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Snart är det höst…
Ja, när du läser detta, som skrivs i mitten på augusti, har kanske hösten redan gjort sin entré med hög
klar luft och färgsprakande löv på träden och varje år frågar man sig - vart tog sommaren vägen?
Årets sommar har nog på de flesta platser i Sverige varit en typisk svensk sommar med lite sol, mycket
regn och en temperatur på runt 20 grader. En ganska bra hundsommar kan man säga om det inte var för
alla dessa fästingar, som snart nog invaderat hela vårt avlånga land och värre ska det visst bli i höst
enligt kvällstidningarnas rubriker.
Har ni fästingmedel på hunden? Själv är jag ambivalent i den frågan, det är som att välja mellan pest
eller kolera. Tillföra ett gift eller kanske riskera en fästingburen sjukdom. Hur man än väljer känns det
inte bra.
Har du liksom jag en hund som drabbats av fläckvis hårlöshet, ta tillfället i akt och svara på veterinär
Kerstin Bergvalls enkät. Hon vill titta närmare på denna ofarliga hårsäckssjukdom som drabbar våra
hundar. Kerstin Bergvall är verksam på SLU i Uppsala, men finns även vissa dagar i veckan på
Djurakuten i Stockholm.
Längre fram i tidningen kan du läsa om utställningen i Morokulien den 28 juli. Jag kan nog säga att det
var en lyckad tillställning. Även om bedömningen drog ut på tiden så tror jag att de flesta kände sig både
nöjda och väl omhändertagna i ringen.
Ett stort tack till Per Erik Wallin och ringsekreterarna för ett väl utfört jobb.
Det har nog aldrig varit fler Lundehundar samlade på en och samma plats i Svenska
Lundehundsällskapets 30-åriga historia som i Morokulien. Antalet anmälda hundar var 81 st och på
söndagen när våra norska vänner stod för värdskapet var det 96 hundar anmälda.
Förberedelserna inför Morokulien har varit många och långa och i en så liten klubb som Svenska
Lundehundsällskapet så läggs mycket ansvar på några få eller så är vi dåliga på att be om hjälp. Om vi
ska få till en verksamhet i vår klubb behöver vi vara fler som kan hjälpas åt.
Känner du att du vill vara med och jobba för klubben och Norsk Lundehund, dra dig inte för att höra av
dig till någon i styrelsen och erbjud dina tjänster.
Det finns mycket du kan göra, ”minsta bidrag mottages med största tacksamhet”.
Kom med idéer, tips och bidrag till tidningen. Eller vill du kanske starta verksamheten med
aktivitetsombud och hålla i en enklare aktivitet i det område där du bor eller hjälpa till att ordna vår
utställning.
Tänk om vi kunde ha utställning i södra, mellersta och norra Sverige framöver det skulle vara kul. Man
måste sikta på stjärnorna för att nå månen heter det ju!
Ha det nu bra i höstvädret och se upp med fästingarna i svampskogen.

Cecilia Obitz
ordförande

KLUBBENS ÅRSMÖTE
Lördagen 5 maj hade Svenska Lundehundsällskapet sitt årsmöte i en kvarterslokal i
Tegelhagen i Sollentuna. Efter årsmötet blev det en mysig hundpromenad och korvgrillning.
Årsmötet beslutade bland annat följande:
Att godkänna verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för 2006
Att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.
Att godkänna verksamhetsplanen samt budgetförslaget för 2007.
Medlemsavgiften förblir oförändrad – 200 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem.
Cecilia Obitz omvaldes som ordförande för ett år, Elin Muller och Eva Pretkelis valdes som
ledamöter på två år.
Suppleanter blev Ragnhild Karlsson (2 år) och Birgitta Blomqvist (ett år)
Peter Jensen och Solveig Bastemark valdes till revisor för ett år och Hans Gustavsson till
suppleant för ett år.
I valberedningen ingår Sofie Weibull (sammankallande) och Ingegerd Hinders, den tredje
platsen är vakant.
Det smakade gott
med grillkorv efter
möte och promenad
tyckte såväl
lundehundar som
hussar och mattar.
Foto:Annika Ågren

Efter mötet delades vandringspriset Årets Lundehund 2006 ut till SUCH DKUCH INTUCH
Boromirs Engla Eiktyrer, ägare Annika Turitz.
Följande fick aktivitetsdiplom:
Godkänd anlagsklass i viltspår: Skreppeng´s Ole Brumm, ägare Eva Pretkelis
Godkänt MH: Två Kronors Berra, ägare Sofie Weibull
Godkänt resultat i lydnadsklass 1 med minst 160 poäng: Kvejka Ester-Alfagjöf, ägare AnneMarie Eklöf.

ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2007
Waxholm, 2007-04-15, Mentalbeskrivning hund:
2007-04-15, Waxholm, domare: Gunnel Ferm
Aspheims Trollunge, S11503/2005, f. 040802 (Lövheim’s Bevrast – Obrima’s
Geira), uppf. Anne Marie Grændsen, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt-Obitz, Värmdö
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning: 3
1b.Kontakt samarb.: 3
1c.Kontakt hantering:
3 2a.Lek 1 leklust:
1 2b.Lek 1 gripande: 1
2c.Lek 1 grip/dragk: 1
3a 1.Förföljande: 3
3a 2.Förföljande: 4
3b 1.Gripande: 2
3b 2.Gripande: 2
4.Aktivitet: 3
5a.Avst.lek intresse: 2
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken: 1
5d.Avst.lek leklust: 1
5e.Avst.lek samarb.: 1

6a.Överr. rädsla: 3
6b.Överr. hot/agg: 1
6c.Överr. nyfikenhet: 3
6d.Överr. kv. rädsla: 1
6e.Överr. kv. intr.: 1
7a.Ljud rädsla : 2
7b.Ljud nyfikenhet: 2
7c.Ljud kv. rädsla: 1
7d.Ljud kv. intresse: 1
8a.Spöken hot/agg: 1
8b.Spöken kontroll: 2
8c.Spöken rädsla: 2
8d.Spöken nyfikenhet: 1
8e.Spöken kontakt: 3
9a.Lek 2 leklust: 1
9b.Lek 2 gripande: 1
10.Skott: 1

SDK:s VILTSPÅRSPROTOKOLL
2006-10-07, 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 efter spårläggningen:
Nederbörd: REGN
Vind: FRISK
Övrigt: KRAFTIGA REGNSKURAR
Väder vid provtillfället samt terräng:
Vind: Hård
Temp.: +15ºC
Myr/mossmark Barrskog/Lövskog
Provförlopp: Klarar alla vinklar, genar vid VI. Får hjälp vid bloduppehåll 1 gång.
Ingen dålig prestation med allt regn på natten. Skott OK.
Spårtid: 29 min
Domarens förslag: Ordinarie viltspårprov. Pris ökl.: 2pris
Fastställande av pris 2006-11-02: Rörligt viltspårprov: Öppenklass 2pris.

MOA OCH SVAMPARNA
”På midsommarafton var vi hos släkten i Grytan
och hundarna sprang lösa och lekte med alla barn
som var där.
Moa tjuvade pinnarna från tjejerna som spelade
"kubb" och hon hade jätteroligt.
Plötsligt blev hon alldeles stel och stod bredbent
med hängande huvud. Vi trodde hon fått något i
halsen eftersom hon inte verkade andas. Syster
som är sjuksköterska gjorde Heimlish-manöver för
barn på henne och jag grävde i halsen för att se
om något fastnat där, men det hade det inte.
Hon började i alla fall andas, men vi kunde
konstatera att hjärtat slog jättefort, pupillerna var
helt vidgade, slemhinnorna var helt vita och hon
kändes kall. Ringde länsveterinären och åkte till
Östersund i ilfart. Moa var helt borta under resan
in och andades bara svagt.
Väl inne kollade veterinären med en tång om hon
hade något i halsen, men det hade hon inte. De
satte två olika dropp och tog tempen som visade
sig vara 37.2, senare sjönk den till 36.8 och det är
kallt på en hund.

Misstänkt invärtes blödning
Hennes puls var över 200 slag/minut. Efter ett tag med dropp sjönk den till 180. Veterinären tog blodprov
och analyserade det. Resultatet visade att Moas totalprotein var mycket lågt och de misstänkte att hon
kanske blödde invärtes. Under tiden som Moa fick dropp så letade veterinären efter någon klinik i
Sverige eller Norge som kunde ta emot på kvällen/natten för att göra en röntgen, men det fanns inte
något öppet närmare än Uppsala.
Efter ett tag verkade hon piggna till och efter en dryg timme gick hon på vingliga ben ut och kissade.
Sedan fick hon cortison och antibiotika och efter ytterligare en timme så for vi tillbaka till Grytan med en
medtagen men levande Moa. Jag fick stränga ordet om att ringa Sundsvalls djursjukhus när de öppnade,
det var de som hade helgjour.
Hela natten sov Moa på min mage (jag var vaken) och på morgonen ringde jag till Sundsvall, men de
hade bara öppet mellan 9 och 13, dessutom lade de inte in några djur under jourtid.
Ringde även Falun och Grong med samma resultat. Till slut ringde jag Ultuna i Uppsala och de vill att vi
skulle komma på en gång. Vi åkte direkt hem till H-dal och bytte bil och vår hus-veterinär vätskade upp
Moa så hon skulle klara resan, hon kollade också puls och temp och nu var båda normala tack vare
droppet hon fått.
Bukpunktion
Resan gick bra och Moa sov mest hela vägen. Väl i Uppsala så röntgades Moa och det togs ett nytt
blodprov. Nu hade proteinvärdena sjunkit ännu mer och röntgen visade på vätska i buken. En
bukpunktion gjordes och ut rann rent blod. Moa fick påfyllning av blod (från en boxer som heter Zancho)
och sedan bars hon i väg till operation. Ett förslag från veterinären var att mjälten kunde ha blivit spräckt
- förfärligt tyckte vi, men så här i efterhand hade det varit en baggis.
Vi fick lägga oss och sova i ett övernattningsrum för studenter och tidigt på morgonen blev vi väckta av
veterinären som berättade att operationen gått bra och att Moa låg på IVA.
Sedan sa hon att buken hade varit fylld med 2,5 dl blod och att blödningen kom från ett sår i levern. Nu
blev vi riktigt rädda.

Vidare sa hon att det såg ut som om det varit en cysta eller tumör som brustit och att det fanns flera små
förändringar på leverns yta. Blödningen var stoppad och biopsi skickad till labb. Alla andra organ i buken
hade lyfts ut och undersökts och allt såg bra ut.
Veterinären ville att Moa skulle stanna så det var bara för oss att åka hem. Vi gjorde så och jag grät
floder, trodde att jag aldrig mer skulle få träffa henne i livet.
Döda leverceller
Dagarna som följde var en känslomässig berg-och-dalbana. Jag pratade med
personal från Ultuna två gånger om dagen och ibland verkade Moa piggare och
ibland var hon sämre och det värsta av allt var att hon inte ville ha mat och då
visste jag att hon var rejält sjuk. Nya blodprover visade att levern gjorde sitt jobb,
men det fanns döda leverceller i blodet och det var oroande. Ett ultraljud gjordes
och som tur var så visade det att levern såg normal ut. Natten mot onsdag och
under förmiddagen hade hon haft verkligt ont i magen. Mitt på dagen så bajsade
hon och sedan blev det bra.
Under veckan så funderade vi på vad blödningen kunde bero på och en granne påminde oss om när
hans hund blev förgiftad av råttgift - symptomen hade varit desamma och då kom vi att tänka på
stenmurklor som ju är väldigt giftiga och som vi sett Moa äta två veckor före midsommar när vi hade varit
i stugan.
Då hade vi tänkt att instinktivt så äter en hund inte det som är giftigt. Jag började leta efter fakta om
stenmurklor och dess gift och hittade en avhandling från Umeå universitet och allt stämde, utom att Moa
inte hade haft några akuta förgiftningssymptom och att hon borde ha blivit sjuk tidigare, 1-3 dagar efter
hon hade ätit murklorna.
Det måste ha gått till så att Moa ätit lite murklor flera gånger, vi hade varit i stugan vid ytterligare tre
tillfällen efter det att vi sett henne äta murklor första gången. Man kan då tänka sig att hon då inte ätit
tillräckligt mycket för att bli akut förgiftad utan att giftet lagrats och till slut orkade inte levern med längre.
Förgiftning
På torsdagen togs ett nytt blodprov och det visade att levervärdena blivit bättre. Från patologen kom
svaret på biopsin och det visade på sönderfall av celler som kunde bero på förgiftning.
Vi fick klartecken för att hämta hem Moa som nu inte ville vara instängd i en bur längre, dessutom så åt
hon nu rejält och verkade helt frisk. Vi åkte på en gång och klockan 00:05 på fredag morgon kom vi till
Uppsala.
Vi betalade 26 417:- (tur att det finns försäkring) och fick gå in i sjukstallet och hämta Moa. Hon var glad
att se oss, men skeptisk och fattade nog inte riktigt vad som hände.
Riktigt glad blev hon inte förrän vi var hemma och hon fick gå ut lös på baksidan av huset, då blev hon
som tokig av glädje. Sprang omkring hit och dit, gjorde glädjehopp, rullade ålade och gnuggade sig mot
gräset och man såg verkligen hur lycklig hon var över att vara hemma igen.
Nu får Moa antibiotika och speciell diet som är mild mot lever och om en månad ska vi kolla
levervärdena igen. Förhoppningsvis blir hon helt återställd och ingen av hundarna får springa lös vid
stugan något mer när det är stenmurkelsäsong.”
30 juni -07
Maria Ragnarsson / Kennel Lundetuvan

Utställningen i Morokulien 28 juli 2007!
Så hade då dagen med stort D kommit, den dag som varit en punkt på dagordningen i Svenska
Lundehundsällskapets rullor de senaste åren.
Utställningen i Morokulien 28 juli 2007.
Elin och jag har som utställningsanvariga träffats ett antal gånger under denna tid av förberedelser. Nu
skulle det sista av förberedelser göras genom att trycka och plocka katalogen. Alla anmälda hundar, 81
st, från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Luxemburg fanns inskrivna i det som skulle bli
utställningskatalog.
PM:en var skrivna och utskickade till alla som skulle ställa ut hundar och de som skulle delta på den
gemensamma middagen på kvällen hade också fått en mailbekräftelse på sin bokning. Värdshuset i
Morokulien hade fått en lista på de alla de 115 som ville ha det ena eller andra eller tredje eller fjärde till
middagen.
Nu var alla förberedelserna klara och boendet i Morokulien hade för vår del blivit att dra med oss
husvagn. Det är tur att man har en snäll syster som lånade oss sin husvagn trots att de själva skulle på
utställning samma helg i Ransäter och hade räknat med en lillsemester.
Tur var att vi fick låna vagnen för det är mycket saker man ska ta med sig för ett
utställningsarrangemang kan jag lova. Det är foder priser (tack Royal Canin för er sponsring), priser för
HP/CK, BIR och BIM och alla klubbens vandringspriser, ringsekreterarnas låda med resultatlistor,
kritiklappar, pennor, gem gummisnoddar, prisband, utställningskataloger m.m. Sen ska utställningstält
med, tält till domare och ringsekreterare bord och stolar, band för att avgränsa ringen och pinnar till att
sätta banden i …
Listan blev ganska lång och husvagn och dragbil fick ett tufft jobb på sin väg mot Norska gränsen på
torsdagen.
Väl framme i Morokulien hälsades vi av en skylt med texten ”Välkommen till Eda Lundehundsklubbar 2829 juli”, man sträckte lite extra på sig av att känna sig så välkomnad. Efter incheckning på Montebello
camping och en stunds letande hittade vi tillslut en plats där vi kunde ställa husvagnen. Det tar ju ett tag
innan alla i familjen kan enas om en plats som är tillräckligt bra.
Efter montering av förtält och urlastning av alla grejor, så att familj och hundar kunde få plats att sova,
tog vi en promenad för att bekanta oss med området.
Det var inte riktigt som jag hade föreställt mig.
I min föreställningsvärld som jag hade bildat mig efter ett antal samtal med Morokulien Info-center så låg
de två campingplatserna på var sin sida om Fredsmonumentet med stora grönytor emellan, så såg det
inte riktigt ut.
Här stod vi nu på en campingplats utan någon direkt struktur och med ett antal husvagnekipage som inte
rullat på vägarna på de senaste åren. Campingens permanentboende hade man byggt in en
träkonstruktion både över och runtomkring. Där fanns också de som byggt en friggebod till husvagnen
och inrett det hela till en komplett fungerande sommarstuga med anlagd fontän i trädgården som man
inhägnat med ett litet staketet runt om.
Under vår promenad träffade vi flera Lundehundar med sina ägare som liksom vi kommit ett par dagar i
förväg. Eftersom vi är tämligen nya Lundehundsägare och inte hunnit med att träffa så mycket
Lundehundfolk än så var det härligt att äntligen få ett ansikte till de namn som vi blivit bekanta med
genom rastidningar och hemsidor.
Mörkret föll snart över campingområdet och vi var alla trötta efter bilfärden och beslöt oss att efter en
välbehövlig fika krypa till kojs.
Nästa morgon vaknade jag vid sjutiden av att det smattrade på taket av regnet som fullständigt vräkte
ner över Morokulien. När jag lättade på rullgardinen och tittade ut såg jag stora pölar som insjöar utanför
och skänkte en tanke till de stackars Buhundsfolket som skulle ha sin utställning denna dag.
Jag bad en stillsam bön till väder gudarna att vara snälla mot oss i morgon då vår utställning skulle vara
för tänk om nu allt skulle regna bort, år av förberedelser.Tydligen så hjälpte min bön för fram på
eftermiddagen så klarnade vädret upp och solen tittade fram.

Eftersom kryptochism nedärvs recessivt, vill det säga att om vi använder kryptochida hanar i avel,
kommer vi att öka problemet. De kryptochida hanarna har bara gener för kryptochism, och inga gener för
normal placering av testiklarna, som i så fall vill dominera över den kryptochida genen.

Om en sådan hund paras med en tik som också bara har gener för kryptochism (tikar kan ju inte själva
vara kryptochida), kommer någon av valparna att bli dubbelsidigt kryprochida, och därmed sterila. Vi vill
inte komma i den situationen där många hanar är sterila på grund av dubbelsidig kryptochism.
”Ska vi kastrera den kryptochida hunden?”
Den frågan fick avelsrådet från en ägare av en kryptochid hund.
Vad säger köplagen om saken? Om ni läser köpeavtalet som Norsk Kennelklubb har utformat, det enda
juridiskt bindande köpekontrakt som gäller offentligt för hund i Norge, så finns det en punkt om
kryptochism.
Köpare och säljare ska komma överens om en återbetalning av en del av köpesumman om hunden är
kryptochid vid 18 månaders ålder. Om inget annat är avtalat, är prisreduktionen hälften av köpesumman.
Observera att detta gäller först då hunden har passerat 18 månader. Om hunden kastreras före detta,
kan ägaren inte kräva tillbaka betalning, då testiklarna ibland vandrar ner sent.
Varför ska vi överhuvudtaget kastrera den kryptochida hunden?
Veterinären rekommenderar ofta kastrering. En kryptochid hund kan få cancer i den testikeln som ligger
kvar i bukhålan, och i ovanliga fall få en vridning av sädesledaren till den testikeln som ligger kvar i
ljumsken eller bukhålan. Detta är smärtsamt för hunden och kan också orsaka vävnadsdöd om hunden
inte opereras snabbt. Båda dessa fenomen är väldigt ovanliga och väldigt ovanliga på små hundar.
Kastrering är en operation som utsätter våra hundar för en betydande stressbelastning, därför bör vi
undvika kastrering så långt det går. Hunden kommer att ha smärta efter operationen, och kommer att
behöva en konvalecenstid.
För Lundehundar kan denna stress leda till att hunden utvecklar IL (intensial lymfangiektasi, ibland kallad
Lundehundsyndrom). Kastreringen kan alltså framkalla en livshotande sjukdom. Om hunden klarar
operationen utan komplikationer så väntar nya problem efter en kastrering. Många kastrerade hundar får
sociala problem, då andra hundar feltolkar de signaler och dofter de sänder.
En kastrerad hane blir vad vi kallar feminiserad, den sänder ut tiksignaler till andra hundar.
Hanhundsprägeln i muskler och utseende, doftutsöndringen försvinner och andra hundar tror att de har
med en tik att göra. Detta medför en psykologisk stressbelastning för den kastrerade hanhunden, något
som också kan leda till IL.
Till sist: en del Lundehanhundar får som biverkning av kastreringen en hormonrubbning. Detta ger
reducerat stoffskifte med vaskeopphopningar (troligen hudförändringar med vätskeansamlingar),
symetriskt håravfall, adrerdsändring (hunden blir sur och apatisk) och generellt reducerad livslust.
Återigen, detta kan medföra IL, och en hund med hormonrubbning/tyroxinmangel har ett dåligt
immunförsvar och därmed dålig motståndskraft mot IL.
Behöver jag uttrycka mig tydligare? Kastrera inre din kryptochida hanhund om den inte fått symtom på
vridning av sädesledaren eller fått testikelcancer. Den har det bättre som den är: en fullkomligt frisk och
sund hund som bara har en testikel.
Till sist, många veterinärer, och särskilt veterinärer som känner till Lundehunden, delar min uppfattning
om kastration av hanhundar.
Ingvild Esperlien
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Hur gammal är hunden egentligen?
Det sägs att det går sju hundår på ett människoår. Detta stämmer inte. Åtminstone inte under hundens
första två år, enligt den välkända hundexperten Barbro Börjesson. Däremot tycker Barbro att det går
utmärkt att jämföra hundars och människors mentala åldrar för att få hundägare att förstå sina hundar
och deras behov bättre.
- Som jag ser det är en valp redo att börja skolan när den är sex månader. Det innebär att hunden åldras
motsvarande sju människoår under sitt första halvår, förklarar Barbro Börjesson.
Så när sjuåriga Fia går till skolan för att lära sig räkna och skriva är det alltså dags för 6-månadersvalpen
Fido, nu en unghund som genomgår sin första könsmognad, att börja med hundens motsvarighet - till
exempel att komma på inkallning och gå fint i koppel. Fram till dess har varken Fia eller Fido varit redo
för fysiska eller mentala påfrestningar.
- Det finns ingen anledning att börja träna en hund på allvar för tidigt, oavsett om hunden ska användas
till jakt, tjänst eller något annat. Då riskerar man bara att hunden blir en ”barnstjärna” som slocknar
alldeles för tidigt, beskriver Barbro Börjesson.
I unghundsåldern - från sex månader till två års ålder - kan hundägaren börja se vilka eventuella
bekymmer som är att vänta i framtiden och vad som verkar vara lämplig sysselsättning för Fido. Och likt
tonåriga Fias föräldrar, som hjälper dottern att göra val inför framtiden som är rätt för henne, är det dags
för Fidos ägare att genom fostran och träning forma Fido så att hans nedärvda anlag kommer till sin rätt.
- Hundar blir vuxna och mogna att ta eget ansvar i tvåårsåldern. Efter det förändras inte hundarnas
medfödda egenskaper. I detta avseende skiljer det inte mycket mellan raserna, menar Barbro Börjesson.
Om Fia är redo att flytta hemifrån och skapa sig ett liv, med arbete och så småningom familj, när hon är i
20-årsåldern, är Fido mogen att ta itu med sin livsuppgift, antingen han är en jakt-, tjänste-, tävlings- eller
sällskapshund, när han är runt två. Det är också först efter att Fido har blivit vuxen som han, om han är
frisk och i övrigt lämplig enligt Svenska Kennelklubbens krav och rasklubbens rekommendationer, bör
användas i avel.
- En hund är i sin blomning i tre-femårsåldern och jämförbar med en människa som är mellan 30 och 45
år och i sin fulla kraft, tycker Barbro Börjesson.
Vid 50-60 år är Fia en pålitlig och erfaren medarbetare. Detsamma gäller Fido, som nu är i 6-7årsåldern. Visst går det att lära Fido att sitta även när han är gammal, men precis som Fia har Fido då
lagt sig till med vanor som är svåra att bryta. Hunden börjar bli gammal när den är runt åtta-nio år.
Ålderskrämpor är till stor del genetiskt betingade hos både hund och människa. När de visar sig är lite
olika. Men blir Fido så gammal som 13-14 år försämras ofta både hans hörsel och syn, precis som hos
en 80-90-årig människa.
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Inga elefanter eller hundar lösa i bilen!
Svenska Kennelklubben startar nu kampanjen Säker i bilen i samarbete med NTF. Den tidigare
kampanjen Inga elefanter i bilen går hand i hand med Svenska Kennelklubbens informationsarbete om
hur man på ett säkert ska transportera sin hund i bilen.
Trots att hunden är människans bästa vän slarvar många med sin hunds säkerhet i bilen. Många
hundägare inser inte vad som kan hända vid en kraftig inbromsning om hunden är lös i kupén. Hunden
kan inte bara skada sig själv genom att åka som en projektil ut genom framrutan, den kan även skada de
framförvarande passagerarna.
Tryggast är hunden i en bur som är placerad längst bak i en kombi bakom ett nät eller galler. Eller i en
bur som är väl förankrad på annan plats i bilen. Buren bör vara så öppen som möjligt med tanke på den
värme och instängdhet som kan uppstå i en bil.
Hunden kan också förvaras längst bak i kombin med ett rejält nät eller galler till de framförvarande
passagerarna. Saknas bur eller utrymme bak i bilen kan hunden spännas fast i ett speciellt
säkerhetsbälte anpassat för hund.
De hundägare som transporterar sin hund på ett säkert sätt i bilen kan nu sätta upp dekalen Säker i
bilen, på bilens ruta. Vid en eventuell olycka uppmärksammar dekalen även på att en hund kan finnas i
bilen. Dekalen har i dagarna skickats ut med Svenska Kennelklubbens medlemstidning Hundsport men
kan även beställas kostnadsfritt hos Svenska Kennelklubben.
Het bil
Svenska Kennelklubben påminner samtidigt om att när värmen nu är här kan bilen lätt bli en dödsfälla.
Snabbare än många tror höjs temperaturen i bilen, oavsett om den står i sol eller skugga. Skulle någon
upptäcka en hund, annat djur eller kanske ett barn som mår dåligt i en instängd bil rekommenderar
Svenska Kennelklubben att man först och främst alltid kontakter polisen. Är faran akut bör man se till att
man har ett vittne som också kan bekräfta att djuret eller barnet är i fara. Då kan man nämligen i nöd
(brottsbalken 24:4) slå sönder bilrutan, öppna dörren och få ut djuret eller barnet så snabbt som möjligt.
När du reser med hund i bilen rekommenderar Svenska Kennelklubben:
• Att vid långa turer välja tider när solen inte står som högst.
• Att rasta ofta och gärna vid en sjö så att kanske både hund och förare kan svalka sig.
• Att tänka på att solen förflyttar sig snabbt, efter bara en kort stund kan värmen vara olidlig.
• Att om du har en kombi installera grindar eller en bur så att när du stannar till kan du öppna luckan och
låta hunden få frisk luft.
• Att inte fylla bilen vid semesterresan med så mycket packning att lufttillförseln stryps bak till hunden.
• Att aldrig binda hunden i bilen stötfångare, dragkrok eller liknande – det kan sluta mycket olyckligt ifall
man plötsligt måste åka vidare eller flytta bilen!
• Att hellre placera hunden hos goda vänner eller på pensionat om resan går till platser som hunden inte
är lika välkommen till. Då behöver man inte oroa sig för att hunden får sitta långa, varma och kanske
farliga timmar i bilen.
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Tvisten med Jordbruksverket avgjord
– Svenska Kennelklubben tilldömdes knappt 2 miljoner kronor
En flera år lång tvist mellan Svenska Kennelklubben och Statens Jordbruksverk är nu avgjord. Svenska
Kennelklubben stämde Jordbruksverket inför Jönköpings tingsrätt för obetalda fakturor på drygt åtta
miljoner kronor gällande uppdraget att administrera det centrala hundägarregistret.
I dag meddelade tingsrätten domen att Jordbruksverket endast behöver betala en del av de
overheadkostnader som Svenska Kennelklubben haft för att driva registret, vilket innebär att SKK ställt
sin organisation till förfogande gratis.
– Självklart är vi besvikna, säger Svenska Kennelklubbens vd Ulf Uddman, vi trodde aldrig att vi som
ideell organisation skulle betala för att staten driver ett hundägarregister.
Tvisten har framför allt gällt tolkningen av det avtal som upprättades mellan parterna i december år 2000
efter flera månaders förhandlingar. Avtalet gav Svenska Kennelklubben rätt till ersättning för de
kostnader man hade för att driva det statliga hundägarregistret och parterna var överens om priser,
beräkningsgrunder och redovisningsmetoder ända tills Svenska Kennelklubben började fakturera sina
kostnader.
– Dessutom ändrade man flera gånger kraven på hur vi skulle sköta administrationen, registret och vår
datautveckling. Vi fick anställa extra personal och införskaffa en hel del datautrustning som vi annars inte
skulle investerat i, fortsätter Ulf Uddman.
Den 31 mars 2003 sade Svenska Kennelklubben upp avtalet om att administrera det statliga registret.
Jordbruksverket hade då debiterat Sveriges hundägare sammanlagt 31 miljoner kronor. Av dessa har
cirka 14 miljoner betalats till Svenska Kennelklubben, vilket inte täcker kostnaderna. Mellanskillnaden
blev en vinst för Jordbruksverket på hundägarnas bekostnad. I sammanhanget kan nämnas att registret,
enligt Riksdagens beslut, ska vara kostnadsneutralt och därmed inte generera några intäkter till
Jordbruksverket.
Domen som föll i dag innebär att Svenska Kennelklubben får stå för merparten av de overheadkostnader
som det statliga uppdraget medförde. Svenska Kennelklubben ska dessutom stå för en del av
Jordbruksverkets rättegångskostnader.
– Det har florerat en massa rykten om att vi ska höja medlemsavgiften och avgifterna för
ägarregistrering, men inget av dessa rykten är sant, säger Svenska Kennelklubbens vd Ulf Uddman.
Kostnaderna är sedan tidigare bokförda och vår ekonomi är för tillfället god, så landets hundägare
behöver inte vara oroliga.
Domen är mycket omfattande och Svenska Kennelklubben ska nu tillsammans med sina jurister gå
igenom den och därefter besluta om man ska överklaga till hovrätten.
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Bragdhund efterlyses!
Svenska Kennelklubben efterlyser hundar som sedan den 15 november förra året utfört någon typ av
bragd. Alla som känner till någon bragdhundskandidat uppmanas att skriva och berätta om sin hjälte.
Vinnaren kommer att utses till Årets Bragdhund.
Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar brottslingar eller
varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket betydelsefulla. Hundar kan göra
livsviktiga insatser till exempel som sällskap åt ensamma, sjuka eller gamla människor – eller som bästa
kamrater till barn. Helt vardagliga bragder, som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker.
Alla hundar som inte är ”proffs” - det vill säga tjänstehjundar – kan kandidera. Årets Bragdhund 2007
koras i december på Svenska Kennelklubbens stora Stockholmsutbildning HUND 2007, tillsammans
med Årets Polishund och Årets Narkotikahund. Även den person som skickat in det vinnande bidraget
belönas.
Tänk också på att utnämningen Årets Bragdhund ger mycket publicitet och således är ett bra sätt att
marknadsföra er ras.
Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2007. Adressen är Svenska
Kennelklubben, 163 85 Spånga, och kuvertet eller kortet ska märkas ”BRAGDHUND 2007”
HISTORIK
Utmärkelsen Årets Bragdhund delades ut första gången vid Svenska Kennelklubbens hundraårsjubileum
1989. I år kommer det att bli nittonde året i rad som en hund tilldelas utmärkelsen. 6-årige
blandsrashanen Kazper fick priset förra året för att ha hjälpt sin matte att på årets längsta natt spåra en
försvunnens åttamånaders border collie i kyla och mörker och i en farlig och svår terräng.

Promenad i Gästrikeskogen
Söndagen 21 oktober, kl 12.00 samlas vi för en lundehundspromenad med
korvgrillning.
Exakt plats är ännu inte bestämd, men det blir i närheten av Gävle.
Det vore kul om DU och din lundehund ville göra oss sällskap.
Ring till Maria Hedström, tel 026-910 68, eller Annika Ågren, 026-12 24 95, så
berättar vi mera.

Vandringpriset
TOR & ETNAS VP TILL BÄSTA LUNDEHUNDTASSAR
kommer att delas ut vid SSUK:s utställning i
Sundsvall den 7 oktober 2007.
Statuter för vandringspriset:
Priset utdelas en gång om året under förutsättning att minst 5 hundar, som erhållit lägst 2:a pris i officiell
klass, tävlar om detsamma. Priset tillfaller för alltid den lundehundsägare som erövrat 10 inteckningar
med minst 4 olika hundar. Samtliga måste vara svenskägda - 2 måste även vara svenskfödda.

Priset instiftades 1982 av Leif och Gun Sundman till minnet av:

* NORDUCH Lobergets Tor

född: 1977-06-11

* Etna av Enerhaugen

född: 1978-06-07

JULANNONSERA JULANNONSERA JULANNONSERA
Just nu känns det avlägset.
Men innan vi vet ordet av så lackar det mot jul. Igen. Dags att skicka julkort.
Låt i stället en annons i Lundehunden bli årets julkort till dina lundehundskompisar!
För en låg summa når du alla lundehundsägare i Sverige med din hälsning.
Mejla in din annons i god tid (början av december) till slslundehund@yahoo.se så kommer den
med i årets sista nummer av Lundehunden lagom till jul.

