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Sommaren är kort… 
 
Det var inte länge sedan det var april och vi hade årsmöte i Svenska Lundehundsällskapet.  
Jag vill passa på att tacka för att jag fått fortsatt förtroende att leda klubben ytterligare ett år. Jag 
vill också tacka Ragnhild Karlsson och Åsa Englund som vid årsmötet lämnade styrelsen och 
samtidigt hälsa Johanna Olsson och Monika Ölen Krüger välkomna.  
 
Att jobba för klubben kan man göra på många olika sätt, man behöver inte sitta i styrelsen för 
att ”dra sitt strå till stacken”. Kanske kan du tänka dig att bli aktivitetsombud, ordna en 
lundehundsträff eller hjälpa till med rasmontern på Hund 2008? 
Känner du att du vill hjälpa till i klubben så dra dig inte för att höra av dig, ju fler vi är som jobbar 
desto bättre klubb kan vi få. 
 
Jag hoppas att ni haft en bra sommar med inte allt för mycket fästing-, orm- eller getingbett. Jag 
och familjen var i Hälsingland och Dalarna under semestern och även där fanns fästingarna. 
Jag plockade bortåt 40 fästingar på tre hundar efter en skogspromenad! 
Vad använder du för fästingmedel på din lundehund? Skriv till tidningen och berätta så kan fler 
dra nytta av dina erfarenheter. 
 
23 augusti hade SLS sin inofficiella utställning med lundehundsträff i Värnamo. Vi hade en 
härlig dag fast regnet hela tiden hängde i luften och det var snålkallt. Men det märkte inte de 
som provade på agility efter att ha sett Tina Gustavsson och ”Chippens” fina uppvisning på 
agilitybanan.  
 
Tjugo hundar var anmälda till utställningen och det var kul att se så många nya hundar och 
förare i ringen. Vår egen utställning är ju tänkt att vara en introduktion i utställningsringen, alla 
ska få den tid de behöver för att visa sin hund på bästa sätt.  
Anneli Rosenberg och Monika Ölen Krüger hade också en genomgång om hur man visar sin 
hund i ringen innan utställningen startade. 
 
Det var första gången, vad jag vet, som utställningen var i södra Sverige. Synd bara att nästan 
inga hundar från södra Sverige deltog. Av utställningens tjugo anmälda hundar kom fem från 
södra Sverige, resten kom från Mälardalen med omnejd och en kom ända från Örnsköldsvik.  
 
Efter utställningen var det ”hopp och lek” för alla som ville släppa sin hund lös. Det var inte lätt 
att se vilken hund som var vem. Visst blir man imponerad av våra hundar, där sprang hane och 
tik om vartannat och busade och inte så mycket som ett morr hördes. Mer om utställningen kan 
du läsa om på annan plats i tidningen. 
 
Styrelsen håller alltid sina möten per telefon för att hålla kostnaderna nere. Men under hösten 
ska vi ha en arbetshelg för att planera och organisera arbetet i klubben. Vi får då också en 
chans att lära känna varandra och få ett ansikte på rösten i telefonen, många av oss har inte 
träffats förut.  
Har du frågor du vill vi ska ta upp under helgen får du gärna mejla dem till mig. 
 
Nu hoppas jag att ni alla får en härlig höst tillsammans med era hundar innan vintern sveper sitt 
täcke om oss igen. Passa på att ta långa skogspromenader i det förhoppningsvis sköna 
höstvädret, men se upp med fästingar och annat otyg. 
 

Cecilia Obitz 
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ÅRSMÖTESBESLUT I KORTHET 
 
Klubbens årsmöte hölls i april i år och då omvaldes Cecilia Obitz som ordförande för ytterligare ett 
år. Anette Virhage och Annika Ågren omvaldes som ledamöter i styrelsen på två år och Johanna 
Olsson och Birgitta Blomqvist valdes till suppleanter på två år, Monika Ölén-Krüger valdes till 
suppleant på ett år. 
 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska förbli oförändrad, nämligen 200 kronor/år för 
huvudmedlem och 50 kr/år för familjemedlem. Samma kostnad, 50 kr/år blir det för de uppfödare 
som bjuder sina valpköpare på ett års medlemskap. 
 
Till valberedning valde årsmötet följande personer: Maria Hedström (sammankallande), Ragnhild 
Karlsson samt Sofie Weibull. 
Innan årsmötet var över så delades några utmärkelser ut:  
o Årets Lundehund 2007 blev NORDV-07 SUCH Eriksro Luriga Ludwig, ägare Annika Ågren,  
o Diplom Tor&Etnas Vandringspris gick till SUCHTvå Kronors Berra, ägare Sofie Weibull. 
o Aktivitetsdiplom för godkänt MH till SUCH Aspheims Trollunge, ägare Cecilia Obitz. 
 
 

Rapport från uppfödarmötet 
 

Sonja lät sig tålmodigt klämmas på och undersökas av 
Hans-Åke Sperne, matte Monika Jansson står bredvid. 

Den 12 april höll Svenska Lundehundsällskapet 
sitt andra uppfödarmöte. Inbjudna var 
uppfödare, hanhundsägare eller rasfantaster till 
Norsk lundehund. Platsen var mycket central på 
självaste Djurgården i Stockholm med en 
fantastisk utsikt över vattnet. 
 
Vi startade lite lugnt med fika och vi bekantade 
oss med varandra. Vår eminente föreläsare var 
Hans-Åke Sperne, utställningsdomare och 
mycket aktiv inom sin ras Isländsk fårhund, med 
stort intresse för Norsk lundehund.  
Hans-Åke rivstartade med att gå igenom 
hundars anatomi i generella ordalag. Självklart 
kom även lundehundens anatomi med hela 
tiden.  
Övriga ämnen som gicks igenom var:  
Anatomi  
Byggnad & funktion 
Lika-olika (raser) 
Standard - hur förstå? 
Domar/Raskompendier – Raskonferenser 
Exteriörbedömningens betydelse - liten 
avelsbas 
Rasbundna kvalitéer och risker. 
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De fyra rubrikerna som gör en hund är: exteriör, bruksfunktion, mentalitet och hälsa. Alla fyra 
punkterna är lika viktiga. Sedan tillkommer även att det måste finnas en tillräckligt stor 
populationsstorlek för att kunna bedriva ett avelsarbete. 
 
Vi talade om vikten av att ta hänsyn till lundehundens bett i vårt avelsarbete. Hans-Åke sa att han 
har sett en hel del riktigt fruktansvärda bett där hunden har helt oregelbundet bett som ger sneda 
käkar och svårighet för den enskilda individens möglighet att ha ett bra liv. Detta är absolut inte 
acceptabelt.  
Att hundar tyvärr ibland får dåliga bett är en sak, men det är något vi måste ta på allvar i vårt 
avelsarbete framöver.  
SLS har redan börjat med att inventera hundarnas bett på våra egna utställningar och det framkom 
även önskemål om att be SSUK om möjlighet att under en viss tid inventera betten även på SSUK-
utställningar.  
 
Vi talade även om att vi ska var observanta på att våra lundehundar inte ska ha för raka 
bakbensvinklar och att vi håller koll på att hundarna har starka hasor och att de inte är svaga i 
hasvinkeln så att de kan kota över i hasen.  
Detta är något som klubben bör se över och eventuellt kolla av detta på våra utställningar och 
träffar. 
 
Generellt är våra lundehundar stabila och trevliga mentalt. Men vi ska se upp med hundra som har 
rädda och ängsliga temperament. Självklart är det av yttersta vikt att man socialiserar sin valp när 
den kommer till sitt nya hem och detta kan säkert vara en förklaring varför en och annan lundehund 
inte är så självsäker som man kunde önska. Men vi måste vara väldigt observanta på våra hundars 
mentalitet. Och ta detta i beaktande vid varje enskild parning. 
 
 
 

Dagen bara flög fram, vi bröt 
för lunch och sedan fortsatte 
föreläsningen och 
diskussionerna. Vi hade även 
en demonstrationshund som 
stod, satt, låg och sov på 
bordet. Hon var mycket 
tjänstvillig med att visa allt som 
behövdes visas rent fysiskt i 
resonemanget. 
Tyvärr tog dagen slut alldeles 
för fort. Vi ville bara lära oss 
mer, men till slut var det bara 
att bryta, för då var det dags för 
avelsrådet att ge en kort 
information om årets 
utvärdering om RAS. 
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Under denna information fick uppfödarkåren av vår ras en stor eloge av avelsrådet för att de redan 
har uppfyllt det viktigaste av våra delmål i RAS, nämligen att hålla nere inavelskeofficienten. Där 
arbetar alla våra uppfödare helt fantastiskt bra och det är underbart.  
 
Sammanfattningsvis så vill jag skicka ett stort tack till Hans-Åke för att han ville komma och delge 
oss av sin stora kunskap. Dessutom vill jag tacka Hans-Åke för hans stora intresse och 
engagemang för vår ras.  
Jag hoppas att ni alla tar chansen att ställa ut för Hans-Åke när chansen ges, för han är en av tre 
specialister på vår ras, de andra två är Per-Erik Wallin och Johnny Andersson (kennel Lundecock). 
Vi ska vara tacksamma för att det finns domare som tar ett personligt intresse i vår ovanliga ras. 
Ett stort tack till vår fantastiska och engagerade styrelse med Cecilia och Elin i spetsen som 
anordnade detta på ett ytterst trevligt sätt och gör så mycket bra för vår klubb och vår ras. 
Ett stort tack även till er alla som var med på denna dag, utan er hade det inte blivit en så bra dag. 
Och det är alltid inspirerande att se att våra medlemmar/uppfödare vill lära sig mer. 
Nu hoppas vi att det blir fler träffar av denna karaktär för det gav verkligen mersmak. 
 
Monika Jansson 
Avelsråd för Norsk lundehund 
 
 
 
 
 
 

Två stolta hundägare… 
 

 
Årets Lundehund 2007 blev Eriksro Luriga Ludwig, ägare 
Annika Ågren, Gävle. 

 
Aktivitetsdiplom för godkänt MH till SUCH Aspheims 
Trollunge, ägare Cecilia Obitz  
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SSUK World Show Cir-
quit 2008  

SSUK World Show Cirquit 
2008 blev en fantastisk upp-
levelse med över 700 an-
mälda ekipage. Aldrig tidiga-
re i SSUKs historia har vi 

haft så många hundar på en 
och samma utställning. Alla 
deltagare fick en vacker min-
nesmedaljong.  

Vi tackar er alla för er medver-
kan och för att utställningen 
tack vare alla SSUK-are och 
andra funktionärer och utställa-
re, avlöpte med sådan god 

ordning och gott sportmanship. 

Se flera resultat på SSUKs hemsi-
da www.ssuk.se  eller http://
www.ssuk.se/utstallningar/
showcircuit/resultat.htm 

 

Den nya djurskyddslagen 
trädde ikraft den 1 juli 2008. 

Se mera om detta på Jord-

bruksverkets hemsida och läs 
också SKKs svar på remiss i 
detta ärende.http://www.skk.se/
pdf/remisser/2007/

DM_svar_mars07.pdf  

Sommarnytt i efterdyningarna av Världsutställningen Innehåll i detta 
nummer: 

• SSUK World Show 
Circuit 2008 

• SSUK 10 år 

• Ny Djurskyddslag 

• Domarkonferenser 

• Ras-statistik-underlag 

• Hamiltonplaketten  

  

SSUK Nyhetsbrev 

24 juli 2008 Årgång 2008  Nummer 2 

BIS-vinnaren 
SHIBA 
UKCH 

JILTRAIN JACK THE LAD  
ÄG. MR & MRS G.C ROD-

GERS 

År 2009 jubilerar SSUK 10 
år. 

Förberedelser inför klubbens 
födelsedagsfirande påbörjas nu 
när alla gäster och hundar från 

alla världens hörn har rest 
hem. 

Information har gått till 
Hund-Sport .. 

En kort artikel om SSUK World 
Championship 2008 har förbe-
retts för publicering i 
Hundsport. 

Svar på remiss från SKK 

SSUK har ingivit svar på re-

miss från SKK, angående 
eventuellt återinförande av 
SKK-valphänvisning via inter-
net. 

SSUK utställningar  år 2008 

I slutet av juli ses vi i Ransäter 
på utställning. Därefter kommer 

SSUKs sista utställning för år 
2008 i Timrå / Sundsvall. Se 
inbjudan på SSUKs hemsida 
och i Hundsport 9/08. 

Domarkonferenser 

Domarkonferenskommittén har 

nu presentatörer till alla raser 
på konferensen och . Domar- > 

konferenskommitten har nu 
återupptagit arbetet efter 
WDS. 

- Den 18-19 okt 2008. 
Chow.chow, Eurasier, Ja-
pansk Spets, Volpino italiano, 
Basenji  
Presentationsraser: 

"urcanisraserna" Caanan dog, 
Perro Sin Pelo del Peru, Thai 
Ridgeback Dog & Xoliotzcu-
intle 

- Den 10-11 okt 2009 
Tyska Spetsar inkl kees-hond 
& Pomeranian. 
Akita, Shiba Norsk Buhund 
och Norsk Lunnehund 

Rasdatafilerna 

När SKKs kansli har öppnat 

den 28 juli kommer beställ-
ningen av Rasdatafiler för 
klubbens raser att gå verk-
ställas. Det betyder att klub-
barna kan påbörja sin uppfölj-

ning av RAS via lite statistik 
till att börja med. 

Förslag till Hamiltonplaket-
ten 20 augusti .. 

Nu är det åter dags att skicka 
in förslag på mottagare av 
Hamiltonplaketten. 

Vi ber er att ni skriver ner era 
förslag på blanketten som ni 
kan ladda hem nedan, och > 

BIS-2 
POMERANIAN 

DKCH KLBCH LUJUCH 
DKJUBV 07 

SOFFIÉ QUEEN BEE 
ÄG. VINNI JACOBSEN 

DANMARK 
 
 

BIS-3  
BASENJI 

NORDJV 07 
NORDV 07 

ENIGMA TUCH 
OF MAGIC 

ÄG. CARINA 
MORÉN 

UPPLANDS 
VÄSBY 

BIS-4 
CHOW CHOW 

ORINELL´S EGO 
TRIP 

ÄG. METTE MAJ 
DANMARK 

skicka in till SSUK sekreterare 
Suszanne Larsson                   
e-post :sekreterare@ssuk.se 

Borensvägen 81 
591 62 Motala 
telefon: 0141-55908 
Förslagen ska vara poststämp-
lade senast den 19 augusti 

2008. OBS! Hamiltonplaketten 
delas ut i samband med SKKs 
kennelfullmäktige, dvs. vartan-
nat år. 2009 års kennelfullmäk-

tige kommer att hållas den 29 
till 31 maj i Stockholm. 

http://www.skk.se/pdf/
blanketter/kf/
forslag_hamilton09.pdf 

 

 

 

 

7



 

Fredagen den 13:e  
eller konsten att föda 
upp lundehund 
Denna historia börjar långt innan ovan skrivna 
datum, närmare bestämt i augusti 1989. 
Det var då jag träffade min första lundehund. Hon 
hette Lisa och spanade ut i klassrummet  
liggandes på katedern på en fäll.  

Jag hade just börjat på djurvårdarlinjen utanför 
animalieproduktion. Min dröm var att föda upp 
hundar, sen skulle jag bli något... skaffa mig ett 
yrke, Vad har jag ännu inte kommit på. 

Men föda upp hundar är fortfarande ett av mina 
stora intressen även om det bara har blivit två 
kullar hittills. Men förhoppningsvis är två nya på 
väg. 

Sjutton år efter mitt första lundehundsmöte stod det klart att Atla Skaldsdottir, en tik från Norge, 
skulle bli min.  
Redan då hon hämtades visste jag att hon skulle paras på andra löpet. Med andra ord hade jag 
mycket god tid på mig att finna en lämplig partner.  

Atla rabiesvaccinerades för kommande utlandsresor. Först och främst för att ställa ut, men även för 
att kunna 
paras eventuellt i Danmark. Eftersom jag själv har jobbat som djursjukvårdare i ett antal år så vet 
jag att man ska 
vara ute i god tid med vaccinationerna. Det tar ju 120 dagar innan ett blodprov tas för en analys av 
antikroppar.  

Jag beställer provtagning och samma dag hittar jag vad jag vill para med. Jag skriver medvetet vad 
eftersom jag inte  
valde individ utan kombination som hanen skulle komma ur. Glad över mitt beslut kontaktar jag 
uppfödaren.  
Jag får ett mycket varmt bemötande och lovas att få all hjälp jag kan tänkas behöva när vi kommer 
till Finland!  
Spännande!  

Dagen efter åker vi till veterinären för att ta blodprovet. Då ser jag att damen har börjat löpa. Men 
det ska gå 
att hinna få provsvar till resan!  
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Kollar båttider och väntar på provsvar.Tar nytt blodprov för att kolla progesteronet,ett 
dräktighetshormon.  
Det är tisdag och svaret kommer dagen efter. Hon ligger på 11, optimal parningsdag bör därför 
vara lördag.  

Torsdag ringer jag till Kruse, företaget som skickar rabiesblodprovet till England. På grund av 
semestertider  
tar allt längre tid säger man. Kanske att svaret kan komma till fredag eftermiddag. Men bara 
kanske.  

Sätter mig vid datorn och går igenom alla hanar för en femtielfte gång känns det som. Kontaktar en 
hane  
(ägaren naturligtvis) som jag bara har sett på bild. Jag får fler bilder på mejlen. Eftersom jag gillar 
vad jag ser 
så ringer jag upp. Jo då, visst kan man tänka sig att ställa upp för rasen genom att låta honom 
para. 
Jag vet att jag frågar om både tänder och testiklar, mentalitet, ja allt det där som måste vara okej. 
Vi bestämmer att jag ska komma på fredagen kl 15.00 för att vi ska vara ute i tid. Skönt! Nu är det 
ordnat om  
provsvaret uteblir.  

Sex dagar efter fredagen den 13:e har fortfarande inte provsvaret kommit.....  

Men tillbaka till den mytomspunna fredagen igen. Vaknar tidigt och ger oss iväg. 66,5 mil visade 
det sig att vi  
hade att köra. Framme så hälsar jag på en glad hund av utmärkt storlek och av en exteriörtyp som 
tilltalar mig  
mycket. Vad skönt att saker och ting löste sig. Eller? Säger att jag ska kolla bettet innan vi låter 
hundarna  
träffas. Döm om min förvåning när jag får se ett ordentligt underbett.  
-Han kan jag inte para med, vet jag att jag sa.  

Det blir ett antal telefonsamtal innan jag får ett ja om att para med en hund boendes 1,5-2 timmars 
körning  
norr ut. Men okej när man är så nära ändå. Efter en halv timmes åktur ringer telefonen. Man har 
ändrat sig! 
Visst jag kan förstå att det kom plötsligt, men man måste inte svara ja.  

Vänder bilen. Här hade säkert många gett upp för länge sen. Men nya telefonsamtal gör att vi nu är 
på väg på nytt. 
Framme blir vi varmt välkommna och hundarna får leka i trädgården när vi äter en sen middag. Ett 
avslöjande  
skrik gör att vi tror att parning kan ha skett när hundarna blev ensamma ute ett tag.  
 

Lördagsmorgon börjar vi med en skön promenad i omgivningarna. Många fina hus att titta på och 
kanske att ta  
med lite inspiration hem. Lagom till att den mänskliga delen äter sin frukost passar hundarna på att 
para sig under  
stutsmattan. Hum, lite knepigt att sitta och hålla i dem under hängningen.  
Dagen ägnas sedan åt korrekturläsning av utställningskatalogen till Morokulien och hundprat 
naturligtvis. 
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Får också med en av familjens söner på en lite längre promenad innan hundarna ska vara 
ensamma hemma då vi ska 
gå på sommarbio i gula pavaljongen.  

Vi misstänker att en parning har skett då vi var helt uppe i filmen med Harry Potter... för när vi gick 
hemifrån var 
de på en var sin våning och inlåsta med kompostgaller. Men så var de inte när vi kom hem.  

Efter 58 dagars väntan så föddes sedan Frontpage Arna Atladotter!  

Min andra tik, Ålvisheim´s Lin Lykke Hedesdotter, var det mycket lättare att bestämma vem hon 
skulle para med.  
Att det skulle bli Eriksro Luriga Ludwig bestämde jag mig för när jag hade träffat honom på 
utställningen Hund 2007. 
Att få göra denna kombination kändes så bra då de i mina ögon inte har några stora brister som 
måste kompletteras. Önskan låg därför i att de skulle förstärka allt det goda i stället.  

Så när Lykke började närma sig höglöp åkte vi 70 mil till Gävle. Vi blev mycket varmt välkomna och 
Ludde & Lykke flörtade hej vilt i dagarna tre innan jag beslöt mig för att åka hem, utan parning!  

Annika tog på söndagsmorgonen en promenad med hundarna och kom tillbaka alldeles svettig och 
anfådd! De hade försökt att para sig hela tiden! Beslöt då att Lykke skulle få bli kvar. Hinner köra 
65 mil så ringer telefonen. De hade äntligen parar sig!  

Mamma Lykke ser lätt utmattad ut, sonen Lego vilar tryggt i 
mammas varma famn. 

8 mars 2008, föddes 
Frontpage Legolas. Efter 
endast 55 dräktighetsdygn kom 
han till världen på 
sovrumsgolvet.  

Jag hade varit ute i 50 min och 
då passade Lykke på att 
överraska stort. Trodde först 
att valpen var död då jag fick 
se den ligga där orörlig på 
golvet. Tog upp honom och tog 
av fosterhinan. Vände honom 
upp och ner så att eventuell 
vätska skulle kunna rinna ut ut 
näsa och mun. Då rörde han 
lite på sig och jag kände lite 
hopp.  

Masserade för att få igång 
honom ordentligt och få honom 
torr. Lykke hjälpte till och efter 
bara tio minuter letade han sig 
själv fram till sitt första mål 
mat. 165 gram vägde han vid 
födseln, vilket är helt normalt. 
Inga svaghetstecken här inte. 
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I dag den 15 augusti 2008 är Lykke åter hos Ludde. De har parat sig fyra gånger och det är ännu 
en gång med stor spänning jag börjar räkna dagarna... Här hemma har Atla besök av Skreppeng´s 
Peer Gynt. I skrivande stund har de hunnit med tre parningar. Om allt gått vägen så ska det därför 
kunna bli två kullar samtidigt första veckan i oktober.  

Lika spännande är de två finska hanvalpar som just har anlänt. Anledningen till dessa två berättar 
jag omi nästa nummer av Lundehunden.  
Önskar er alla en trevlig höst med härliga skogsturer och svampplockning 
 
Johanna Olsson 
 
 

 
” Hur hamnade jag i det här?? Det är bäst att ligga still så får de vuxna reda ut det hela. ” 
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SKK PRESSMEDDELANDE 
 
 
 

Vem blir den tjugonde bragdhunden? 
 
I år är det 20-årsjubileum för utmärkelsen Årets Bragdhund! Sen starten 1989 har nitton hundar fått 
utmärkelsen och årets bragdhund kommer att bli den tjugonde i ordningen. 
Svenska Kennelkluben efterlyser nu hundar som sedan den 15 novemer förra året utfört någon typ 
av bragd. Alla som känner till någon bragdhundskandidat uppmanas att skriva och berätta om sin 
hjälte. 
Vinaren kommer att utses till Årets bragdhund 2008. 
 
Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar brottslingar eller 
varnar vid brand.  
Även mindre dramatiska insater kan vara mycket betydelsefulla. Hundar kan göra livsviktiga insater 
till exempel som sällskap åt ensamma, sjuka eller gamla människor - eller som bästa kamrater till 
barn. Helt vardagliga bragder, som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker. 
 
Alla hundar som inte är "proffs", det vill säga tjänstehundar, kan kandidera. Årets Bragdhund 2008 
koras i december på Svenska Kennelklubbens stora Stockholmsutställning HUND 2008 
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 Kennelkluben senast 15 november 2008. Adressen är Svenska 
Kennelklubben, 163 85 Spånga, och kuvertet eller kortet ska märkas "BRAGDHUND 2008" 
 
Historik 
Utmärkelsen Årets Bragdhund delades ut första gången vid Svenska Kennelklubbens 

hundraårsjubileum 1989. Tanken var att uppmärksamma de samhällsinsatser som alla "vanliga" 

hundar gör. I år kommer det att bli tjugonde året i rad som en hund tilldelas utmärkelsen. 8-årige 

schäfertiken Gina fick priset förra året för att hon ger sin svårt sjuka ägare en hög livskvalitet 

genom sin blotta närvaro och genom att fungera som assistanshund och hjälpa sin ägare rent 

praktiskt.. 
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2008 
 
SKK Int Piteå, 2008-05-31, domare: Anita Lindroos, Sverige 
 
Öppenklass, tikar: 
Eriksro Chic Monique, ER24244/06, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppeng’s 
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. 
Nina Lajunen, Finland 
Typ och helhetsintryck: Mycket bra 
Vackert huvud. Bra ögon & bett. Bra rygg. Lite outvecklad bröstkorg. Välvinklad. 
Bra ben & tassar. Bra päls. Rör sig lite trångt bak. 
ÖKL 1, ÖKK 2 
 
Obrima’s Tyra, S42754/2006, f. 051123 (Drotne – Obrima’s Perle), uppf. Brit 
Marie Olsen Jakobsen, Norge, äg. Katrine Marklund, Luleå 
Typ och helhetsintryck: Mycket bra 
Vackert huvud. Trevligt uttryck. Bra ögon, öron & bett. Bra rygg. Kraftig bröstkorg. 
Rör sig bra. Bra benstomme. Grattis till BIR! 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR 
 
 
 
 
 
 
 
ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2008 
 
LYDNADSPROV 
2008-05-30, Kil, domare: Kjell Lundgren 
Eriksro Chic Magic, S42753/2006, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppengs 
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. 
Lena Sjöström, Karlstad 
Klass 1: 3 pris Poäng: 129 
 

13



Glöm inte uppvärmningen ! 
Låt oss ta en kapplöpningshund som exempel. När starten går och hundarna släpps ut ur 
boxarna uppnår hunden en hastighet av 60-70 kilometer i timmen på bara några sekunder. Om 
en sådan hund inte är uppvärmd och vävnaden inte är förberedd för arbete, är risken för 
sträckningar och andra skador mycket stor. 

Arbetshundar, jakthundar, brukshundar och vanliga familjehundar utsätts också ofta för plötsliga 
påfrestningar, vare sig de är i tjänst eller i häftig lek med andra hundar. Ett vanligt exempel är 
att ta in hunden i en kall bil på vintern för att sen släppa ut den för att rusa runt och leka. 

Med uppvärmning menas att man genom aktivitet värmer upp vävnader och höjer temperaturen 
i musklerna. Genom den ökade blodgenomströmningen får musklerna lättare att ta upp näring. 
Hastigheten på nervimpulserna som får musklerna att dra sig samman ökar och hunden kan 
springa fortare med mindre risk för skador som följd. 

Uppvärmning kan bestå av att man promenerar hunden kopplad i 15-20 minuter innan man 
släpper den lös att springa fritt. På så sätt får musklerna mjukas upp och är förberedda på 
fysiskt arbete. Hundar som tävlar eller arbetar i tjänst kan värmas upp mer målmedvetet.  

En bra uppvärmning tröttar inte ut hunden utan ökar blodcirkulationen och värmer upp 
musklerna. Den ser dessutom till att lederna smörjs med ledvätska. Detta ökar rörligheten och 
gör dem smidigare.  

En sådan hund har möjlighet att sträcka ut i sin fulla längd. Sedan är hunden beredd att göra en 
krävande kroppsansträngning utan att löpa särskilt stor risk att skadas. Tävlande hundar som 
förväntas att ge allt, krävs att vara friska och skadefria. 

Du kan också precis som tävlingshundar gör värma upp mer målorienterat. 
 
Nedan finner du en checklista som kan vara till hjälp vid uppvärmningen: 
 
1 Gå sakta med hunden i koppel för att efter en liten stund försiktigt ökar tempot. Bör räcka med 
2-3 minuter. 
 
2 Trava i 2-3 minuter 
 
3 Öka till galopp i ca 1 minut 
 
4 Låt hunden göra några korta explosiva rörelser 
 
5 Varva ned en aning genom att avsluta uppvärmningen med att gå tillbaka till travtakt och 
sedan ner till gångtempo. 

Vi som hundägare kan inte förhindra alla olyckor. Men vad vi kan göra för att förebygga 
muskelrelaterade problem och belastningsskador är att värma upp hunden regelbundet. Detta 
håller hunden i fysisk och psykisk god balans. Det får den kanske att behålla den friska 
unghundens naturliga rörlighet högt upp i åldern. 

Jörn Oleby, författare av boken Hundmassage och Stretching,  www.canis.se 
 

14



RINGRAPPORT FRÅN VÄRNAMO 
Utställningsplatsen för årets specialutställning var lagd nere i Värnamo, platsen var en 
fin plats, med jättefin klubbstuga, lugnt och fridfullt för hundarna att vara där – en 
mycket välvald och bra plats helt enkelt dit man gärna återkommer trots avståndet. 
Morgonen började med att se grå ut, skulle det bli regn eller inte? 
Morgonpromenad, en enkel frukost avnjöts och så dags att sätta upp tältet så att 
man kunde sitta torrt ifall himlen tänkte öppna sig. 

Monika Ölen-Krüger, kennel Hammarhöjden, öppnade hela alltihopa genom att 
hålla ett tal och tyckte det var roligt att så många hittat dit. Ända från Örnsköldsvik 
kom Emmy med Ådi o Daima som för övrigt tyckte hon var en lundehund trots att 
rasen egentligen var chinesecrested/chihuahua. 
 
Flertalet nya lundehundsägare hade hittat dit och det 
tycker vi ”gamla rävar” är jättekul, alltid bra med friska 
fräscha vindar.  

Agilityuppvisningen  höll Tina 
och Chippen i. Jättekul att se 
alla lundehundar som tog sej an hindrena och här vill 
jag framför allt berömma Cissi (Mountjoy Zöta Zezilia) 
som hade jättejobbigt första gången att ta sig över 
spången och det var inte mycket som hjälpte i 
godisväg, inte ens ett stråk med kokt malet kött, men 
men… skam den som ger sig och matte och hund gav 
sig inte utan innan det var klart traskade Cissi över 
spången galant med stora applåder. Det ekipaget är 
värda en stor eloge! 

 
Inför utställningen var 
det 
utställningsträning för 
de som inte varit 
med om utställning 
förut och gärna ville 
träna lite, lite grunder 
vad man ska tänka 
på, hur hunden ska 
gå och att det viktigaste att tänka på är att ”min hund är snyggast”. 

Domare för utställningen var Kenth Bråtenholmer och ringsekreterare Jennie 
Andersson. Dessa gjorde ett fantastiskt bra jobb som stod ut med oss lunde-galningar 
en hel dag (vilket säkert inte är det lättaste för en utomstående…) 
Domaren startade sin bedömning och fick svåra fall och svåra val, endast ettan i 
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varje klass gick vidare till  bästa hane/tik klass, dock delade han ut flera HP och han 
gjorde sitt bästa som någon bara kan som inte sett närmare på rasen förut och vi 
hoppas han blir mer intresserad av rasen och vi får se honom som auktoriserad 
domare för lundehund en dag. 
Bästa hane blev Eriksro Fagra Fabian som ägs av Sirpa Juslin, andra bästa hane blev 
Skreppeng´s Peer Gynth, ägare Tina Gustavsson och tredje bästa hane var Bluebird-
Raven, ägare Emma Winblad. 
För tikarnas del blev bästa tik Lupachis Heidrun ägd av Ulrica Johansson, andra 
bästa tik Erle ägd av Cecilia Obitz och tredje bästa tik Pigunetts Zabina-Lunde som 
också blev BIR-veteran ägd av Claes & Lena Eklund.  

4 valpar ställde upp, alla tikvalpar. I Baby-klassen 4-6 månader vann Eriksro Ivriga Isa 
med ägare Anneli Rosenberg & Tracy Rousseau och tvåa i baby-klassen blev Eriksro 
Ivriga Ingrid ägd av Emmy Johansson . 
Valpklassen 6-9 månader deltog Eriksro Dashing Doris ägd av Monika Ölen Krüger 
och Wild at Hardt Mina Lobitza ägd av Cecilia Obitz, segrare i denna klass blev 
Eriksro Dashing Doris som blev BIR-valp i slutändan. 

 
BIR  Eriksro Fagra Fabian och Sirpa Juslin &  BIM  Lupachis Heidrun och Ulrica 

Johansson. 

Tasspriset var lika svårt som alltid för domaren att 
bedöma, valet för bästa tassar föll slutligen på 
Lupachis Heidrun. 

I parklassen deltog tre par och som vinnare stod 
Emma Winblad med Bluebird-Raven och ?? 
 
Någon uppfödargrupp blev det inte och ej heller 
barn med hund deltog, men istället blev det ett 
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spännande och roligt lundehundsrace där Årjängsvinnaren Zabina-Lunde  fick ge sig 
men skulle hon varit i yngre ålder skulle det blivit svårt för det är nog något av den 
snabbaste lundehund som skådats. Det var en jämn kamp mellan stora som små, 
alla medel tillåtna och som segrande hund slutade Cliffhanger Faust med en 
hårsmån ägd av Anneli Rosenberg & Sharon Pederson. 
 

Efter racet blev det en liten paus medans 
maten hämtades, trevlig samvaro, 
trevliga diskussioner och jag hoppas alla 
åkte hem med något postivit med sig i 
bagaget.  Något som jag fick höra var ju 
att det var så skönt att komma hit och 
träffas och få se att ”min hund” inte var 
onormal utan att man fick se att alla 
lundehundar faktiskt gör så. 

 

Den gemensamma middagen smakade 
bra och var trevlig. Det var en mysig 
stämmning i klubbhuset och jag tror att de 
flesta var nog ändå trots allt glada och 
nöjda. 

 

  

Anneli & Frosty, segrare i lundehundsracet  Emmy kom ända från Örnsköldsvik, långa avstånd 
skrämmer inte henne trots att hon ej är bilburen. 

Bästa parklass med Emma Winblad som håller 
tungan rätt i mun för att hålla ordning på dessa 
två… 
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Själv har jag varit med om flera SLS-utställningar och det här var en av de bättre 
arrangerade så en stor eloge också till arrangörerna – stort tack för en supertrevlig dag!!!!  

Kan ju säga som så att bara middagen 
var värd att skåda, oerhört vackert och 
en fröjd för ögat, men det var inte fy skam 
för magen heller. 

 

 

 Anneli Rosenberg 
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Värnamo-utställningen  Juniorklass 9-15 mån.                 Hanar 
 
1.  Bluebird-Raven  S58924/2007  F.20070815 
     e.  Aspheims Trollunge 
     u. Erle 
     Uppf. Cecilia Obitz, Vaxholm 
     Äg. Emma Winblad, Nacka  
Söt junior, bra huvud, bra hals och rygg. Tångbett. Normalt vinklad fram. Tillräckligt 
bak. Bra svas. Rör sig bra fram och bak. 
HP 1 Jkk Bhkl 3 
 
1a.  Bugatti  S58922/2007  F.20070815 
     e.  Aspheims Trollunge 
     u. Erle 
     Uppf. Cecilia Obitz, Vaxholm 
     Äg. Eva Linderoth, Vällingby 
Söt junior. Tångbett. Bra hals och rygglinje. Tillräckligt förbröst. Något fallande kors. 
Bra svans. Rör sig utmärkt bak. Typiska rörelser fram. Bra från sidan. 
HP 2 Jkk 
 
2.  Navahoos Yksbjörn Toke  S64193/2007  F.20071007 
     e.  Kveikja Vorbodi 
     u. Palunas Launa Geiradotter 
     Uppf. Birgitta Blomkvist, Nordmaling 
      Äg. Agneta Smedmark, Bergshamra 
Söt junior hane. Bra huvud, saxbett. Bra vinklar fram och bak. Bra bröstkorg och 
längd…. Rör sig bra runt om. Bra tår fram, avsaknad bak. 
 
3.  Blame the Star’s Cosy Cosmos  S57531/2007  F.20070806   
      e. Två Kronors Arn Nicke 
      u. Lövheims Hlora 
      Uppf. Laila Wiberg, Varberg 
      Äg.    Inger Byström, Smålandsstenar 
Junior, bra huvud. Uttrycket förstörs av avsaknad av päls. Tångbett. Bra hals + 
rygglinje, bra kors. Bra vinklar fram och bak. Något böjd svans. Rör sig normalt runt 
om. 
Kryptochid.  
 
Öppenklass 15 -                       Hanar 
 
4.  Boromir Zacko  S68925/2007  F.20071121 
     e.  Pluto 
     u.  Boromir Miranda Mångull 
     Uppf.  Siv Kvarnström, Fjärdhundra 
     Äg.     P-O Fäldt, Hallsberg 
Söt öppenhane. Utmärkta rörelser runt om. Underbett. Bra hals och rygglinje. Något 
fallande kors. Bra svansönskar högre svansansättning. Normala vinklar fram och 
bak. Trevlig. 
 
5.  Eriksro Fagra Fabian  S59962/2007  F.20070407 
     e.  Eriksro Luriga Ludvig 
     u.  Cliffhanger Elois of Eriksro 
     Uppf. Anneli Rosenberg, Åland 
     Äg. Sirpa Juslenius, Bålsta 
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Bra öppenhane . Vacker färg. Tångbett. Bra hals och ansättning. Bra övre och 
underlinje. Bra kors och svans. Bra vinklar fram och bak. Rör sig utmärkt fram och 
bak. 
HP 1 ökk  Bhkl 1 BIR 
 
6.  Eriksro Prima Peter Pan  S(FIN12277/2007)  F.20061223 
     e.  Trofast av Vinterskogen 
     u.  Eriksro Magiska Mixa 
     Uppf. Anneli Rosenberg, Åland 
     Äg. Harriet Boman Ericson, Vaxholm 
Bra huvud, uttryck något runda ögon. Bra kropp, önskar något mer förbröst. Bra 
vinklar fram och bak. Tångbett. Rör sig normalt fram och bak. Utmärkt från sidan. 
HP 2 ökk 
 
Championklass             Hanar 
 
7.  Cliffhanger Faust  FIN13499/2008  F.20051027 
     e.  Balder 
     u.  Cliffhanger Eowyn 
     Uppf. Sharon Pederson och Frank Bays, USA 
     Äg.    Anneli Rosenberg, Åland 
Söt hane, önskar något mer könsprägel. Saxbett. Bra hals + rygglinje. Tillräckligt      
förbröst. Bra vinklar fram och bak. Något välvd över ländryggen. Rör sig bra fram och 
bak. Tillräckligt från sidan. 
Chkl 2 
 
8.  SUCH  Aspheims Trollunge  S11503/2005  F.20040802 
     e.  Lövheims Brevrast 
     u.  Obrima’s Geira 
     Uppf.  Ann_Marie Graendsen, Norge 
      Äg. Cecilia Obitz, Vaxholm 
Deltar ej. 
 
9.  SUCH  Lövheims Dvalin  S11034/2003  F.20030905 
     e.  Obrima’s Karo 
     u.  Lövheims Audhumbla 
     Uppf. Gerd Haugen, Norge 
     Äg.    Bo Johnson, Örebro 
Hane bra huvud och uttryck. Välutvecklad kropp. Bra hals och rygglinje. Tångbett. 
Önskar något högre ansatt svans. Bra vinklar fram och bak. Bra tassar o ansatta tår. 
Rör sig bra runt om. 
Chkl 3 
 
10.  SUCH  Skreppengs Peer Gynth  S10790/2004  F.20030905 
       e.  Lövheims Alsvinn 
       u.  Ulfrigga Lundes Gyda 
       Uppf. Laila och Tryggve Myrvold, Norge 
       Äg:    Tina Gustavsson, Huskvarna 
Tångbett. Bra huvud och uttryck. Önskar något längre hals. Bra i kroppen. Bra vinklar 
fram och bak. Bra päls och vacker färg. Bra tassar och extra tår. Rör sig bra bak. 
Typiska rörelser fram. Utmärkt från sidan. 
Chkl 1 Bhkl 2 
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Babyklass 4 - 6 mån.              Tikar 
 
11.  Eriksro Ivriga Ingrid  S49226/2008  F.20080305 
       e.  Mountjoy Spralliga Sune 
       u.  Huldra av Vinterskogen 
       Uppf. Anneli Rosenberg, Åland 
       Äg:   Emmy Johansson, Örnsköldsvik 
Söt valp med charm. Omvänt saxbett. Bra kropp för åldern. Bra hals. Utmärkta 
vinklar fram. Bra längd på sin rygg. Något högställd bak. Bra vinklar bak. Rör sig väl 
för åldern. 
HP 2 Babykk 
 
12.  Eriksro Ivriga Isa  under reg. I SKK  F.20080305 
       e.  Mountjoy Spralliga Sune 
       u.  Huldra av Vinterskogen 
       Uppf. Anneli Rosenberg, Åland 
        Äg. Anneli Rosenberg och Tracy Rousseau 
Utmärkt httryck och huvud. Saxbett. Mycket välkropp för sin ålder. Bra förbröst. Bra 
överlinje. Bra ansatt svans. Utmärkt vinklad. Rör sig bra för åldern. 
HP 1 Babykk 
 
Valpklass 6 - 9 mån.               Tikar 
 
13.  Eriksro Dashing Doris  S20238/2008  F.20080103 
       e.  Cliffhanger Faust 
       u.  Mountjoy Ultra Eriksro 
       Uppf. Anneli Rosenberg, Åland 
       Äg.   Monika Ölen Krüger, Kulltorp 
Söt valp i gott hull. Bra huvud och uttryck. Bra ögon och färg. Bra bröstkorg och 
kropp för sin ålder. Normala vinklar fram och bak. Bra och välansatta tår fram något 
högt bak. Rör sig utmärkt Positiv och glad. Omvänt saxbett. 
HP Vkk 1  BIR-valp 
 
14.  Wild at Hardt Mina Lobitza  S11233/2008  F.20071201 
       e. Aspheims Trollunge 
       u.   Wild at Hardt Tyrvette 
       Uppf. Malin Hofstedt Hardt, Månkarbo 
       Äg. Cecilia Obitz, Vaxholm 
Söt valp. Utmärkt huvud  + uttryck. Omvänt saxbett. Välformade ögon med bra färg. 
Bra hals tillbakalagd skuldra. Bra kropp för åldern. Välansatt svans. Välvinklad bak. 
Välansatta tår fram och bak. Rör sig bra för åldern. Positiv och glad. 
HP VKK 2 
 
Öppenklass 15 -                  Tikar 
 
15.  Palunas Guri Saradotter  S52725/2008  F.20070521 
       e.   Bobby 
       u.   Palunas Sara Heradotter 
       Uppf. Liv Skjervik, Norge 
       Äg.    Natalie Kauppi, Rödeby 
Tångbett. Söt tik. Bra huvud och uttryck. Tillräcklig hals. Bra bröstkorg. Något välver 
länden i rörelse. Önskar något högre ansatt svans. Rör sig bra! Normala vinklar fram 
och bak. 
HP Ökk 3 
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16.  Erle  S64229/2004  F.20040724 
       e.    Brutus 
       u.    Cita av Åsen  
       Uppf. Kari och Erling Övstedal, Norge 
       Äg. Cecilia Obitz, Vaxholm 
Söt tik. Utmärkt huvud och typ.Tångbett. Bra hals, önskar något tillbakadragen 
skuldra. Bra över och underlinje. Bra ansatt svans. Breda fina lår. Bra vinklad bak. 
Rör sig utmärkt runt om. Kunde vara i bättre pälskondition. Välvisad! 
HP Ökk 1 
 
17.  Eriksro Chick Michelle  EU25245/2006  F.20060406 
       e.   Skreppengs Tommy Tigergutt 
       u.   Eriksro Valencia Verona 
       Uppf. Anneli Rosenberg, Åland 
       Äg.    Anneli Rosenberg och Sofia Enroos, Åland 
Tångbett. Söt utmärkt huvud och uttryck. Välformade ögon. Bra hals, över och 
underlinje. Bra vinklar fram och bak. Breda fina lår. Välansatt svans. Rör sig bra runt 
om. 
HP Ökk 2 
 
18.  Mountjoy Zöta Zezilia  S35940/2006  F.20060419 
       e.    Aspheims Trollunge 
       u.    Mountjoy Xofistikerade Xonja 
       Uppf. Monika Jansson, Spånga 
       Äg. Eva Nordlander, Lidingö 
Tångbett. Tik med bra huvud och uttryck. Helhetsintrycket störs något av kala fläckar 
i huden. Bra kropp. Tillräckligt förbröst. Bra vinklar fram. Normala bak. Välansatt 
svans. Rör sig bra runt om. Positiv och glad. 
 
Championklass             Tikar 
 
19.  JWW-03 SUCH  Lupachis Heidrun  S48683/2002  F.20020508 
       e.    Linesvikens Hugin 
       u.    Palunas Frida 
       Uppf. Vanja Knibestol, Norge 
       Äg.    Ulrica Johansson, Alvesta 
Tångbett. Tik med utmärkt huvud och uttryck. Bra ögonform med vacker färg. Bra 
hals + rygglinje. Bra front. Tillräckligt förbröst. Bra bröstkorg + länd. Välvinklad fram 
och bak. Bra svansansättning. Välutvecklade tår med rätt placering. Rör sig utmärkt 
runt om. 
HP Chkk 1 Btkl 1 BIM 
 
Veteranklass             Tikar 
 
20.  Pigunetts Zabina-Lunde S 
       e. Pluto  
       u. Pigunetts Victoris-Lunde 
       Uppf. Pia och Gunilla Aspegren, norrköping 
       Äg. Lena Nyborg, Jönköping 
Omvänt saxbett. Söt välbevarad veterantik. Bra huvud och uttryck. Bra hals, 
tillräckligt tillbakalagd skuldra. Bra kropp, kunde vara något längre i sin längd. Bra 
vinklar bak. Något högre ansatt svans. Rör sig bra fram och bak och från sidan. 
Välansatta tår! 
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"Näe, nu är jag less på hela 
den här tillställningen." 

"Va, en utböling som vågar 
sig in här!" 

Trassligt lundemöte med 
bland andra vår 
ordförande Cecilia Obitz. 
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Det är tryggt att ha en 
famn att vila i. 

Det blev en trevlig kväll med gemensam måltid och mycket 
prat. 

Man klarar sig inte på att enbart 
njuta av lundehundar, litet 
mellanmål måste till också. 
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Publicerad i Brukshunden  3/2007 
 

Bara en bit fikabröd 
 

Här kommer historien om hur en bit fikabröd ledde till en dopad SM-hund, och en 
husse som fick stå med skammen och bli utmålad som en fuskare. 
 
Efter första dagens spårmoment på SM för Försvarsmaktshundar 2006, hade labben Sixten 
och Per-Arne Johansson tagit ledningen. Detta firade man med lite gott fikabröd i 
campingstugan i väntan på att kamratfesten skulle börja. 
   Per-Arne blev minst sagt förvånad när han långt efter SM fick besked från SKK att Sixten 
(Tjotte´s Star Striker) lämnat ett positivt dopingprov. 
   – Jag visste att choklad inte är bra för hundar, men en liten smakbit av en chokladmuffins 
till en stor hund är ju inget man tänker skulle vara farligt, säger Per-Arne. 
   Choklad innehåller substansen teobromin som bland annat har en stimulerande och 
urindrivande effekt och är giftig för hundar. Det räcker med 20 milligram teobromin per kilo 
kroppsvikt för att hunden ska förgiftas. Speciellt mörk och finare sorters choklad kan ha 
mycket höga halter av teobromin. Chokladförgiftning kan döda en mindre hund. 
   Teobromin anses så potent på hund att karenstiden satts till 14 dagar. Teobromin har 
också förekommit i flera dopingfall på häst och då nästan alltid berott på tillverkningsfel i 
fodret, s.k. foderkontamination. 
 
Varför kan då en bit av en chokladmuffins, där chokladinnehållet sannolikt har ganska låg 
koncentration, någon timme senare göra att en 40 kg tung hund är dopad? 
   Det enkla svaret är att dagens analysinstrument är så kompetenta att det räcker med 
oerhört små mängder för att de ska reagera. Om ett djur är dopat eller ej, beror heller inte på 
mängden av ett visst ämne, utan enbart på själva förekomsten av ett förbjudet ämne. 
   Denna gång ansåg SKK att dopingen av Sixten skulle betraktas som s.k. misstagsdoping. 
Det enda straffet blev att Sixtens slutresultat (14:e) ströks. 
   – Sixten har så bra näsa och kondition att det vore mig helt främmande att försöka påverka 
hans prestation. Han har också deltagit i ett skarpt ”personeftersök” hemma och var den som 
under besvärliga förhållanden hittade den dementa kvinnan, säger Per-Arne. 
    Att som djuransvarig eller idrottsman få ett positivt dopingbesked leder alltid till 
konsekvenser och en stor utsatthet från många olika håll. Därför är det viktigt att ett 
dopingärende handläggs på ett bra och korrekt sätt. Både ett negativt och positivt dopingsvar 
måste alltid vara officiellt och offentliggöras på ett sätt som undviker spekulationer. 
   Under SM-lottningen meddelades att tre med startnummer namngivna ekipage hade tagits 
ut för dopingprov. Detta togs senare tillbaka som felaktigt beslut och ändrades till tre nya 
hundar som inte namngavs. När Sixten lämnat tävlingsområdet och låg och myste under 
kaffebordet, kallades Per-Arne och Sixten till omgående dopingprov via mobiltelefon och åkte 
iväg. Ingen hade således koll på vad Sixten gjorde efter att tävlingsmomentet var avslutat, 
även om två moment av tävlingen återstod. 25



   Det finns viss anledning att fråga sig om inte rutinerna runt dopingprov för hundar 
omgående bör stramas upp. 
   – Att av en slump få läsa sin egen dopingdom i ett protokoll på SKK:s hemsida två veckor 
innan jag blev officiellt underrättad av Kennelklubben om resultatet av undersökningen, 
kändes inte alls bra. Inte heller att man namngav hunden men inte vilken substans och vilka 
omständigheter som orsakat dopingen, säger Per-Arne. 
 
 – Jag erkänner utan bortförklaringar att jag gjort ett fel, men för mig är det ändå en viss 
skillnad att bli dopingdömd för en otillåten godisbit som belöning till hunden och inte som 
fuskare för att till exempel försökt dölja en smärta eller höja prestationsförmågan, säger Per-
Arne. 
   Det märkliga med rutinerna i detta dopingfall är att dopingprov i alla andra sporter och 
djurdiscipliner nästan aldrig tillkännages i förväg. (Undantaget trav- och galopp med viss 
prissumma där provtagning av vinnaren alltid sker.) Detta för att den som tas ut inte ska 
kunna försöka manipulera eller dölja en doping. Dessutom sker dopingprov alltid (och oftast) i 
omedelbart samband med ett tävlingsmoment eller direkt när ett resultat är fastställt. Från att 
beslut om dopingprov meddelas har också dopingkontrollanterna den som berörs under 
ständig uppsikt tills provet är avlämnat. Så är de normala rutinerna vid dopingprov (t.ex. inom 
hästsporten), men för detta finns inte fullt stöd i de anvisningar som finns i SKK:s 
dopingreglemente för hundar. Inte heller för hur resultat av ett dopingprov ska offentliggöras, 
vilket har mycket stor betydelse för den som berörs. 
   I ett dopingärende måste rättsäkerheten vara hög från provtagning till eventuell utredning 
och dom. Det får aldrig finnas några tvivel om att någon påverkan på dopingprovet 
förekommit efter genomförd prestation. Detta kan även ha stor betydelse för påföljderna vid 
ett positivt provsvar. Att bli dömd för doping är faktiskt det värsta som kan hända i sport - och 
idrottssammanhang. 
 
© Text: Ulf Lonäs 
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§ 7 Protokollsutdrag SKK/DopK Protokollsutdrag från 
Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté 2007-01-17. 
SKK/DopK har tagit del av underlag från Nationella 
Dopingkommissionen (NatDopK) med anledning av ett 
urinprov från en labrador retriever som deltagit i SM för 
Försvarsmaktshundar, arrangerat av Svenska 
Brukshundklubben 2006-09-23. Provet har påvisat otillåten 
substans. SKK/DopK har med tillgängliga handlingar i ärendet 
funnit att hundägaren brutit mot dåvarande punkt 6 i SKKs 
Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. 
SKK/DopK föreslår SKKs Centralstyrelse (CS) att aktuell 
hunds resultat från SM för Försvarsmaktshundar 2006-09-23--
24 stryks. 

CS diskuterade ärendet mot bakgrund av de underlag och 
omständigheter som framkommit och beslutade att resultat för 
berörd tävling för labrador retriever, Tjotte’s Star Striker, 
S40666/2001, stryks. 

Kommittén Hunden i Samhället (HIS) håller för närvarande på att gå igenom SKK olika 
policydokument. Inom det arbetet skulle även doping kunna inkluderas. CS beslutade 
uppdra åt HIS att i samarbete med DopK föreslå hur man på ett sakligt och informativt sätt 
ska kunna lista upp och informera om olika preparats effekter på hundar. 
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Senaste nytt från avelsrådet! 
 
26-27 april hölls SKK:s kurs i avelsplanering steg II på Järva krog i Stockholm.  Från 
Lundehundssällskapet deltog avelsråd Monica Jansson samt undertecknad Elin Müller.  
 
Kursen hölls på en ganska hög nivå med genetik som ett avelsråd i en rasklubb inte ägnar sig 
åt, det var dock väldigt intressant.  
Som vi är väl medvetna om poängterade även dessa genetiker vikten av att när det gäller avel i 
raser med förhållandevis små populationer så gäller: 
 
- att så många hundar som möjligt används i avel 
 
- att hålla inavelskoefficienten så låg som möjligt 
 
- att i möjligaste mån inte upprepa kombinationer 
 
- att ha koll på "farfarskurvan" 
 
Glädjande nog är allt detta något som vår rasuppfödare är duktiga på. (Läs mer på 
uppdateringen av RAS som finns med i detta nr av tidningen). Det var även intressant och 
lärorikt att utbyta erfarenheter med de andra deltagande rasklubbarna och höra hur de jobbar 
med RAS i sina avelsråd. 
 
Vi har hittills haft två uppfödarmöten i SLS som har varit väldigt uppskattade och trevliga. Målet 
är att ha regelbundna träffar där uppfödare, hanhundsägare och övriga intresserade av rasen 
kan träffas. 
 
Jordbruksverket har infört nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund. Dessa 
började gälla 1 maj 2008. 
 
Vad gäller avel så får en tik inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än 18 
månaders ålder. Mer utförlig information finns på www.sjv.se  
 
Elin Müller 
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Utvärdering av RAS - Rasspecifik Avelsstrategi för Norsk Lundehund 
 
Nu har det gått ett år sedan vi fick vårt RAS fastställt av Svenska Kennelklubben. Det är nu dags 
att göra den årliga utvärderingen eller uppföljningen av RAS. Första utvärderingen gäller perioden 
2005-2007 
 
Det största och mest övergripande målet för vår ras är att ha en ökad genetisk variation. Och att 
hålla den genomsnittliga inavelsgraden under 2,5 % 
År 1990-1994 var siffran 7,8 %. År 1995-1999 var siffran 10,1 % mycket på grund av en mor-son 
parning som drog ner hela statistiken. År 2000-2004 ligger siffran på 2,2 %. Detta ser vi som en 
god trend och vi hoppas och tror att de svenska uppfödarna har förstått hur viktig denna fråga är 
för vår ras. 
 
För 2005-2007 ligger det på fantastiska 0,7 %. En stor eloge till alla våra uppfödare av Norska 
Lundehund. Det var 19 kullar och 18 olika kombinationer vilket i sig är verkligen glädjande. 
 
Vad gäller hanhundsanvändningen så ligger den verkligt bra också. En hanhund har lämnat 5 
kullar. 3 hanar har lämnat 2 kullar var. Och 8 hanar har lämnat 1 kull var. Det är också glädjande. 
Tittar man på en femårsperiod så skall ingen hane lämna mer än 5 % avkommor, där har vi 4 
hanar som har lämnat mer än 5 % men å andra sidan har vi 15 hanar som har lämnat lagom 
många valpar. Det är nästan omöjligt att inte ha några hanar som används lite mer men det vi skall 
titta på är farfars -kurvan och det är lite tidigt ännu att utvärdera dessa hanar i den statistiken. 
På tiksidan är det 4 tikar som har lämnar 2 kullar var och 11 tikar har lämnat varsin kull. Detta är 
mycket glädjande och bådar mycket gott inför framtiden att så många olika tikar går i aveln. Min 
utvärdering att våra uppfödare strävar efter att använda så många olika individer i aveln som det är 
möjligt. Ni gör ett strålande jobb, fortsätt så. 
 
Vi har dessutom importerat 24 lundehundar under 2005-2007 till Sverige, detta är också mycket 
glädjande. Det visar också på att vi bör ha avsättning för fler valpar i Sverige. 
Registreringsstatistiken visar på en stabilisering på en lite högre nivå. De senaste tre åren har det 
registrerats 15, 31 respektive 31 hundar. Vilket gör totalt 77 individer. 
 
Vad gäller Bettstatusen så bör SLS skicka in en ansökan om att få bettstatusen registrerad på 
SSUK’s utställningar att gälla från 2009 till 2010. Klubben bör även inventera betten på sina egna 
utställningar och andra sammankomster. Man bör även notera om man ser någon lundehund med 
ängsligt temperament på klubbens egna aktiviteter. Detta är ett ämne som man även bör skriva om 
i klubbens tidning. Så alla vet hur en lundehund skall vara mentalt. 
 
God hälsa är ett projekt som klubben redan har startat upp. Och så småningom skall även en 
enkät sammanställas så man får statistik på hur hälsoläget är för vår ras. 
 
Avelsrådet bör även informera mer om RAS och vår avelsstrategi för vår ras fortlöpande i 
tidningen. 
 
Spånga 2008-03-09 
 
Monika Jansson, Avelsråd 
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HÅRLÖSHET HOS LUNDEHUND 
 

Hos Lundehund har konstaterats en speciell typ av hårlöshet (”Pseudopelade”), orsakad av att 
immunförsvaret angriper och stör hårsäckar på för övrigt helt friska hundar. Tillståndet är 
ofarligt, men eftersom just denna form av hårlöshet är ovanlig hos hund, är vi intresserade av 
att veta hur vanligt/ovanligt det kan tänkas vara på just rasen Lundehund. Även enstaka hundar 
av annan ras kan ha denna form av hårlöshet. 
 
Orsaker till hårlöshet 
Hårlöshet hos hund kan uppstå av många olika anledningar. Hundar som får hårlösa områden 
trots att de inte kliar, biter eller på annat sätt nöter bort päls har vad vi kallar spontan hårlöshet. 
Infektioner (bakterier eller svamp) och parasiter (Demodex, hårsäckskvalster) är de vanligaste 
orsakerna till spontan hårlöshet. Tunnhårigheten kan då bli diffus eller uttalad och förekomma 
på mindre eller mer utbredda områden.  
På Lundehund förekommer en fläckvis hårlöshet som orsakas av att immunförsvaret angriper 
en del av hårsäcken. Närmast kan tillståndet liknas vid något som kallas Pseudopelade de 
Broque hos människa. Hos våra hundar är dock inte förändringarna helt identiska med 
sjukdomen hos människa. 
  
Hur yttrar sig ”Pseudopelade”? 
 Endast huden påverkas av sjukdomen, hundarna är på alla andra sätt friska. Hårlösa fläckar, 
ofta ringformade, i varierande storlek uppstår. Huden på de hårlösa fläckarna kan bli lite torr och 
lätt fjällande och hunden kan klia lite. Torrheten i huden beror på att även talgkörtlarna blir lite 
skadade. Hårsäckarna är inte permanent förstörda, utan kan börja fungera igen när 
immunangreppet upphör. 
 
Hur ställs diagnosen? 
Diagnos ställs med hjälp av den kliniska bilden med de hårlösa fläckarna som kan finnas var 
som helst (ansikte, ben, kropp). Som regel finns ett flertal fläckar spridda på kropp och ben. 
Viktigt är att först utesluta demodexangrepp, svampinfektion och bakteriell hårsäcksinfektion 
med lämplig provtagning, eftersom dessa sjukdomar är mycket vanligare som orsak till 
hårlöshet än ”Pseudopelade”. Definitiv diagnos ställs med hjälp av hudbiopsier. Det innebär att 
små bitar hud (4-6mm i diameter) stansas ut och sänds för analys.  
Hur behandlas det? 
Behandling är inte helt nödvändig, om inte hunden själv är för besvärad av klåda. Det finns dock 
möjligheter att behandla med medel som minskar aktiviteten hos de celler som angriper 
hårsäckarna. Mjukgörande och återfuktande medel mot den torra huden är också lämpligt. 
  
Bön om hjälp! 
Vi arbetar just nu med att förbättra vår kunskap om sjukdomen. Ett led i detta arbete är att 
samla in information från hundägare. Eftersom Lundehundar inte är så vanliga, men ändå står 
för flera fall av denna väldigt sällsynta hudsjukdom är Ni som ägare till Lundehundar en 
ovärderlig källa till information.  Jag skulle därför vara mycket tacksam för hjälp med bifogad 
enkät. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
K. Bergvall  
Leg vet 
Spec i hundens o kattens sjukdomar 
Spec i dermatologi 
Dipl ECVD 

Sänd enkäten till: 
Kerstin Bergvall 

Inst för kliniska vetenskaper 
Box 7040 

750 07 Uppsala 30



Här kan vi se 
några bilden på 
hur det kan se ut 
med hårlösheten 
på en hund.
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Silversound´s Ella-Cinderella 

”Nora” 

1998.10.08 – 2008.07.09 

Nora gjorde bravad i showringen som ingen annan. 
Började sin karriär som BIS-3 valp på en alla rasers utställning. 
Placerade sig som BIS-4 veteran på Turku Top Dog Show 2007. 

Slutade som BIS på norska specialen med över 90 lundehundar anmälda, 
samt BIR-veteran bägge dagarna i Morokulien  2007. 

Erövrade tasspriset i tre olika länder för tre olika domare. 
Lämnade fyra fina kullar efter sig som i sin tur gått vidare. 

Gett tröst och stöd som bara en hund kan  
under mitt livs svåraste och tyngsta period. 

En trofast vän, alltid där för mina tårar, 
med svansen viftande och med nosen i min hand. 

Tack vännen för allt du gav!!! 

Oerhört saknad! 

Anneli, Fredrik & Jenny 
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