotnot: matte heter Ann-Cathrine Johansson och Mette heter Mad as a Hatter of 

Vorkosmia 
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Otroligt, men sant. Dags för julannons! 

Nummer 4 av Lundehunden kommer i början av december. Om du vill 

sätta in en julhälsning i form av en annons så behöver redaktionen den 

senast 24 november. 

Skicka den gärna som färdig pdf-fil och gör den i A5-format. Mejla den till 

redaktion@lundehund.se. Priser för olika annonsstorlekar samt klubbens 

plusgironummer finns på sidan 3 i denna tidning. Observera att annonsen 

ska vara betald innan publicering. 

 

Lundehunds-

kalender 2015 

Vi behöver bilder, många 

bilder, gärna händelsebilder 

till nästa års almanacka.  

Har din hund gjort något 

tokigt, roligt som du lyckades 

fånga på bild? Mejla in 

bilden/bilderna till Cecilia 

Obitz, utsiraz@gmail.com, 

senast 3 november och gör 

samtidigt gör din 

kalenderbeställning. 

Kalendern kommer att kosta 

75 kr plus porto.   

 

 

                                               47 

mailto:redaktion@lundehund.se
mailto:utsiraz@gmail.com


Stockholm Hundmässa 13-14 december 

Som vanligt ska klubben ha en rasmonter på Stockholms hundmässa i 

Älvsjö 13-14 december.  

 

Men vi 

behöver hjälp 

av dig som är 

uppfödare 

eller erfaren 

lundehunds-

ägare att 

bemanna vår 

monter båda 

dagarna 

mellan nio på 

morgonen och 

sex på 

kvällen. Vi 

behöver 

förstås även 

hundar att 

visa upp. Vi 

delar upp 

dagarna i flera 

pass så ingen 

behöver stå 

mer än fyra 

timmar. 

 

Så uppfödare, ta chansen att träffa blivande valpköpare! Du kommer inte 

att ångra dig. Vår monter lockar alltid mängder med förtjusta besökare.  

Kontakta Cecilia Obitz på utsiraz@gmail.com 
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Norska databasen  

om lundehundar 
Först vill jag tacka alla som kom på «minikursen» i Morokulien om hur man 

använder databasen. Det var roligt att så pass många har intresse av att använda 

den. Det är ett fantastiskt jobb som Marc Daverdin har gjort för klubben. 

Databasen förbättras stadigt och det senaste Marc har gjort är att du kan leta 

efter en tik till en hanhund och inte bara en hanhund till en tik. Det är ett viktigt 

verktyg i avelsarbetet när du ska hitta en potensiell partner. Du kan välja mellan 

hela Sverige, ett visst område i Sverige eller utlandet . Testa! 

Jag hjälper Marc med uppdateringar och nu behöver jag hjälp. I databasen finns 

över 850 hundar med okänd status, det vill säga att vi inte vet om hundarna lever 

eller är döda. Jag har börjat kolla i gamla papper för att försöka hitta dem, men 

jag behöver hjälp av er i Sverige. Om du loggar in dig i databasen och ser att det 

står ett hundnamn med  liten text antingen under «Mine hunder» eller «Mitt 

oppdrett» och om du vet något om hundens status så vore jag tacksam om du tar 

kontakt med mig antingen per epost mereteevenseth@yahoo.no eller via ett PM 

på min facebooksida.  

Kolla in databasen! 

Gå in på http://www.daverdin.com/nlk och följ anvisningarna. 

Den här databasen har Marc Daverdin i Norge arbetat med i några år på 

uppmaning av klubbens styrelse och avelsråd. Vi hoppas att med tiden få med allt 

om lundehundarna i Norge och andra länder 

Den 25 augusti i år fanns där 5 295 lundehundar, fördelade på 2 677 hanhundar 

och 2 618 tikar. Olav Runde og Marc Daverdin började tidigt att lägga in hundar 

så att databasen kunde visas upp på Værøyträffen 2012. Därefter har Gerd 

Haugen och Merete Evenseth från Norge och Susanne Stig Hansen från 

Danmark varit aktiva och lagt in allt vi har av upplysningar. 

I dag är alla nu levande hundar i Norge och ganska många i de andra länder, som 

vi vet om, inlagda, så att om du går in på länken och följer anvisningarna för att få 
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 ditt passord, så kan du lägga in bilder, resultat, sjukdomar etc på din hund. Detta 

är ett viktigt verktyg för klubben, medlemmar och entusiaster. Uppfödare som 

önskar att hitta en parringspartner till sin tike/hanhund, kan kolla hundar i sitt eget 

område, land och andra länder, för att kunna göra de bästa valen. 

Ägarupplysningar kan man genom att vända sig till sig till 

fylkeskontakten/avlsrådet i Norge. 

Ju fler lundehundsägare som använder sig av databasen, ju mer värdefull blir 

den. 

 

Hur man kan ge upplysningar till databasen 

Det är inte alla som vill registrera sig med en egen profil i databasen, men som 

ändå gärna vill ge upplysningar om sina hundar. Det kan man enkelt göra, men 

man måste ha en dator och göra följande: 

1. Skriv in adressen: 

http://www.daverdin.com/NLK/Publikk/Innmeldinger.aspx 

2. Fyll i namn och adress i formuläret och din epostadress. 

3. Välj ämne som du vill ge upplysningar om och fyll i det som kommer upp. 

4. Tryck på «send» knappen när du är färdig, och du har gjort ditt för att 

hålla databasen levande. 

Det som sker är att vi får besked om denna upplysning, och vi registrerar det som 

du vill ha gjort. Ett besked sänds till din epostadress med en gång för att visa att 

vi har mottagit din upplysning. Ett nytt besked sänds när vi har behandlat din 

uppdatering. Enkelt och lätt för dig, och du hjälper oss en massa. Vi är bara några 

frivilla som gör detta som på ledig tid  så det kan ta litet tid innan vi har gjort 

uppdateringen. 

Tusen tack för hjälpen!. Vi som håller på med databasen är mycket tacksamma. 

Merete Evenseth, NLK 

(fritt översatt av Annika Ågren) 
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Hur man gör en hundsäng av en gammal tröja! 
 
På mindre än 30 minuter kan en gammal ylletröja bli en mysig hundsäng. Du 

behöver bara en nål och tråd samt stoppning! 

 

Lägg tröjan ut platt. Om det är en ylletröja bör du ”filta” den först. Sy med en 

grov nål ihop ärmen med tröjan ca ner till armbågen (visad i rött garn för att göra 

stygnen mer synliga). 

Vik upp nedre kanten av tröjan och placera ärmarna under den. Sy ihop ärmarna 

och lägg sen tillbaka nedre kanten av tröjan över ärmarna, fäst ärmarna med 

tröjans framstycke 

Tänk på att du ska stoppa ärmarna, så se till att sy endast genom det översta 

lagret. 

Gör en rak söm från en "armhåla" till den andra. Skapa en välvd form för att 

göra en rundare säng. Glöm inte att gå igenom båda lagren av tröjan. Du bör nu 

ha en "kanal" som ska fyllas med vadd eller gamla trasor (eller remsor av gamla 

tröjor). Stoppa tills du får en korv-liknande ring.  

Sy ihop halsöppningen Sängen är klar.  Det tog längre tid att skriva detta än att 

göra sängen, så enkelt och snabbt gör du den! 

http://www.wikihow.com/Make-a-Cat-Bed-from-an-Old-Sweater
http://www.wikihow.com/Fold-a-Shirt
http://www.wikihow.com/Backstitch



