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Kallelse till Årsmöte 
 
 
Svenska Lundehundsällskapet hälsar Dig välkommen till årsmöte 
lördagen den 5 maj 2007 kl. 12:00. 
Plats: Sollentuna/Tegelhagen, se vägbeskrivning nedan. 
 
Årsmöteshandlingar kan hämtas på www.lundehund.se eller 
beställas hos Eva Pretkelis , 0523-54104. 
 
Motioner till årsmötet skall ha inkommit skriftligen till Eva Pretkelis, 
Yllene Sörgården 3, 45071 Fjällbacka eller mailas till 
tant.eva@home.se  senast den 23 april 2007. 
 
Vägbeskrivning. 

E18 tag av vid Järva krog in på E4:an norrut. 

Från E4:an norrut, fortsätt norrut förbi Järva krog tag av höger vid Kista S/Silverdal tag direkt höger 
och sedan vänster i rondellen. 

Från E4:an söderut kör förbi avfart mot Sollentuna C och tag av höger vid Kista S/Silverdal, sväng 
vänster direkt över motorvägen och tag vänster i rondellen. 

Gemensamt: Fortsätt ner mot nästa rondell och tag vänster in på Sollentunavägen, fortsätt rakt fram 
till OK macken tag då höger (skylt Edsviken) och sedan höger igen så är ni på Skogstorpsvägen. Följ 
vägen rakt ner mot vändplan och gästparkeringen finns på höger sida alt parkeringen på skolan precis 
bakom gästparkeringen.  
 
Parkerar gör du på gästparkeringen längst ner vid vändplan eller på skolans parkering 
(Tegelhagsskolan) strax ovanför gästparkeringen. Följ SLS skyltar från parkeringen till lokalen.  
 
OBS! Hund får ej medtagas in i lokalen 
 
Efter årsmötet tar vi en gemensam lundehundspromenad till grillplatsen där Svenska 
Lundehundsällskapet bjuder på korv med bröd och fika. 
 
 
 
Ring gärna till Cecilia Obitz, tel 08-541 370 47, och berätta om du kommer så vi vet hur 
många korvar och bröd vi ska ladda upp med! 
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Verksamhetsberättelse 2006 
 
Årsmötet i Svenska Lundehundsällskapet ägde rum lördagen den 13 maj  
2006 i Sälgsjön, Gävle med 10-tal medlemmar närvarande.  
 
Till ordförande för mötet valdes Sofie Weibull och till sekreterare valdes Cecilia Obitz.  
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ulla Samuelsson och Maria Hedström.  
 
Verksamhetsberättelsen för år 2005 inklusive ekonomisk rapport lästes upp, godkändes och 
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
Vid årsmötet valdes följande styrelse som konstituerade sig enligt  
följande: 
 
Ordförande:  Cecilia Obitz 1 år 
Vice ordförande Sofie Weibull 1 år kvar 
Kassör  Anette Virhage omval 2 år 
Sekreterare  Eva Pretkelis 1 år kvar 
Ledamot  Annika Ågren nyval 2 år 
Suppleant  Åsa Englund  omval 2 år 
Suppleant  Ragnhild Karlsson 1 år kvar 
Suppleant  Birgitta Blomkvist 1 år 
 
Till revisorer valdes Peter Jensen och Solweig Bastemark. Till revisorsuppleanter valdes Hans 
Gustafsson samt vakant.  
 
Till valberedning valdes Malin Virhage samt de övriga två platserna vakanta. 
 
På årsmötet delades pris ut till följande hundar: 
VP Årets Lundehund 2005 DK u CH Palunas Skoll Herason, ägare Mary Kvarnström 
Aktivitetspris till viltspårschampion Kveikja Evert Gjafar, ägare Annilie Pettersson 
Aktivitetsdiplom för genomfört MH till Skreppeng´s Ole Brumm, ägare Eva Pretkelis 
 
Ordförande avslutade mötet med att tacka alla medlemmar som arbetat för  
klubben på olika sätt under det gångna året. 
 
Efter årsmötet var det lundehundsträff. Ett tiotal pigga och glada lundehundar som 
tillsammans med sina ägare gick en uppfriskande skogspromenad.  
Efter promenaden intogs en god skogslunch, korv och hamburgare innan dagen var slut och 
alla vände hemåt. 
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Under året har följande personer varit ansvariga i de olika kommittéerna: 
 
Avelsråd/RAS Monika Jansson 
Valphänvisning Eva Pretkelis och Sofie Weibull 
Rasinformatör Sofie Weibull 
Utställningsansvarig Elin Müller och Cecilia Obitz 
Hemsidan/webmaster Lars Olov "Nemo" Ånséhn 
Redaktion/tidningen Annika Ågren, Åsa Englund och Maria Hedström 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio styrelsemöten av dessa har åtta varit 
telefonmöten. De övriga två mötena har ägt rum i Gävle och i samband med Hund 2006 på 
mässan i Älvsjö. Styrelsen har vid samtliga möten varit beslutsför. 
 
Svenska Lundehundsällskapet har också varit representerad vid de möten som Svenska 
Spets- och Urhundsklubben kallat till. 
 
Styrelsen har under året fortsatt att arbeta enligt de uppgifter som står inskrivet i 
klubbens stadgar. 
 
Avelsrådet/RAS 
Klubben har färdigställt och skickat in Rasspecifika Avelsstategier (RAS) till Svenska Spets-
och Urhundsklubben (SSUK) som godkänt dokumentet för vidare godkännande av Svenska 
Kennelklubben (SKK). 
 
En funktionär har gått SKK:s Avelsrådsutbildning steg 1 i november. 
 
I november höll Svenska Lundehundsällskapet den första uppfödarträffen för rasen. 
Föredragande var Ingvild Esperlien, kennel af Vinterskogen, Anneli Häggblom, kennel Eriksro 
och Monika Jansson, kennel Mountjoy. Träffen hölls i Sollentuna med ett 20-tal uppfödare 
varav flertalet är nya som uppfödare på Norsk Lundehund. 
Deltog gjorde även ordförande för Norsk Lundehundklubb liksom uppfödare från Norge och 
Finland.  
 
Rasinformation 
En informationsfolder om Norsk Lundehund och rasklubben har tagits fram. 
Svenska Lundehundsällskapet deltog i december på Hund 2006 med ny en rasmonter. 
I montern kunde intresserade besökare få klubbens informationsfolder, köpa jubileumsboken 
från 2002, siluetter m.m. samt ställa frågor till monterpersonalen och se och klappa på 
lundehundar. 
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Utställningsverksamheten 
I juni hölls en inofficiell utställning i Vaxholm som dömdes av Patric Ragnarson, som utsåg 
Amber, ägare Anki Karlsson, Sundsvall, BIR-valp, Eriksro Fantastic Bull, ägare Chatarina 
Widlund, Karlstad, BIM-valp Mountjoy Vilda Ville, ägare Anki Karlsson, Sundsvall till BIR och 
Boromir Månfrid Månfaxe, ägare Siv Kvarnström, Fjärdhundra till BIM.  
Utställningen hade samlat 20 anmälda hundar och en hel del besökare. Innan utställningen 
ordnades en snabbkurs i handling för våra utställare som aldrig deltagit på en hundutställning 
förut. 
Arbetet med den officiella utställningen och gränsträffen i Morokulien  
28-29 juli 2007 har fortgått under hela året. 
 
Hemsidan 
Klubbens hemsida hålls kontinuerligt uppdaterad av vår duktiga webbmaster  
och i december togs Svenska Lundehundsällskapets nya hemsida i bruk på www.lundehund.se  
 
Tidningen 
Vår fina klubbtidning Lundehunden har utkommit med tre nummer i  
A5-format med ett sammanlagt sidantal på 130 sidor. 
 
För Svenska Lundehundsällskapets styrelse 
 
Cecilia Obitz 
ordförande 
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Verksamhetsplan 2007 
 
 
Den övergripande uppgiften för Svenska Lundehundsällskapet står inskriven i våra stadgar 
och innefattar att klubben ska skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren 
och hundägandet genom att 
 
* väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda 
hundar 
* Informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård 
* Bevaka och arbeta med frågor som har ett avgörande allmänt intresse för hundägaren och 
hundägandet 
 
Styrelsen 
Styrelsen i Svenska Lundehundsällskapet ska ha minst fyra protokollförda styrelsemöten, 
kalla till årsmöte innan maj månads utgång. 
Styrelsen ska också utse representanter som deltar i möten anordnade  
av SSUK. Samt anmäla till SSUK om Svenska Lundehundsällskapet avser att deltaga  
på årets SSUK-fullmäktige och i sådant fall anmäla utsedd representant  
till SSUK-fullmäktige och dennes suppleant. 
 
Fortsätta med fortbildning av våra klubbfunktionärer och arbeta för ett ökat medlemsantal i 
Svenska Lundehundklubben. Styrelsen ska vara öppen och lyhörd för alla medlemmars idéer 
och i möjligaste mån uppfylla önskemål som gagnar och utvecklar klubben. 
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Verksamhetsplan för 2007 från SLS kommittéer 
 
Avelsråd/RAS 
 
Valphänvisning 
Att fortsätta ha två valphänvisare. Att jobba för att få fler lundehundsägare att ställa sig 
till förfogande när det är folk som är intresserade av att träffa lundehundar. Detta  
är en åtgärd för att minska trycket på de uppfödare som står på hemsidan. 
 
Rasinformation 
Att delta med en rasmonter på Hund 2007 
 
Utställningsverksamhet 
Genomföra den officiella utställningen i Morokulien den 28 juli med gränsträff med Norsk 
Lundehundklubb.  
Diskutera samarbete med Svenska Buhundsklubben om gemensam utställningsverksamhet. 
 
Hemsidan www.lundehund.se 
 
Redaktion/tidningen 
Har som mål att ge ut tidningen Lundehunden med fyra nummer, ett nummer varje kvartal. 
Redaktionskommittén och styrelsen har ett gemensamt planeringsmöte för tidningen 
Lundehunden under våren 2007. 
 
Aktivitetsombud 
Försöka engagera lokala aktivitetombud och få dem att ordna lokala aktivitetsträffar för 
dem som är intresserade av Norsk Lundehund. 
 
Internationellt samarbete 
Delta i det internationellt samarbete tillsammans med våra systerorganisationer och med 
Norsk Lundehundsällskap som huvudman. 
 
Utbildning 
Skicka våra klubbfunktionärer som vill och behöver på utbildning. 
 
 

För Svenska Lundehundsällskapets styrelse 
 
 
Cecilia Obitz 
Ordförande
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Äntligen vår och klubben 
fyller faktiskt 30 år! 
 
Ja, äntligen har våren kommit till Stockholms skärgård. Vintern har släppt sitt 
grepp om naturen och vikarna ligger isfria. Fiskmåsarna skriar i skyn och står 
man mot en södervägg och blundar så känns det nästan som om sommaren var 
här. 
Hundarna älskar att ligga och solbada på gräsmattan och missar faktiskt en och 
annan helgflanör som går förbi på vägen. Småfåglarna kan lugnt samla hundhår 
till sina bon utan att bli avbrutna av jagande lundehundar. 
 
Hundflocken utökades i förra veckan med två lånehundar Wilma och Jalte, eller 
”hårbollarna” som barnen döpte dem till. Wilma och Jalte är två shetland 
sheepdog som bott hos oss ett par dagar då deras husse och matte varit på 
semester. 
Efter en lång skogspromenad med ”hårbollarna” och lundehundarna kunde vi 
konstatera att det är skönt med en ras som inte tar med sig skogen hem, för i 
”hårbollarnas” päls satt lera, små pinnar, fjolårets kardborrar och löv.  
Vi kunde också konstatera att fästingarna har vaknat till liv igen så nu är det 
dags att överväga valet av fästingmedel till hundarna. 
Jag är alltid lika tveksam till att sätta bekämpningsmedel i pälsen på hundarna, 
men i år tror jag att jag måste välja mellan pest eller kolera för på radion talar 
man om att det väntas en explosion av fästingar eftersom vintern inte varit 
tillräckligt kall för att de små krypen skulle stryka med. 
 
I år är det 30 år sedan klubben bildades den 7 maj 1977 och nästan på dagen 
trettio år senare ska vi ha årsmöte, närmare bestämt den 5 maj. Årsmötet 
kommer att hållas i Sollentuna och avslutas med en gemensam 
lundehundsträff/promenad med korvgrillning. 
 
Många är de personer som genom åren drivit klubben framåt och gjort att vår 
klubb kunnat överleva till idag. En klubb blir ju det medlemmarna gör den till och 
det känns glädjande att läsa på hemsidans ”forum” att det knyts kontakter runt 
om i landet mellan lundehundsägare. 
Kanske är dessa kontakter embryot till uppstarten av regionala aktivitetsombud, 
skriv gärna en rad till tidningen eller ring någon i redaktionen och berätta om era 
träffar. 
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Planeringen för utställningen i Morokulien går vidare och jag hoppas att ingen har 
missat att Sverige och Norge har en gemensam utställning och gränsträff den 
28-29 juli. Det kommer att bli många lundehundar och mycket lundehundsprat 
den helgen och jag hoppas att vi kommer att ses där.  
Mer information om vad som kommer att hända under helgen läggs ut på 
hemsidan vart efter det blir färdigt. 
 
Ha en bra vår tillsammans med din lundehund och jag hoppas att vi ses på 
årsmötet den 5 maj! 
 
Cecilia Obitz 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du ställa upp? 
 

Det kommer en del förfrågningar från intresserade hundköpare som 
vill titta lite närmre på Lundehundar. Vi skulle behöva 
Lundehundsägare som vill öppna sina hem och visa sin/sina hundar för 
potentiella Lundehundsköpare. Ni kan höra av er till mig via brev, 
epost eller ringa. 
 
SLS Rasinformatör 0930-30001  
Sofie Weibull  070 - 680 62 02 
Västerlångvägen 20 sofie@sofieweibull.se  
914 92 LÖGDEÅ 
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Puh eller tack och lov för 
hårfärgningsmedel 
 
För drygt tre år sedan var det dags att köpa en ny lundehund. Efter lite letande hittade 
jag en hanvalp, som fick jag lov att komma och titta på. Det var en valp i Norge. Valpen 
fanns närmare bestämt i Vormsund på kennel Skreppeng.  
Egentligen är det ganska onödigt att åka och titta på valpar. De är ju alltid charmiga och 
söta. En av valparna hade uppfödarna funderat ut skulle passa mig. Skreppeng´s Ole 
Brumm. När han var åtta veckor åkte jag och en kompis tillbaka och hämtade hem honom. 
Första tiden med Puh var okomplicerad. Han sov snällt på nätterna, åt sin mat med god 
aptit och blev rumsren fort. Jag hade fortfarande inte insett att hårfärgningsmedel ingick 
i det man behöver för att ha en Puh. För att färga honom? Nej. För att dölja alla gråa hår 
man får. 
På sommaren 2003 var vi med på en babyagilitykurs. Där fick vi lära oss grunderna för 
agilityträning. Inga hinder i egentlig mening.  
Puh sprang mellan hinderstöd till en skål med godis, han sprang genom pappkartonger, han 
trampade på lock och lärde sig att följa min hand. Han var helt klart an av de bästa i 
gruppen. Jag var imponerad och det var instruktören med.  
På vintern 2003 lärde sig Puh att puha sig. Det går i korthet ut på att hålla sig på lämpligt, 
i hans ögon, avstånd när matte eller husse vill något.  
Om Puh märkte att det var något på gång höll han sig undan. Det var säkert något roligt 
som han skulle gå miste om om han kom till oss.  
Det bästa exemplet är när vi hade ett gäng här för att göra julgodis. Vi har som tradition 
att samlas här och göra knäck, kola, marsipangodis, brända mandlar och annat smått och 
gott. Godiset sätts ut på trappan för att svalna. Vårt hus har två ingångar. Frampå kvällen 
ville Puh gå ut. Instruktören från babyagilitykursen var hjälpsam och släppte ut honom. 
Genom dörren där godiset inte var. Hon höll koll så att han inte skulle smita runt och hitta 
det. När hon skulle ropa in honom insåg han att han höll på att gå miste om något – han höll 
sig på behörigt avstånd.  
Eftersom vi inte äger en håv fick vi sätta ut Puh-vakt. En annan godistillverkare erbjöd sig 
frivilligt att spana på Puh medan hon rökte. Det var 15 minusgrader, det bekom inte Puh, 
men vakten frös. Hon fick stå i vårt badrum med fönstret öppet i 45 minuter innan Puh 
hade bestämt sig för att komma in. 
Tack och lov för hårfärgningsmedel! 
På våren började vi nybörjarkurs i agility. Det var intressant. Puh kom ihåg övningarna från 
förra sommaren och i början av kursen var han klassens klart lysande stjärna.  
När övningarna blev svårare började han, ja just det puha sig. Han gick ett par meter bort 
och satte sig för att spana in vad de andra gjorde och gick inte att få tag i. När han fattat 
vad det hela gick ut på gjorde han det av hjärtans lust och ville inte sluta.  
Ett fint exempel är när vi började träna däcket. Vi hade ett mopedhjul som en person höll 
i. En medhjälpare höll i Puh som skulle skutta igenom och få en godis av mig. När han väl 
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fattat det hoppade han fram och tillbaka hur många gånger som helst, ingen annan kunde 
träna däcket för jag fick inte tag i honom och så fort däcket hamnade i läge sprang han dit 
igen. Vi fick bryta däckträningen och låsa in hjulet.  
Den stackars instruktören hade ingen kurs den hösten. Puh kunde ju dyka upp på 
fortsättningskursen.  
Tack och lov för hårfärgningsmedel! 
Jag fortsatte träningen på egen hand, men fick akta mig noga för att göra samma övning 
mer än två gånger. Då hakade han liksom upp sig och höll på med den själv. Praktiskt på ett 
sätt, men man kommer ju inte vidare. Det hindret vi hade tränat på sist var givna 
favoriten. Det han tyckte var svårast var säcken så den var jag tvungen att träna mer.  
När vi var på vår första träningstävling diskade vi oss på det hindret. Han vände och 
sprang igenom en gång till när han kommit ut. Som tur var fick vi göra klart banan. Jag tror 
han kutade tillbaka till säcken tre gånget till innan vi var i mål. Tack och lov för 
hårfärgningsmedel! 
En av mina tåligaste kompisar tränade med oss hela sommaren och hösten och rätt som det 
var hade Puh fattat vad jag gjorde på banan. Det var meningen att han skulle ta hindren i 
den ordningen och inte göra en egen bana av tunnlar och hopp.  
Nu har vi tävlat flera gånger med ett för oss bra resultat. Han river ibland och vi har svårt 
att hinna runt på tillåten tid, men både vi och publiken har kul.  
Vi har till och med blivit en speakers favorit så när vi ska in ropar han ut det massor av 
gånger och han berättar om Puh och lundehundar. Ganska många kommer fram efter 
målgång och vill prata med mig och gulla med Puh. Hade det varit tvärtom hade nog jag 
behövt ännu mer hårfärgningsmedel! 
Med båda mina andra lundehundar har jag tränat blodspår. Ronja blev rasens första 
viltspårschampion i Sverige och Birk var två tredjedelschampion när han flyttade till min 
pappa och träningen kom av sig.  
Det här skulle nog gå enkelt med Puh. Trodde jag. Han tyckte det var jätteskumt. Han gick 
några steg sedan försökte han rusa hem. Efter ett par försök vågade han smyga sig ut på 
spåret. Då märkte han att jag följde efter. Då bar det av hemåt igen. Av en bekant fick 
jag tipset att lägga köttbullar i spåret. Då gick det lite bättre. Han smög i snigelfart 
framåt och mumsade i sig köttbullebitar. Tack och lov för Mamma Scan.  
När Puh kom fram till spårslutet upptäckte han något fasansfullt. Där hade ett rådjur 
glömt sitt ben. Hemåt i ilfart!  
Nu började jag fundera på om det här verkligen skulle fungera, någonsin. Det är tur man 
har kamrater som stöttar en när det känns motigt. De berättade om alla omöjliga hundar 
de hört talas om och haft själva, jämfört med dem var Puh enkel. Sagt och gjort. Vi 
fortsatte träna.  
Rätt var det var kunde jag strunta i köttbullarna och jag höll på att trilla i ett dike när jag 
plötsligt kände någon som drog i rådjursbenet när vi var på väg hem. Vem kunde det vara? 
Det var väl aldrig Puh? Jo, visst var det Puh.  
Nu kan jag bära hem honom i benet. Han hänger sig fast i det som den värste terrier.  
Nu i höst har vi gått på spårkurs. Det är jag och några jägare med riktiga hundar, det vill 
säga jakthundar. Varken kursledaren eller de andra deltagarna hade så mycket till övers 
för Puh i början. Sist ville en av dem inte ens fika med oss på slutet. Puh hade klarat sitt 
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spår jättebra och hans tax hade bara velat. Taxen hade försökt hitta och hittat färskvilt 
som han gick av på hela tiden. Han började till och med driva. Puh fick hans bulle av 
kursledaren. Den hade ju varit torr till nästa gång.  
Vi har hunnit starta på två prov. Han är godkänd i anlagsklass och har ett andrapris i 
öppenklass. Skotten klarar han galant. Jag behöver väl inte tala om att de andra på kursen 
inte har startat alls. Det är ju tur för dem att det finns hårfärgningsmedel! 
Vad vill jag nu säga med det här? Jo, ge aldrig upp. Inte ens med en lundehund.  
De fixar allt (åtminstone det mesta). Man måste bara orka kämpa på och fundera ut andra 
sätt att få dem att fatta vad det går ut på.  
Mina planer för våren är att träna lydnad och att fortsätta med spårproven. Det skulle 
sitta fint med en champion i huset igen. Lydnadsträningen kommer säkert att vara en stor 
utmaning, men det är inget som skrämmer mig. Det finns fortfarande hårfärgningsmedel på 
hyllorna på ICA. Jag har kollat. 
Tack till Laila och Trygve på kennel Skreppeng för att jag fick köpa Puh. Han har lärt mig 
massor. 

             
  Eva Pretlelis 
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SVENSKA KENNELKLUBBEN 
 
Statistiska centralbyråns statistik visar: 

Detta är Medel-Karo! 
 
Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är den typiska svenska hunden fem år gammal och bor 
i Stockholm med en familj. Medel-Karo är troligtvis en schäfer, labrador retriever, golden 
retriever eller av blandras. Medel-Karo heter förresten knappast Karo utan Ronja eller 
Bamse. Medel-Ronja är registrerad i Svenska Kennelklubben och veterinärvårdsförsäkrad. 
 
Ja, detta är något av allt det som kom fram i SCBs stora undersökning av svenskarnas 
innehav av sällskapsdjur i kombination med Svenska Kennelklubbens egen statistik och 
Agrias namnlista. Huvudsyftet med undersökningen var att kartlägga antalet sällskapsdjur 
i Sverige och vad gäller hundarna finns det i dag över 700 000 hundar i Sverige. 552 000 
hushåll (13 %) har hund vilket innebär att det finns en hund i vart åttonde svenska hem. 
Bland barnfamiljerna är siffrorna ännu högre och där har nästan var femte familj en hund. 
Det innebär att en betydande del av befolkningen och däribland många barn får del av den 
ökade livskvalitet som hundägandet för med sig. Många hundägare är också föreningsaktiva 
och deltar i utbildningar tillsammans med sin hund, vilket borgar för trygga och glada 
hundar och en god hundhållning. Svenska Kennelklubbens största utbildare, Svenska 
Brukshundklubben, har 20 000–25 000 hundar på grundkurser per år och totalt omkring 40 
000 hundar i kursverksamheten per år. 
Flest hundar finns det i Stockholms län men flest antal hundar per invånare finns det i 
Norrbottens och Västerbottens län där vart femte hushåll har hund. Minst antal hundar 
per person finns det i Hallands och Västra Götalands län där bara vart tionde hushåll har 
hund.  
 

14



SVENSKA KENNELKLUBBEN 
 
Svenska Kennelklubbens registreringsstatistik visar: 
 

Chihuahuaboom i Sverige 
För tredje året i rad registrerade Svenska Kennelklubben över 60 000 nya hundar i sina 
register. Under de senaste 20 åren har det utöver dessa tre år bara en gång tidigare 
registrerats över 60 000 valpar, nämligen 1990 då mer än 61 000 valpar registrerades. Att 
antalet registreringar fortsätter att ligga konstant högt visar att det stora hundintresset 
håller i sig. En av de större ökningarna står dvärghundsrasen chihuahua för som under 
2006 klättrade upp på Svenska Kennelklubbens 20-i-topplista. Från att föregående år ha 
befunnit sig på plats 27 (långhårig chihuahua) respektive plats 38 (korthårig chihuahua) 
ligger den numera på plats 19 respektive 20. Hade inte rasen varit delad i två hårlag hade 
den med sina 1 399 nyregistreringar hamnat på en klar sjätte plats. 
På 20-i-topplistan för 2006 ser täten i stort sett likadan ut som föregående år. Schäfern 
kvarstår som nummer ett tätt följd av labrador retriever och golden retriever. Cocker 
spaniel har passerat rottweiler och cavalier king charles spaniel har gått förbi flatcoated 
retriever. Chinese crested dog har klättrat upp från en tidigare 14:e plats till 10:e plats. 
Grupp 9 (sällskapshundar) är den rasgrupp som har ökat mest med närmare 7 procent följt 
av grupp 3 (terrier). Grupp 7 (stående fågelhundar) har minskat mest med 6,5 procent 
tillsammans med grupp 4 (taxar) som minskat med 5,8 procent. 
Två nya raser registrerade i Svenska Kennelklubben under förra året 
Russkiy toy, tidigare kallad moskvadvärgterrier och rysk toy terrier, har för första gången 
registrerats i Sverige. Från början tillhörde den grupp 3 (terrier), men har från och med 
2007 flyttats över till grupp 9 (sällskapshundar). Russkiy toy kommer från Ryssland men 
har sitt ursprung i english toy terrier. Den ska vara elegant och livlig i sitt sätt. Russkiy 
toy finns både som långhårig och släthårig variant. Mankhöjden ska vara 20–28 cm och 
vikten upp till 3 kg. 
Griffon nivernais är en drivande jakthund från grupp 6 (drivande hundar samt sök- och 
spårhundar) och ny i Svenska Kennelklubbens register. Den används i huvudsak till jakt på 
vildsvin. I allmänhet jagar hundarna i flock, men de kan även användas ensamma. Rasen 
kommer från Frankrike och ska ge ett robust och raggigt helhetsintryck. Mankhöjden ska 
för hanhundar vara 55–62 cm och för tikar 53–60 cm. 
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Året 2006 - Norsk Lundehund 
 
2006 var igen et godt og spændende år for den Norske Lundehund. 
Først og fremmest kunne vi fejre, at vi i 30 år har haft denne 
spændende og sjældne race i Danmark. 
 
Det begyndte i 1963. Inger og Aksel Kristiansen, Munkebo var på ferie i Norge og her så 
de et sted en livlig lille hund lege med nogle børn. De blev interesseret i den mærkelige 
hund og fik at vide at det var en Norsk Lundehund. De kunne dog ikke få en med sig til 
Danmark. Netop året før var Norsk Lundehunde Klub stiftet og her blev det bestemt, at 
racen ikke måtte eksporteres, før der var mindst 200 eksemplarer i Norge. Og på det 
tidspunkt var der bare 10. 
 

 
 Inger med første kuld 
 
Der skulle gå over 10 år, før den første Lundehund kom til Danmark. Det var Øgar av 
Enerhaugen som ankom i 1976. Han blev efterfulgt af flere importer. Bl.a. kom Embla av 
Valpåsen året efter og disse to fik deres første kuld den 28. oktober 1978, som bestod af 1 
han og 2 tæver.  
 
Os der ejer en Lundehund eller som på anden måde tilhører ”Lundehunde vennerne”, 
mener at denne urgamle hunderace udgør en bevaringsværdi del af naturen. 
Lundehundens overlevelse efter ”pioner”-indsatsen må dog baseres på hundenes 
kvaliteter som familiehund – mere trofast og kærlig hund findes ikke. 
 
Efter der er gået 30 år siden den første Lundehund satte pote på dansk jord, kan vi i dag 
glæde os over at have fremavlet en flok gode og sunde hunde, som vi har daglig glæde af 
og som kan danne basis for kommende generationer af Lundehunde i Danmark. 
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Vi kan tillade os at være glade, selvom antallet af nulevende Lundehunde i Danmark er 
gået ned til 96 hunde. Selv om vi på et tidspunkt har været oppe på 120 hunde, så synes 
jeg det er imponerende efter 30 år, at vi har en god og sund bestand. De Lundehunde vi 
mister i dag er ikke på grund af Lymfangia (tidligere kaldet Lundehundesyndrom), men 
mange andre sygdomme, færdsels ulykker, narkose død. Den hyppigste dødsårsag i dag 
er desværre nok Cancer.  
 

 
 Tegnet af Roseline Tanneur, Frankrig 2006 
 
Vi kan dog konstatere en væsentlig forbedring i sundhedstilstanden og dermed 
livskvaliteten hos hundene generelt – både i forhold til de tidlige år i Danmark og efter 
hvad vi hører fra de fleste andre lande med Lundehunde.  Ligeledes har vi kunne 
konstatere en positiv udvikling i forhold til en af Lundehundens specielle kendetegn – de 
ekstra tæer. Vi har været ude for dommere der har lagt mærke til at Lundehundens poter 
nu er bedre end de har været i en lang periode. 
 
De kommende år 
I de kommende års avlsarbejde, kunne vi godt tænke os at fokusere mere på at få en 
større bestand i Danmark. En måde at få det, er at få flere hunde med i avlsarbejdet. Det 
er dejligt at se, at flere af de nye hvalpekøbere allerede har været på udstilling med deres 
Lundehunde. En anden måde er at arbejde på, at den gennemsnitlige kuldstørrelse øges. 
En Lundehund i Danmark får max. 5 hvalpe og i udlandet er der set enkelte kuld på 6 
hvalpe. Den gennemsnitlige kuldstørrelse i norden er på 3 hvalpe. I 2006 har den 
gennemsnitlige kuldstørrelse i Danmark dog kun været på 2 hvalpe. Vi må prøve at finde 
frem til nogle kombinationer der giver kuldstørrelser på 3-4 hvalpe, hvilket er en god 
kuldstørrelse for Lundehunden. 
 
Generelt har vi brug for nye blodlinjer til de danske Lundehunde. Der er kommet mange 
flere opdrætter på verdensplan, men det hjælper ikke os i Danmark særlig meget. Vi får 
ikke genmassen forbedret ved at tage til f.eks. USA, som nogle har foreslået os. Deres 
bestand baserer sig for en stor del på danske hunde eller hunde med samme genmasse 
som de danske hunde. Vi kan stadig finde nye blodlinjer i de nordiske lande - men vi skal 
se os godt for. 
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Lofar og Lauga Første måltid 

 
Det kan dog blive problematisk for vores avlsarbejde, at DKK strammer op om de etiske 
retningslinjer. Ifølge disse må en Lundehunde-han kun blive far til to hvalpe i hele sin 
levetid. Hvis dette bliver håndhævet, risikerer vi at måtte avle på dårligere hanner, fordi de 
gode hanner har opbrugt deres kvote. Dette vil medføre et stort tilbageskridt i forhold til de 
resultater vi indtil nu har opnået. Det bliver også svært at få opdrættere til at importere 
avlshanner, hvis de kun kan bruges til ét kuld. 
 
Hvor har Lundehunden været i år 
Lundehunden har i 2006 taget del i forskellige præsentationer: Andelslandsbyen i juni, 
Slagelse festuge i juli, Tivolis hundedag i september og Lejres historisk hundetræf i 
oktober. 
Desuden var der 11 Lundehunde med til Landstævne i Haderslev, hvor Ulfrigga Lundes 
Groa viste sin kunnen i agility, sammen med hendes hold fra DGI-Odense. Dette medførte 
presseomtale i to aviser. 
 

 
Hundedag i Tivoli  Slagelse festuge 
 
Træf 
Årets træf blev afholdt hos Lis og Holger i Ullerslev. Der var mødt 59 hunde op og de 
havde medbragt deres familier bestående af 52 børn og voksne. Træffet havde besøg fra 
Norge, Sverige, Holland, Luxemburg og Tyskland. De mange udenlandske deltagere er 
udtryk for det gode internationale samarbejde vi har blandt Lundehunde-ejerne. Hvalpe 
bliver solgt på kryds og tværs over landegrænserne og vi forsøger os med parringer med 
hunde i nabolandene. Ulfrigga Lundes Eske er blevet far til et kuld i Sverige i det forløbne 
år og vi har allerede nu planer om at parre to af de danske tæver med svenske hanhunde. 
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Opdrætter af årets kuld 2005 blev offentliggjort. Det blev Vibeke Burer med hendes kuld 
efter Nysom Kicki og Nysom Hero. 
En ny vandrepokal – trøstepokalen - blev præsenteret. Den skal uddeles på årets sidste 
SPK-udstilling til den hund der får den dårligste placering på dagen. Pokalen er indstiftet 
for at understrege at en dårlig placering ikke er ensbetydende med en dårlig hund. Mange 
all-round dommere har ikke altid øje for Lundehundens specielle karakterer. 
 
Bestanden 
Den danske bestand er i øjeblikket på 96 hunde – 40 hanhunde og 56 tæver.  
I 2006 er der født 10 hvalpe fordelt på 5 kuld. Der er eksporteret 1 hund.  
Der er ikke importeret hvalpe i 2006, men en import fra december 2005 er blevet 
omregistreret i 2006.  
 
Den nuværende bestand fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 14 unghunde, 30 
hunde i den avlsdygtige alder og 52 gamle hunde. 
 
Af de 30 avlsdygtige hunde er der 20 tæver og 10 hanner. Kun en del af disse har udstillet 
for at blive godkendt til avl og en begrænset del indgår i avlen.. 
 
Udstillingsresultater 
I 2006 har i alt 12 danske Lundehunde – 4 hanner og 8 tæver - været tilmeldt udstillinger i 
SPK og DKK. Desuden har vi haft besøg af 5 norske og 2 svenske Lundehunde. Tre 
danske Lundehunde har deltaget i udstillinger i Sverige. 
  
Årets vandrepokaler blev vundet af: 
Årets han i racen: Ulfrigga Lundes Eske 
Årets tæve i racen: Lundestuens Frigga 
Årets unghund i racen: Løvheims Forseti 
Årets debutant i åben klasse: Løvheims Forseti 
Årets senior i racen: Nysom Ystel 
Årets veteran i racen + nr. 3 i SPK: Lundestuens Frigga 
Labpokalen gik til: Løvheims Forseti 
(Ny) Trøstepokalen gik til: Paluna’s Lif Geiradotter (Pokalen blev tildelt ved lodtrækning 
mellem Ulfrigga Lundes Frey og Paluna’s Lif Geiradotter) . 
 

 
Udstilling i Brøndby 2006 
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I 2006 er følgende blevet dansk champion: 
Fra Danmark: Løvheims Forseti og Nysom Lita-Lola 
Fra Sverige: Ask 
Fra Norge: Paluna’s Sara Heradatter, Paluna’s Vija og Linesviken’s Hera. 
 
Ulfrigga Lundes Eske og Nysom Lita-Lola blev københavnsvinder 2006. 
 
Ulfrigga Lundes Eske og Boromir Elva Eldrimner har været på udstilling i Sverige og er 
begge blevet Svensk Champion. 
 
Forventninger til år 2007 
Jeg kunne - som også de tidligere år - godt tænke mig at se rigtig mange til årets 
udstillinger. Vi har det altid rigtig hyggeligt og det er en god anledning til at udveksle 
erfaringer med de andre Lundehunde-ejere. Sidst men ikke mindst er det godt at der bliver 
fremvist så mange Lundehunde som muligt, så endnu flere kan få øjnene op for denne 
dejlige hund. Det vil også være dejligt, hvis flere vil deltage i årets faste arrangementer i 
Andelslandsbyen, Lejre og Tivoli. Ring til mig – så skal jeg orientere jer når der er 
tilmelding. 
Hvis der er interesse for det, kunne vi måske også mødes til nogle gå-ture i årets løb. 
Grænsetræffet som arrangeres af den Norske og Svenske Lundehundeklub, afholdes den 
28.-29. juli i Morokulien med udstilling begge dage. Der kommer mere information i næste 
nummer af Spidshunden, men reservér allerede nu week-enden hvis du er interesseret. 
Forhåbentlig bliver der rigtig mange danske deltagere. 
Årets danske træf afholdes den 18. august i Vamdrup hos Sonja og Benno. 
 
I ønskes alle et Godt og Lykkebringende nytår. 
 
Mange hilsner 
Jytte Nysom 
Racerepræsentant 
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Senaste nytt från styrelsen 
 
Styrelsemöte 22 januari 2007. 
 
 
Beslutade att ha samma rekommendationer på valppris och parningsavgift 
som Norsk Lundehundklubb har. Det står givetvis var och en fritt att själv 
bestämma om man vill ta det priset eller ett annat. 
Kassören hade ej möjlighet att närvara, därför ingen ny ekonomisk rapport. 
Klart med ringsekreterare till utställningen i Morokulien. 
I nr 3/06 av Lundehunden stod det om en lundehund som fått ett 
förstapris i lydnad. Vi hoppas att ägaren inkommer med resultatet den 
officiella vägen så att de kan få sitt diplom i samband med årsmötet. 
Tid, plats och datum för årsmötet diskuterades.  
Ordföranden ska kontakta web-mastern så att Morokulienutställningen får 
en egen flik. 
Monika Jansson är anmäld till avelsrådskurs del 2. 
Två representanter för klubben ska gå på SSUKs fullmäktigemöte. 
Beslutade att via tidningen uppmana lundehundsägare att anmäla sig till 
rasinformatörerna/valphänvisarna så de har fler att hänvisa till när de 
kontaktas av presumtiva lundhundsägare som vill träffa en livs levande 
lunde. Detta för att minska trycket på dem som står som uppfödare på 
hemsidan 
 
Eva Pretkelis – sekreterare i SLS 
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Amira 
(Aspheims Trollunge * Erle) 

 
S22581/2006  2006-02-16 

Äg: Elin Müler Uppf.  Cecilia Obitz  
2006-12-09 Hund 2006  Leif Herman Wilberg CERT  

 
 

Aspheims Trollunge 
(Lövheims Bevrast * Obrima´s Geira) 

 
S11503/2005  2004-08-02 

Äg: Cecilia Obitz  Uppf.    
2006-04-15 Stockholm  Ove Germundsson CERT CACIB 
2006-04-23 Köping  Moa Persson  CERT 
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DK CH 
Boromir Elva Eldrimner 

(Ch. Boromir Hugo Hrimfaxe * Ch. Linesviken´s Saga) 

 
S20102/99       1999-06-02 

Äg: Jytte Nysom  Uppf. Siv Kvarnström  
2006-03-18 Malmö   Aase Jakombsen   CERT  CACIB 
 

 
FIN N UCH 

Cliffhanger Elois of Eriksro 
(Cliffhanger Buddah * Candogra Changer Pandora) 

  
ER10403/05  2004-04-28 

Äg: Anneli Häggblom Uppf.  Frank Bays & Sharon Pederson  
2006-08-12 Askersund  Gert Christensen CERT  
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Eriksro Luriga Ludwig 
(Skreppengs Tommy Tigergutt * Mountjoy Ultra Eriksro) 

 
S28459/2006  2005-04-18 

Äg: Annika Ågren Uppf.  Anneli Häggblom  
2006-07-02 Visby  Elina Tan-Hietalahti CERT 
2006-10-07 Sundsvall  Nils-Arne Törnlöv CERT 
2006-10-08 Sundsvall  Knut Helge Pedersen CERT  
 

 
 

FIN UCH EUV-06 
Goblin Bessy Borghild 

(Recknagel Geirmuueni * Goblin Aina Wain) 

 
FIN41412/01  2001-10-19 

Äg: Pia Suopanki Uppf.  Sarianne Väisänen  
2006-07-14 Högbo Bruk  Per Svarstad  CACIB 
2006-07-15 Högbo Bruk  Marja Talvitie CACIB 
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Huldra av Vinterskogen 
(Ålvisheims Illuge Skald * Frida) 

 
S60764/2005  2005-02-21 

Äg: Maria Hedström & Anneli Häggblom Uppf.  Ingvild Espelien  
2006-04-22 Västerås  Rony Doedijns CERT 
2006-07-15 Högbo Bruk  Marja Talvitie CERT 
 

Lundesmia´s Moa 
(Ålvisheim´s Hårek * Gyda) 

 
S42844/2005  2005-03-18 

Äg: Maria Ragnarsson Uppf.  ??  
2006-05-20 Ånge  Liz-Beth Liljeqvist CERT 
2006-08-05 Svenstavik  Kurt Nilsson  CERT 
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Lundekloen´s Vinga 
(Linesviken´s Ving-Tor *  Frigg) 

 
N0746/04  2004-02-28 

Äg.Gunn Tove Ormset  Uppf.  
2006-07-14 Högbo Bruk  Per Svarstad  CERT  
 
 
 

Lyrypa´s Mai 
(Oliver * Lyrypa´s Runhild) 

 
S45882/2003  2002-05-03 

Äg: ?? Uppf.  Inger Marie Storli  
2006-07-09 Alfta  Diane Anderson CERT 
 

26



NORD UCH FINV-05 KBHV-05 NV-06 
Maahornets Annar 

(Loke * Maahornet´s Tussa) 

 
N05049/02  2002-01-31 

Äg: Roger Gibson Uppf.  Roar Torstensein  
2006-12-09 Hund 2006  Leif-Herman Wilberg CERT CACIB 
 

SUCH 
Mountjoy Spralliga Sune 

(Amled * Silversound´s Gee-Gee) 

 
S41244/2002  2002-06-14 

Äg. Maria Hedström  Uppf. Monika Jansson 
2006-07-15 Högbo Bruk  Per Svarstad  CACIB 
2006-10-07 Sundsvall  Nils-Arne Törnlöv CACIB 

 
 
 
 
 
 

27



FIN UCH 
Mountjoy Ultra Eriksro 

(Trofast av Vinterskogen * Silversound´s Gee-Gee) 

 
FIN23676/04  2003-08-12 

Äg. Anneli Häggblom  Uppf. Monika Jansson 
2006-06-03 Österbybruk  Harry Tast  CERT  

 
 

S DK UCH 
Nysom Jenna 

(Ch. Ulfrigga Lunde´s Edvard * Ch. Boromir Elva Eldrimner) 

 
S10442/2003  2002-05-07 

Äg. Mary Kvarnström, Sverige Uppf: Jytte Nysom, Danmark 
2006-08-13 Ronneby   Gunnar Nyman   CACIB 
2006-08-20  Nyköping  Nina Karlsdotter  CACIB 
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Paluna´s Mime Herason 
(Dykebo´s Miklagard * Linesviken´s Hera) 

 
N13453/05  2005-06-16 

Äg:  ?? Uppf.  Liv Skjervik  
2006-11-05 Växjö  Ove Germundsson CERT  
 

 
DK UCH 

Paluna´s Skoll Herason 
(Ch. Dykebo´s Miklagard * Ch. Linesviken´s Hera) 

 
 

S12942/2004  2003-11-10 
Äg. Mary Kvarnström, Sverige Uppf: Liv Skjervik, Norge 

2006-05-21 Hässleholm   Nina Karlsdotter CACIB 
2006-08-13 Ronneby   Gunnar Nyman   CACIB 
2006-08-19  Norrköping  Per-Erik Wallin  CACIB 
2006-08-20  Nyköping  Nina Karlsdotter  CACIB 
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FIN UCH 
Skreppeng´s Tommy Tigergutt 

(Ch. Paluna´s Ty Herason * Ch. Ulfrigga Lundes Gyda/Vida?) 

 
N11443/04  2004-05-17 

Äg. Annei Häggblom  Uppf. Laila Myrvold 
2006-06-03 Österbybruk  Harry Tast  CERT   
 

 
 

FIN UCH 
Tja-Tir´s Viljar 

(Lyrypa´s Bob-Tjalve *  Bab-Tiril) 

 
FIN11881/03  2002-03-11 

Äg. Anneli Häggblom  Uppf. ?? 
2006-04-22 Västerås  Rony Doedijns CERT   
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Två Kronors Arn´s Nicke 
(Amled * Eriksro Vilda Artemis) 

 
S37192/2002  2002-06-08 

Äg. Laila Hjort  Uppf. Sonja & Annika Kroon 
2006-07-08 Tvååker  Moa Persson  CERT  
2006-07-09 Tvååker  Nils Molin  CERT CACIB 
2006-09-10 Sofiero  Leif Lehman Jörgensen CERT CACIB 
 
 
 
 

Två Kronors Belize 
(Ingo * Två Kronors Arn´s Sissel) 

 
S63609/2004  2004-10-01 

Äg. Annicka Svensson  Uppf. Sonja & Annika Kroon 
2006-09-10 Sofiero  Leif Lehman Jörgensen CERT  CACIB 
2006-11-05 Växjö  Ove Germundsson CERT CACIB 
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Ulfrigga Lundes Eske 
(Ulfrigga Lundes Edvard * Nysom Alteva) 

 
DK19833/2001  2001-11-03 

Äg. ??  Uppf. Lis Holgersson 
2006-05-22 Hässleholm  Ralf Campbell CERT  
 
 

Ålvisheim´s Illuge Skald 
(Paluna´s Viljar * Urda) 

 
N17721/03  2003-09-10 

Äg. Solvor Melum  Uppf. Unni & Eiliv Hofstad 
2006-07-30 Ransäter  Kurt Nilsson   CERT  
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Skreppeng´s Pirjo Perlemor 
(Lövheims Alsvinn * Ulfrigga Lundes Gyda) 

 
N20253/03  2003-09-05 

Äg. Solvor Melum  Uppf. Laila Myrvold 
2006-07-30 Ransäter  Kurt Nilsson  CERT   
 
 

 
 
 

Tindra 
(Ch. Mountjoy Spralliga Sune * Ch. Molly) 

 
S16030/2004  2004-02-14 

Äg. Ingegerd Hinders  Uppf. Åsa Englund 
2006-10-07 Sundsvall  Nils-Arne Törnlöv CERT  CACIB 
2006-10-08 Sundsvall  Knut Helge Pedersen CERT   
 

 
 
 

Wild at Hardt Tyrvette 
(Skreppengs Tommy Tigergutt * Mountjoy Ulrika Eriksro) 

 
S30226/2005  2005-03-31 

Äg. Sofia Johansson  Uppf. Malin Hofstedt-Hardt 
2006-07-23 Lövudden  Elina Haapaniemi CERT  
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Registrerede Hunde  Fra år: 20 05 Til år: 20 06 13. feb 07 Udskrivnings dato: 
Stambogsnr DKK kuld Navn Køn Født 
DK01441/2005  205234 Anouka T 03. jan 05 
DK01442/2005  205234 Addie (Tilte) T 03. jan 05 
DK 01675/2005  205304 Ulfrigga Lundes Jotun H 03. jan 05 Exp Tysk 
DK 01676/2005  205305 Ulfrigga Lundes Idun (Ida) T 03. jan 05 
DK 07347/2005  206800 Heldager Menja T 18. apr 05 
DK 07348/2005  206800 Heldager Mjøiner H 18. apr 05 Exp NL 
DK 07349/2005  206800 Heldager Mimer (Kemi) H 18. apr 05 Exp NL 
DK 14094/2005  208504 Keeza Lundes Kraka Ylva T 11. jun 05 Exp NL 
DK 10187/2005  N 051598 Løvheim's Forseti (Fossi) H 04. mar 05 Imp fra N 
 Ialt registret i år: 05 = 9 hunde 
DK 16913/2006  N 056944 Paluna's Lif Geiradotter T 24. okt 05 Imp  
DK 02244/2006  211503 Ulfrigga Lundes Ketil H 15. jan 06 
DK 02245/2006  211503 Ulfrigga Lundes Kraka T 15. jan 06 Exp Tysk 
DK 04231/2006  212041 Benita T 23. feb 06 
DK 07228/2006  212836 Ulfrigga Lundes Loke H 09. apr 06 
DK 07229/2006  212836 Ulfrigga Lundes Lunda T 09. apr 06 
DK 12401/2006  214101 Heldager Njord (Nordi) H 23. jun 06 
DK 12402/2006  214101 Heldager Nynne T 23. jun 06 
DK 12403/2006  214101 Heldager Nanna T 23. jun 06 
DK 19781/2006  216075 Keeza’s Lunde Lofar H 16. okt 06 Exp NL 
DK 19782/2006  216075 Keeza’s Lunde Lauga T 16. okt 06 
 Ialt registret i år: 06 = 11 hunde 
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Maria Hedström, som bor vid Sälgsjön, en bit utanför Gävle, har två 
lundehundar – Sune, 5, och Huldra, 2 år. Hon har nyligen registrerat 
sitt kennelnamn, Kung Sunes Kennel, och valpkullen blev kennelns
första.
Sune och Huldra hade parat sig sju dagar i sträck när Huldra höglöpte 
i oktober, det var veckan efter utställningarna i Sundsvall.
Det var på kvällen den 8 december förra året som Huldra nedkom 
med två tikar och en hane.  Den första valpen, Lovis, kom ut strax 
före tio på kvällen och vid midnatt hade också Birk och lilla Ronja sett 
dagens ljus.

”Det var på kvällspromenaden 
som jag förstod att nu var det 
dags, berättar matte Maria 
Hedström. Huldra vägrade att gå 
när vi kom ut, hon bara skakade i 
kroppen.  När vi kom in tog jag 
tempen på Huldra och hon hade 
36 grader. Alltså skulle 
förlossningsarbetet snart sätta 
igång. Hon låg vid mig i soffan 
och fick liksom kramper. Då lade 
jag henne i hennes låda och efter 
tre kvart gick vattnet.”
”Lovis kom först och Huldra 
slickade henne och åt upp 
fosterhinnan. Jag klippte av 
navelsträngen och torkade 
valpen. Sen tog det en kvart 
innan Birk, knubbisen i sällskapet, 
kom ut. Vi fick vänta över 
halvtimme på Ronja, hon var 
också den minsta.” 

När Huldra och Sune fick familj
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”Precis som när mina döttrar föddes så kollade jag direkt hur 
många tår valparna hade och så förstås om de verkade friska och 
pigga. När allt var klart vid midnatt så lade jag mig på golvet intill 
valplådan . Men inte kunde jag sova! Så fort jag hörde det minsta 
lilla från lådan så tände jag ficklampan och kollade. Min fasa var 
att Huldra skulle ligga ihjäl valparna.”

9 dagar: ”Men det måste jag säga att Huldra var en bra 
mamma på en gång, hon visste precis vad hon skulle göra.  
Det tog två dygn innan valparna fattade hur de skulle göra 
för att dia, så vi klämde på deras kinder för att få dem att 
öppna munnen. Man kunde se dag för dag hur valparna 
växte, jag vägde dem varenda morgon och kväll. 
Navelsträngsstumpen ramlade av efter fyra dygn.”
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14 dagar: ”Ögonen öppnades 
och valparna blev modigare, 
de började kravla omkring i 
lådan. Lovis och Birk ökade 
mest i vikt och vågade också 
mest.
Ronja var försiktigare och 
hon låg också mycket ensam, 
de andra två höll ihop. Ronja 
vägde bra mycket mindre än 
de andra två. Pappa Sune var 
totalt ointresserad av 
valparna, han verkade mest 
tycka att de var små äckliga 
saker.”

20 dagar: ”Nu började 
valparna att gå mer 
ordentligt och de fick 
också ett större 
utrymme att röra sig på. 
Jag satte dit ett lägre 
kompostgaller så att 
Huldra kunde ta sig 
över, hon ville ibland gå 
undan  för att få vara i 
fred. Valparna ökade 
mellan 10-30 gram i vikt 
varje dag.”
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7 veckor: ”Plötsligt var de stora valpar och på väg hemifrån. Jag 
försökte låta bli att gosa alltför mycket med dem för att inte bli för 
fäst vid dem. Det var meningen att vi skulle sälja alla tre, men min man 
Per-Åke föreslog att vi skulle behålla en tik. Jag lät mig övertalas och 
valde att behålla Lovis. 
När valparna var nio veckor så kom deras nya ägare. Det var 
jättejobbigt, värre än jag trott faktiskt. Men jag vet att de har fått 
mycket bra hem. Birk bor i Västerås  och hans husse och matte är
nyblivna pensionärer. Ronja kom till Karlstad och de hade redan en 9-
årig terrier, Ronja och den hunden går mycket bra ihop.
Men vad tyst det blev här hemma! Trots att vi nu har tre hundar. Sune 
tolererar Lovis, men skulle aldrig nedlåta sig till att leka och busa med 
henne. Det gör däremot Huldra. Hon och Lovis har jättekul ihop. Lovis 
är väldigt framåt och modig. ” 
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2006 
 
SKK Int Piteå, 2006-07-08, domare: Eivind Mjærum, Norge 
 
Unghundsklass, tikar: 
Lundekloens Olga, S25429/2005, f. 050111 (SUCh Linesviken’s Ving-Tor – 
NUCh Frigg), uppf. Astrid Olsen, Norge, äg. Ellen Nutti, Rosvik 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Fin storlek, bra huvud och uttryck, bra hals, bra benstomme, extra tår på alla 
benen, bra bröstkorg, bra kropp men lite mycket hull, bra benstomme, rastypiska 
rörelser men är lite blyg. Behöver mer ringträning. Bra päls och färg. 
UKL 1, UKK 1, HP 
 
SKK Int Högbo Bruk, 2006-07-15, domare: Marja Talvitie, Finland 
 
Championklass, hanar: 
SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814 
(Int&Nord&EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 
Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, 
Gävle 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Aning stor. Fint huvud. Bra hals, ö-linje och svans. Mkt bra kropp. Fullständiga 
sporrar. Mkt typ rörelser. Bra päls. 
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM 
 
Int&NordUCh SV-02 SV-05 Bamse Brakar av Vinterskogen, S10729/2001, f. 
000315 (NV-03 Herkules – Leika av Vinterskogen), uppf. Ingvild S. Espelien & 
Turid Jensen, Norge, äg. Elin Müller, Sollentuna 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Aning stor. Bra huvud och uttryck. Mkt bra päls och typ rörelser. Bra sporrar. 
CHKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB 
 
Unghundsklass, tikar: 
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (Ålvisheim’s Illuge Skald – 
Frida), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, Norge, äg. Maria Hedström, 
Gävle 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Fin uttryck. Bra huvud. Mkt välvinkl. fram, rätt vinkl. bak. Bra kropp. Mkt typ 
rörelser. Mkt bra päls. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BTK, CERT, res-CACIB 
 
Championklass, tikar: 
FINUCh EUW-06 Goblin Bessy Borghild, FIN41412/01, f. 011019 (FINUCh 
EUJW-00 Recknagel Geirmuueni – FINUCh Goblin Anna Wain), uppf. Sarianne 
Väisänen, Finland, äg. Pia Suopanki, Finland 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
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Aning lång i länd. Rätt vinkl. Fint huvud och uttryck. Mkt bra päls. Fina sporrar. 
Bra temp. 
CHKK 1, CK, 1BTK, CACIB, BIR 
 
SUCh Lundekloens Vinga, N04746/04, f. 040228 (SUCh Linesviken’s Ving-Tor - 
NUCh Frigg), uppf. Astrid Olsen, Norge, äg. Gunn Tove Ormset, Norge 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Bra storlek. Borde ha lite bredare skalle, annars bra huvud och uttryck. Mkt bra 
svans. Bra sporrar. Mkt bra pälskvalité. Typ rörelser. Lite reserverad. 
CHKK 2, CK, 3BTK 
 
SKK Askersund, 2006-08-12, domare: Gert Christensen, Danmark 
 
Öppenklass, hanar: 
FINUCh Ålvisheim’s Hjalte, N08204/02, f. 020416 (NUCh SUCh Åskrogh’s Ålve 
– SUCh NUCh Urda), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. Terese Yttring, 
Finland 
4 år. Maskulint huvud. Bra bett. Bra ögon och öron. Bra hals och överlinje. 
Välansatt svans. Stor tung kropp. Välvinklad. Bra benstomme. Bra tassar. Rör sig 
bra och rastypiskt. Bra päls. Bra temperament. 
ÖKL 1, ÖKK 1 
 
Championklass, hanar: 
JWW-03 Int&FIN&S&EE&DK&NL&NUCh NordV-04 Trofast av Vinterskogen, 
FIN41148/02, f. 020330 (NV-03 Herkules – Leika av Vinterskogen), uppf. Ingvild 
S. Espelien & Turid Jensen, Norge, äg. Anneli Häggblom, Finland 
5 år. Bra maskulint huvud. Väldigt bra bett. Bra stop. Bra ögon och öron. Väldigt 
bra hals och överlinje. Välansatt svans. Bra kropp. Välvinklad. Bra sporrar och 
tassar. Rör sig väldigt bra och rastypiskt. Bra pälsstruktur och bra temperament. 
CHKK 1, CK, 1BHK, BIR 
 
FINUCh SUCh Skreppeng’s Tommy Tigergutt, N11443/04, f. 040517 (NUCh 
Paluna’s Ty Herason – NUCh NordV-02 Ulfrigga Lundes Vida), uppf. Laila 
Myrvold, Norge, äg. Anneli Häggblom, Finland 
3 år. Bra maskulint huvud. Bra bett. Stopet kunde vara bättre. Bra ögon och öron. 
Bra hals och överlinje. Välansatt svans. Kroppen får inte bli lättare. Välvinklad. 
Bra sporrar och tassar. Rör sig väldigt bra och rastypiskt. Bra päls och 
temperament. 
CHKK 2, CK, 2BHK 
 
Veteranklass, hanar: 
Int&Nord&DKUCh KBHV-00 Paluna’s Freke, S12942/2004, f. 990719 
(Möstertunet’s Mikkel – NUCh SUCh Paluna’s Raija), uppf. Liv Skjervik, Norge, 
äg. Mary Kvarnström, Vårby 
7 år. Bra maskulint huvud. Bra bett. Bra stop och ögon. Välansatta öron. Bra hals 
och överlinje. Välansatt svans. Väldigt bra kropp för åldern. Välvinklad. Bra 
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sporrar och tassar. Rör sig bra för åldern. Bra pälsstruktur och temperament. 
Bästa veteran! 
VETKK 1, CK, 3BHK, BIR-veteran 
 
Unghundsklass, tikar: 
Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd 
Hinders, Hedemora 
1,5 år. Bra feminint huvud. Bra bett. Tillräckligt stop. Bra öron. Bra hals och 
överlinje. En aning lågt ansatt svans. Tillräcklig kropp. Välvinklad. Bra benstomme 
och tassar. Rör sig bra för åldern. Bra päls. 
UKL 1, UKK 1, CK, 5BTK 
 
Öppenklass, tikar: 
FINUCh NUCh Cliffhanger Elois of Eriksro, ER10403/05, f. 040428 (Cliffhanger 
Buddha – Candogra C’hanger Pandora), uppf. Sharon Pederson & Frank Bays, 
USA, äg. Anneli Häggblom, Finland 
2,5 år. Bra feminint huvud. Bra bett. Bra ögon och öron. Bra hals och överlinje. En 
aning lågt ansatt svans. Bra kropp. Välvinklad fram, tillräcklig bak. Bra 
benstomme. Rör sig väldigt bra. Bra päls och temperament. Championat!!! 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 3BTK, CERT (SUCh) 
 
Championklass, tikar: 
FINUCh SUCh Mountjoy Ultra Eriksro, S49202/2003, f. 030812 (JWW-03 
FINUCh SUCh EECh Trofast av Vinterskogen – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 
WW-03 Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Anneli 
Häggblom, Finland 
3 år. Bra feminint huvud. Bra bett. Bra stop. Välansatta öron. Bra hals och 
överlinje. Välansatt svans. Bra kropp. Välvinklad fram tillräcklig bak. Bra tassar. 
Rör sig bra och rastypiskt. Bra päls. Bra temperament.  
CHKK 1, CK, 1BTK, BIM 
 
Int&FIN&S&EECh FINV-02 FINV-02 JWW-02 Silversound’s Hippi-Hortensia, 
FIN38918/01, f. 010909 (Int&Nord&EECh NV-02 Amled – FINUCh EECh LVCh 
Anja), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli Häggblom, Finland 
4 år. Bra feminint huvud. Bra bett. Bra ögon och öron. Bra hals och överlinje. 
Välansatt svans. Väldigt bra kropp. Välvinklad. Bra benstomme och tassar. Rör 
sig bra. Bra päls. Bra temperament. 
CHKK 2, CK, 2BTK 
 
SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 
(Int&DK&S&N&LUXCh KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh 
Boromir Elva Eldrimner), uppf. Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, 
Vårby 
4 år. Bra feminint huvud. Bra bett. Bra ögon och öron. Skallen kunde vara mer 
utfylld. Bra hals och överlinje. En aning lågt ansatt svans. Bra kropp. Lätt 
benstomme. Bra tassar. Rör sig bra. Bra temperament. Bra päls. 
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CHKK 3, CK, 4BTK 
 
Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s Gee-Gee, S53641/2000, f. 
0000203 (FINUCh FINV-97 Obrima’s Floke – IntUCh FINUCh SUCh EECh EUW-
96 NordV-97 Mar-Lini Bon-Bon), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli Häggblom, 
Finland 
6 år. Kraftig tik. Acceptabelt bett. Bra ögon och öron. Tillräcklig hals. Bra överlinje. 
Välansatt svans. Kroppen får inte bli tyngre. Skuldrorna kunde ligga lite längre 
bak. Bra benstomme och tassar. Rör sig bra. Bra päls. 
CHKK 4 
 
SKK Int Sofiero, 2006-09-10, domare: Leif Lehman-Jørgensen, Danmark 
 
Valpklass, tikar: 
Atla Skaldsdottir, N06739/06, f. 060226 (Ålvisheim’s Illuge Skald – Fröy av 
Vinterskogen), uppf. Dagrunn Mæhlen, Norge, äg. Johanna Olsson, Sölvesborg 
Deltog ej 
 
Öppen klass, hanar: 
Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled – 
Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg 
3 år gammal maskulin hane i största storlek. Bra öron som ligger fint. Bra ögon, 
tillåtet tångbett. Bra rygg. Smidig hals. Bra vinklar. Mkt bra tassar med korrekt 
antal tår. Rör sig litt kort bak, korrekt fram. Bra päls f.å. Prima temp. Champion. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIM (SUCh) 
 
Championklass, hanar: 
DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 
(NUCh NV-05 Dykebo’s Miklagard – NordUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv 
Skjervik, Norge, äg. Mary Kvarnström, Vårby 
Deltog ej 
 
Unghundsklass, tikar: 
Två Kronors Belize, S63609/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Annicka Svensson, Hörby 
Snart 2 år gml. fem. tik av bra storlek. Bra öron som ligger fint. Bra ögon, tillåtet 
underbett. Smidig hals, bra rygg o svans. Bra kropp för åldern. Bra tassar m 
korrekt antal tår o trampdynor. Rör sig jättebra när hon vill. Bra päls o temp. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BTK, CERT, CACIB 
 
Championklass, tikar: 
SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 
(Int&DK&S&N&LUXCh KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh 
Boromir Elva Eldrimner), uppf. Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, 
Vårby 
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Deltog ej 
 
Veteranklass, tikar: 
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnæus, Ystad 
7 år gammal, elegant & feminin tik av prima storlek. Bra öron, bra ögon, prima 
saxbett. Smidig hals, bra rygg, väl ansatt svans. Bra bröstkorg. Rör sig bra på 
korrekta tassar med prima tår och trampdynor. Bra päls f.å. och temperament. 
Bästa veteran! 
VETKK 1, CK, 1BTK, BIR, BIR-veteran 
 
SKK Int Sundsvall, 2006-10-07, domare: Nils-Arne Törnlöv, Sverige 
 
Unghundsklass, hanar: 
Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – SUCh Mountjoy Ultra Eriksro), uppf. Anneli Häggblom, 
Finland, äg. Annika Ågren, Gävle 
Mask ung hane av utm typ. Mkt vackert huvud och uttryck. Korr bett. Bra ryggl. 
Välkroppad, ganska bra tassar med korr antal tår och trampdynor. Rastyp 
rörelser. Korr pälskv. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BHK, CERT, res-CACIB 
 
Championklass, hanar: 
SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814 
(Int&Nord&EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 
Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, 
Gävle 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Mkt tilltal hane åt det större hållet. Välsk. huvud med vackert uttr. Korr bett. Bra 
prop. Bra kropp, korr svans, ganska bra tassar tår och trampdynor. Korr pälskv. 
Rastypiska rörelser. 
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM 
 
NordUCh Ålvisheim’s Illuge Skald, N17721/03, f. 030910 (NUCh SUCh DKUCh 
NV-99 Paluna’s Viljar – NordUCh Urda), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. 
Solvor & Andreas Melum, Norge 
Stor mask ch.hane av utm typ. Tilltalande huvud och uttryck. Korr bett. 
Välkroppad, bra svans, korr tår och trampdynor. Rastypiska rörelser. Päls i 
fällning. 
CHKK 2, CK, 4BHK 
 
Veteranklass, hanar: 
Int&Nord&FINUCh Ålvisheim’s Drott, N00711/97, f. 961204 (NUCh SUCh 
Åskrogh’s Ålve – Ylva), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. Solvor & P-A 
Melum, Norge 
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Välbevarad mask. vet. hane av utm typ. Mkt tilltalande huvud och uttr. Korr bett. 
Välkroppad, välställda ben. Bra tår och trampdynor. Korr päls. Rastypiska 
rörelser. 
VETKK 1, CK, 3BHK, BIR-veteran 
 
Juniorklassklass, tikar: 
Unni Lunda, S23150/2006, f. 051118 (Balder – Sonja), uppf. Janne Elin 
Haustreis, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Fem jun tik. Tillt huvud och uttr. Korr bett. Ganska bra helhet ännu mkt ungdomlig 
i kropp och front. Inte fulltåad på vänster bak. Rör sig korr. 
JUNKL 1, JUNKK 1 
 
Unghundsklass, tikar: 
Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd 
Hinders, Hedemora 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Väl hopkommen tik åt det större hållet. Välsk huvud med bra uttryck. Korr bett. 
Välkroppad, goda prop. Korr päls. Mkt bra tassar med välutvecklade tår och 
trampdynor. Rastypiska rörelser. 
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR 
 
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (Ålvisheim’s Illuge Skald – 
Frida), uppf. Ingvild S. Espelien, Norge, äg. Maria Hedström, Gävle 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Kraftig fem tik. Tilltalande huvud och uttryck. Korr bett. Kraftig kropp, bra svans, 
godtagbara tår och trampdynor. Korr päls. Bra rörelser. 
UKL 1, UKK 2, HP 
 
Lundesmias Moa, S42844/2005, f. 050318 (Ålvisheim’s Hårek - Gyda), uppf. Jon 
Dahlmo, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Stor fem tik. Vackert huvud och uttryck. Korr bett, kraftig kropp som dessutom är i 
för högt hull. Bra svans, korr tår och trampdynor. Rastypiska rörelser. 
UKL 1, UKK 3, HP 
 
Championklass, tikar: 
SUCh Mountjoy Vidunderliga Vilma, S51557/2003, f. 030823 (FINUCh SUCh 
Tja-Tir’s Viljar – NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella), uppf. Monika Jansson, 
Spånga, äg. Ingegerd Hinders, Hedemora 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Stor feminin ch.tik. Mkt tilltalande huvud och uttr. Välkroppad, välburen svans. 
Välställda ben. Mkt bra tassar med välutv. tår och trampdynor. Rastypiska 
rörelser. 
CHKK 1, CK, 2BTK, res-CACIB 
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NordUCh Skreppeng’s Pirjo Perlemor, N20253/03, f. 030905 (NUCh Lövheims 
Alsvinn – NUCh NV-03-04 Ulfrigga Lundes Gyda), uppf. Laila K. Myrvold, Norge, 
äg. Solvor & Andreas Melum, Norge 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Väl hopkommen ch.tik. Vackert huvud och uttr. Välkroppad. Korr päls. Bra ben. 
Mkt bra tassar, tår och trampdynor. 
CHKK 2, CK, 3BTK 
 
SSUK Sundsvall, 2006-10-08, domare: Knut Helge Pedersen, Norge 
 
Valpklass, tikar: 
Amber, S22580/2006, f. 060216 (Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia Obitz, 
Värmdö, äg. Ann-Christin Karlsson, Sundsvall 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
8 mån. Vacker huvud och uttryck. Saxbett. God hals. Välkroppad. Bra 
benstomme. Välutv. extra tå. Välutv. rastypiska rörelser. Bra svans. God pälskv. 
Tilltalande färg, mycket lovande. Bästa valp. 
VALP 1, HP, BIR-valp, BIS-3 valp 
 
Unghundsklass, hanar: 
Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – SUCh Mountjoy Ultra Eriksro), uppf. Anneli Häggblom, 
Finland, äg. Annika Ågren, Gävle 
Mkt god typ, gott huvud & uttryck, lätt underbett, välplac. Öron, god hals, smidig & 
välbyggd, tillräckl. vinkl. God utveckl. extra tår, rastyp. rörelser, god svans, god 
pälskvalitet. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BHK, CERT 
 
Championklass, hanar: 
NordUCh Ålvisheim’s Illuge Skald, N17721/03, f. 030910 (NordUCh NV-99 
Paluna’s Viljar – NordUCh Urda), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. Solvor & 
Andreas Melum, Norge 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Vackert huvud och uttr. God hals. Smidig välbyggd kropp. Välvinkl. Rastypiska 
rörelser. Välutv. extra tår. God svans. God päls och färg. En hund som försvarar 
sin titel. 
CHKK 1, CK, 1BHK, BIM 
 
SUCh Mountjoy Vilda Ville, S51554/2003, f. 030823 (FINUCh SUCh Tja-Tir’s 
Viljar – NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella), uppf. Monika Jansson, Spånga, 
äg. Ann-Christin Karlsson, Sundsvall 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Vackert huvud och uttr. God hals, välprop. Välvinkl. Välutv. extra tår. Rastypiska 
rörelser. God svans. Vacker päls och färg. En hund som försvarar sin titel. 
CHKK 2, CK, 4BHK 
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SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814 
(Int&Nord&EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 
Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, 
Gävle 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Mask. huvud & saxbett. God hals. Välkroppad. God benst. En aning öppen 
knävinkel. Rör sej bra. God pälskv. Bra svans. 
CHKK 3 
 
Veteranklass, hanar: 
Int&Nord&FINUCh Ålvisheim’s Drott, N00711/97, f. 961204 (NUCh SUCh 
Åskrogh’s Ålve – Ylva), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. Solvor & P-A 
Melum, Norge 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
10 år, mask. välsuret huvud. Välpl. öron. God hals. Smidig och välprop. God 
benstomme. Bra vinklar och rörelser, goa extra tår. Tillr. päls och färg, mkt 
ungdomlig vet. Bästa veteran. 
VETKK 1, CK, 3BHK, BIR-veteran 
 
Juniorklassklass, tikar: 
Unni Lunda, S23150/2006, f. 051118 (Balder – Sonja), uppf. Janne Elin 
Haustreis, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Vackert feminint huvud med välpl. öron. Lätt underbett. Tillräcklig hals. Välprop. 
välvinkl. fram. Lite öppen knä och hasvinkel, välutv. extra tår. Rastypiska rörelser. 
Go päls och färg.  
JUNKL 1, JUNKK 1, HP 
 
Unghundsklass, tikar: 
Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd 
Hinders, Hedemora 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Välsk. fem. huvud. Välplacerade öron. Saxbett. God hals. Välprop. Välvinkl. med 
rastyp. rörelser. Välutv. extra tår. Tillr. päls och färg. 
Bästa unghund. 
UKL 1, UKK 1, CK, 3BTK, CERT 
 
Lundesmias Moa, S42844/2005, f. 050318 (Ålvisheim’s Hårek - Gyda), uppf. Jon 
Dahlmo, Norge, äg. Maria Ragnarsson, Hammerdal 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Fem. huvud med gott uttryck. Saxbett. God hals. Välkroppad. Välvinkl. med 
rastypiska rörelser. Välpl. svans. Lite mjuk päls. Tillr. färger. 
UKL 1, UKK 2, CK, 4BTK 
 
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (Ålvisheim’s Illuge Skald – 
Frida), uppf. Ingvild S. Espelien, Norge, äg. Maria Hedström, Gävle 
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Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Välskuret fem. huvud. Välställda öron. Lätt underbett. Goa prop. Välvinklad fram. 
En aning öppen knä- och hasvinkel. Kunde ha lite mer utv. extra tår. Rastypiska 
rörelser. Tillr. päls och färg. 
UKL 1, UKK 3 
 
Championklass, tikar: 
NordUCh Skreppeng’s Pirjo Perlemor, N20253/03, f. 030905 (NUCh Lövheims 
Alsvinn – NUCh NV-03-04 Ulfrigga Lundes Gyda), uppf. Laila K. Myrvold, Norge, 
äg. Solvor & Andreas Melum, Norge 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Välsk. fem. huvud med välpl. öron. Välkroppad välutv. med rastyp. rörelser. Tillr. 
päls och färg. En hund som är sin titel värdig. 
CHKK 1, CK, 1BTK, BIR 
 
SUCh Mountjoy Vidunderliga Vilma, S51557/2003, f. 030823 (FINUCh SUCh 
Tja-Tir’s Viljar – Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella), uppf. Monika 
Jansson, Spånga, äg. Ingegerd Hinders, Hedemora 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Vackert huvud och uttr. Kropp och benst. i mkt god balans. Välvinkl. med rastyp. 
rörelser. Tillr. päls och färg. En hund som försvarar sin titel. 
CHKK 2, CK, 2BTK 
 
SKK Int Växjö, 2006-11-05, domare: Ove Germundsson, Sverige 
 
Unghundsklass, hanar: 
Paluna’s Mime Herason, N13453/05, f. 050616 (NUCh NV-05 Dykebo’s 
Miklagard – NordUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Hans 
Arvid Öberg & Sigrun Rytter, Norge 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt Mentalitet: U.a. 
Mkt tilltalande hane av rätt modell. Underbart huvud och uttryck, utm hals, stark 
rygg av bra längd, typisk front mkt välformad bröstkorg, korrekta klor och tår, helt 
korrekta och typiska rörelser, utm päls. Välpresenterad i toppkondition. 
UKL 1, UKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR 
 
Öppenklass, tikar: 
Två Kronors Belize, S63609/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Annicka Svensson, Hörby 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt Mentalitet: U.a. 
Mkt feminin tik av bra modell, feminint huvud men ngt snipig och tunn i nosparti 
och underkäke, utm hals, stark rygg, bra svans, typisk front och bröstkorg, mkt 
typiska vinklar och rörelser, ej i bästa päls men bra färg. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BTK, CERT, res-CACIB 
 
Championklass, tikar: 
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
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Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnæus, Ystad 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt Mentalitet: U.a. 
Mkt tilltalande championtik, spec i stillastående, feminint välskuret huvud med bra 
detaljer, utm hals och rygg, passande benstomme, typisk front, bra bröstkorg, 
typiska ben, tår och tassar, rör sig rastypiskt fram ngt trångt bak. Väl presenterad. 
CHKK 1, CK, 1BTK, CACIB, BIM 
 
SKK Int Älvsjö/SV-06, 2006-12-09, domare: Leif Herman Wilberg, Norge 
 
Unghundsklass, hanar: 
Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – SUCh Mountjoy Ultra Eriksro), uppf. Anneli Häggblom, 
Finland, äg. Annika Ågren, Gävle 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Fin storlek och proport. Mkt fint huvud, svagt underbett, bra hals och överlinje, ngt 
väl fallande kors, norm vinkl, bra benstomme, fina tassar med välutv 5:e tå, 
rastypiska rörelser men kunde ha lite bättre påskjut. 
UKL 1, UKK 1, CK, 4BHK 
 
Paluna’s Mime Herason, N13453/05, f. 050616 (NUCh NV-05 Dykebo’s 
Miklagard – NordUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Hans 
Arvid Öberg, Norge 
Deltog ej 
 
Öppenklass, hanar 
NordUCh FINV-05 KBHV-05 NV-06 Maahornet’s Annar, N05049/02, f. 020131 
(Loke – NUCh Maahornet’s Tussa), uppf. Anne-Lise & Roar Torsteinsen, Norge, 
äg. Roger Gibson, Norge 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Fin storlek och proport, mkt fint huvud, trångt saxbett, fina vinklar, välutv 5:e tår 
fram, kunde vara bättre bak. Skall icke bli tyngre i kroppen. Rastypiska rörelser, 
fin päls. CHAMPION 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIM, SV-06 (SUCh) 
 
Två Kronors Berra, S63607/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Fin storlek och prop, ännu ganska ungdomligt utseende, välformat huvud, svagt 
underbett, bra hals och överlinje, normala vinklar, välutv 5:e tår, rastypiska 
rörelser. tillr bakstegsakt, bra päls. 
ÖKL 1, ÖKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB 
 
Boromir Herman, S58333/2004, f. 040908 (Ingo – Boromir Miranda Mångull), 
uppf. Siv Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Mikael Fürst, Veinge 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
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Fin storlek och proport, bra huvud, tillr mörka ögon, trångt saxbett, normala 
vinklar, lagom kropp, skulle ha bättre utv 5:e tå vänster fram, rastypiska rörelser, 
bra päls. 
ÖKL 1, ÖKK 3 
 
Championklass, hanar: 
FINUCh SUCh Skreppeng’s Tommy Tigergutt, N11443/04, f. 040517 (NUCh 
Paluna’s Ty Herason – NUCh NordV-02 Ulfrigga Lundes Vida), uppf. Laila & 
Trygve K Myrvold, Norge, äg. Anneli Häggblom, Finland 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Fin storlek och prop, välformat huvud, tångbett, bra hals och överlinje, lite väl 
fallande kors, lagom kropp, välutv 5:e tår, bra päls, rastypiska rörelser, tillr 
påskjut. 
CHKK 1, CK, 3BHK 
 
Juniorklass, tikar: 
Amira, S22581/2006, f. 060216 (Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia 
Odenfeldt Obitz, Värmdö, äg. Elin Müller, Sollentuna 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Feminin helhet, huvudet har bra hjässa, lite långt nosparti, lite stora öron. Bra hals 
och överlinje, fina prop, lagom kropp, normalt vinklad, välutv 5:e tår, bra päls, 
ovanligt showig och vältränad för utställning. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR, SV-06 
 
Unghundsklass, tikar: 
Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd 
Hinders, Hedemora 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Fin storlek, feminin helhet, en aning kort i kroppen, fint huvud, tångbett, bra hals 
och överlinje, lite för fallande kors, normalt utv 5: tår, rastypiska rörelser, kunde ha 
lite bättre påskjut. 
UKL 1, UKK 1, CK, 3BTK 
 
Wild at Hardt Tyrvette, S30226/2005, f. 050331 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – SUCh Mountjoy Ulrika Eriksro), uppf. Malin Hofstedt Hardt, 
Månkarbo, äg. Sofia Johansson, Västerfärnebo 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Fin storlek, goda proportioner, feminint välformat huvud, tångbett, bra kropp och 
vinklar, lite väl fallande kors, normalt utv 5:e tår, för dagen ej i bästa pälskon. 
Rastypiska rörelser med bra påskjut. 
UKL 1, UKK 2 
 
Tassan, S16030/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Karin 
Zelmerlööw, Saltsjö-Duvnäs 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
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Fin storlek och könsprägel, välform huvud, tångbett, bra hals, lite rund över länd 
och kors, lite högt hull, normala vinklar, normalt utv 5:e tå, ganska långa klor, bra 
päls, rör sig rastypiskt, skulle ha bättre påskjut. 
UKL 1, UKK 3 
 
Championklass, tikar: 
SUCh Mountjoy Vidunderliga Vilma, S51557/2003, f. 030823 (FINUCh SUCh 
Tja-Tir’s Viljar – Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella), uppf. Monika 
Jansson, Spånga, äg. Ingegerd Hinders, Hedemora 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Feminint välform huvud, bra hals, tillr kroppslängd, lite högt hull, normalt vinklad, 
skulle ha bättre utv 5:e tår på bägge frambenen, bra päls, goda rörelser. 
CHKK 1 
 
FINUCh SUCh Mountjoy Ultra Eriksro, S49202/2003, f. 030812 (JWW-03 
FINUCh SUCh EECh Trofast av Vinterskogen – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 
WW-03 Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Anneli 
Häggblom, Finland 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Mkt bra typ som för dagen ger tunt uttr, helt utan päls, feminint huvud, lite 
vidställda öron, bra hals och överlinje, normalt vinkl fram, lite smal över korset, tillr 
vinkl bak, norm utv 5:e tår, rör sig med rastypiska frambensrörelser, lite smidigare 
bak. 
CHKK 2 
 
Veteranklass, tikar: 
Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella, FIN37439/98, f. 981008 (FINUCh 
FINV-97 Obrima’s Floke – IntUCh FINUCh SUCh EECh EUW-96 NordV-97 Mar-
Lini Bon-Bon), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli Häggblom, Finland 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Fin storlek, utm prop, mkt fint huvud, saxbett, fin hals och överlinje, välvinkl, 
välkroppad, välutv 5:e tår. Pälsstruktur lite präglad av ålder. Rör sig mkt fint, 
ovanligt showig och vältränad för utställning. Bästa vet. 
VETKK 1, CK, 2BTK, BIR-veteran 
 
UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2007 
 
SKK Göteborg, 2007-01-04, domare: Nina Karlsdotter, Sverige 
 
Championklass, hanar: 
SUCh Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled 
– Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
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Välsk mask huvud, bra prop, bra ögon-öron och uttr. Tillr hals, fin ö-linje, välform 
bröstkorg, bra prop. Bra benstomme, välburen svans, sporrarna kunde vara plac 
längre ner mot marken, korr och typ rörelser, bra pälskv, välvisad. 
CHKK 1, CK, 1BHK, BIM 
 
Juniorklass, tikar: 
Lövheims Hlora, S51025/2006, f. 060227 (Loke – Lövheims Edda), uppf. Gerd 
Haugen, Norge, äg. Laila Hjort, Varberg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt Storlek: Bra storlek 
Välform huvud, bra prop, bra ögonfärg, välburna öron, tillr hals, bra ö-linje, 
välvuren svans, bra kropp och prop, pass benstomme, kraftiga xtra tår fram, bra 
placerade, typ och korr rörelser, bra päls. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
 
Atla Skaldsdottir, S66487/2006, f. 060226 (NUCh SUCh Ålvisheim’s Illuge Skald 
– Fröy av Vinterskogen), uppf. Dagrunn Mæhlen, Norge, äg. Johanna Olsson, 
Sölvesborg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Nätt fem huvud, bra form och prop, ögonfärg i harmoni med pälsen, bra öron, tillr 
hals, bra rygg och kors, svansen ok, bra kropp och prop, bra benstomme, bra 
fötter med kraftiga extra tår och korr antal trampdynor, typ och korr rörelser, bra 
päls, välvisad. 
JUNKL 1, JUNKK 2, CK, 2BTK 
 
Championklass, tikar: 
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnæus, Ystad 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Välsk fem huvud, bra ögon och öron, ngt kort hals, bra ö-linje, välburen svans, bra 
kropp och prop, pass benstomme, kraftiga xtra tår på framfötterna som kunde 
vara ngt lägre placerade, bra pälskv verkar ngt urfälld, korr rörelser bakifrån och 
framifrån, ngt kort och lite stelt från sidan. Välvisad. 
CHKK 1, CK, 3BTK 
 
SKK Int Göteborg, 2007-01-05, domare: Harry Tast, Finland 
 
Championklass, hanar: 
SUCh Två Kronors Arn’s Nicke, S37192/2002, f. 020608 (FINUCh SUCh Amled 
– Eriksro Vilda Artemis), uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Laila Hjort, 
Varberg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Mycket välbyggd spänstig hane i sportig kondition. Välformat huvud, vacker hals, 
kraftiga bakvinklar, typiskt rörelseschema, kunde visa sig gladare i ringen. 
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM 
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Juniorklass, tikar: 
Atla Skaldsdottir, S66487/2006, f. 060226 (NUCh SUCh Ålvisheim’s Illuge Skald 
– Fröy av Vinterskogen), uppf. Dagrunn Mæhlen, Norge, äg. Johanna Olsson, 
Sölvesborg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Mycket vacker och spänstig ung tik. Välformat feminint huvud. Tillräcklig bröstkorg 
för åldern, utmärkt benstomme. En aning överbyggd vid denna ålder. Effektiva 
rörelser. 
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIR 
 
Lövheims Hlora, S51025/2006, f. 060227 (Loke – Lövheims Edda), uppf. Gerd 
Haugen, Norge, äg. Laila Hjort, Varberg 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Spänstig och välbalanserad ungtik. Mycket vackert huvud och uttryck. 
Bröstkorgen önskas längre och ländpartiet kortare. Brant kors. Visar och rör sig 
fritt. 
JUNKL 1, JUNKK 2, CK, 2BTK 
 
Championklass, tikar: 
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnæus, Ystad 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Mycket feminin och välbyggd champion med korrekta proportioner. Vackert 
huvud, kunde visa sig gladare. Trots sin korrekta byggnad rör sig mycket styvt och 
med korta steg och alltför trångt bak. 
CHKK 1 
 
 
ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2006 
 
SDK:s VILTSPÅRSPROTOKOLL 
2006-08-29, Västsvenska DK, Askum, domare: Tore Valfridsson, elev/aspirant: 
Rosmari Eklund 
Skreppengs Ole Brumm, S31210/2003, f. 030211 (NUCh Lövheims Alsvinn – 
Sigyn av Strandbo), uppf. Laila K Myrvold, Norge, äg. Eva Pretkelis, Fjällbacka 
Väder vid provtillfället samt terräng: 
Vind: Lätt  Temp.: 20ºC Barrskog 
Provförlopp: Brumm spårar i lugnt tempo men lite slarvigt, ringar och hittar spåret 
utan hjälp. Finner viltdelen efter 27 min. 
Spårtid: 27 min 
Domarens förslag: Anlagsklass: GK 
Fastställande av pris 2006-09-04: Rörligt viltspårprov: Anlagsklass: GK 
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Styrelsens rekommendation till parningsavgifter 
 
Det vore bra för lundehundsrasen om de flesta tikar och hanar används i avel åtminstone någon 
gång.  
 
Svenska Lundehundssällskapet har tidigare inte utfärdat någon rekommendation, men många 
svenska lundehundsägare följer en rekommendation från Norsk Lundehundklubb.( I Sverige 
tillämpas den i svenska kronor och med hänsyn till svenska valppriser.)  
 
Parningsavgiften är uppdelad i två steg. Den större delen av hanhundsägarens ersättning beror på 
parningens resultat. 
Steg 1: Vid själva parningstillfället betalar tikägaren 200 nkr. Detta är helt oberoende av om 
parningen leder till att det blir valpar eller inte. Om hundarna träffas utan att det blir någon parning 
betalar inte tikägaren någonting. 
Steg 2: Under förutsättning att det blir valpar betalar tikägaren 15 procent av det normala 
försäljningspriset för varje valp till hanhundsägaren. 
 
Norsk lundehundklubb rekommenderar ett valppris på 10 000 nkr och valpen ska vara ID-märkt. 
Ersättningen till hanhundsägaren är oberoende av om tikägaren säljer samtliga valpar till normalt 
pris eller inte. Uppfödaren kanske väljer att sälja billigare till en god vän eller ge bort eller själv 
behålla  någon valp, men hanhundsägaren ska ändå få 15 procent av det normala försäljningspriset 
också för dessa valpar. 
 
Reduceras priset på grund av att det är något fel på valpen då gäller 15 procent av det reducerade 
försäljningspriset.  
Tikägaren och handhundsägaren bestämmer på förhand hur gamla valparna ska ha hunnit bli när 
tikägaren blir skyldig att betala enligt steg 2. 
 
Om en hanvalp inte har fått båda sina testiklar på rätt plats när han är ett år, betalar den norska 
uppfödaren tillbaka halva valppriset till valpköparen enligt Norsk Lundehundklubbs 
rekommendation och köpekontrakt. Och ägaren till valpens pappa betalar tillbaka halva 
parningsavgiften för den valpen till tikägaren också detta enligt den norska rekommendationen. 
 
Den norska klubbens förslag till parningsavgift är en rekommendation. Även om många 
handhundsägare i Sverige och Norge följer den finns det ingen automatik i detta och ingen  har 
skyldighet att följa rekommendationen, Det finns hanhundsägare som har helt andra önskemål om 
ersättning. Och de har rätt att begära precis vilken parningsavgift och vilka villkor som helst. 
 
Tikägaren och hanhundsägaren bör alltid bestämma villkoren för en parning i god tid innan den ska 
äga rum och försäkra sig om att de är överens, helst med ett skriftligt avtal. 
 
Svenska Kennelklubben har tagit fram en blankett för parningsavtal (www.skk.se) som kan laddas 
ner och skrivas ut. Formuläret ska ses som ett förslag. Det kan omformuleras och kompletteras efter 
tik- och hanhundsägarnas egna önskemål. 
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Sommarens stora utställning 
 
blir förstås i Morokulien 27-28 juli. En utställning och gränsträff som samarrangeras 
mellan de svenska och norska lundehundsklubbarna. 
Lördagen 27 juli är Svenska Lundehundssällskapet värd för en svensk officiell utställning, 
vilket innebär att ett svenskt certifikat kan delas ut till en tik och en hane. Domare blir 
Per Erik Wallin. 
På söndagen är Norska Lundehundklubben värd och deras utställningsdomare är Vigdis 
Nymark och Per Kristian Foss. 
Eftersom Svenska Lundehundssällskapet fyller 30 år i år så kommer vi att uppmärksamma 
detta under helgen. 
Morokulien ligger på gränsen mellan Norge och Sverige , mellan Kongsvinger och Arvika. 
Hos Morokulien Infocenter, tel 0571-233 70, kan du boka boende under helgen, fråga 
efter Helen. 
 
Tillsammans med tidningen får du också en anmälningsblankett till utställningen i 
Morokulien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rättelse !! 
I förra numret av Lundehunden hade vi en berättelse från lundehunden Roffe. Tyvärr föll 
några meningar bort från berättelsen, vilket vi beklagar. 
Efter meningen ”Detta är ett vandringspris som husse och matte ha haft på sekretären 
sedan 1993” skulle följande in: ”Men, nu hände något konstigt, en annan matte tog priset 
tillbaka för att det skulle repareras och det måste ta lång tid att göra detta, för i dag den 
20 oktober har jag ännu inte sett det igen. Matte är väldigt besviken att inte få priset. 
Det ska ju snart lämnas tillbaka igen på nästa utställning.” 
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Årets Lundehund 2006

IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner
21p äg. Annika Turiz

2. DKUCh SUCh FINUCh NUCh Paluna’s Skoll Herason
20p äg. Mary Kvarnström

3. SUCh SV-04 Mountjoy Spralliga Sune 
19p äg. Maria Hedström

4. SV-06 Amira, 16p äg. Elin Müller

5. Tindra, 14p äg. Ingegerd Hinders

6. SUCh Två Kronors Arn’s Nicke, 13p äg. Laila Hjort

7. Lundesmias Moa, 11p äg. Maria Ragnarsson

8. Int & NordUCh SV-02-05 Bamse Brakar av Vinterskogen, 10p äg. Elin Müller

8. SUCh DKUCh NUCh Nysom Jenna, 10p äg. Mary Kvarnström 

9. Silversound´s Ella-Cinderella, 9p äg Anneli Hägglund / Monika Jansson

10. Aspheims Trollunge, 8p äg. Cecilia Obitz

10. Huldra av Vinterskogen, 8p äg. Maria Hedström

10. Wild at Hardt Tyrvette, 8p äg. Sofia Johansson

11. Eriksro Luriga Ludwig, 5p äg. Annika Ågren

11. Lyrypa’s Mai, 5p äg.Lisbeth Granholm
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foto: Maria Hedström

Timon *Fjalar* & Mountjoy Spralliga *Sune*
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