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Dags att summera året som gått
Året börjar lida mot sitt slut och när dessa rader skrivs så har kung Bore lagt ett tjockt vitt
snötäcke över Resarö och Vaxholm. Jag hoppas att det ska få ligga kvar länge för både
hundarna och jag tycker det är så härligt med den vita rena snön, inga geggiga tassar och
smutsiga magar att torka.
I klubben är det dags att titta tillbaka på året som gått och se vad vi uträttat och det är en
hel del. Mycket av vårt arbete syns inte ut till er medlemmar, men klubben har bland annat
deltagit på RAS-avelskonferens, varit på planeringsmöte hos SSUK inför
domarkonferensen 2009, deltagit på SSUK:s årsmöte, skickat fyra funktionärer på
utbildning och haft en inofficiell utställning i Värnamo.
Styrelsen har haft åtta telefonmöten och ett arbetsmöte där vi i styrelsen för första gången
träffades. Många av oss hade inte sett varandra då vi har våra styrelsemöten per telefon
för att hålla kostnaderna för klubben nere. Men att få ett ansikte till rösten i telefonen var
verkligen trevligt och det blev en väldigt bra arbetshelg där många idéer och mycket arbete
utfördes.
Att hemsidan genomgått en del förändringar har nog inte undgått någon. Bland annat
måste man numera logga in på samtalsforumet. Det kan tyckas vara krångligt, men
klubben följer i detta bara SKK:s rekommendationer för forum.
Allt nytt kan kännas svårt i början men följer man bara texten och läser instruktionerna tror
jag säkert alla ska klara av att ta sig in. Jag hoppas att forumet på vår sida ska fortsätta
vara en positiv länk mellan de som värnar om vår lilla unika ras Norsk lundehund.
Till sist vill jag och övriga styrelsen framföra ett stort TACK till klubbens förre webbmaster
Lars Olov ”Nemo” Ånséhn för allt arbete han lagt ner på klubbens hemsida under åren. Vi
hälsar vår nya webmaster Anneli Rosenberg välkommen.
Och så vill jag till Er alla medlemmar från oss alla i styrelsen önska
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År
Cecilia Obitz
ordförande
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Ansvarig utgivare/Cecilia Obitz

EUROPEAN PET NET
Av Mary Kvarnström

I senaste nummer av Svenska Kennelklubbens tidning HUNDSPORT (11/2008) fanns det information
om European Pet Net. Vid årsskiftet räknar man med att 30 miljoner djur kommer att vara registrerade i
de anslutna databaserna. I European Pet Net kommer inte bara hundar att finnas, utan även andra
sällskapsdjur.
Nyfiken som jag blev var jag ju tvungen att googla och hittade deras hemsida (enbart på engelska)

http://www.europetnet.com
Jag testkörde en av mina hundars chipnummer bara för att kolla hur det fungerar och vad som visas.
Här finns information om vilka länder som är anslutna, med mera. Det känns tryggt att veta om olyckan
är framme, eller om man själv stöter på en vilsen hund eller katt som semestrat på våra breddgrader.
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Emma Winblad, Annika Ågren och Eva Linderoth i montern pratar med nyfikna utställningsbesökare.

Lundehundsprat
på Stora Stockholm
Att stå i rasmonter och skryta om lundehundar är jättekul, men klart utmattande.
Älvsjömässans lokaler är stora och rymmer ofantligt många hundar och ofantligt många
människor. Och de flesta är i ständig rörelse!
Vår lundehundsmonter låg vägg i vägg med norska buhundar på ena sidan och basenji på
den andra. Tvärs över gången fanns kooikerhondje, en holländsk spaniel. Plus ett otal
andra rasmontrar.
Många besökare stannade till och kelade med Xonia, Monika Janssons bedårande lilla tik,
som villigt lät sig beskådas och klappas där hon låg på en vit fäll på bordet i montern.
De absolut vanligaste utropet och frågan var: ”Är dom så små, de ser mycket högre ut på
bild”, ”är inte extratårna i vägen?”.
Vi som stod i montern försäkrade alla nyfikna som stannade till att lundehundar är trevliga,
friska, smarta och gladlynta hundar. Ja, bättre hundsort kan man inte tänka sig.
Text: Annika Ågren
Foto: Anneli Rosenberg, Cecilia Obitz
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Strax innan mässan öppnade och lugnet fortfarande låg över lokalen.

Jag vill ut! Det finns så mycket intressant att
utforska bortom detta staket.

Emma Winblad med sin Raven,16 månader, i
vår rasmonter.
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Anette Virhage iförd norsk folkdräkt
och tre lundehundar väntar på att
få gå i rasparaden.

Temat för Stora Stockholm var i år Nordens hundar. Längst till höger står Anette
Virhage med de tre lundehundarna.
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Best in Show på HUND2008
Svenska Kennelklubbens internationella utställning HUND2008 på
Stockholmsmässan i Älvsjö avgjordes under söndagskvällen. Till årets Best in
Show utsågs bearded collien Heather Mist This Is My Life med ägare Marie
Långsved från Gävle, som också fött upp hunden.
Den hunduppfödare vars så kallade uppfödargrupp (fyra hundar) vunnit flest
pris under året tilldelas utmärkelsen ”Årets uppfödare”. I år blev det Florence
Brunberg Karlsson med kennelnamnet Jilloc's från Götene som fick
utmärkelsen. Rasen hon föder upp är dalmatiner.
Internationellt lydnadsprov elitklass vanns på lördagen av Lena Björnsson
med Whyalla's Basco som är en australian kelpie. Söndagens tävlingar vanns
av Mona Kjernholm, Varberg som tävlade med border collien Vallhunden
Marvin.
I samband med HUND2008 avhölls svenska mästerskapen i junior handling,
en tävlingsgren för ungdomar som kan beskrivas som ”konsten att visa en
utställningshund”. Vinnare blev 15-åriga Josefin Blom från Stora Vika.
Freestyle är en slags lydnadsuppvisning till musik där hund och förare ska
utföra rörelser i samspel med varandra och i takt med musiken. På
HUND2008 var det kvalificeringstävlingar till de första nordiska mästerskapen
i freestyle som hålls på MyDog i Göteborg i januari. Frida Binette från Tyresö
BK, som tävlade med sin border collie Somollies Blinka Blå, Lilja Fredriksson
från Tyresö Hundungdom, som tävlade med sin nova scotia duck tolling
retriever Duck Dog's Suzie och Linda Laikre från Mälarö BK, som tävlade
med sin dansk-svenska gårdshund Youhais Holly från Hannas kvalificerade
sig. Sedan tidigare är Emma Willblad med pumin Pommerac's Csar från
Tyresö BK kvalificerad.
HUND2008 hade totalt 24 893 besökare, varav 15 477 betalande. Hela 5 839
hundar fördelade på 266 raser deltog i Svenska Kennelklubbens årliga
internationella utställning. Utöver de hundar som deltog i utställningen fanns
runt 1.000 hundar på plats för att delta i tävlingsgrenar som agility, freestyle,
lydnad och junior handling och för att visas på rasklubbstorget.
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En verklig styrelseträff

Sittande fr v Anette Virhage, Eva Pretkélis, Cecilia Obitz, Monika Öhlen Krüger.
Längst fram Annika Ågren och Elin Müller. Saknas på bilden gör Johanna Olsson.

Så här glada var vi i styrelsen när vi äntligen träffades i verkligheten! Det hände näst sista
helgen i november då styrelsen hade en arbetshelg tillsammans på Scandic Järva krog,
Stockholm.
Det var faktiskt första gången som vi träffades. Styrelsen har visserligen möte ungefär en
gång i månaden, men det är telefonmöten eftersom vi bor utspridda över hela Sverige.
Så när vi träffades i verkligheten kändes det litet märkligt – rösterna var ju så välbekanta,
men resten obekant!
Förutom styrelsen var också avelsrådet, tidningsredaktionen och webmaster med. Vi
tillbringade lördagen och halva söndagen tillsammans och diskussionerna flödade liksom
idéerna. Bland annat bestämde vi oss för att göra en officiell utställning i Stockholm år
2011, lite väl långt fram kan tyckas, men Kennelklubben kräver så lång framförhållning av
sina rasklubbar.
Vi funderade också på att göra ett lundehundsläger över ett förlängt veckoslut någon gång
under sommarhalvåret år 2010. Nästa sommar är ju redan upptagen eftersom norska
lundehundsklubben har träff och utställning på Vaeroy i början av juli.

Annika Ågren
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Åke är Årets Polishund
Schäferhanen Åke har valts till Årets Polishund 2008. Åke kommer från kennel Rexguard i
Fagervik och heter egentligen Rexguard Ocktavio-Hassel. Han tjänstgör vid polismyndigheten i
Västernorrland tillsammans med sin förare polisassistent Andreas Tengqvist. Andreas har
arbetat som hundförare i drygt två år tillsammans med Åke som nyss fyllt tre år. Åke har ännu
inte specialiserat sig utan arbetar som ordinarie polishund men spårarbete är det som
dominerar och är det som såväl Åke som Andreas uppskattar mest.
En insats som Andreas tycker beskriver Åkes sätt att arbeta på ett bra sätt var när de i somras
fick uppdraget att spåra en 82-årig man som försvunnit på kvällen. Efter att ha sökt av de mest
troliga områdena utan resultat visade Åke att han ville ge sig upp i en brant sluttning med
oländig terräng. Andreas släppte Åke och efter en stund hördes hans skall. Andreas tog sig
fram till en klippvägg där Åke stannat. 30 meter upp satt mannen på en avsats, blöt och kraftigt
nedkyld av regnet.
– Åke gör inte alltid som jag vill och tycker ibland att han kan bäst själv, säger Andreas, som
menar att han börjat lita mer och mer på Åke.
Bland de egenskaper som gör Åke till en bra polishund nämner Andreas den outsinliga
arbetslusten och det enorma spårintresset.
– Han verkar aldrig tröttna på att jobba och vill gärna vara med så fort det finns ett spår att ta
upp, säger Andreas.
Hemma är han lugn och behaglig vilket brukar förvåna de som sett honom i tjänst där han är
väldigt energisk. Men förmodligen tar han ut sig på jobbet och kan då koppla av hemma.
– Att ha semester är inget för Åke för då blir han jobbig att ha hemma, menar Andreas.
Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska
Kennelklubben och Peter Lindberg från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets
Polishund så här:
Juryn har särskilt beaktat de avgörande insatser Åke gjort vid spårning, skyddsarbete och
räddningssök. Särskilt anmärkningsvärt är att ekipaget trots sin ringa erfarenhet lyckats
genomföra ett flertal framgångsrika uppdrag, samt gott samarbete.
Polishunden Åke och hans förare Andreas Tengqvist kan ses på Svenska Kennelklubbens
internationella hundutställning HUND2008 den 6–7 december på Stockholmsmässan, Älvsjö.
Prisutdelningen är lördagen den 6 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till
Andreas Tengqvist och ett smaskigt ben till Åke.
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ÖVRIGA TÄVLINGSRESULTAT 2008
MENTALBESKRIVNING
2008-09-14, Valbo, domare: Eva Enblom
NordJV-07 Kung Sunes Lovis, S69106/2006, f. 061208 (SUCh FINUCh SV-04 Mountjoy
Spralliga Sune – SUCh Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Maria Hedström, Gävle
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning:
1b.Kontakt samarb.:
1c.Kontakt hantering:
2a.Lek 1 leklust:
2b.Lek 1 gripande:
2c.Lek 1 grip/dragk:
3a 1.Förföljande:
3a 2.Förföljande:
3b 1.Gripande:
3b 2.Gripande:
4.Aktivitet:
5a.Avst.lek intresse:
5b.Avst.lek hot/aggr:
5c.Avst.lek nyfiken:
5d.Avst.lek leklust:
5e.Avst.lek samarb.:
6a.Överr. rädsla:

3
3
2
4
3
3
2
4
1
2
4
3
3
1
1
1
3

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

2
2
1
1
4
1
4
1
3
4
5
1
3
3
4
5

MENTALBESKRIVNING
2008-09-27, Karlstad, domare: Klas Nordblom
Eriksro Fantastic Bull, S34093/2006, f. 051219 (Mountjoy Yviga Yngve – Int&NordUCh FINV00 SV-02 WW-03 VWW-08 Silversound’s Gee-Gee), uppf. Anneli Rosenberg, Finland, äg.
Catharina Widlund, Karlstad
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning:
1b.Kontakt samarb. :
1c.Kontakt hantering:
2a.Lek 1 leklust:
2b.Lek 1 gripande:
2c.Lek 1 grip/dragk:
3a 1.Förföljande:
3a 2.Förföljande:
3b 1.Gripande:
3b 2.Gripande:
4.Aktivitet:
5a.Avst.lek intresse:
5b.Avst.lek hot/aggr:
5c.Avst.lek nyfiken:
5d.Avst.lek leklust:
5e.Avst.lek samarb.:
6a.Överr. rädsla:

4
3
3
1
1
1
3
1
2
1
3
3
3
1
1
1
3

6b.Överr. hot/agg :
6c.Överr. nyfikenhet:
6d.Överr. kv. rädsla:
6e.Överr. kv. intr.:
7a.Ljud rädsla:
7b.Ljud nyfikenhet:
7c.Ljud kv. rädsla:
7d.Ljud kv. intresse:
8a.Spöken hot/agg:
8b.Spöken kontroll:
8c.Spöken rädsla:
8d.Spöken nyfikenhet:
8e.Spöken kontakt:
9a.Lek 2 leklust:
9b.Lek 2 gripande:
10.Skott:
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2
5
1
2
3
5
1
1
3
3
2
5
2
1
1
1

MENTALBESKRIVNING
2008-10-05, Gävle, domare: Bengt-Olof Brandt
SUCh NordV-07 Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (FINUCh SUCh Skreppeng’s
Tommy Tigergutt – SUCh FINUCh Mountjoy Ultra Eriksro), uppf. Anneli Rosenberg, Finland, äg.
Annika Ågren, Gävle
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning:
1b.Kontakt samarb.:
1c.Kontakt hantering:
2a.Lek 1 leklust:
2b.Lek 1 gripande:
2c.Lek 1 grip/dragk:
3a 1.Förföljande:
3a 2.Förföljande:
3b 1.Gripande:
3b 2.Gripande:
4.Aktivitet:
5a.Avst.lek intresse:
5b.Avst.lek hot/aggr:
5c.Avst.lek nyfiken:
5d.Avst.lek leklust:
5e.Avst.lek samarb.:
6a.Överr. rädsla:

3
3
3
4
4
2
4
1
2
1
4
3
3
3
2
1
2

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

2
2
1
1
5
2
1
1
2
3
3
5
4
1
1
5

MENTALBESKRIVNING
2008-10-05, Gävle, domare: Bengt-Olof Brandt
SUCh FINUCh SV-04 Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020614 (IntUCh SUCh NUCh
FINUCh EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 VWW-08 Silversound’s
Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, Gävle
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning:
1b.Kontakt samarb.:
1c.Kontakt hantering:
2a.Lek 1 leklust:
2b.Lek 1 gripande:
2c.Lek 1 grip/dragk:
3a 1.Förföljande:
3a 2.Förföljande:
3b 1.Gripande:
3b 2.Gripande:
4.Aktivitet:
5a.Avst.lek intresse:
5b.Avst.lek hot/aggr:
5c.Avst.lek nyfiken:
5d.Avst.lek leklust:
5e.Avst.lek samarb.:
6a.Överr. rädsla:

3
3
3
5
4
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
2

6b.Överr. hot/agg :
6c.Överr. nyfikenhet:
6d.Överr. kv. rädsla:
6e.Överr. kv. intr.:
7a.Ljud rädsla:
7b.Ljud nyfikenhet:
7c.Ljud kv. rädsla:
7d.Ljud kv. intresse:
8a.Spöken hot/agg:
8b.Spöken kontroll:
8c.Spöken rädsla:
8d.Spöken nyfikenhet:
8e.Spöken kontakt:
9a.Lek 2 leklust:
9b.Lek 2 gripande:
10.Skott:
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1
5
1
1
1
5
1
1
2
4
3
2
3
3
1
5

GOD JUL & GOTT NYTT 2009

IntUCh SUCh DKUCh NUCh KLBCh KBHV-08 NORDV-08
Nysom Jenna
(Int Nord DK S N KLB LUXCh Bdsg-02 DKKV-02-03 KLBV-02-03 KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard –
DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner)
Uppf. Jytte Nysom, Danmark

BIM, CACIB, IntCh: NKK Bø i Telemark, Norge, 2008-02-24
BIM, KLBcert, KLBCh, Jubileumsvinnare 2008: SPK Svendborg, Danmark, 2008-05-31
BIM, CACIB, KBHV-08: DKK Brøndby, Danmark, 2008-06-29
BIR: SSUK Timrå, 2008-10-12
BIM, CACIB, NORDV-08: DKK Herning, Danmark, 2008-11-08

AMBERCROFT
mary.kvarnstrom@comhem.se
http://web.comhem.se/lundehund
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GOD JUL & GOTT NYTT 2009

NORDJV-08 Paluna’s Gere Sarason

(Bobby – NUCh DKUCh LUXCh NV-06 Paluna’s Sara Heradatter)
Uppf. Liv Skjervik, Norge

BIR, CERT, BIR-junior, Jubileumsvinnare 2008: SPK Svendborg, Danmark, 2008-05-31
BIR, CERT: SKK Borås, 2008-06-28
EXC1, CERT: DKK Brøndby, Danmark, 2008-06-29
EXC1, CERT, res-CACIB: DKK Ballerup, Danmark, 2008-09-20
2BHK, CERT, BIM-unghund: SSUK Timrå, 2008-10-12
EXC1, CERT, NORDJV-08: DKK Herning, Danmark, 2008-11-08

AMBERCROFT
mary.kvarnstrom@comhem.se
http://web.comhem.se/lundehund

15

SVENSKA KENNELKLUBBEN - PRESSMEDDELANDE

Storslam för unga hundvisare
Sverige blev i går nordiska mästare i junior handling i såväl lagtävlingen som individuellt.
Den individuella segern gick till Mathilda Sandberg som visade en siberian husky. Även på
andra plats stod en ung svenska, Amanda Brugge med sin dvärgschnauzer. Med sådana
individuella prestationer var det inte oväntat Sverige som vann även lagtävlingen. Utöver
Mathilda Sandberg och Amanda Brugge bestod laget av Rebecca Johansson med en
amerikansk cockerspaniel och Helen Berggren med en beagle.
Lagledare var Victoria Rosell.
Det nordiska mästerskapet i junior handling hölls i samband med Nordisk vinnarutställning i
Herning, Danmark. Domare var Eszter Kazinczy från Ungern. Samtliga nordiska lag deltog i
tävlingarna.
Junior handling är en tävling för ungdomar upp till 17 år som tävlar i att visa utställningshundar
på bästa sätt.

Svensk seger i VM för jakt med fågelhundar
Helgen, 25-26 oktober, arrangerades VM för jakt med fågelhundar i Kroatien.
20 nationer deltog varav Sverige fanns representerat både bland de kontinentala och de
brittiska fågelhundarna.
Sverige blev världsmästare både individuellt och i lag för de brittiska fågelhundarna. Marina
Bengtsson (Sollebrunn) och hennes engelska setter Uno du Moni Lievain erövrade den
individuella världsmästartiteln.
Det vinnande världsmästarlaget bestod förutom Marina och Uno du Moni Lievain av Björn Meijel
(Halmstad) med pointrarna Lyngborg´s I Vi-To och Riddarsporrens Izard, Bjärke Andersson
(Blentarp) med pointern Jo-Kjell Atlas och Benny Persson (Trelleborg) med engelska settern
Myrhedens G-Granat.
I St Hubertus-jakten för kvinnor deltog 10 nationer och även här tog Sverige
pallplatser. Helene Gunnarsson (Norrköping) med den engelska settern Fjällbäckens Corina
blev tvåa i den individuella tävlingen. Ekipaget Helene och
Corina tillsammans med Katarina Johansson (Bromölla) och den engelska cocker spanieln
Rimu Miello tog även andraplatsen i lagtävlan.
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SKK - PRESSMEDDELANDE

Edison och Drutt är Årets Bragdhundar
När Årets Bragdhund delas ut för tjugonde året i rad blir det två hundar som får dela på
priset. Pudlarna Edison och Drutt stöttade sin unge och svårt cancersjuke husse David
Johansson under flera år tills han somnade in den 20 mars i år, bara 11 år gammal.
Tillsammans gav de David glädje trots att livet var så svårt.
Edison kommer från Gouckas kennel och heter egentligen Gouckas Indeed Anthony och
Drutt heter Drefvikens Gene Kelly.
David Johansson insjuknade i juli 2005 i muskelcancer, rhabdomyosarkom. Den
förmodade blindtarmsinflammationen visade sig vara en stor tumör. David lades genast in
och fick kraftiga doser cellgifter under 6 månader innan en första operation kunde
genomföras.
Davids högsta dröm hade alltid varit att få en hund men på grund av hans allergi hade
hans mamma Eva-Lotta inte ansett det vara lämpligt. Då hans prognos för tillfrisknande
var dålig beslutade Eva-Lotta att han skulle få en hund ändå. Pudeln Edison kom hem till
familjen 8 veckor gammal i februari 2006. Våren 2007 fick David sitt andra återfall och
familjen förstod snart att det inte skulle gå att rädda David. Han fick därför sin önskan om
en andra hund uppfylld. Under återstoden av sitt liv fick David mycket tröst av sina hundar
och de fanns alltid vid hans sida. David vägrade ta några mediciner om inte Drutt var med
och eftersom David medicinerades dygnet runt varannan timme fick Drutt tjänstgöra även
nattetid. Han gjorde det gärna trots att han gick miste om nattvilan och dygnsrytmen blev
förstörd. När David var riktigt ledsen var det dock Edison som fick ta över. Namnet Edison
fick han för att han som David sade "har skapat ljuset i mitt liv".
De sista månaderna var David mycket dålig. Han tyckte inte om sjukhuset och vårdades
därför hemma och kunde ha sina älskade hundar hos sig hela tiden. Trots att David visste
att han skulle dö sade han att: "Om jag fick lämna tillbaka allt jag fått för att bli frisk skulle
jag göra det. Allt utom hundarna".
På eftermiddagen den 20 mars 2008 somnade David in i mamma Eva-Lottas knä med
sina hundar bredvid sig.
Juryn för Årets Bragdhund, som bestod av Ulf Uddman, Lena Heimlén och Hans
Rosenberg från Svenska Kennelklubben, motiverade sitt val på följande sätt: Edison och
Drutt tilldelas priset för att varsamt och lyhört ha stöttat sin unga husse David. Det var
Davids högsta önskan i livet att få en hund och hundarna blev hans hjältar. De fanns hos
honom dygnet runt och var till stöd och tröst när han hade svåra smärtor och var ledsen.
De skapade, trots allt, glädje för honom och fanns troget vid hans sida tills han somnade
in, endast 11 år gammal. Drutt fortsätter dessutom sin bragd genom att, tillsammans med
Davids syster Agnes, samla in pengar till Barncancerfonden.
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ET BITTE LITE KJØKKENOPPDRETT
På oppdrettersamling høsten-07, arrangert av lokalavdelinga i Trøndelag, hørte jeg Karen
Elise Dahlmo fra kennel Lundesmia fortelle om sitt kjøkkenoppdrett. En er sjøl absolutt i
den kategorien, og kanskje er benevninga et bitte lite kjøkkenoppdrett mest riktig?
Før vi fikk Frøy Av Vinterskogen har jeg hatt hann-hunder, og andre raser, fra jeg var jente
til i velvoksen alder. Da vi fikk vårt A-kull i februar-06, Alva, Atla, Ask Agne og Afe Njord,
ble det å være ny oppdretter en rik og spennende opplevelse. Så har hatt gleden av å
knytte mange nye kontakter i lundehundmiljøet, og ha nær kontakt med eierne av Agjengen!
Høsten-07 henta vi heim Arna fra ”vår” Atla Skaldsdottir i Sør-Sverige.
Nå i oktober-08 fikk jeg muligheten til å følge på nært hold videreføringa av vårt
kjøkkenoppdrett, fra paring, drektighet og fødsel på to kull. Nært hold sier du? Når Alva bor
i Karlstad ved Tromsø, og Atla i Sølvesborg i Sør-Sverige! Jo da, med alle de tekniske
nyvinninger vi har i vår tid, ble ikke dette vanskelig. SMS, MMS, e-post og telefonisk
kontakt gjorde at jeg fikk tilgang til hvordan drektigheten artet seg, og også fødslene minutt
for minutt, eller riktig å si, valp for valp! Heldigvis gikk fødslene greit og tok kort tid, som
det vanligvis gjør når rasen vår føder og allting går bra.
Fra Karlstad fikk jeg telefoner underveis om kvelden, og det tikket inn tik, hane, hane på
SMS fra Johanna mens jeg satt på jobben. Dette ble videreført til Solvor Melum og andre
interesserte. Solvor er eier av den bestefar på morsida, Ålvisheim,s Illuge Skald, og fikk
således konstatert at nye lille Ille-unger er født. Så i løpet av 7 dager, ble to nye kull og 7
valper satt til verden av søstrene Alva og Atla Skaldsdottir.
Skjønner at oppdrettere med mange kull ikke har mulighet eller kapasitet til å knytte veldig
nære relasjoner til alle eierne, og så er det jo heller ikke alle eiere som ønsker det.
Nye generasjoner går fort, så har forstått at jeg til disse kullene bør titulere meg som
”oldemor”. En kan bli fort både tipp, tipp -- i denne bransjen ☺
Takk til Ann Elin, Steinar og Johanna for at oppdretteren med sitt bitte lille kjøkkenoppdrett
i Trøndelag fikk ta del i dette, og skal bli artig og følge med videre de sju. De har fått
navnene Aiko, Ailo, Aila og Aika i nord, og Freya, Frey og Figaro i sør. Takk til eierne av
NUCH Haakon Den Gode og SUCH Skreppeng,s Peer Gynt, som stilte sine flotte hannhunder til rådighet, og slik at avlen gikk videre til en ny generasjoner lundiser!
Ønsker også lykke til overfor andre oppdrettere og eiere med sine nye valpekull- de som
er kommet til verden og de som planlegges…

Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa
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NORDISK VINNARUTSTÄLLNING 2008
Av Mary Kvarnström

I år stod Danska Kennelklubben som värd för Nordisk Vinnarutställning. Platsen var
Mässcentret i Herning på Jylland. På samma plats arrangerar DKK Världsvinnarutställningen sommaren 2010. Lundehundarna dömdes av Luis Pinto Teixeira, Portugal.
Resultaten blev som följer:
BIR, CACIB, NORDV-08: DKUCh SUCh KLBCh KBHV-08 Lövheims Forseti, äg.
Estrid Heldager, Danmark
CERT, NORDJV-08: Paluna’s Gere Sarason. Äg. Mary Kvarnström, Sverige
BIM, CACIB, NORDV-08: IntUCh SUCh DKUCh NUCh KLBCh KBHV-08 Nysom
Jenna, äg. Mary Kvarnström, Sverige
CERT, NORDJV-08: Paluna’s Gaia Saradatter, äg. Susanne Stig Hansen, Danmark
Nästa år står Finska Kennelklubben som värd för Nordisk Vinnarutställning. Den
arrangeras i Helsingfors i december 2009.
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Kennel Canviva´s
Labrador Retriever & Norsk Lundehund
önskar

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

INTUCH NORDUCH SV-02 SV-05 VWW-08 Bamse Brakar Av Vinterskogen
fick en ny titel på världsutställningen ”Veteran världsvinnare 2008”

Canviva´s Pollyanna född 22/8-08 Kennelns första uppfödning av lundehund!
e. SUCH Cliffhanger Faust
u. Utsiraz Amira (3 cert)
Elin Müller
canvivas@bredband.net
08-6489802 070-4578935

www.canvivas.se
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HAMMARHÖJDENS
KENNEL

Hälsar Lundehundsvänner
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Valpar planeras våren -09
e. skreppeng´s per gynt
u. lhaxy´s olivia
välkomna
monika ölén krüger
0370-432 47
070-534 4777
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Avelskommittén
Under denna rubrik kommer vi fortlöpande att informera er om olika avelsfrågor. Om
nya rön och annat som rör avel och avelsarbete.
Vi är Monika Jansson kennel Mountjoy och Elin Müller kennel Canvivas. Så småningom
kommer vi att presentera den tredje person som skall ingå i Avelskommittén. Våra
kontaktuppgifter hittar du längst fram i tidningen eller på vår hemsida.
Inför nästa år har vi många viktiga projekt. Dels skall vi redogöra för den senaste
enkäten och utarbeta en ny som kommer att skickas ut någon gång under slutet av
2009. Vi kommer även att anordna ett medlemsmöte. Vi kommer att informera mer
om vårt RAS arbete och sammanfattar hur måluppfyllelsen var för 2007 & 2008. Vi
kommer också att arbeta aktivt för att få in fler hanhundar på hanhundslistan. Vi har
fler projekt på gång men det rapporterar vi om så småningom.
För uppfödarna kommer det att finnas ett låst forum på hemsidan, där bara aktiva
uppfödare kan komma in och utbyta erfarenheter.
Det som är det viktigaste och som alla medlemmar bör läsa igenom men som
framförallt uppfödare och hanhundsägare bör läsa igenom är SKKs nya Grundregler
som har många nyheter.
Vi vill jobba för vår ras tillsammans med alla våra uppfödare. Om du har något du vill
att vi skall belysa eller du har något som du vill dela med dig av, maila till Monika eller
Elin, eller ta telefonen och slå oss en signal. Vi finns här för dig.
På hemsidan kommer det sedan fortlöpande att publiceras det som vi skriver om i
tidningen och vi kommer att lägga till bra länkar och hjälpmedel för dig som uppfödare
eller hanhundsägare. Alla ni andra är självklart också välkomna att komma med
synpunkter och frågor som gäller avel och avelsarbete.
Stort välkomna till vår nya spalt.

Monika & Elin
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JOHANNAS BERÄTTELSE FORTSÄTTER…

I förra numret av Lundehunden lovade jag att berätta varför det kom in två hanvalpar
samtidigt i huset.

Jo, jag hade börjat fundera på hund
nummer tre och fick då höra att Anneli på
Eriksro kennel hade en lovande hane.
Vi bestämde ganska snabbt att "Leon"
skulle flytta hem till mig och ägas av oss
båda.
Men så fick jag veta att en hane i
efterföljade kull också skulle sparas för
kommande avel.
Eftersom Annelie är på väg att flytta till
Sverige så sa jag att hon kunde skicka hit
"Snix" i förväg. Så därför har jag nu två
nästan lika gamla valpar och de kommer
att stanna hos mig!

Här sitter Leon till vänster och Snix höger

Det finns en baktanke till varför jag har dessa två underbara lundehundspojkar – avel.
Som många känner till är avel ett av mina stora intressen och i skrivande stund har jag nu
mina tredje och fjärde lundehundskullar.

Som uppfödare har man ett ansvar gentemot rasens bevarande. Jag vill därför förenkla så
gott det nu går för mina valpköpare/andra tikägare att kunna ta valpar i framtiden.

Jag har själv flera gånger mött tveksamhet till att låta sin hane få para. Antingen för att
man inte vill ha en blödande löptik i sitt hem, man vill inte lämna iväg sin hane eller att man
inte vet hur man ska agera vid själva kärleksakten.
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Att upprepa en kombination med samma
föräldrar är något vi bör undvika och i stället
göra flera unika kombinationer för att
bredda avelsbasen.
Men jag ska erkänna att jag har parat
samma föräldrar två gånger av starkt
egoistiska skäl. Min tik Ålvisheim´s Lin
Lykke Hedesdotter fick i våras en ensam
hanvalp (F Legolas, "Lego") med Eriksro
Luriga Ludwig.
Eftersom jag ansåg honom lovande och
ville ha en tik med samma föräldrar så
gjorde jag kombinationen en gång till.

En underbar liten Snix

Till min stora glädje så föddes två minst lika lovande tikvalpar. Holly och Molly som nu är
fem veckor och helt ljuvliga. Kommer att spara avelsrätt i dem båda eftersom jag inte kan
sätta nån av dem före den andra.
Tack Annika för att jag fick låna Ludde ännu en gång!

Fyra dagar yngre är Atla Skaldsdotter´s tre valpar som hon fick tillsammans med
Skreppeng´s Peer Gynt. Många tack till hela "Chippens" familj som lånade ut honom
en vecka.
Detta är Chippens förstfödda kull, men jag är säker på att han kommer att få fler valpar
efter sig då han är en trevlig hund och duktig på att para. I den här kullen kommer tiken
och åtminstone en av hanarna att komma till nya hem med avelsintresse.

I morgon, 15 november, kommer Chippen med familj på besök och även två familjer
valpköpare till hans barn. Holly ska också få besök av sina nya familjemedlemmar.

Men bäst av allt, jag kommer att få njuta av dessa små underbara varelser i minst tre
veckor till!

Önskar er alla en hundfylld jul,
Johanna Olsson
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2008
SKK Int Älvsjö/WW-08, 2008-07-06, domare: Christen Lang, Norge
Juniorklass, hanar:
Trodli-Skogen’s Trym Runasønn, N12241/07, f. 070429 (NUCh NV-00-07
Rimfakse – NUCh NV-07 Paluna’s Runa), uppf. Torild Olsen, Norge, äg. Solveig
Bjørn-Nielsen & Torild Olsen, Norge
Utm typ. Prima huvud m korr bett o god könspräg. Utm hals o överlinje. Tillräckl
bröst för åld. God benstom m mkt gott utveckl extra tår. Rastyp rörels. God päls.
Mkt trevl temp. JWW. Bästa junior.
JUNKL Excellent 1, CAC
JWW-08
Unghundsklass, hanar:
Anarchos Trikimees, FIN48951/06, f. 060823 (FINUCh EECh FINV-07 Aspheims
Bauge – Goblin Doris Day), uppf./äg. Pia Suopanki, Finland
Stor hane av utm typ. Prima huvud. Maskul uttryck. Accept bett. God hals o
överlinje. God benstomme m mkt bra utveckl extra tår. Välutveckl bröst för åld.
Rastyp rör. God päls. Trevl temp.
UKL Very Good 2
Avoin Paras Primus, CMKU/NL/8/-07/07, f. 070316 (Silversound’s Napo-Leon –
Avoin Heili Haltia), uppf. Marita Skog, Finland, äg. Mvdr Renata Kosinova,
Tjeckien
Lagom stor. Välskur huvud m accept bett. God hals o överlinje. Tillräckl bröst.
God benst m mkt bra utveckl extra tår. Rastyp rörels. God päls. Mkt trevl
temperam.
UKL Excellent 1
Öppenklass, hanar:
FINUCh EECh FINV-07 Aspheims Bauge, FIN10598/05, f. 040728 (Lövheims
Bevrast – Obrima’s Gyda), uppf. Anne-Marie & Jan Grændsen, Norge, äg. Jenni
Kaipainen & Sarianne Väisänen & Raili Bloigu, Finland
Stor hane av utm typ. Välskur hvd m accept bett o maskul uttryck. God hals o
överlinje. Gott utveckl bröst. God benstom m mkt bra utveckl extra tår. Rastyp
rörels. God päls. Trevl temperam.
ÖKL Excellent 3
NUCh Aspheims Foxy Lernæs, N17415/04, f. 040802 (Lövheims Bevrast –
Obrima’s Geira), uppf. Anne-Marie & Jan Grændsen, Norge, äg. May Elisabeth
Lernæs Selbekk, Norge
Mkt god typ. Välskur hvd m accept bett. Intryck störs i dag av ngt saknad av päls
på nosen. God hals o rygg. Ngt fall kors. Tillräckl bröst. Rastyp rörels. God pälskv
men inte i bästa kondition. Trevl temp.
ÖKL Good
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Cliffhanger Faust, FIN13499/08, f. 051027 (Balder – Cliffhanger Eowyn), uppf.
Sharon Pederson & Frank Bays, USA, äg. Anneli Rosenberg, Finland
Utm typ. Prima hvd m accept bett. God hals o överlinje. Tillräckl bröst. Bra
benstom m mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Bra päls. Mkt trevl temperam.
ÖKL Excellent 2, Reserve CACIB
ESTJW-07 Heike av Vinterskogen, N16220/06, f. 060707 (Eriksro Lunde Fenris
– Leika av Vinterskogen), uppf. Ingvild Espelien, Norge, äg. Gunn Tove Ormset,
Norge
Utm typ. Prima hvd m maskul uttryck o accept bett. God hals o överlinje. Gott
bröst. Utm benstom m mkt bra utveckl extra tår. Rastyp rörels. Prima päls. Mkt
tilltal temperam.
ÖKL Excellent 1, Reserve CAC, CACIB
WW-08
IntUCh NUCh Paluna’s Mime Herason, N13453/05, f. 050616 (NUCh NV-05
Dykebo’s Miklagard – IntUCh NUCh SUCh DKUChUCh Linesviken’s Hera), uppf.
Liv Skjervik, Norge, äg. Sigrun Rytter, Norge
Utm typ. Välskur hvd m accept bett o maskul uttryck. God hals o överlinje. Välutv
bröst. God benstom m bra utv extra tår. Rastyp rörels. God päls. Trevl temp.
ÖKL Excellent 4
NUCh NV-00-07 Rimfakse, N13641/98, f. 980626 (Möstertunet’s Mikkel – NUCh
Obrima’s Fenja), uppf./äg. Solveig Bjørn-Nielsen, Norge
Utm typ. Välskur hvd m accept bett. God hals o överlinje. Tillräckl bröst o
benstom. Mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Mkt trevl temp.
ÖKL Excellent
FINUCh LVCh ESTJW-06 ESTW-06 Silversound’s Meno-Mono, FIN27200/05, f.
050409 (FINUCh SUCh Tja-Tir’s Viljar – Silversound’s Jalo-Kivi) uppf. Raili Bloigu,
Finland, äg. Jaana Loppukaarre & Laura Hyvärinen, Finland
Utm typ. Välsk huvud accept bett. Utm könspräg. Utm hals o överlinje. Gott bröst.
God benstom. Kunde önska ngt bättre utv tår på vänster fram. Rastyp rörels. God
päls. Gott temp.
ÖKL Excellent
Championklass, hanar:
Int&FIN&EST&LV&SUCh NordV-05 EUW-06 FINV-06 Bolero, FIN19878/03 f.
030218 (FINUCh Silversound’s Daddy-Cool – Lundestugu’s Eir), uppf. Ulla Vilén,
Finland, äg. Jaana Loppukaarre & Laura Hyvärinen, Finland
Utm typ. Stor hane. Mkt maskul uttryck. Välskur hvd m accept bett. God hals o
överlinje. Välutv bröst. Solid benstom m mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Prima
päls. Mkt trevl temp.
CHKL Excellent 1
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SV-04 SUCh FINUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814
(IntUCh SUCh FINUCh NUCh EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV02 WW-03 Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria
Hedström, Gävle
Utm typ. Välskur hvd m accept bett. Utm hals. God rygg. En tanke fall kors. Gott
bröst. Kunde önska lite bättre vinkl bak. God benstom m mkt bra utv extra tår. Bra
päls. Mkt trevl temp.
CHKL Excellent 2
Veteranklass, hanar:
Int&NordUCh SV-02 SV-05 Bamse Brakar av Vinterskogen, S10729/2001, f.
000315 (NUCh NV-03 NV-04 Herkules – Leika av Vinterskogen), uppf. Ingvild S
Espelien & Turid Jensen, Norge, äg. Elin Müller, Bagarmossen
8,5 år. Vet i utm kondition. Välskur hvd korr bett. God hals o överlinje. Välutv
bröst. Bra benstom m mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Mkt trevl temp.
VETKL Excellent 1
VWW-08
Int&NordUCh NV-99 Paluna’s Viljar, N03266/98, f. 980203 (NUCh Courtleet’s
Sleipner – NUCh SUCh Paluna’s Raija), uppf./äg. Liv Skjervik, Norge
Deltog ej
Juniorklass, tikar:
Paluna’s Gaia Saradatter, DK188661/2007, f. 070521 (Bobby – NUCh DKUCh
NV-06 Paluna’s Sara Heradatter), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Susanne Stig
Hansen, Danmark
Mkt god typ. Vack hvd. God hals o rygg. Ngt fall kors. Tillräckl benstom. Mkt bra
utv extra tår. Rastyp rörels. Kunde visa sig bättre i ring i dag. Bra päls. Önskas
mer pigg.
JUNKL Very Good 2
Soga av Vinterskogen, S16972/2008, f. 070729 (Frodo av Vinterskogen – Ranja
av Vinterskogen), uppf. Ingvild S Espelien & Turid Jansen, Norge, äg. Camilla
Lähde, Östhammar
Utm typ. Vack hvd. God hals o överlinje. Tillräckl bröst för åld. God benstom m
mkt bra utv extra tår. Rastyp röresl. Bra päls. Mkt trevl temp.
JUNKL Excellent 1
JWW-08
Unghundsklass, tikar:
NordJV-07 Kung Sunes Lovis, S69106/2006, f. 061208 (SV-04 SUCh FINUCh
Mountjoy Spralliga Sune – SUCh Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Maria
Hedström, Gävle
Utm typ. Vack hvd. God hals o överlinje. Bra utveckl bröst för åld. Bra benstom m
mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Utm päls. Mkt trevl temp.
UKL Excellent 1
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Leinstadhågens Mille Lernæs, SN02692/07, f. 061116 (Eriksro Lunde-Fenris –
Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster), uppf. Rita Daverdin Hartvigsen, Norge, äg. May
Elisabeth Lernæs Selbekk, Norge
Utm typ. Vack hvd. Utm hals o rygg. Aning fall kors. Välutv bröst för åld. Bra benst
m mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Prima päls. Trevl temp.
UKL Excellent 2
Ålvisheim’s Lin Lykke Hedesdotter, S55642/2007, f. 061219 (Svix av
Vinterskogen – NUCh SUCh Ålvisheim’s Hede Skjoldmøy), uppf. Unni & Eiliv
Hofstad, Norge, äg. Johanna Olsson, Sölvesborg
Utm typ. Fem vack hvd. Utm hals o överlinje. Tillräckl bröst för åld. God benstom
m bra utv extra tår. Rastyp rörels. God päls. Trevl temp.
UKL Excellent 3
Öppenklass, tikar:
Atla Skaldsdottir, S66487/2006, f. 060226 (NUCh SUCh Ålvisheim’s Illuge Skald
– Frøy av Vinterskogen), uppf. Dagrunn Mæhlen, Norge, äg. Johanna Olsson,
Sölvesborg
Utm typ. Vack hvd. Utm hals o överlinje. Tillräckl bröst. God benstom m mkt bra
utv extra tår. Prima päls. Rör sig rastyp o mkt väl. Mkt trevl temp.
ÖKL Excellent 4
Cliffhanger Elsking Prinsess, FIN13500/08, f. 040924 (Kellen – Lena), uppf.
Lyle Sorum, USA, äg. Peter & Tracy Rosseau & Anneli Rosenburg, Tyskland
Utm typ. Välskur hvd. Kunde önska en stramare överlinje o har ngt fall kors.
Välutv bröst. God benstom m bra utv extra tår. Rastyp rörels. Prima päls. Gott
temp.
ÖKL Very Good
Eriksro Chic Monique, ER24244/06, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppeng’s
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg.
Nina Lajunen, Finland
Utm typ. Välsk hvd. God hals o överlinje. Tillr bröstk. Tillr benstom. Gott utv extra
tår. Rör sig m rastyp o goda rörels. Utm päls o trevl temp.
ÖKL Excellent
Eriksro Mirakel-Ladyn, S66522/2004, f. 030922 (Trofast av Vinterskogen –
Sweet Lady Luci), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. Gunn Tove Ormset, Norge
Utm typ. Välsk hvd. God hals o överl. Välutv bröst. God benst m mkt bra utv extra
tår. Rastyp rörels. Prima päls. Mkt trevl temp.
ÖKL Excellent 3
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Eriksro Ofeigstad Gryla, FIN28908/06, f. 060325 (FINUCh SUCh Tja-Tir’s Viljar
– Eriksro Cruella), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. Anneli Rosenberg, Finland
Deltog ej
Eriksro Ofeigstad Veiga, FIN28909/06, f. 060325 (FINUCh SUCh Tja-Tir’s Viljar
– Eriksro Cruella), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. Nina Lajunen, Finland
Deltog ej
FINUCh EUW-06 Goblin Bessy Borghild, FIN41412/01, f. 011019 (Recknagel
Geirmuueni – Goblin Anna Wain), uppf. Sarianne Väisänen, Finland, äg. Pia
Suopanki, Finland
Utm typ. Mkt välbalans tik. Vack hvd. Prima hals o ö-linje. Välutv bröst. Utm
benstom m mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Prima päls. Mkt tilltal temp.
Champ today.
ÖKL Excellent 1, CAC, CACIB, BOB (SUCh)
WW-08
Lövheims Hlora, S51025/2006, f. 060227 (Loke – Lövheims Edda), uppf. Gerd
Haugen, Norge, äg. Laila Wiberg, Varberg
Utm typ. Välsk hvd. God hals o överlinje. God benstom m bra utv extra tår. Tillr
bröst. Rastyp rörels. God päls. Trevl temp.
ÖKL Excellent
NUCh Paluna’s Raija, N04472/05, f. 050213 (Int&NordUCh NV-99 Paluna’s Viljar
– NUCh Paluna’s Vår Heradatter), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Kari Jacobsen &
Olav Runde, Norge
Mkt god typ. Välsk hvd. Tillr hals. Kunde önska stramare ö-linje. En tanke fall kors.
Välutv bröst. God benst. Kunde haft bättre utv extra tår vänster fram. Rastyp.
Prima päls. Gott temp.
ÖKL Good
NUCh NV-07 Paluna’s Runa, N04473/05, f. 050213 (Int&NordUCh NV-99
Paluna’s Viljar – NUCh Paluna’s Vår Heradatter), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg.
Torild Olsen, Norge
Utm typ. Välsk hvd. God hals o överlinje. Välutv bröst. God benstom m mkt bra
utv extra tår. Rastyp rörels. Prima päls. Mkt trevl temp.
ÖKL Excellent 2, Reserve CAC, Reserve CACIB
NUCh DKUCh NV-06 Paluna’s Sara Heradatter, N23333/03, f. 031110 (NUCh
NV-05 Dykebo’s Miklagard – Int&NordUCh Linesviken’s Hera), äg./uppf. Liv
Skjervik, Norge
Utm typ. Välsk hvd. God hals. Kunde haft stramare överlinje. Välutv bröst. God
benstom m mkt bra utv extra tår. Prima päls. Rastyp rörels. Trevl temp.
ÖKL Excellent
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FINUCh Recknagel Larissalasutina, FIN41254/02, f. 020908 (SUCh FINUCh
Amled – SUCh FINUCh NordV-03 SV-04 Recknagel Galinakulakoova), uppf/ äg.
Merja Mäkinen, Finland
Utm typ. Tik som idag inte vill visa upp sig till det bästa. Välsk hvd. God hals.
Kunde haft stramare ö-linje. En tanke fall kors. God benstom m accept extra tår.
Rastyp rör. God päls. Kunde önskat henne mer pigg idag.
ÖKL Good
FINUCh Recknagel Vitapavlis, FINER18565/05, f. 050120 (Skreppeng’s Nimbus
2002 – SUCh FINUCh NordV-03 SV-04 Recknagel Galinakulakoova), uppf/ äg.
Merja Mäkinen, Finland
Utm typ. Välsk hvd. Tillräckl hals. God överlinje. Välutv bröst. God benstom men
kunde haft bättre utv extra tår höger fram. Inte i god pälskond för i dag. Trevl
temp. Mkt välvisad.
ÖKL Good
NordV-07 FINUCh Recknagel Xiangwang, FIN463136/05, f. 050529
(Soumalainen’s Ty – FINUCh Recknagel Larissalasutina), uppf./äg. Merja
Mäkinen, Finland
Utm typ. Välsk hvd. God hals o överlinje. Välutv bröst. God benst m mkt bra utv
extra tår. Prima päls. Rastyp rörels. Trevl temp.
ÖKL Excellent
NordJV-06 NUCh Ålvisheim’s Keta Garmsdotter, N24217/05, f. 051007
(Int&NordUCh Garm – NordUCh Urda), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg.
Sigrun Rytter, Norge
Deltog ej
Championklass, tikar:
SUCh NUCh EEUCh Lundekloens Vinga, N04746/04, f. 040228 (SUCh
Linesviken’s Ving-Tor - NUCh Frigg), uppf. Astrid Olsen, Norge, äg. Gunn Tove
Ormset, Norge
Mkt god typ. Tik som i dag inte visas i utst kondit. Välsk hvd. God rygg. En tanke
fall kors. Tillr bröst o benstom. Kunde haft bättre utv extra tår. Helt urfälld. Rastyp
rörels. Mkt trevl temp.
CHKL Good
CZJCh CZCh IntCh Medina Beauty Væroya, CMKU/NL/L/-03/03/05, f. 030516
(Branstock Odin of Medina – Cliffhanger Nikolina), uppf. Raymond J Waldham,
USA, äg. Mvdr Renata Kosinova, Tjeckien
Utm typ. Välsk hvd. God hals o rygg. En tanke fall kors. Välutv bröst. Bra benst m
mkt bra utv extra tår. Prima päls. Rastyp rörels. Kunde visat sig ngt bättre i dag.
CHKL Very Good 1
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Veteranklass, tikar:
Int&Nord&FINUCh Boromir Målfrid Månfaxe, S20104/99, 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./äg. Siv
Kvarnström, Fjärdhundra
9,5 år. Utm typ. Utm kondition. Välsk hvd. God hals o överlinje. Bra bröst. Bra
benst m mkt bra utv extra tår. Utm päls. Rastyp rörels. Trevl temp.
VETKL Excellent 2
IntUCh NUCh SUCh DKUCh Linesviken’s Hera, N02124/99, f. 990107 (Trym –
Linesviken’s Freyja-Goe), uppf. Margit Lines Våtvik, Norge, äg. Liv Skjervik, Norge
Utm typ. 9,5 år i utm kondition. Välsk hvd. God hals o överlinje. Bra bröst. Gott utv
extra tår fram, önskas bättre bak. Rastyp rörels. Bra päls. Trevl temp.
VETKL Excellent 3
FINUCh SUCh NordV-03 SV-04 Recknagel Galinakulakoova, FIN34071/99, f.
990720 (FINUCh FINV-97 Obrima’s Floke – FINUCh SUCh Sunninkauhu Doris),
uppf/ äg. Merja Mäkinen, Finland
Utm typ. 9 år tik i utm kondition. Välsk hvd. Bra hals o rygg. En tanke fall kors.
Rastyp rörels. Utm benst. Mkt bra utv extra tår. God päls. Trevl temp.
VETKL Excellent 4
FINV-00 Int&NordUCh SV-02 WW-03 Silversound’s Gee-Gee, S53641/2000, f.
000203 (FINUCh FINV-07 Obrima’s Floke – IntUCh SUCh FINUCh EECh EUW06 NordV-97 Mar-Lini Bon-Bon), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Gunilla HisingBohm, Julita
Utm typ. 8 år vet i utm kondit. Vack hvd. Prima hals o överlinje. Välutv bröst. Mkt
bra benstom m mkt bra utv extra tår. Rastyp rörels. Prima päls. Trevl temp.
Välvisad.
VETKL Excellent 1, Bästa veteran
VWW-08
Uppfödargrupp:
Kennel Paluna’s, äg. Liv Skjervik, Norge
Uppf. 1, HP, BIR-uppf.
Kennel Recknagel, äg. Merja Mäkinen, Finland
Deltog ej
Kennel Eriksro, Anneli Häggblom, Finland
Deltog ej
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SKK Int Nyköping, 2008-08-17, domare: Rony Doedijns, Holland
Öppenklass, hanar:
Cliffhanger Faust, FIN13499/08, f. 051027 (Balder – Cliffhanger Eowyn), uppf.
Sharon Pederson & Frank Bays, USA, äg. Anneli Rosenberg, Finland
Very nice type. Exc size and prop. Lovely head and expr. The toes are OK, very
good in topline + tailset. Corr ang in front and rear, could do with a bit stability in
front on the move. Very nice in colour + cond. Lovely in temp. Champion.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR (SUCh)
Öppenklass, tikar:
Eriksro Chic Michelle, FINER25245/06, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppeng’s
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg.
Anneli Rosenberg (Finland) c/o Hans Höglund, Gnesta
Nice bitch to type and size, very fem, lovely in head, profile + expr, eyecolour
could be a little bit darker, strong pigm, topline could be a bit stronger, very typical
in ang. Wide in front action, tailset is OK. Tailcarriage is like a teapot handle, nice
coat cond, lovely temp.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIM
SKK Int Högbo Bruk, 2008-09-07, domare: Kirsi Laamanen, Finland
Valpsklass, tikar:
Eriksro Ivriga Isa, FINER24778/08, f. 080305 (SV-04 SUCh FINUCh Mountjoy
Spralliga Sune – SUCh Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Anneli Rosenberg,
Finland
Mkt typisk tikvalp, bra storlek. Kunde vara ngt kortare i länden. Bra tassar, päls
och svans. Fem huvud m bra öron, rör sig bra. Bästa valp.
VALP 1, HP, BIR-valp, BIS2-valp
Juniorklass, hanar:
Kasper av Vinterskogen, S12933/2008, f. 070729 (Frodo av Vinterskogen –
Ranja av Vinterskogen), uppf. Ingvild Espelien & Turid Jansen, Norge, äg.
Ingegerd Hinders, Hedemora
Bra kroppslängd och benstomme. Överlinjen får bli ngt stramare. Bra huvud mkt
bra pigmentation. Kunde vara bättre vinklad fram och bak. Ngt lösa frambensrörelser, sunda bak. Tassar OK. Mkt bra temp.
JUNKL 2
Championklass, hanar:
SUCh Cliffhanger Faust, FIN13499/08, f. 051027 (Balder – Cliffhanger Eowyn),
uppf. Sharon Pederson & Frank Bays, USA, äg. Anneli Rosenberg, Finland
Mkt välbalanserad hane, bra prop, vacker överlinje, mkt bra svans, normalt
vinklad fram och bak. Välskuret huvud, bra öron, tassar OK, rör sig rastypiskt.
CHKK 3, CK, 3BHK
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SUCh NordV-07 Eriksro Luriga Ludwig, S28459/2006, f. 050418 (FINUCh
SUCh Skreppeng’s Tommy Tigergutt – SUCh FINUCh Mountjoy Ultra Eriksro),
uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg. Annika Ågren, Gävle
Ngt kraftigare typ, korrekt kroppslängd, bra överlinje, mkt vackert huvud och
uttryck, tassar utan anmärkning, välvinklad fram och bak, rör sig mkt bra, bra
temp.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM
SV-04 SUCh FINUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814
(IntUCh SUCh FINUCh NUCh EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV02 WW-03 VWW-08 Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg.
Maria Hedström, Gävle
Mkt bra storlek, maskulin med bra kroppslängd, bra benstomme, tassar OK,
normalt vinklad fram och bak, välbalanserat huvud m bra öron o pigment, rör sig
bra, bra temperament.
CHKK 2, CK, 2BHK, res-CACIB
Juniorklass, tikar:
Berlina, S58926/2007, f. 070815 (SUCh Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia
Odenfelt Obitz, Vaxholm, äg. Malin Hofstedt Hardt, Månkarbo
Bra storlek, välbalanserad ungtik, bra prop i kroppen, tassarna OK, bra överlinje,
välskuret huvud, mkt bra öron, rör sig bra.
JUNKL 1, JUNKK 2
Soga av Vinterskogen, S16972/2008, f. 070729 (Frodo av Vinterskogen – Ranja
av Vinterskogen), uppf. Ingvild S Espelien & Turid Jansen, Norge, äg. Camilla
Lähde, Anneli Rosenberg, Östhammar
Mkt feminin juniortik, tillr benstomme för storleken, bra prop i kroppen, överlinjen
får ännu utvecklas, rätta prop i huvudet, tassar OK, normala vinklar fram o bak,
rörelser inte i bästa balans i dag.
JUNKL 1, JUNKK 3
Wild at Hardt Fet-Sumo, S11232/2008, f. 071201 (SUCh Aspheims Trollunge –
Wild at Hardt Tyrvette), uppf./äg Malin Hofstedt Hardt, Månkarbo
Mkt vacker ungtik, välbalanserad och rastypisk, vackert uttrycksfullt huvud, bra
hals, benstomme och vinklar, normala tassar, rastypiska rörelser.
JUNKL 1, JUNKK 1
Unghundsklass, tikar:
Boromir Lissla, S68929/2006, f. 061121 (SUCh Pluto – Boromir Miranda
Mångull), uppf. Siv Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Elisabeth Granholm, Orsa
Bra storlek o benstomme. Korrekt kroppslängd, tillr vinklad fram o bak, ngt knappa
tår, en aning sluttande kors, bra svans, välskuret huvud, bettet kunde vara
jämnare, rörelser inte i bästa balans idag.
UKL 2
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NORDJV-07 Kung Sunes Lovis, S69106/2006, f. 061208 (SV-04 SUCh FINUCh
Mountjoy Spralliga Sune – SUCh Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Maria
Hedström, Gävle
Mkt vacker och rastypisk tik, välbalanserad och välvinklad, tassar OK, vackert
feminint huvud, mkt tilltalande profil, mkt bra rörelse.
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR
Öppen klass, tikar:
Eriksro Chic Michelle, FINER25245/06, f. 060407 (FINUCh SUCh Skreppeng’s
Tommy Tigergutt – Eriksro Valencia Verona), uppf. Anneli Häggblom, Finland, äg.
Anneli Rosenberg, Finland
Mkt välbalanserad fin tik, tillr kroppslängd, mkt välvinklad, mkt bra svans, vacker
överlinje, tassar OK, välskuret huvud, bra öron, rör sig bra.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BTK, res-CACIB
Championklass, tikar:
SUCh Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (NUCh SUCh
Ålvisheim’s Illuge Skald – Frida), uppf. Ingvild S. Espelien & Turid Jensen, Norge,
äg. Maria Hedström, Gävle
Välbalanserad tik av hög kvalitet, mkt volym i kroppen, tillr kroppslängd, feminin
helhet, bra tassar, mkt välvinklad fram o bak, vackert huvud m bra uttryck o öron,
bra rörelser.
CHKK 1, CK, 3BTK
SKK Int Sofiero, 2008-09-14, domare: Terje Lindström, Norge
Juniorklass, hanar:
Blame The Star’s Cosy Caruso, S57532/2007, f. 070806 (SUCh Två Kronors
Arn’s Nicke – SUCh Lövheims Hlora), uppf. Laila Wiberg, Varberg, äg. Frank
Jönsson, Kristianstad
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Gott huvud o uttr. Mkt god hals o överlinje, kunde ha bättre utv extra tår. Rör sig
typiskt.
JUNKL 1, JUNKK 1
Unghundsklass, hanar:
Paluna’s Gere Sarason, S56534/2007, f. 070521 (Bobby – NUCh DKUCh
LUXCh NV-06 Paluna’s Sara Heradatter), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Mary
Kvarnström, Vårby
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Passande stor. Mkt gott huvud med tillr könsprägel. God hals o överlinje, kunde
ha bättre utv extra tår vänster framtass. Rör sig typiskt. Icke i topp päls.
UKL 1, UKK 1, HP
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Sindre, S63047/2006, f. 060929 (DKUCh SUCh KBHV-06 Ulfrigga Lundes Eske –
Fenja Smilla), uppf. Tove Schrödl, Lund, äg. Malin Sundberg, Ängelholm
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Passande stor. Mask korr huvud o uttr. Tillr hals, god överlinje, skulle haft bättre
utv extra tår. Mkt god päls, rör sig typiskt.
UKL 1, UKK 2
Öppenklass, hanar:
IntUCh NUCh LUXCh Paluna’s Mime Herason, N13453/05, f. 050616 (NUCh
NV-05 Dykebo’s Miklagard – IntUCh NUCh SUCh DKUCh Linesviken’s Hera),
uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Sigrun Rytter, Norge
Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt
Mask mkt gott huvud o uttr. Mkt god hals o överlinje. Mkt gott utv extra tår. Korr
päls. Rör sig typiskt. CHAMPION!
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIR (SUCh)
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, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Passande stor. Mask mkt gott huvud o uttr. Mkt god överlinje, skulle haft bättre utv
extra tår. Mkt god päls. Rör sig typiskt.
CHKKL 1
Juniorklass, tikar:
Blame The Star’s Cosy Corinne, S57533/2007, f. 070806 (SUCh Två Kronors
Arn’s Nicke – SUCh Lövheims Hlora), uppf./äg. Laila Wiberg, Varberg
13 mån. Fem mkt gott huvud. God hals o överlinje, ngt fallande kors. Tillr utv extra
tår, ngt mjuk päls. Typiska rörelser.
JUNKL 1, JUNKK 2, CK
Humla, S45730/2007, f. 070619 (SUCh Två Kronors Arn’s Nicke – Fenja Smilla),
uppf./äg. Tove Schrödl, Lund
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Medelstor, kunde va ngt mer frimodig. Fem gott huvud. Ngt fallande kors, mkt gott
utv extra tår, korr päls, typiska rörelser.
JUNKL 1, JUNKK 1, CK
Unghundsklass, tikar:
Mountjoy Busiga Barbro, S12395/2007, f. 061205 (Cliffhanger Daniel – SUCh
Mountjoy Snofsiga Selma), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Inger Vahlquist,
Henån
Mkt god typ, feminint gott huvud o uttryck. Mkt god hals o överlinje. Ngt fallande
kors. Gott utvecklade extra tår. Tillr pälsstruktur. Rör sig typiskt.
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIM
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Paluna’s Gaia Saradatter, DK188661/2007, f. 070521 (Bobby – NUCh DKUCh
LUXCh NV-06 Paluna’s Sara Heradatter), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Susanne
Stig Hansen, Danmark
Mkt god typ o storlek, fem huvud. Ngt fallande kors. Gott utvecklat extra tår. God
päls. Typiska rörelser.
UKL 1, UKK 2, CK, 5BTK
Öppenklass, tikar:
Fenja Smilla, S35135/2005, f. 040709 (Santo - Kaisa), uppf. Knut Rogn, Norge,
äg. Tove Schrödl, Lund
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Fem mkt gott huvud o uttryck. God överlinje. Gott utv extra tår, mkt god päls.
Typiska rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BTK, res-CACIB
Två Kronors Belize, S63609/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel),
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Annicka Svensson, Hörby
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Fem mkt gott huvud o uttr. Ngt fallande kors. Gott utv extra tår, mkt god päls.
Typiska rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 2, CK
NordJV-06 NUCh Ålvisheim’s Keta Garmsdotter, N24217/05, f. 051007 (IntUCh
NordUCh Garm – NordUCh Urda), uppf. Unni & Eiliv Hofstad, Norge, äg. Sigrun
Rytter, Norge
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Framstår ngt ängslig idag. Fem mkt gott huvud o uttr. Drar upp ländpartiet, ngt
fallande kors. Gott utv extra tår. Rör sig med ngt bundna bakben. Korr päls men i
fällning.
ÖKL 1, ÖKK 3
Championklass, tikar:
SUCh Lövheims Hlora, S51025/2006, f. 060227 (Loke – Lövheims Edda), uppf.
Gerd Haugen, Norge, äg. Laila Wiberg, Varberg
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Fem välskuret huvud, ngt brett ans öron, mkt god överlinje, mkt gott utv extra tår.
Tillr pälsstruktur. Rör sig typiskt.
CHKK 1, CK, 3BTK
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SUCh DKUCh NUCh KBHV-08 Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (IntUCh
DKUCh SUCh NUCh LUXCh KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh
Boromir Elva Eldrimner), uppf. Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström,
Vårby
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god
Fem mkt gott huvud o uttr. God hals o överlinje. Ngt knappt vinklad bak. Tillr utv
extra tår. Rör sig typiskt.
CHKK 2, CK, 4BTK
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
Deltog ej

Boka in följande datum i almanackan redan nu - lördag 28 mars 2009!
Då är det nämligen dags för klubbens årsmöte.
Än så länge har styrelsen bara bestämt datum och att mötet ska hållas i
Stockholm.
Närmare information om tid och exakt plats kommer längre fram i såväl
Lundehunden som på hemsidan.
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På kurs med ”jappar”
Att ordna en officiell utställning är minsann ingenting som görs på en kafferast. Här
handlar det om planering – en långsiktig sådan.
Tre år i förväg måste nämligen en rasklubb ansöka hos Svenska Kennelklubben om att få
ordna en utställning.
Och det är bara början. Det fick vi, Cecilia Obitz och Annika Ågren, lära oss under en
veckoslutskurs som innebar att vi två numera är certifierade utställningsansvariga för
Svenska Lundehundsällskapet!
Kursledare var Monica Algotsson, SSUK. Och vi träffades i Kolsva, några mil utanför
Köping, en blåsig och regntung novemberhelg. Vi var bara tre kursdeltagare och den
tredje hette Madeleine och kom från pudelklubben, en jättestor klubb jämfört med vår.
Kursplatsen var mycket trevlig, det var
nämligen hemma hos Monica. Huset låg
endast tio meter från strandkanten vid sjön
Röjen och innehöll förutom Monika också
fyra mycket sällskapliga japanska spetsar
som gärna satt i knäet under våra
diskussioner.

Frisk luft behövs alltid, men särskilt när man är
påkurs.Fr. v kursledaren Monica Algotsson SSUK,
Madelene Bergendahl, pudelklubben och Cecilia Obitz.

Ansökan är som sagt bara början på den
långa process som leder fram till en
utställning. På vägen dit ska domare och
ringsekreterare bokas, en bestyrelse (!)
utses och liksom en
utställningskommissarie.

Att hitta en bra plats för utställningen är
självklart viktigt och något som ska fixas så
fort som möjligt.
Detta är bara ett axplock av vad som krävs
inför en officiell utställning.
Kursmaterialet var en mycket innehållsrik
pärm, som i detalj reglerar allt som ska
göras. Den kan vi numera inte utantill, men
vi vet i alla fall under vilka flikar vi ska söka
svaren!
Cecilia Obitz med japansk spets i knäet och
Annika Ågren sliter med frågor som "vad gör en
utställningskommissarie?" och "vad gör man om
domaren är berusad?". Onekligen utmaningar för en
utställningsansvarig!

Annika Ågren och Cecilia Obitz
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Älskade Stinavovvan min!
Jag saknar dig så!
I mitt hjärta finns ett ekande ödsligt tomrum.
Vi möttes en grönskande julidag, och ditt väsen var bara ljus och glädje och
mjukhet.
Sex år fick vi leva tillsammans.
I den svartaste oktobernatten lade sig ditt vackra huvud blytungt mot mitt knä
för att aldrig mer lyftas.
Din sjukdom hade besegrat oss.
Den onda natten vill jag glömma.
- Jag vill minnas den goa, varma och blicken i dina uttrycksfulla bruna ögon.
- Jag vill minnas dina mjuka öron, som kunde skrynkla ihop sig så märkligt
- Jag vill minnas hur du alltid med vänligt viftande svans kom mig till mötes då
jag hukade mig ner, hur du smågrymtade förnöjt när jag smekte dig och kliade
dig bakom öronen, hur du liksom inte kunde få nog utan buffade på mig med
nosen, för att jag skulle fortsätta smeka, och hur du älskade att ligga på rygg
och bli kliad på magen.
- Jag vill minnas hur glad du blev då jag kom hem efter en stunds bortovaro, hur
du bara måste rusa omkring med en pipleksak i munnen.
- Jag vill minnas hur tokglad du blev när jag tog fram din mat, hur du dansade
runt på köksgolvet, och trots din iver inväntade du mitt ”varsågod” innan du
började äta.
- Jag vill minnas hur stolt din blick var då du klättrat upp på en riktigt stor sten,
och hur besviken du såg ut om jag försökte gå förbi en stock, där du ville gå
balansgång.
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- Jag vill minnas hur du på långt håll försiktigt började vifta på svansen då vi
mötte människor på vår promenad, och hur glad du blev om dom ville hälsa på dig.
Alldeles särskilt gladde du dig åt att träffa barn.
- Jag vill minnas hur du lyste upp och svansen började gå, när en liten flicka kom
in i veterinärens väntrum, trots att du var ganska sjuk då. Sorgligt nog lade hon
inte märke till dig.
- Jag vill minnas hur blotta förväntningen om att få träffa dina bästa vänner i
granngården, fick din svans att börja röra sig och dina öron att spetsas, när vi
närmade oss deras hus.
- Jag vill minnas hur ivrigt du utförde de små tricks du lärt dig, hur du tog det
hela i repris om jag var sen med beröm och belöning.
- Jag vill minnas hur du njöt av att få böka omkring och leta hallon i snåren.
- Jag vill minnas hur glad du var åt att få rusa runt i snön, så att du nästan
försvann i drivorna.
- Jag vill minnas med vilket välbehag du rullade dig i fjolårsgräset då våren var
på väg.
- Jag vill minnas hur du älskade att bära grankottar. -och din lite tjuriga blick
som sade mig ”Jag vägrar vända och gå hem om jag inte får en kotte”.
När jag häromdagen grävde under vår svartvinbärsbuske, hittade jag en del av
alla de kottar som du så troget burit hem och grävt ner för att dom kanske
kunde vara bra att ha.

Nu vilar du i blåsippslunden, och ingenting är sig likt här hemma.
Din matte Lisbet
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