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Redaktionsruta
Vi startar detta år med att utöka antalet nummer av Lundehunden!
Från och med nu kommer ett nummer av Lundehunden varje kvartal. Vi går alltså från tre
nummer per år till fyra!
Redaktionen strävar efter att varje nummer ska vara läsvärt och innehålla en bra blandning.
För att få denna mix behöver vi hjälp från alla er som läser tidningen. Kommer du på något du
tycker borde stå i tidningen, hör av dig till redaktionen (se namn och mejladress nedan) och vi
blir väldigt glada.
I det här numret presenterar vi de hundar som fick cert förra året och så förstås Årets
lundehund 2008. Dessutom kan du bland annat läsa om när Lena och Lego lärde sig
rallylydnad och om när Mira insåg att bebisar kan både vara skrikiga och riktigt trevliga!
Missa inte heller berättelsen om ljuvliga Tazze.
Trevlig läsning!
Maria Hedström och Annika Ågren
redaktionen
PS Du når oss på mejladressen slslundehund@yahoo.se
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Åter ett nytt år...
Så kan vi lägga 2008 bakom oss och se fram emot 2009.
Jag hoppas att nyårsfirandet avlöpte någorlunda lugnt i dina kvarter. Själv tyckte jag att det var
mindre med smällande veckorna före och efter nyår än det har varit tidigare år (jag är inte helt
säker på att Erla håller med mig om det). Vid 12-slaget var det ju helt galet och man kunde tro
att tredje världskriget hade brutit ut när krutröken låg tung i flera timmar.
Den 29 mars är det årsmöte i Svenska Lundehundsällskapet. Årsmötet hålls även i år på
Svenska Båtunionens kansli på Djurgården. Mötet startar kl 10.00 och efter årsmötet berättar
veterinär Kerstin Bergvall om olika hudproblem som kan drabba våra hundar. Jag hoppas att
många av tar tillfället i akt och kommer både på årsmötet och för att lyssna och ställa frågor till
Kerstin Bergvall.
I mitten på november är det dags för Norsk lundehund att genomföra en domarkonferens med
SSUK som huvudman. Arbetet med att uppdatera och aktualisera domarkompendiet pågår för
fullt och jag hoppas vi ska bli klara med vårt arbete i tid.
Vidare pågår planeringen för en inofficiell utställning med lundehundsträff som ska vara i
Karlskoga. En plats vi valt för att många ska kunna delta utan att behöva åka alltför långt, så vik
redan nu lördagen 29 augusti för utställningen och träffen.
Cecilia Obitz, ordförande

Aktivitetsdiplom 2008
Klubben vill gärna uppmuntra de ägare och hundar som på fritiden ägnar sig åt
olika aktiviteter som till exempel agility, spår och mentaltest.
På årsmötet 29 mars kommer därför följande hundar och ägare att få sina diplom:
Maria Hedström – Kung Sunes Lovis – MH
Maria Hedström – Mountjoy Spralliga Sune – MH
Annika Ågren – Eriksro Luriga Ludwig – MH
Malin Sjöström – Eriksro Chic Magic – Agility

ÅRSMÖTE
Svenska Lundehundsällskapet hälsar Dig välkommen till årsmöte
söndag den 29 mars 2009 kl.10.00.
Plats: Svenska Båtunionens kansli, af Pontinsväg 6 på Djurgården, Stockholm, se
vägbeskrivning nedan.
Efter årsmötet ca kl. 12.00 berättar Kerstin Bergvall, leg. veterinär och specialist i dermatologi,
om pseudopelade (hårlöshet) och andra hudproblem hos våra lundehundar.
Enklare fika serveras till självkostnadspris. Anmälan till årsmöte är inte obligatorisk, men för att
kunna beräkna inköp av fika är vi tacksamma om du kan maila, sms:a eller ringa till Cecilia
Obitz tfn 076-808 59 63, cobitz@telia.com.
Varmt välkomna!
Styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet
Vägbeskrivning
Om du kommer med bil, följ skyltarna mot Djurgården. Åk över Djurgårdsbron och följ
Djurgårdsvägen mot Waldemarsudde, ca 75 meter från Skansens huvudentré finns af
Pontinsväg, en liten väg som går ner till höger mellan ett par stora gamla hus, ett rött och ett
pistagegrönt.
Parkera till höger på parkeringen utanför grinden. Skulle det vara fullt får vi släppa in dig genom
grinden.
Åker du med kommunala färdmedel, tag buss 47eller 44 till Djurgården och kliv av vid Skansen
och gå sista biten se beskrivningen ovan från 75 meter.
_____________________________________________________________________________________

Det här är historien om fyra personer.
Vi kan kalla dem ALLA, NÅGON, INGEN och VEMSOMHELST.
Ett viktigt jobb skulle utföras och ALLA blev tillfrågade om att göra det.
VEMSOMHELST kunde ha gjort det, INGEN brydde sig.
NÅGON blev arg, eftersom det var ALLAS jobb.
ALLA tyckte att VEMSOMHELST kunde ställa upp.
Men INGEN insåg att ALLA inte tänkte göra det.
Följaktligen slutade historien med att INGEN sa till VEMSOMHELST varpå ALLA
skyllde på NÅGON.
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Vi tänkte köpa pudel!
Vi har haft några olika hundar/raser förut och ville köpa hund igen.
Äntligen kunde vi arrangera våra arbeten så att ett hundköp blev möjligt.
Hundmässan i Stockholm är ett bra ställe att titta på hundar, så vi besökte 2008:s hundmässa.
Efter några samtal med olika rasuppfödare strök vi pudel och borderterrier, som var våra tänkta
raser. När vi ändå var på mässan tittade vi på alla andra raser förstås.
Maggi. min fru, kom plötsligt fram till mig och sa att hon hittat en hundras som jag måste titta på.
En norsk lundehund???
Det hängde en hund i famnen på en kvinna och tittade på mig upp och ner? Hur ser världen ut
för dig, lille vän tänkte jag.
Men vad fin den var, lagom stor/liten självklart pumpade vi utställarna med allehanda frågor. De
undrade säkert vad vi var för eventuella hundköpare. Men de gav oss fantastiskt fin information
om rasen, det kändes dessutom ärligt, inget försäljarsnack.
På väg hem från mässan bestämde vi oss för att skaffa oss mer information om rasen via
böcker och internet.
Kort tid efter mässan skulle det hållas en lundehundsträff hemma hos Anette och Malin Virhage
i Berga by, Sorunda. Vi fick vara med på träffen trots att vi inte hade egen hund, vi ville gärna se
hur hundarna fungerade och om rasbeskrivningen stämde.
Vi blev väldigt fint mottagna av alla hussar och mattar på träffen.
Efter lundeträffen och vårt läsande om rasen var saken klar för oss, vi vill ha en lundehund. Men
först skulle vi till Grönland igen.
Vem hade valpar i augusti?
Det blev inte helt lätt, rasen är liten. Några tikar gick tomma och andra fick bara tikar, och vi vill
ha en hane.
Tiden gick och vi tittade efter valpar i Sverige, Norge och på Åland. Men i september fanns det
en hanvalp i Gnesta.
Det fanns en bild på internet på en liten hane, han var väldigt söt och osymetriskt färgad i
ansiktet. Vi tog kontakt med uppfödaren och efter flera samtal reste vi dit för att hämta valpen.
I Gnesta träffade vi en mycket vänlig man Erik
Tidblad och hans hundar. Vi köpte ”Frans” av
Erik.
Vi hade redan köpt transportbur till bilen och
allehanda hundgrejor. Lille Frans sattes i
buren bak i bilen.
Valpen grinade, skrek och ylade i 40 minuter,
stackarn, han blev ju kidnappad av två helt
främmande människor.
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När vi kom hem hade han lugnat ner sig och Frans kontrollerade sitt nya hem ordentligt.
Frans fick ett nytt namn av oss, han heter nu Tazze. Namnet blev självklart för oss, valpen
bestod ju mest av tassar.
Husse undrar ibland om Tazze varit läkare eller sjukskötare i något tidigare liv, han tar i alla fall
blodprov på husse varje dag. Plåster blev snart en dagligvara.
Tazze förvandlas till monster när han blir övertrött och terroriserar alla och allting i sin
omgivning. Men han är ett ljuvligt monster, och somnar till sist på rygg med sina tassar i alla
väderstreck.

Vi är kajakpaddlare och Tazze ska bli skeppshund, han fick prova paddling när han var tre
månader. Det gick jättebra, dessutom gillade han att plaska i havet och att gå ut tills magen blev
blöt.
Tazze är en otroligt instinktsäker liten kille, det gör vår samvaro väldigt spännande. Han
reagerar och avreagerar väldigt sunt på sin omgivning. Hans socialisering har därför varit
relativt bekymmersfri.
Han åker bil, buss, pendeltåg och tunnelbana utan problem. Han är så trygg att han lägger sig
på rygg i mattes knä och sover eller flörtar med folket omkring honom.
Han gör ofta succé hos andra människor.
Tyvärr blev Tazze väldigt sjuk i månadsskiftet oktober/november och blev inlagd på
Bagarmossens djursjukhus i tre dagar. Vi var naturligtvis oroliga för att det var IL, men så illa
var det inte. Tazze blev frisk efter någon tids rehabilitering hemma.
Tazze är överkaxig mot andra hundar och vill dominera alla han träffar. Inte så bra.
Vi har fått mycket bra hjälp av Annette Virhage och hennes fina Loki. Loki har tillrättavisat Tazze
på ett väldigt bra sätt.
Som alla valpar gillar Tazze att leka med allt, han vill helst ha två saker i käften samtidigt. En
favoritkombination är leksak och mattfrans, trots att mattfrans inte är tillåtet. Vi måste nog snart
köpa nya mattor, det saknas lite delar. Nästa matta kanske inte behöver vara med fransar.
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Tazze tappade sina sista mjölktänder vid sex månaders ålder, när sista tanden föll ur började
han stå på tre ben när han skulle kissa. Nu måste alla buskar, grästuvor och andra fasta
föremål markeras med en skvätt.
Tazze blir sju månader i dag och har uppenbart tappat delar av sin hörsel, han vill inte lyssna på
husse eller matte. Det han kunde igår vill han inte göra idag. Vi får börja om från början med
inkallningsövningar och annat.
Varken jag eller Maggi har upplevt en hundras på detta sätt förut, det är mycket intressant att
leva med ett urdjur. Tazze är en mycket trygg och social liten kille, med stor envishet och
personlighet.
Vi är glada att vi inte köpte en pudel!

Björn Andersen och Maggi Nurm
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Hundar är dåliga på att försäkra sig själva.
Gå in på agria.se, ring oss på 020-88 88 88 eller
kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag.
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LUNDEHUNDSHANAR ANVÄNDA I AVEL I SVERIGE 1990-2008
Källa: SKK Avelsdata
Antal kullar:

82

Totalt valpar:

225

Kullsnitt:

2,7

Hundens andel av rasen
1990-

1990-

2008

2008

% Antal
kullar

% Antal
valpar

1990- 19902008

Totalt

Totalt

Kullsnitt

Antal
kullar

Antal
valpar

1990-

2008

2008

Antal Antal
kullar valpar

Regnr

Namn

N02973/98

Pluto

11

12

9

27

3

9

27

S11503/2005

Aspheims Trollunge

7,3

6,7

6

15

2,5

6

15

N01338/84

Charmör Av Åsen

6,1

7,6

5

17

3,4

5

17

S41244/2002

Mountjoy Spralliga Sune

3,7

5,3

3

12

4

3

12

FIN41148/02

Trofast Av Vinterskogen

3,7

4,4

3

10

3,3

3

10

S52958/91

Icetops Ludvig

3,7

4,4

3

10

3,3

3

10

S48494/2001

Ingo

3,7

3,6

3

8

2,7

3

8

S41243/95

Boromir Hugo Hrimfaxe

3,7

3,1

3

7

2,3

3

7

S56277/89

Forsbergets Corro

3,7

2,7

3

6

2

3

6

S32499/2002

Kveikja Emil-Vorbodi

2,4

3,1

2

7

3,5

2

7

S37192/2002

Två Kronors Arn's Nicke

2,4

3,1

2

7

3,5

2

7

FIN11881/03

Tja-Tir's Viljar

2,4

2,7

2

6

3

2

6

S33394/96

Icetops Tulo Norman

2,4

2,7

2

6

3

2

6

S63607/2004

Två Kronors Berra

2,4

2,7

2

6

3

2

6

N16913/91

Courtleet's Birk

2,4

1,8

2

4

2

2

4

S58944/2000

Amled

2,4

1,8

2

4

2

2

4

FIN13499/08

Cliffhanger Faust

2,4

1,3

2

3

1,5

2

3

S28459/2006

Eriksro Luriga Ludwig

2,4

1,3

2

3

1,5

2

3

N05222/97

Lyrypa's Bob-Tjalve

1,2

1,8

1

4

4

1

4

N15624/88

Maahornet's Loke

1,2

1,8

1

4

4

1

4

S25283/91

Mountjoy Mallige Mårten

1,2

1,8

1

4

4

1

4

S32498/2002

Kveikja Evert-Gjafar

1,2

1,8

1

4

4

1

4

S63788/2004

Mountjoy Yviga Yngve

1,2

1,8

1

4

4

1

4

N03382/97

Dykebo's Einar

1,2

1,3

1

3

3

1

3

N12517/94

Möstertunet's Trym

1,2

1,3

1

3

3

1

3

N13555/93

Lyngåsen's Lukas

1,2

1,3

1

3

3

1

3

N15699/84

Hod Iii Av Valpåsen

1,2

1,3

1

3

3

1

3

N22796/89

Hjallis Av Valpåsen

1,2

1,3

1

3

3

1

3

N31525/86

Maahornet's Nupen Iii

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S10790/2004

Skreppeng's Peer Gynt

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S31982/2003

Pigunetts Alfons-Lunde

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S42856/91

Stugåsens Dovregubben

1,2

1,3

1

3

3

1

3

DK03279/97

Thor

1,2

0,9

1

2

2

1

2

FIN31206/00

Amled

1,2

0,9

1

2

2

1

2

FIN37088/04

Cliffhanger Daniel

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N11443/04

Skreppeng's Tommy Tigergutt

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N12433/88

Aspgreinas Gaute

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N36150/86

Mickel Av Åsen

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S59264/89

Lundecock's Karl-Brynjar

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S68925/2006

Boromir Zacko

1,2

0,9

1

2

2

1

2

DK19833/2001 Ulfrigga Lundes Eske

1,2

0,4

1

1

1

1

1

FIN37624/03

Eriksro Mirakel-Mannen

1,2

0,4

1

1

1

1

1

N11311/88

Pelle Av Valpåsen

1,2

0,4

1

1

1

1

1

N28456/90

Balder

1,2

0,4

1

1

1

1

1
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LUNDEHUNDSTIKAR ANVÄNDA I AVEL I SVERIGE 1990-2008
Antal kullar:

82

Hundens andel av rasen

Källa: SKK Avelsdata

Totalt valpar: 225
Kullsnitt: 2,7
1990- 1990- 1990- 19902008
%
Antal
kullar

2008
%
Antal
valpar

2008

1990-

2008

2008

Antal Antal
kullar valpar

Kullsnitt

Totalt

Totalt

Antal Antal
kullar valpar

Regnr

Namn

S40908/96

Pigunetts Ylva-Lunde

4,9

5,3

4

12

3

4

12

S28685/94

Pigunetts Victoria-Lunde

3,7

4,9

3

11

3,7

3

11

N15625/88

Maahornet's Emma

3,7

4,4

3

10

3,3

3

10

S57573/2000 Boromir Miranda Mångull

3,7

4,4

3

10

3,3

3

10

N23262/88

3,7

4

3

9

3

3

9

S53641/2000 Silversound's Gee-Gee

3,7

3,6

3

8

2,7

3

8

S64229/2004 Erle

3,7

3,6

3

8

2,7

3

8

S15559/89

Stugåsens Lova

3,7

2,2

3

5

1,7

3

5

N06096/87

Viliten's Cindye

Lundeheim's Ira

2,4

3,6

2

8

4

2

8

S20973/2003 Molly

2,4

3,6

2

8

4

2

8

S20338/94

2,4

3,1

2

7

3,5

2

7

Icetops Rita Norman

S41245/2002 Mountjoy Snofsiga Selma

2,4

3,1

2

7

3,5

2

7

N09943/98

Linesviken's Saga

2,4

2,7

2

6

3

2

6

S17086/94

Mountjoy Nosiga Nora

2,4

2,7

2

6

3

2

6

S49202/2003 Mountjoy Ulrika Eriksro

2,4

2,7

2

6

3

2

6

S35135/2005 Fenja Smilla

2,4

2,2

2

5

2,5

2

5

S46262/89

Vallersmaden Assi-Barfot

2,4

2,2

2

5

2,5

2

5

S31811/87

Stugåsens Gunni

2,4

1,8

2

4

2

2

4

S66487/2006 Atla Skaldsdottir

2,4

1,8

2

4

2

2

4

S55642/2007 Ålvisheim's Lin Lykke Hedesdotter

2,4

1,3

2

3

1,5

2

3

S25284/91

2,4

0,9

2

2

1

2

2

Mountjoy Mumsiga Märta

S52575/2007 Cliffhanger Elois Of Eriksro

1,2

2,2

1

5

5

1

5

N09177/99

1,2

1,8

1

4

4

1

4

Bella

S15564/2006 Paluna's Launa Geiradotter

1,2

1,8

1

4

4

1

4

S30226/2005 Wild At Hardt Tyrvette

1,2

1,8

1

4

4

1

4

S37191/2002 Två Kronors Arn's Sissel

1,2

1,8

1

4

4

1

4

S53640/2000 Silversound's Ella-Cinderella

1,2

1,8

1

4

4

1

4

N15874/84

Lommi

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S19192/92

Boromir Anni-Adele

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S28357/89

Amanda

1,2

1,3

1

3

3

1

3

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S42754/2006 Obrima's Tyra
S42844/2005 Lundesmias Moa

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S44148/93

1,2

1,3

1

3

3

1

3

Icetops Peppsi

S51025/2006 Lövheims Hlora

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S52726/2008 Eriksro Prima Tigerlily

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S55333/2002 Navahoos Ginnie Geirröd

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S57575/2000 Boromir Elsa Eisengrim

1,2

1,3

1

3

3

1

3

S60764/2005 Huldra Av Vinterskogen

1,2

1,3

1

3

3

1

3

N00386/98

Tuss

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N02995/98

Urd Av Strandbo

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N08304/87

Hammerveien's Frike

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N29057/86

Mira Misa

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S21757/90

Stugåsens Ronja

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S43410/2006 Mountjoy Ambitiösa Agnes

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S55649/2000 Eriksro Vilda Artemis

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S59857/2004 Mountjoy Xofistikerade Xonja

1,2

0,9

1

2

2

1

2

S68928/2006 Boromir Helle

1,2

0,9

1

2

2

1

2

N10432/00

Nora

1,2

0,4

1

1

1

1

1

S10728/2001 Tuss

1,2

0,4

1

1

1

1

1

S20104/99

1,2

0,4

1

1

1

1

1

Boromir Målfrid Månfaxe
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S22581/2006 Utsiraz Amira

1,2

0,4

1

1

1

1

1

S48683/2002 Lupachis Heidrun

1,2

0,4

1

1

1

1

1

AVELSSTRUKTUR BARNBARN (HANAR) I SVERIGE 1990-2008
Källa: SKK Avelsdata
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i annan statistik.

Antal hundar:
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Föd.år

Sv.född
a avk.

* Övr.
Sv.
* Övr.
avk barnbarn barnbarn

Regnr

Hundnamn

S58944/2000

Amled

2000

4

0

19

3

S41243/95

Boromir Hugo Hrimfaxe

1995

7

0

14

2

FIN41148/02

Trofast Av Vinterskogen

2002

10

5

12

4

S25283/91

Mountjoy Mallige Mårten

1991

4

0

12

0

FIN31206/00

Amled

2000

2

3

11

3

N03382/97

Dykebo's Einar

1996

3

0

11

0

N07159/99

Herkules

1999

0

12

10

15

N13555/93

Lyngåsen's Lukas

1993

3

2

10

0

N05222/97

Lyrypa's Bob-Tjalve

1997

4

3

9

9

N17721/03

Ålvisheim's Illuge Skald

2003

0

3

7

6

N11443/04

Skreppeng's Tommy Tigergutt

2004

2

8

7

1

N02973/98

Pluto

1998

27

0

7

0

S52958/91

Icetops Ludvig

1991

10

0

7

0

DK28002/94

Bjarke

1994

0

2

6

3

S48494/2001

Ingo

2001

8

0

6

0

N28456/90

Balder

1990

1

0

6

0

N26304/93

Buster

1993

0

7

4

16

FIN11881/03

Tja-Tir's Viljar

2002

6

3

4

1

N18074/00

Lövheims Alsvinn

2000

0

7

3

2

N16913/91

Courtleet's Birk

1991

4

0

3

1

N01727/96

Lyngåsen's Minus

1995

0

4

2

2

S63788/2004

Mountjoy Yviga Yngve

2004

4

1

2

0

5

1

1

DK02209/2000 Ulfrigga Lundes Edvard

1999

0

S11503/2005

Aspheims Trollunge

2004

15

0

1

0

N16674/92

Åskroghs Ålve

1992

0

9

0

13

N00711/97

Ålvisheim's Drott

1996

0

2

0

12

N03266/98

Paluna's Viljar

1998

0

7

0

11

N19092/94

Brian Av Finngambukt

1994

0

3

0

7

N12517/94

Möstertunet's Trym

1994

3

3

0

6

N31353/90

Courtleet's Fjalar Kvitfot

1990

0

1

0

5

N02399/98

Lundex

1997

0

3

0

4

S55205/92

Mironik's Brynolf

1992

0

1

0

4

N09955/98

Linesviken's Ving-Tor

1998

0

7

0

3

N01392/93

Odin Av Åsen

1992

0

2

0

3

N38580/90

Vabråtens Casanova

1990

0

1

0

3

S42856/91

Stugåsens Dovregubben

1991

3

0

0

1

FIN37088/04

Cliffhanger Daniel

2003

2

2

0

1

N02119/99

Linesviken's Loke

1999

0

3

0

1
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AVELSSTRUKTUR BARNBARN (TIKAR) I SVERIGE 1990-2008
Källa: SKK Avelsdata
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i annan statistik.

Antal hundar:

Regnr
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Hundnamn

Föd.år

Sv.födda
Sv.
* Övr.
avk.
* Övr. avk barnbarn barnbarn

S53641/2000

Silversound's Gee-Gee

2000

8

1

25

6

N09943/98

Linesviken's Saga

1998

6

0

14

2

SF37827/93

Mar-Lini Bon-Bon

1993

0

4

12

9

S28685/94

Pigunetts Victoria-Lunde

1994

11

0

12

0

S57575/2000

Boromir Elsa Eisengrim

2000

3

0

11

0

S55649/2000

Eriksro Vilda Artemis

2000

2

0

11

0

N26543/94

Åskrogh's Kornelia Vendi

1994

0

2

8

0

S19192/92

Boromir Anni-Adele

1992

3

0

7

0

N15942/98

Bab Tiril

1998

0

2

6

4

S20338/94

Icetops Rita Norman

1994

7

0

6

0

S49202/2003

Mountjoy Ulrika Eriksro

2003

6

0

6

0

S37191/2002

Två Kronors Arn's Sissel

2002

4

0

6

0

S25284/91

Mountjoy Mumsiga Märta

1991

2

0

6

0

N10588/93

Lyrypa's Bera

1993

0

4

4

8

N00386/98

Tuss

1997

2

0

4

1

S55332/2002

Navahoos Geira Glittre

2002

0

2

4

1

S57573/2000

Boromir Miranda Mångull

2000

10

0

4

0

N09177/99

Bella

1999

4

0

3

3

S49200/2003

Mountjoy Ultra Eriksro

2003

0

3

3

2

S40908/96

Pigunetts Ylva-Lunde

1996

12

0

3

0

DK02210/2000 Ulfrigga Lundes Gyda

1999

0

4

3

0

Iris

1995

0

2

3

0

N08207/02

Ålvisheim's Hede Skjoldmöy

2002

0

1

3

0

FIN37439/98

Silversound's Ella-Cinderella

1998

0

6

2

4

S41245/2002

Mountjoy Snofsiga Selma

2002

7

0

2

0

N24718/95

DK06640/98

Nysom Alteva

1998

0

2

1

1

S64229/2004

Erle

2004

8

0

1

0

N28733/93

Ylva

1993

0

5

0

10

N15940/98

Urda

1998

0

8

0

9

N02124/99

Linesviken's Hera

1999

0

5

0

8

N02697/98

Ålvisheim's Enja

2002

0

3

0

4

S59411/92

Pigunetts Unique Daisy

1992

0

1

0

4

N14490/96

Guri Av Finngambukt

1996

0

3

0

3

FIN18041/95

Silversound's Anastasia

1995

0

2

0

3

FIN25992/98

Sunninkauhu Doris

1998

0

1

0

3

FIN34139/00

Eriksro Monne Demeter

2000

0

1

0

3

N18129/95

1995

0

1

0

3

S15305/93

Silla
g Lill Av Finngambukt
pp
Långstrump

1993

0

1

0

3

S21757/90

Stugåsens Ronja

1990

2

0

0

1

N19864/97

Lyrypa's Maya

1997

0

3

0

1

FIN34071/99

Recknagel Galinakulakoova

1999

0

3

0

1

FIN14240/97

Silversound's Daiga-Duu

1997

0

3

0

1

N00615/98

Fröja

1997

0

2

0

1

N19142/95

Beyla

1995

0

2

0

1
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2008
SKK Int Sundsvall, 2008-10-11, domare: Jörgen Hindse, Danmark
Öppenklass, hanar:
WW-08 Heike av Vinterskogen, N16220/06, f. 060707 (Eriksro Lunde Fenris –
Leika av Vinterskogen), uppf. I Espelien & T Jensen, Norge, äg. Gunn Tove
Ormset, Norge
Utm typ. Bra storlek. Utm huvud. Markerat stop. Bra ögon o öron. Rak rygg. Korr
tassar o klor. Välvinkl. Bra kropp. Utm rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BHK, CERT, res-CACIB (SUCh)
Championklass, hanar:
LTCh SUCh Cliffhanger Faust, FIN13499/08, f. 051027 (Balder – Cliffhanger
Eowyn), uppf. Sharon Pederson & Frank Bays, USA, äg. Anneli Rosenberg,
Finland
Storlek: Medelstor
Mentalitet: u.a.
Elegant. En aning lätt huvud. Bra ögon o öron. Rak rygg. Korr tassar o klor.
Välvinkl. Utm kropp. Utm rörelser.
CHKK 2, CK, 3BHK
SV-04 SUCh FINUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814
(Int&Nord&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
Storlek: Utm
Mentalitet: u.a.
Elegant o harmonisk. Utm huvud. Bra ögon o öron. Stark, bra rygg. Korr tassar o
klor. Välvinklad. Bra kropp. Utm rörelser.
CHKK 1, CK, 1BHK, CACIB, BIM
Juniorklass, tikar:
Berlina, S58926/2007, f. 070815 (SUCh Aspheims Trollunge – Erle), uppf. Cecilia
Odenfelt-Obitz, Vaxholm, äg. Malin Hofstedt Hardt, Månkarbo
Storlek: Medelstor
Mentalitet: u.a.
Fem. Utm huvud. Bra ögon o öron. Utm rygg. Bra svans. Utm benstomme. Bra
kropp. Korr tassar o klor. Vägvinn rörelser.
JUNKL 1, JUNKK 1, CK, 3BTK
Wild at Hardt Fet-Sumo, S11232/2008, f. 071201 (SUCh Aspheims Trollunge –
Wild at Hardt Tyrvette), uppf./äg. Malin Hofstedt Hardt, Månkarbo
Storlek: Medelstor
Mentalitet: u.a.
Fem. Skallen måste utvecklas. En aning snipig nos. Bra överlinje. Parallella
framben. Bra tassar o klor. Frambröstet måste utvecklas. Energiska rörelser.
JUNKL 1, JUNKK 2
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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
Storlek: Stor
Mentalitet: u.a.
Kraftig. Utm huvud. Markerat stop. Bra ögon o öron. Bra fast rygg. Välburen
svans. Välvinklad. Kraftig kropp. Går trångt bak. Från sidan utm rörelser. Korr
tassar o klor.
UKL 1, UKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR
Soumalainen’s Ylva, N06677/07, f. 070117 (Skreppeng’s Wirru – Frigg av
Vinterskogen), uppf. Line-Merethe Suomalainen, Norge, äg. Oddbjørg Bakk,
Norge
Storlek: Medelstor
Mentalitet: u.a.
Fem. Utm huvud. Bra ögon o öron. Bra hals o rygg. Ngt fallande kors. Svansen
bärs lågt i stående. Välvinklad. Djup i bröstet. Korr tassar o klor. Går trångt bak,
från sidan fina rörelser.
UKL 1, UKK 2
Öppenklass, tikar:
Eriksro Hemliga Eva, FIN17553/06, f. 051225(JWW-03 IntUCh FINUCh SUCh
EECh DKUCh NLCh NUCh NordV-04 SV-07 Trofast av Vinterskogen – FINUCh
SUCh Mountjoy Ultra Eriksro), uppf./äg. Anneli Rosenberg, Finland
Storlek: Medelstor
Mentalitet: u.a.
Medelkraftig. Utm huvud. Bra ögon o öron. Stark rygg. Bra svans. Välvinklad. Korr
tassar o klor. Bra kropp. Går trångt bak, från sidan utm rörelser.
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 2BTK, res-CACIB

Efterlysning!
Styrelsen efterlyser din mejladress och din/dina hundars registrerade
namn i stamtavlan.
Varför det?
Jo, vi vill gärna ha ett så aktuellt och fylligt medlemsregister som
möjligt. Om vi får tillgång till mejladresser så kan vi enkelt och snabbt
(och billigt) komma i kontakt med er medlemmar.
Vi försöker också bygga upp ett register som kan berätta vem som
har vilken/vilka hundar.
Därför vore vi väldigt tacksamma om du vill mejla din adress och
din/dina hundars namn till Cecilia Obitz, mejladress:
cobitz@telia.com,

Styrelsen

Tack på förhand!
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Avelskommittén
Vår ras är numerärt liten, därför är det viktigaste av allt, att så många olika individer som möjligt
går i avel. Oftast är det inget problem med tikarna, för uppfödarna är duktiga på att behålla
tikvalpar ur sina olika kombinationer eller säljer dom till någon som vill ta en kull. Men vi
behöver fler hanar i aveln. Därför uppmanar vi dig som har hanhund att anmäla honom till
hanhundslistan. Du skickar in dina bilder och information om hunden till Monika Jansson,
Dyvingegränd 3 2tr, 163 63 Spånga, eller anmäler honom direkt på hemsidan
www.lundehund.se . Han behöver inte vara utställd på officiell utställning. Men är han inte
utställd så måste han till veterinären och få ett testikelintyg, för han måste ha två normalt
belägna testiklar efter 6 månaders ålder. Samtidigt är det ett plus om han har fått en bedömning
på utställning men inte nödvändigt. Läs Anneli Rosenbergs artikel på annan plats i tidningen
angående detta med parning.
Det har kommit till vår kännedom att en del veterinärer tycker att lundehundens sporrar bör tas
bort. Detta är absolut helt förkastligt, jag Monika har haft lundehund i 16 år nu och har haft
ungefär 10 olika lundehundar och ingen har någonsin skadat sina sporrar, inte en enda gång
har detta hänt. Så låt era hundar ha alla sina klor kvar, det är ju lundehundens varumärke, och
utställning kan man glömma efter att man har tagit bort sporrarna.
Vi har även hört att det förekommer veterinärer som rekommenderar att man kastrerar sin
lundehund. Detta rekommenderar vi INTE, av två anledningar. Dels har vi fått rapporter från
Norska avelsrådet att lundehundar lättare utvecklar IL om man kastrerar dom. Dels behöver vi
alla lundehundar i avelsarbetet. Är hunden kryptorchid/monorchid så är det samma sak där, att
det är ökad förekomst av IL om man kastrerar. Veterinärens taktik är ofta att skrämma upp
hundägaren genom att säga att hunden får cancer om man inte opererar. Men mig veterligen
finns det ingen vetenskaplig rapport som stöder detta. Under mina 20 år med sheltie och
sheltieuppfödning hörde jag inte om en enda sheltie som hade cancer på grund av att de var
monorchida/kryptorchid. Och det var många sheltie som var monorchida/kryptorchida
Vi planerar att skicka ut en enkät till alla som har en lundehund och som är ägaranmäld hos
SKK de senaste 10 åren, så har du inte ägaranmält din hund, passa på att gör det nu. Gå in på
www.skk.se. Den nya enkäten kommer att skickas ut under den senare delen av 2009 och vi
kommer att ta upp mycket mer om hälsoläget, mentalitet mm hos lundehund.
Vi kommer att få information om hudsjukdomen pseudoledad av leg vet Kerstin Bergwall från
SLU i samband med Årsmötet som hålls den 29 mars i Stockholm så passa på att åka och
lyssna på den veterinär som är specialist på hundens hudsjukdomar.
Återigen, tveka inte att höra av er om ni har frågor/funderingar gällande avel och avelsarbete!
Avelsråd
Monika & Elin
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Lundehundsträff & Inoff. utställning
Lunedets Camping Karlskoga, Lördag 29/8-09
Domare:
Rose-Marie Emery
Rose-Marie är auktoriserad på flera raser i grupp 5,
och håller på att bli auktoriserad för Norsk lundehund
Reservation för ev. Domarändring

Vi startar dagen kl. 10.00 med tipspromenad,
De som vill träna till utställningen får hjälp av Monika Ölen Krüger.
Ev. uppvisning av Freestyle med Malin o Magic kl. 11.30
Efter utställningen som startar kl. 12.00 har vi
Lundehunds-Race
Fina priser till utställning, race & tipspromenaden.
Blandad buffé förtärs framåt aftonen,
kostnad 160:- halv priset för barn under 12 år
Drycker beställs och betalas i restaurangen.
Plats för husvagn, tält och stuga bokas snarast
Lunedets Camping 0586-150 82
Klasser: Valp 4-6 mån, 6-9 mån, Junior 9-15 mån,
Unghund 15-24 mån Öppen 15 mån -, Champion
Veteran-klass från 8 år. OBS. även kryptoklass
Avgift 175 kr/hund
Barn m. hund och Par-klass anmäls på plats 25 kr/klass
OBS!
Middagen anmäls och betalas samtidigt med anmälan till
utställningen.
Anmälan skickas till
Monika Ölén Krüger Kvarnliden 330 31 Kulltorp
Mail; most-lifestyle@kulltorp.biggnet.se
Sista anm/bet.dag 2009-08-01
Ange hundens namn & regnr på inbetalningen.
Upplysningar Monika 0370-432 47

Alla Lundehundar med familj är varmt
välkomna!
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SKK Pressmeddelanden

Köp inte gathundar från utlandet!
SVT:s Uppdrag granskning har sänt ett program om hur sjuka gathundar från Spanien
förmedlas till Sverige av hjälporganisationen Julie Rescue med hjälp av systematisk förfalskning
av friskhetsintygen i de så kallade EU-hundpassen. Flera svenskar som köpt påstått friska
spanska gathundar har enligt SVT vid ankomsten kunnat konstatera att så inte var fallet.
Svenska Kennelklubben avråder från att ta hand om gathundar från andra länder. Ur
smittskyddsynpunkt kan det vara ödesdigert att importera sjuka eller undermåligt vaccinerade
hundar eftersom dessa kan sprida nya sjukdomar till de svenska hundarna och i värsta fall även
till människa och andra djur. Det är också en risk att man, som Uppdrag granskning visar, får en
sjuk hund som kräver mycket vårdinsatser och medicinering och det var kanske inte något man
räknat med från början. Dessutom kan flytten i sig och miljöombytet utlösa kraftiga
stressreaktioner hos hunden.
Det är behjärtansvärt att svenska hundälskare vill ta hand om hundar som har det svårt men ur
många aspekter är det bättre att försöka minska lidandet på plats genom att stödja seriösa
hjälporganisationer som verkar för en lösning inom landet. Om man vill göra en konkret insats är
ett alternativ att ta hand om en svensk osåld valp från en seriös uppfödare med dokumenterad
bakgrund. I dagsläget finns det inom vissa raser en hel del osålda äldre valpar som har ett stort
behov av ett tryggt hem och en egen husse och matte som kan ge dem den tid och omtanke
som behövs. Ett annat alternativ är att ta hand om de omplaceringshundar som finns hos
djurskyddsorganisationer som till exempel Hundstallet.

Över 60 000 hundar för femte året i rad
- fortsatt starkt hundintresse i Sverige
2008 nyregistrerades 61 014 hundar hos Svenska Kennelklubben! Det är en marginell
minskning från föregående år och visar att hundintresset håller i sig. För femte året i rad
registrerade Svenska Kennelklubben över 60 000 hundar vilket historiskt sett är exceptionellt.
Nedgången av valpregistreringen, som kom under andra halvåret, kan vara ett första tecken på
ett trendbrott men det kan också vara en anpassning till marknaden då ingen uppfödare vill stå
med osålda valpar. Det viktigaste för majoriteten av Svenska Kennelklubbens uppfödare är inte
att sälja så många hundar som möjligt utan att se till att de hundar man föder upp hamnar i
goda händer.
En trend vi kan se idag är att svenska hundägare inte längre ser sin hund som bara ett husdjur
utan som en familjemedlem och lägger därför ner mycket pengar, tid och omsorg på hunden.
Det har också inneburit att marknaden för till exempel teveprogram, kurser, hundmat och
hundprylar har ökat markant. Det ökade utbudet är positivt så länge det kommer hunden,
hundägaren och i förlängningen samhället till gagn.
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Schäfer, labrador retriever och golden retriever står ohotade på de tre första platserna på 20-itopplistan över flest registrerade hundar trots att samtliga tre minskar med cirka 10–15 procent.
Schäfern står kvar som etta, vilket den gjort sedan 1964!
Chihuahua ökar procentuellt mest bland de 20 största raserna. Om man räknar ihop de två
hårlagen skulle den hamna på en tredjeplats och knuffa ut golden retriever från pallplatsen.
Ökar gör också rottweiler som är den femte mest registrerade rasen medan de utpräglade
jakthundarna fortsätter att minska. Drever och norsk älghund grå försvann från topp 20 i år.
Dansk-svensk gårdshund är nykomling på topplistan med en 19:e plats. Internationella
kennelfederationen, FCI, godkände rasen internationellt så sent som förra året.
Vinthundar (grupp 10) och sällskapshundar (grupp 9) fortsätter att öka. Största ökningen, såväl
procentuellt som i antal hundar, står dock den brokiga gruppen med schnauzer, pinscher,
molosser, bergshundar samt sennenhundar (grupp 2). Största minskningen finns i grupp 6, 7
och 8 som domineras av utpräglade jakthundar.

Under 2008 registrerades följande nya raser:
Nya raser

Ursprung

Aidi

Herdehund från Marocko

Black and tan coonhound

Amerikansk ras som används för
jakt på tvättbjörn

Braque français, type pyrénées

Fågelhund från sydvästra
Frankrike

Ceskoslovensky vlcak

Slovakisk brukshundsras med
varg inkorsad på femtiotalet

Kai

Spets från Japan som
ursprungligen användes för jakt
på vildsvin och hjort

Plott

Amerikansk ras som används för
jakt på bland annat björn och
vildsvin

Slovenský hrubosrsty stavac

Slovakisk strävhårig fågelhund

Tornjak

En herdehund från Bosnien och
Hercegovina och Kroatien

Österreichischer pinscher

En gårdshund från Österrike
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AVEL AV LUNDEHUND
Lundehundsavel är ett svårt kapitel, bara att hitta en hane som man själv tycker om och själv tycker att
passar till sina mål är inte det lättaste. Det finns många jättefina hanar och för min del jobbar jag mycket
med att titta på inavelskoefficienten hur två individer passar ihop.
När man väl kommit så långt som att man hittat en hane så är det inte alltid denna hane bor inom rimligt
avstånd och då kan problem med parning uppstå på grund av olika orsaker.
Vi önskar och tror att hanhundsägarna ställer sin hanhund till avel för oss tikägare men att para en
lundehundstik är inte förknippat med en dans på rosor och många gånger sliter man sitt hår i förtvivlan.
Har man lyckats få tiken parad så får man vara glad, har tiken blivit dräktig så har man stor glädje och får
man dessutom överlevande valpar har man vunnit högsta vinsten på lotto.
En normalstor lundehundskull är 1-3 valpar och massa jobb så att föda upp lundehund är inget man
täljer guld av utan det kostar mer än vad det smakar – men det är så underbart att få följa dessa valpar
och att få bidra till den vidare aveln av lundehund och det är viktigt att alla lundehundar går vidare i avel
för att säkra beståndet av vår ras.
Vad är det då som är svårt med att få till en parning?
Bästa resultatet är att hanen och tiken
går ihop under löpet, men många
hanhundsägare klarar inte av att lämna
ifrån sig sin hane eller att ta emot en
löptik pga. oerfarenhet och det kan man
förstå.
Jag kan försäkra att hanen inte tänker
det minsta på matte och husse (tyvärr)
med en löptik framför näsan så är tiken
100 gånger mer intressant samt kan det
också vara en nyttig erfarenhet för
hanen att vara borta från sina ägare och
sen komma hem igen och komma på att
matte och husse är bäst i alla fall. Men
det är inte alltid en sådan lösning är den
bästa att hanen åker till tiken för i vissa fall parar inte hanen någon annanstans än hemma men det här
vet man inte förräns efteråt och ibland är det så att hanen inte parar om ägaren är i närheten då ägarens
känslor eller dominans påverkar hanen. Finns det en annan hane i huset kan det resultera i att den
yngre hanen inte parar för den vet rangordningen men att det då kan gå bra på neutral mark.
Att ha tiken hos sig under löpet är ett stort ansvar för man ska aldrig lämna hundarna ensamma, dels vet
man inte om det skett någon parning eller inte och dels om det sker en parning och de är ensamma kan
bägge bli skadade då de sitter fast i varandra i detta skede är det viktigt att man är med och håller
hundarna lugna så de inte skadar varandra ifall någon av dem blir rädda.
I de flesta fall sker en parning utan några som helst incidenter och det är utan bekymmer. Tiken kan ge
ifrån sig rejäla tjut under parningen men det är inte så farligt som det låter.
Genom att ha pratat med andra uppfödare har vi också diskuterat det här med hanar och hur göra det
smidigast möjligast också för hanhundsägarna som inte riktigt vill släppa iväg sin hane men inte heller
kan ha tiken hos sig – på så sätt är det tyvärr ett sätt att säkra att individen inte går vidare i avel och det
är synd tycker vi som har tikar och gärna vill använda hanen i avel.
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Även om din hane inte är van att vara ensam hemma på dagarna, kommer den att vara i en ny miljö som
inte alls påminner om de egna rutinerna och det kan vara som så att ni får hem en hund som helt
plötsligt kan vara hemma på dagarna och ni förstår ingenting.
Eller så kan det vara som så att hunden inte tidigare kan gå i koppel och med brutna rutiner och annat
så kan koppelträningen ha gett annat resultat än det vanliga ”tjatet”, samma sak gäller kloklippningen.
Men hur länge måste min hane vara iväg då kanske ni undrar – bered er på två veckor, 14 futtiga dagar,
men det kan bli kortare beroende på när tiken ”släpper till” vilket man inte alls vet.
Tiken börjar löpa, men det är inte för att den börjar löpa den kan paras utan det är endast vissa dagar
under löpet. En del tikar har sitt höglöp mitt i, andra i början och andra i slutet. Det här kan variera från
tik till tik och från löp till löp även om det står dag 12-18 i uppfödarboken så är det som så att tikarna har
inte läst den boken och har de läst den så följer de inte reglerna.
Själv har jag lånat ut mina hanar och de har fått åka iväg till tiken, det längsta jag har lånat ut en av mina
hanar är 6 månader till Holland, visst var det jobbigt men han blev utställd och fick två nya titlar på
kuppen samt lämnade två kullar efter sig där. Nu är det inte så att ni som en vanlig hundägare ska
behöva göra något sådant här, men om ni kan tänka er att låna ut er hane i avel så är det oftast så att för
att kunna få till en parning behöver vi mycket hjälp från er hanhundsägare och er älskade lilla ögonsten
får små bebisar efter sig som ni kan få vara jättestolta över – det är jag över alla mina hanhundars
avkommor. Bara att de har lyckats producera de här små liven är en bedrift då vi också har problem
med att hanar inte har tillräckligt drift eller att de inte får till en parning.
Meriter, du behöver inte ställa ut din hane, det
räcker om den har ett testikelintyg på att den har
två testiklar. Största meriten en hane kan ha är att
den parar och lämnar valpar. Vad gör det att den
har en tå för lite – ingenting alls. Passar
kombinationen i förhållande med
inavelskoefficienten är det något av det viktigaste,
än så länge har vi inte råd att selektera bort något
ur aveln mer än krypta hanar även om man
försöker tänka på annat också när man letar hane
till sin tik för att det förhoppningsvis ska passa på
alla plan.

Med önskan om ett gott samarbete med alla
hanhundsägare som vi hoppas låter sin hane gå i
avel och med tack till alla hanhundsägare som
villigt ställt upp med sin hane i avel och hjälpt oss
tikägare att öka beståndet med lundehundsaveln
genom att låta sin hane få åka på en liten
kärleksresa till tiken eller har tagit emot tiken till sitt kärleksnäste hemma hos sig vilket i sin tur har
resulterat i söta små valpar som kan glädja nya familjer.
Anneli Rosenberg, kennel Eriksro
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När Ludde och Lois gjorde DET
När det skedde för första gången var det väldigt nervöst – både för Ludde och matte.
Ludde hade aldrig parat nån tik och jag hade aldrig sett någon parning. Den enda som den
gången visste vad det handlade om var tiken Lois.
När Lois anlände till vårt hem fick jag
bara veta att jag skulle hålla ögonen
på hundarna så att de inte var
ensamma när de parade sig.
I flera dagar höll jag oupphörligen
ögonen på dem. De lekte och de
nosade på varandra, de sov och de
åt. Hur skulle jag veta när det var
dags?
Men så på femte dagen hände det.
Och inte var jag med från början.
Foto: Pernilla Wahlman

Jag var i köket och hundarna i rummet intill. När jag kom in i rummet såg jag två hundar som
satt fast bak mot bak! Herregud. Vad hade hänt? Jag kände paniken stiga.
Innan jag hann göra något så skrek Ludde till och de två for isär. Till synes helt oskadda.
Sen fick jag lära mig att det är ett i högsta grad normalt beteende, efter parningen hänger
hanhunden fast i tiken. Det kan ta upp till en kvart innan de kommer loss. Det är under
hängningen som det är viktigt att finnas vid hundarna och prata och gosa litet med dem.
Står de ensamma kan det hända att nån av dem grips av panik och försöker komma loss.
Sen den första parningsveckan som resulterade i fyra valpar har även Ludde och Lykke parat
sig två gånger och då blev det tre valpar.
Varje gång har tiken bott hos oss nån vecka. Ludde har gått på hunddagis som vanligt på
dagarna och tiken har fått följa med mig på jobbet. Det har gått utmärkt.
Nu är tiken Mira på väg till oss för en förhoppningsvis intensiv kärleksvecka. Ludde och jag
väntar otåligt.
Annika Ågren
med Ludde (Eriksro Luriga Ludwig)
PS Intensivt blev det. Om det tog fem dagar innan Ludde och Lois fick till det första gången så
tog det högst fem minuter när Ludde och Mira träffades. Det gick faktiskt så fort att vi inte hann
upp i lägenheten. De parade sig alldeles innanför porten i vårt hyreshus. Och där blev de
stående i närmare tio minuter med Miras matte Elin på ena sidan och jag på den andra.
Hyresgäster som skulle in och ut fick kliva över oss. En upplevelse för alla inblandade!
22

Registrerade valpar under 2008
Aspheims Trollunge S11503/2005
Wild At Hardt Tyrvette S30226/2005
S11230/2008 Wild At Hardt Tyr
S11231/2008 Wild At Hardt Trym
S11232/2008 Wild At Hardt Fet-Sumo
S11233/2008 Wild At Hardt Mina Lobitza
2007-12-01 Wild At Hardt
Hofstedt Hardt Malin Månkarbo

Aspheims Trollunge S11503/2005
Erle S64229/2004
S40695/2008 Utsiraz Cooper-Cubik
2008-05-20 Utsiraz
Odenfelt-Obitz Cecilia Vaxholm

Bobby N06587/99
Paluna's Sara Heradatter N23333/03
S52725/2008 Paluna's Guri Saradatter
2007-05-21
Skjervik Liv No-4308 Sandnes

Boromir Zacko S68925/2006
Mountjoy Ambitiösa Agnes S43410/2006
S61758/2008 Glimma's Ann-Katrin Akleja
S61759/2008 Glimma's Anne-Mari Anemon
2008-09-25 Glimma's
Hising-Bohm Gunilla Julita

Cliffhanger Faust FIN13499/08
Mountjoy Ultra Eriksro S49200/2003
S20238/2008 Eriksro Dashing Doris
2008-01-03
Rosenberg Anneli Fin-22150 Jomala

Cliffhanger Faust FIN13499/08
Eriksro Hemliga Eva FIN17553/06
S52194/2008 Eriksro Stojiga Sanne
2008-05-15
Rosenberg Anneli Fi-22150 Jomala

Cliffhanger Faust FIN13499/08
Utsiraz Amira S22581/2006
S60353/2008 Canviva's Pollyanna
2008-08-22 Canviva's
Müller Elin Bagarmossen
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Cliffhanger Faust FIN13499/08
Boromir Helle S68928/2006
S60689/2008 Boromir Felix Frostfaxe
S60690/2008 Boromir Iris Isfaxe
2008-09-13 Boromir
Kvarnström Siv Fjärdhundra

Eriksro Luriga Ludwig S28459/2006
Ålvisheim's Lin Lykke Hedesdotter S55642/2007
S32480/2008 Frontpage Legolas
2008-03-08 Frontpage
Olsson Johanna Sölvesborg

Eriksro Luriga Ludwig S28459/2006
Ålvisheim's Lin Lykke Hedesdotter S55642/2007
S66932/2008 Frontpage Belle De Boskoop
S66933/2008 Frontpage Cox Pomona
2008-10-09 Frontpage
Olsson Johanna Sölvesborg

Frodo Av Vinterskogen N16222/06
Ranja Av Vinterskogen N07658/05
S12933/2008 Kasper Av Vinterskogen
S16972/2008 Soga Av Vinterskogen
2007-07-29
Espelien Ingvild S & Jansen Turid N-7039 Trondheim

Mountjoy Spralliga Sune S41244/2002
Huldra Av Vinterskogen S60764/2005
S49226/2008 Eriksro Ivriga Ingrid
S60125/2008 Eriksro Ivriga Isa
2008-03-05
Rosenberg Anneli Fi-22150 Jomala

Mountjoy Spralliga Sune S41244/2002
Cliffhanger Elois Of Eriksro S52575/2007
S59834/2008 Little Pimilly's Alve
S59835/2008 Little Pimilly's Alvar
S59836/2008 Little Pimilly's Arvid
S59837/2008 Little Pimilly's Arn
S59838/2008 Little Pimilly's Astrid
2008-09-06 Little Pimilly's
Tanskanen Anna Östhammar
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Pigunetts Alfons-Lunde S31982/2003
Eriksro Prima Tigerlily S52726/2008
S53617/2008 Sally
S53618/2008 Frans
S53619/2008 Sirko
2008-07-01
Tidblad Erik Gnesta

Skreppeng's Peer Gynt S10790/2004
Atla Skaldsdottir S66487/2006
S67329/2008 Frontpage Figaro
S67330/2008 Frontpage Frey
S67331/2008 Frontpage Freya
2008-10-13 Frontpage
Olsson Johanna Sölvesborg

Soumalainen's Burre N07863/05
Paluna's Minnet Norgard Heradatter N13454/05
S54237/2008 Dykebo's Maja-Lasse Fågelboda
2007-11-19
Dykesteen Kerstin Refvem Norge

Trofast Av Vinterskogen FIN41148/02
Eriksro Magiska Mixa FIN47119/04
S52726/2008 Eriksro Prima Tigerlily
2006-12-23
Häggblom Anneli Fi-22150 Jomala

Två Kronors Berra S63607/2004
Obrima's Tyra S42754/2006
S56219/2008 Loui
S56220/2008 Milou
S56221/2008 Mira
2008-08-02
Marklund Katrine Luleå
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Rasmöte den 19-20 september 2009!
Nu planeras ett tredje möte i SLS regi, detta är ett helt fristående möte som alla är välkomna att delta på oavsett
om man deltagit på tidigare möten eller ej.
Vi flaggar i god tid för detta så att så många som möjligt ska kunna delta.
Rasmötet vänder sig till dig som är uppfödare, hanhundsägare eller är allmänt intresserad av rasen.
Vi har inte fastställt något program än utan hoppas att ni medlemmar ska komma in med idéer och önskemål.
Så boka upp helgen den 19-20 september och maila eller ring in din intresseanmälan till:
Elin Cecilia
canvivas@bredband.net 08-6489802 cobitz@telia.com 08-54137047

_____________________________________________________________________________________

UPPFÖDARE
Visst bjuder du dina valpköpare på ett års medlemskap i Svenska Lundehundsällskapet?
Du betalar endast 50 kr per valpköpare för ett års medlemskap i klubben.
I varje nummer av Lundehunden presenterar vi de uppfödare som bjudit sina valpköpare på medlemskap.
Skicka/mejla in namn och adress på dina valpköpare till kassör
Anette Virhage, Berga 17, 148 97 Sorunda. anette.v@glocalnet.net.
Betala in medlemavgiften på klubbens pg 92 22 57-1.

Uppfödare som bjudit sina valpköpare på ett års medlemskap:
Birgitta Blomqvist
Maria Hedström
Elin Müller

kennel Navahoo´s
kennel Kung Sunes
kennel Canviva´s
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Årets Lundehund 2008

NordJV-07 Kung Sunes Lovis
67p äg. Maria Hedström

2. Boromir Målfrid Månfaxe
26p äg. Siv Kvarnström

3. Mountjoy Spralliga Sune
24p äg. Maria Hedström
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Årets Lundehund 2008

4. Atla Skaldsdottir
23p äg. Johanna Olsson

5. Lhaxy´s Olivia
21p äg. Monika Ölén Krüger

6. Mountjoy Vilda Ville
18p äg. Ann-Christin Karlsson

7. Mountjoy Busiga Barbro
17p äg. Inger Vahlquist
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Årets Lundehund 2008

8. Nysom Jenna
14p äg. Mary Kvarnström

9. Öskatens Tindra
13p äg. Ingegerd Hinders

11. Boromir Tekla Trollfaxe 8p
äg. Siv Kvarnström
11. Paluna´s Gere Sarason 8p
äg. Mary Kvarnström
13. Eriksro Chic Magic 7p
äg. Malin Sjöström
14. Skreppengs Peer Gynt 6p
äg. Tina Gustavsson
14. Obrimas Tyra 6p
äg. Katrine Marklund
14. Lundetuvans Idun Rynkerose 6p
äg. Maria Ragnarsson
14. Eriksro Luriga Ludwig 6p
äg. Annika Ågren
15. Ålvisheims Lin Lykke Hedesdotter 5p
äg. Johanna Olsson
16. Lövheims Hlora 3p
äg. Laila Wiberg

9. Mountjoy Xofistikerade Xonja
13p äg. Monika Jansson
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Hund 2008 och jakten
på en norsk folkdräkt.

Så var hösten till ända och det var dags att anmäla klubbens intresse för att få ha en rasmonter
på SKK: s stora utställning i december i Stockholm, Hund 2008.
Att ha en rasmonter på ”Stora Stockholm” är ett ypperligt tillfälle att visa och göra reklam för vår
unika lilla hundras. Många kontakter knyts och man träffar många människor som går i
hundköpartankar. De flesta har aldrig sett en lundehund i levande livet och många gånger får
man berätta om rasens fascinerande historia. Många blir störtförälskade, om man nu kan säga
att man blir förälskad i en hundras, och kommer tillbaka flera gånger för att bara klappa på
hundarna och prata med dem som står i montern.
Men vägen fram till en färdig rasmonter kan vara både lång och brokig. Så var det den här
gången när styrelsen fick en förfrågan från SKK om Svenska Lundehundsällskapet kunde tänka
sig att representera Norge med våra hundar i stora finalringen då temat på Hund 2008 skulle
vara Norden och Nordisk Kennelunion samt om vi också kunde tänka oss att låna ut en av våra
hundar till finalen av juniorhandling.
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Utan att tveka var svaret ett självklart JA på båda frågorna. Vår ras behöver ju all reklam den
kan få så att fler upptäcker denna lilla underbara hund.
Men sen kom problemet, eller problem och problem allt går utom nyfödda barn och tennsoldater
som en kompis till mig brukar säga, hundarna skulle visas med en förare i klädd norsk folkdräkt.
Jaha, var skulle vi få tag på en sån? Finns det att hyra, känner vi någon norrman eller känner vi
någon som känner någon som har en norsk folkdräkt? Frågorna var många och tiden var
knapp.
Vi ringde till Skansen som har ett stort klädförråd, jo folkdräkter hade de, men ingen norsk.
Norska ambassaden då, där måste det väl finnas någon som har en folkdräkt som vi kunde få
låna eller hyra till en rimlig peng? Men när de hörde att vi skulle ha den till en uppvisning på en
hundutställning backade de ur.
Dyr bunad
Så frågade vi våra norska rasklubbsvänner, men ingen vågade skicka sin dräkt till oss av rädsla
för att den skulle försvinna på posten. Skulle den skickas skulle paketet behöva försäkras och
den skulle kosta väldigt mycket pengar.
Efter att ha varit inne på Norges motsvarighet till blocket förstod vi dem, en norsk folkdräkt eller
bunad som det heter i Norge kostar någonstans från 10 000:- och uppåt. Klart att man inte törs
skicka en sån dyrgrip hur som helst, dessutom ingår det en del silversmycken som ska pryda
dräkten.
En sen kväll, kvällarna blir gärna sena hemma hos familjen Obitz, satt jag och goglade ”Norsk
folkdräkt” och fick flera träffar bland annat en i Norge där man kunde köpa dräkter i ”byggsats”.
Men priserna där var heller inget för vår fattiga lilla klubb och vem skulle kunna montera ihop
den och brodera allt det vackra som skulle pryda kjol och väst?
Men på Blocket fanns en nordnorsk folkdräkt till salu för ett överkomligt pris, betydligt lägre än
de i Norge. Efter en snabb överläggning med styrelsen bestämde vi oss för att klubben skulle
köpa dräkten.
Efter att ha prutat på priset bestämde jag träff med säljaren på en bensinmack mellan
Stockholm och Strängnäs där säljaren bodde. Vi träffades på parkeringen utanför macken och
gick in på den närbelägna hamburgerrestaurangen för att se på dräkten. Säljaren berättade att
han sålde dräkten åt sin svärmor som var en äldre dam som var född i Nordnorge, hon hade
bara använt den ett par gånger och dräkten var cirka 20 år gammal.
Många konstiga blickar fick vi av de som satt och åt hamburgare när säljaren plockade fram en
vacker blå norsk bunad från Nordland med tillhörande väska och silversmycken i en fin gammal
ask.
Nöjda
När han hade berättat för sin svärmor vem köparen var så hade hon fått tårar i ögonen och
berättat att hon kände hon till den lilla lundehunden från Väröy från sin barndom. Köpet gjordes
upp och jag lovade att maila en fin bild till säljaren så att han kunde visa den gamla damen.
Därefter sa vi hej och tack och jag och hundarna vände hemåt mot Stockholm igen väldigt nöjda
med vårt inköp.
Nu kunde vi lugnt kontakta SKK och tala om att vi hade en fin norsk bunad från Nordland.
Väl hemma provade jag dräkten och kunde konstatera att jag var något för välmående för att
komma i den, dessutom var jag lite för lång för längden på kjolen.
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Ett snabbt samtal till Anette Virhage och med lite vädjan och övertalning lovade hon att ställa
upp och representera Norge och Norsk lundehund i finalringen.
Nu återstod jobbet med att få ihop rasmontern. Som tur är så har vi en ganska bra monter sen
ett par år tillbaka. Vi har fina vepor med härliga bilder på lundehundar tagna på bland annat
Väröy av Magnus Enger, kennel Lundtola, Norge.
På vepornas bilder kan man bland mycket annat se Måstad med det höga fjället i bakgrunden
där lundehunden förr i tiden hämta lunnefågel till sin ägare, den smala vägen till Måstad som
ringlar sig fram över fjällkammen och en härlig liten valptass som visar alla lundehundens tår. I
montern finns också ett litet väldigt enkelt ihåligt berg i ena hörnet, där kan hundarna söka
skydd då det tröttnat på alla klappande händer, en sittgrupp och ett bord för att visa klubbens
profilartiklar. Runt montern är ett staket för att hålla hundarna inne och besökarna ute ur
montern.
Komplett
Efter att ha packat in allt i bilen for jag mot Stockholmsmässan. Där mötte Anette Virhage och
min äldste son upp och tillsamman skulle vi bygga monter. Anette skulle också träna för
uppvisningen i finalringen tillsammans med de andra nordiska raserna, och prova folkdräkten.
Skulle den passa? Folkdräkten var som gjord för Anette och passade henne väldigt bra och
tillsammans med lånade folkdräktsskor var det helt komplett.
Att vara på mässan under inflyttningskvällen är en kul upplevelse. Det är ett tempo som inte går
av för hackor, alla jobbar på för att få allt färdigt. Att gå runt och titta på alla kreativa rasklubbar
och deras monter bygge är både roligt och inspirerande, man blir imponerad av vad man kan
göra på 3x2 meter och som anknyter till den ras man har. Men det är en sak att bygga upp och
en annan att riva. När man ska riva det hela ska det helst gå snabbt och lätt, jag undrar om alla
tänker på det.
När allt var på plats i vår monter hade klockan blivit ganska mycket och vi lämnade mässan för
att återkomma nästa dag.
Under lördagen bedömdes lundehundarna och den dag då lundehunden bedöms var det också
flest folk på plats som är intresserade av vår ras. Trycket på montern var emellan åt rätt stort
och ni som stod i montern gjorde ett verkligt bra jobb liksom de hundar som oförtröttligt lät sig
klappas och visas upp. Mountjoy Xofistikerade Xonja gör verkligen bra reklam för rasen när hon
ligger på bordet och fångar förbipasserandes intresse.
Speciella tassar
Många frågor handlar om lundehundens speciella tassar med tumme på framtassen och
dubbelsporrar bak. Varför de är så viga, kan stänga sina öron och så vidare; egenskaper som
inte andra hundar inte har.
Varje dag kl. 12.00 var det rasparad i finalringen, då gällde det att visa upp sin ras i matchande
klädsel. 2007 tog Svenska Lundehundsällskapet hem delad fjärdeplats med våra kusiner från
Norge, Norsk buhund. Men i år när vi visade våra hundar i rasparaden med förare i klädd norsk
bunad från Nordland, blev det tyvärr ingen placering för lundehundarna.
Direkt efter bedömningen i C-hallen var det dags för uppvisning i finalringen, som tur var hann vi
med att rasta gänget av hundar som skulle vara med. En kisspöl i strålkastarljus hade ju inte
varit så lyckat. Efter en pirrig väntan var det dags för Anette och hundarna att gå in i ringen
tillsammans med övriga nordiska raser och förare i sina fina folkdräkter. En pampig uppvisning
var det med fin musik och små filmsnuttar på jumbotronen från varje nordiskt land. Anette och
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våra hundar skötte sig jättebra och visst applåderades det lite extra när Norge stod i
strålkastarnas sken.
Efter uppvisningen var det utdelning av bragdhund, årets narkotikahund och årets polishund
innan de nordiska raserna skulle bli överraskningsmoment för våra junior handlers.
Ungdomarna fick 20 minuter på sig att träna med sin tilldelade hund och det var verkligen kul att
stå vid ringside och se vilka underverk man kan göra med en hund när man är proffs. Efter att
ha fått tillbaka uppvisningshunden återvände vi till vår rasmonter medan Anette tillsammans
med övriga förare i folkdräkt skulle agera placeringskon och bistå de tävlande under
gruppfinalerna.
Söndagen på mässan såg i stort sätt likadan ut som lördagen förutom att vi inte hade någon
utställningsbedömning att passa. När finaltävlingarna för Best in show pågick som värst och de
flesta besökare dragit sig hemåt vid 17-tiden började vi riva montern. Efter att ha hittat en vagn
att packa allt material på börjar vi plocka ner vår rasmonter för denna gång och efter att ha
kontrollerat att vi inget glömt kör vi det hela till bilen för inpackning och transport hem.
Hund 2008 var över för detta år och vi tackar alla er som ställde upp i montern och gjorde
reklam för vår ras, kanske ses vi på Hund 2009 igen.
Anette Virhage och Cecilia Obitz
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ÅRETS CERT/CACIBVINNARE 2008

Atla Skaldsdottir (foto: Gunn Tove Ormset)
S66487/2006
född: 2006-02-26
Ålvisheims Illuge Skald * Fröy av Vinterskogen
uppf. Dagrunn Maehlen ägare: Johanna Olsson
Hässleholm 2008-05-17 Gunnar Nymalm
CERT SUCH
Ransäter
2008-07-26 Marja Talvitie
CACIB

INT FIN EST LV S UCH FinJV-03 NORDV-05 FINV-06 EUV-06
Bolero (foto: Jaana Loppukaarre)

Älvsjö

FIN19878/03
född: 2003-02-18
Silversound´s Daddy-Cool * Eir
uppf. Ulla Vilen
ägare: Jaana Loppukaarre
2008-03-23 Dan Ericsson
CERT CACIB SUCH
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Boromir Tekla Trollfaxe (foto: Siv Kvarnström)
S55221/2003
född: 2003-09-24
Pluto * Boromir Målfrid Månfaxe
uppf. / ägare: Siv Kvarnström
Älvsjö
2008-03-23 Dan Ericsson
CERT
Norrköping 2008-05-31
Arne Foss
CERT CACIB

S LT UCH
Cliffhanger Faust (foto: Anneli Rosenberg)
FIN13499/08
född: 2005-10-27
Balder *Cliffhanger Eowyn
uppf. Bays & Pederson
ägare: Anneli Rosenberg
Köping
2008-04-19 Mona K-Selbach
CERT
Norrköping 2008-08-16 Tino Pehar
CERT
Nyköping
2008-08-17 Rony Doedijns
CERT CACIB SUCH

35

Eriksro Chic Magic
S42753/2006
född: 2006-04-07
Skreppeng´s Tommy Tigergutt * Eriksro Valencia Verona
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Malin Sjöström
Ransäter
2008-07-26 Marja Talvitie
CERT CACIB

S FIN UCH
(foto: Anneli Rosenberg)
Eriksro Chic Michelle
FINER25245/04
född: 2006-04-07
Skreppeng´s Tommy Tigergutt * Eriksro Valencia Verona
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Sofia Enros
Göteborg
2008-01-05 Ove Germundsson
CACIB
Norrköping 2008-08-16 Tino Pehar
CERT
Nyköping
2008-08-17 Rony Doedijns
CERT CACIB
Stockholm 2008-12-06 Hans-Åke Sperne
CERT SUCH
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Eriksro Fagra Fabian

(foto: Anneli Rosenberg)
S59962/2007
född: 2007-04-07
Eriksro Luriga Ludwig * Cliffhanger Elois of Eriksro
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Sirpa Juslenius
Almare Stäket 2008-07-05 Hans Almgren
CERT

Eriksro Hemliga Eva

(foto: Anneli Rosenberg)
FIN17553/06
född: 2005-12-25
Trofast av Vinterskogen * Mountjoy Ultra Eriksro
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Laila Kankare-Holm
Västerås SKK 2008-04-20 Tuula Pratt
CERT
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S FINUCH
(foto: Anneli Rosenberg)
Eriksro Luriga Ludwig
S28459/2006
född: 2005-04-18
Skreppengs Tommy Tigergutt * Mountjoy Ultra Eriksro
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Annika Ågren
Högbo Bruk 2008-09-07 Kirsi Laamanen
CACIB

NORDUCH
Eriksro Mirakel-Ladyn
(foto: Anneli Rosenberg)
FIN37625/03
född: 2003-08-22
Trofast av Vinterskogen * Sweet Lady Luci
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Gunn Tove Ormset
Österbybruk 2008-05-24 Nina Karlsdotter
CERT SUCH
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FIN UCH
Eriksro Ofeigstad Veiga (foto: Nina Lajunen)

Piteå

FIN28909/06
född: 2006-03-25
Tja-Tir´s Viljar * Eriksro Cruella
uppf. Anneli Rosenberg
ägare: Nina Lajunen
2008-05-31 Anita Lindroos
CERT CACIB

FIN S UCH EUV-06
Goblin Bessy Borghild (foto: Annina Aula)

WW-08

FIN41412/01
född: 2001-10-19
Recknagel Geirmuueni * Goblin Anna Wain
uppf. Sarianne Väisänen ägare: Pia Suopanki
2008-07-06 Christen Lang
CERT CACIB
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SUCH

NORDUCH ESTJV-07
Heike Av Vinterskogen (foto: Lillemor Böös)
N16220/06
född: 2006-07-07
Eriksro Lunde-Fenris * Leika av Vinterskogen
uppf. Ingvild Espelien
ägare: Gunn Tove Ormset
Österbybruk 2008-05-24 Nina Karlsdotter
CERT
Sundsvall
2008-05-25 Harto Stockmari
CERT
WW-08
2008-07-06 Christen Lang
CACIB
Sundsvall
2008-10-11 Jörgen Hindse
CERT SUCH

NordJV-07
Kung Sunes Lovis (foto: Anneli Rosenberg)
S69106/2006
född: 2006-12-08
Mountjoy Spralliga Sune * Huldra av Vinterskogen
uppf. / ägare: Maria Hedström
Köping 2008-04-19 Mona K-Selbach
CERT
Avesta 2008-06-14 Torbjörn Granheim
CERT CACIB
Almare Stäket 2008-07-05 Hans Almgren
CERT
Högbo Bruk 2008-09-07 Kirsi Laamanen
CERT CACIB
Sundsvall SKK 2008-10-11 Jörgen Hindse
CERT CACIB
Sundsvall SSUK 2008-10-12 Kari Hansen Granaas
CERT
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Lhaxy´s Olivia (foto: Monika Ölen-Krüger)
S45730/2007
född: 2007-01-27
Pinken Saiton av Fjelleng * Tuva Geira-Datter
uppf. Rotvold Bjornar O. ägare: Monika Ölen-Krüger
Göteborg
2008-01-05 Ove Germundsson
CERT
Vänersborg 2008-06-07 Rajko Rotner
CERT CACIB
Borås
2008-06-28 Kari Hansen Granaas
CERT
Tvååker
2008-07-12 Nils Molin
CERT

DKCH KLBCH DKKV06 DKKV07 DKJUBV07 KLBV07 SCH DKKV08 INTCH KBHV08
NORDV08 KLBV08
(foto: Estrid Heldager)
Lövheims Forseti

Malmö

DK10187/2005
född: 2005-03-04
Santo * Lövheims Audhumbla
uppf. Gerd Haugen
ägare: Estrid Heldager
2008-03-15 Per-Erik Wallin
CERT CACIB SUCH
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Mountjoy Busiga Barbro (foto: Jill Vahlqvist)
S12395/2007
född: 2006-12-05
Cliffhanger Daniel * Mountjoy Snofsiga Selma
uppf. Monika Jansson
ägare: Inger Vahlqvist
Tvååker 2008-07-11 Kresen Scheel
CERT
Sofiero 2008-09-14 Terje Lindström
CERT CACIB

S FIN UCH SV-04
Mountjoy Spralliga Sune (foto: Anneli Rosenberg)
S41244/2002
född: 2002-06-14
Amled * Silversound´s Gee-Gee
uppf. Monika Jansson
ägare: Maria Hedström
Avesta
2008-06-14 Torbjörn Granheim
CACIB
Sundsvall
2008-10-11 Jörgen Hindse
CACIB
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Mountjoy Xofistikerade Xonja (foto: Anneli Rosenberg)
S59857/2004
född: 2004-09-10
Trofast av Vinterskogen * Mountjoy Snofsiga Selma
uppf./ägare: Monika Jansson
Askersund
2008-08-09 Per-Erik Wallin
CERT CACIB
Växjö
2008-11-02 Espen Engh
CERT CACIB

DK S UCH KBHV-06
(foto: Mary Kvarnström)
Nysom Lita-Lola

Malmö

DK14860/2004
född: 2004-07-02
Ulfrigga Lundes Eske * Boromir Elva Eldrimner
uppf. Jytte Nysom
ägare:
2008-03-15 Per-Erik Wallin
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CERT CACIB SUCH

DKUCH NORDJV-08
Paluna´s Gere Sarason (foto: Mary Kvarnström)
S56534/2007
född: 2007-05-21
Bobby * Paluna´s Sara Heradatter
uppf. Liv Skjervik
ägare: Mary Kvarnström
Borås
2008-06-28 Kari Hansen Granaas
CERT
Sundsvall
2008-10-12 Kari Hansen Granaas
CERT

N S UCH
Paluna´s Mime Herason (foto: Gunn Tove Ormset)

Sofiero

N13453/05
född: 2005-05-16
Dykebo´s Miklagard * Linesvikens Hera
uppf. Liv Skjervik
ägare: Hans Arvid Öberg
2008-09-14
Terje Lindström
CERT CACIB SUCH

44

S UCH
Skreppeng´s Peer Gynt (foto: Anneli Rosenberg)

Skara

S10790/2004
född: 2003-09-05
Lövheims Alsvinn * Ulfrigga Lundes Gyda
uppf. Laila Myrvold
ägare: Tina Gustavsson
2008-05-10 Johnny Andersson
CERT SUCH

JWW-08
Trodli-Skogens Trym Runasönn

(foto: Anneli Rosenberg)
N12240/07
född: 2007-04-29
Rimfakse * Paluna´s Runa
uppf./ägare: Torild Olsen
WW-08
2008-07-06 Christen Lang
CERT
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INT NORDUCH
Urda

(foto: Unni Hofstad)
N15940/98
född: 1998-05-28
Varg * Lunda
uppf./ägare: Unni & Eiliv Hofstad
Gällivare
2008-06-21 Ing-Marie Hagelin
CACIB

Ålvisheims Lin Lykke Hedesdotter

(foto: Gunn Tove Ormset)
S55642/2007
född: 2006-12-29
Svix av Vinterskogen * Ålvisheims Hede Skjoldmöy
uppf. Unni & Eiliv Hofstad ägare: Johanna Olsson
Ransäter
2008-07-27 Eivind Mjaerum
CERT
Ronneby
2008-08-10 Liz-Beth Liljeqvist
CERT
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S UCH
Öskatens Tindra
S16029/2005
född: 2005-02-04
Mountjoy Spralliga Sune * Molly
uppf. Åsa Englund
ägare: Ingegerd Hinders
Stockholm 2008-12-06 Hans-Åke Sperne
CACIB

S UCH
Mountjoy Vilda Ville
S51554/2003 född: 2003-08-23
Tja-Tir´s Viljar * Silversound´s Ella-Cinderella
uppf. Monika Jansson ägare: Anki Karlsson
Svenstavik 2008-08-02 Boo Lundström
CACIB

S UCH
Unni Lunda
S23150/2006 född: 2005-11-28
Balder * Sonja
uppf. Janne Elin Haustreis ägare: Maria
Ragnarsson
Sundsvall 2008-05-25 Harto Stockmari CERT
SUCH
Öskatens Tassan
S16030/2005 född: 2005-02-04
Mountjoy Spralliga Sune * Molly
uppf. Åsa Englund ägare: Karin Zelmerlööw
Älvsjö 2008-03-23 Dan Ericsson CACIB

Lundetuvans Idun Rynkerose
S14673/2007 född: 2007-01-07
Två Kronors Berra * Lundesmias Moa
uppf./ägare: Maria Ragnarsson
Vännäs 2008-06-14 Tuula Pratt CERT
CACIB
S UCH
Lövheims Hlora
S51025/2006 född: 2006-02-27
Loke * Lövheims Edda
uppf. Gerd Haugen ägare: Laila Wiberg
Skara 2008-05-10 Johnny Andersson CERT
SUCH
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Elin Müller på promenad sonen Oscar i barnvagnen och labradorerna Danza och Dixie samt lundehundarna Mira och Brakar (skymd)

Nanny Mira rapporterar....
Mira heter jag och bor med min två- och fyrbenta flock i ett litet hus intill skogen. Jag är förutom
Norsk lundehund; en äkta prinsessa på ärten och världens bästa barnvakt. Enligt mig själv kan
tilläggas.
Jag ska ta det hela från början. En vacker dag i våras i maj månad hände något mycket märkligt
med min matte. Hon började plötsligt jämra sig och böja sig konstigt, jag hade nog märkt att hon
inte var som vanligt för hon hade blivit väldigt tjock om magen, så pass att jag inte ens fick plats
i hennes knä. Dessutom hade husse och matte packat en väska som jag minsann höll koll på,
snart skulle vi nog åka på semester. Så fel jag hade....
Den där vackra majkvällen åkte husse och matte iväg utan mig och mina flockkamrater. Vi var
faktiskt ganska oroliga, för matte var i det närmaste okontaktbar och sa knappt hejdå. Det tog
inte en så lång stund förrän gammelhusse kom och hämtade hem oss till gammelmatte, hos
dem är vi ofta och blir lite extra bortskämda.
Märklig varelse
Så kom dagen då vi fick åka hem igen. Lycklig som en lärka sprang jag runt på tomten och
pussade och kelade med matte och husse, allt var som vanligt trodde jag. Jag tyckte nog att jag
kände en lite annorlunda doft, det luktade gott men jag hade ingen aning om var det kom ifrån.
Väl inne så låg där en liten märklig varelse och gnydde så smått. Danza, som är en labrador
och den äldsta hunden i vår flock, fick gå fram först, hennes tunga vispade runt som en elvisp
och hon mumlade något om "bebis" som skulle tvättas rent ordentligt.
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Matte fick säga till att vi inte fick slicka utan bara nosa. När det var min tur att gå fram var jag lite
pirrig, vad är en "bebis" och vad gjorde den hemma hos oss?! Jag gjorde min hals så lång som
möjligt och sträckte mig fram för att nosa, det gäller att ta det lite försiktigt när man inte vet vad
man har framför sig. Plötsligt kom det mest gastkramande skrik jag någonsin hört, kan tillägga
till alla mina lundehundsvänner att våra skall/yl är ingenting i jämförelse, tycker åtminstone jag
själv.
Matte tog upp skrikbebisen och satte sig i soffan, själv sprang jag ut ur rummet tillsammans
med de andra hundarna som också tyckte att det var ett förfärligt ljud. Danza, som själv har fått
15 valpar intygade att ingen av hennes valpar har någonsin pipit så högt. Jag kunde inte låta bli
att undra vem som vill ha en sån där liten bebis som ständigt bärs runt av matte eller husse och
plötsligt börjar skrika helt utan anledning.
Korg på hjul
En annan förändring var att nu skulle en stor korg på fyra hjul följa med på våra promenader. Vi
som var vana att gå ut på baksidan av tomten utan koppel rakt ut i skogen. Där gick det dock
inte att dra korgen på fyra hjul så nu fick vi ta på koppel och gå ut på gatan för att sedan gå ut
på gångvägar istället. Korgen på hjul hade en ständig förmåga att rulla på mig i bakhasorna,
matte påstod att det var jag som ständigt gick framför vagnen, hm.
Vad som var väldigt roligt var att vi plötsligt fick mycket besök, mattes och husses alla vänner
kom hem till oss. De sa kommentarer som: ”Va söt, så fin, så gullig, så snäll och alldeles
underbart ljuvlig.” Det var ju självklart att de pratade om mig, jag strök mig längs deras ben
precis som vi lundehundar gör när vi får rätt sorts uppmärksamhet och kel. Konstigt nog var
bebisen med på ett hörn i dessa sammanhang men det måste ha varit slumpen.
Sommaren gick och bebisen var fortfarande kvar, mina tre flockkamrater fjäskade för bebisen
och tycktes älska att sitta nära och lukta på honom. Till och med Brakar, min rasfrände, betedde
sig som om han funnit sitt livs kärlek, han kunde lägga sig bredvid babysittern och sova där tills
bebisen lyftes upp. Själv var jag ständigt på min vakt för ett bebisvrål som kunde dyka upp
precis när som helst.
I slutet av sommaren exakt tre månader efter bebisens ankomst hände min hittills livs största
upplevelse, jag blev mamma! Jag hade ju varit med om en flört på försommaren. Kan berätta att
jag fick träffa flera kavaljerer, men ingen tycktes bli så kär att det gick hela vägen......Jag minns
mattes desperation (hon ville verkligen att jag skulle träffa mina drömmars man) Helt sonika for
hon till Åland och hämtade hem honom. Det var kärlek vid första ögonkastet, matte hann knappt
släppa ut honom från bilen förrän vi fann varann. Dagen efter var det roliga slut och då var han
mer intresserad av min flockkamrat labradoren Dixie som också börjat löpa. Där tog dock det
roliga slut för hans del för såna valpar ville matte tydligen inte ha.
Ett marsvin
Nåväl, jag fick den sötaste vackraste lilla valp man kan tänka sig, någon nämnde att hon såg ut
som ett marsvin men det örat lyssnade jag inte på. Jag tvättade, putsade, diade, värmde och
vakade över henne dygnet runt i början. Ju äldre hon blev ju mer lekte vi och de andra
flockkamraterna fick också vara med. Så kom dagen när hon skulle flytta hemifrån till sin nya
familj som längtade så mycket efter henne. Behöver jag nämna att det blev ganska tomt här
hemma...
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När hösten gick över till vinter hade bebisen vuxit en hel del. Han satt ofta på en filt och lekte
med sina leksaker. Jag upptäckte att han faktiskt skrattade så fort jag gick förbi. Matte och
husse sa att ingen fick bebisen att skratta så mycket som jag. Nu började jag ändra inställning
att han kanske inte var så tokig ändå den där bebisen.
Mina flockkamrater går numera i en båge runt bebisen, de påstår att hans nypor är ganska
hårda. Själv älskar jag när hans små händer borrar in sig i min päls och hur han skrattar så att
han nästan kiknar när jag ger honom små pussar i nacken.
Nu är det jag som ligger bredvid honom när han leker och jag sitter alltid nedanför hans barnstol
när han äter. Det kan ju trilla ner ett kladdigt rån eller så och då är man ju inte sämre än att man
hjälper matte att städa upp på golvet.
Vi hundar får inte röra bebisens leksaker, det har matte talat om på skarpen och vi har ju
faktiskt våra egna saker. Ibland ser dock bebisens leksaker väldigt frestande ut.

Vid ett tillfälle kunde jag inte låta bli, jag fick tag på en liten plastsak med en sorts gummiplupp.
Wow! Det var den bästa sak jag någonsin haft.
Sekunden efter tittade matte upp och såg mig. Oj, vi som inte får röra bebisens saker. Konstigt
nog så började hon gapskratta. Ibland är människor svåra att förstå sig på.
Även en prinsessa på ärten har sina böjelser och i mitt fall är det: nappar!
Elin Müller
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Under åren har följande hundar fått inteckning i
Tor & Etnas VP för bästa tassar:
1982 Int & NordUch NordV-79-80 Andrimne
Äg. Björn Niklasson, på Skoklosters utställning där 8 hundar deltog
1983 S & NUCh Havamals Duratro
Äg. Björn Niklasson, på SSDs Rotebroutställning där 13 hundar deltog
1985 NordUCh Charmör av Åsen
Äg. Pia Aspegren
1989 Stugåsens Lova
Äg. Maud Olsson
1993 S & NUCh Vest’s Dante
Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Komethallen, Veddesta,
1993-10-30, där 8 hundar deltog
1994 S & NUCh Vest’s Dante
Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Eurostop Arlanda,
1994-11-19, där 6 hundar deltog
1995 Ingen utdelning, endast 3 hundar deltog på SSD Derby-utställning i
Solnahallen 1995-11-18
1996 S & NUCh Vest’s Dante
Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Eurostop Arlanda,
1996-11-16, där 8 hundar deltog
1997 S & NUCh Vest’s Dante
Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Solnahallen
1997-11-16, där 5 hundar deltog
1998 Ingen utdelning, endast 2 hundar deltog på SSD Derby-utställning i
Solnahallen 1998-11-21
1999 S & NUCh Boromir Håvard Hrimner
Äg. Barbro & Hans Gustavsson, på SSDs utställning i Solnahallen
1999-11-21, där 5 lundehundar deltog
2000-2005

Ingen utdelning
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2006 SUCh Ask
Äg. Barbro & Hans Gustavsson, på SSUKs utställning i Köping
2006-04-22, där 6 lundehundar deltog
2007 SUCh Två Kronors Berra
Äg. Sofie Weibull, på SSUKs utställning i Sundsvall
2007-10-07, där 5 lundehundar deltog
2008 Ingen utdelning, endast 2 hundar deltog på SSUKs utställning i
Ransäter 2008-07-27
Statuter för Tor & Etnas VP för bästa tassar:
Priset utdelas en gång om året under förutsättning att minst 5 hundar, som erhållit lägst 2:a pris i
officiell klass, tävlar om detsamma. Priset tillfaller för alltid den lundehundsägare som erövrat 10
inteckningar med minst 4 olika hundar. Samtliga måste vara svenskägda - 2 måste även vara
svenskfödda.
Priset instiftades 1982 av Leif och Gun Sundman till minnet av:
* NORDUCH Lobergets Tor född: 1977-06-11
* Etna av Enerhaugen född: 1978-06-07

Vandringpriset
TOR & ETNAS VP TILL BÄSTA LUNDEHUNDTASSAR
kommer att delas ut vid SSUK:s utställning i
Västerås/Köping den 25 april 2009.
Statuter för vandringspriset:
Priset utdelas en gång om året under förutsättning att minst 5 hundar, som erhållit lägst 2:a pris i
officiell klass, tävlar om detsamma. Priset tillfaller för alltid den lundehundsägare som erövrat 10
inteckningar med minst 4 olika hundar. Samtliga måste vara svenskägda - 2 måste även vara
svenskfödda.
Priset instiftades 1982 av Leif och Gun Sundman till minnet av
* NORDUCH Lobergets Tor
*Etna av Enerhaugen
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född: 1977-06-11
född: 1978-06-07

Lego på rally-lydnadskurs

”På morgonen den 8:e november stod det rally-lydnad i min och Legos (Frontpage Legolas)
almanacka. Ingen av oss visste då riktigt vad det innebar. Hade endast lite korta, diffusa
aningar om vad som komma skulle den helgen.
Det lilla jag hade hört från andra fick mig att nicka gillande så spänningen var stor och
förväntningarna höga när Lego och jag klev in i ridhuset där kursen hölls.
Vi insåg snabbt att det var mycket att hålla reda på. Massor av skyltar med konstigt pilar åt än
det ena och än det andra hållet. Kopplet får inte vara sträckt, man får visa, peka, ropa, tjoa och
peppa, men inte röra hunden. Det är viktigt att hunden är uppmärksam på sin förare, många
snabba, snäva svängar kräver en uppmärksam och alert hund.
Och det viktigaste av allt, alla uppmaningar ska vara positiva! Inget ”nejande” med skarp röst.
Hunden ska tycka att det är roligt och visa det med hela sitt kroppsspråk.
Lego fattade snart galoppen och moment efter moment lärdes in. I nybörjarklass finns det totalt
31 olika moment, en hel del att hålla reda på med andra ord. Momenten kan vara så enkla som
att hunden ska sätta sig ner när man stannar vid ”sitt-skylten” eller följa med i en slalom med
bibehållen fotposition. Sen finns det en hel del mer komplicerade moment som att hunden ska
sätta sig framför föraren med nosen mot föraren, för att sedan vandra ett varv runt föraren
medsols, följt av att den ska återuppta fotposition sittande. Med fotposition menas att hunden
ska befinna sig på förarens vänstra sida och får inte hamna mer än 0,5 m framför, åt sidan eller
bakom föraren.
Det som vi hade absolut svårast för var tempoökning. Det innebär att man mellan två skylta ska
visa en tydlig ökning av tempot, alltså springa. Det som hände var att det var mest jag som
ökade takten medan Lego bibehöll sin lunk. Detta har vi idag tränat mycket på och Lego har
definitivt fått upp farten.
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Momenten blev fler och fler
och blev ganska snabbt till en
hel bana. Vi fick komponera
egna banor som dom andra
kursdeltagarna fick ta sig
igenom.
Mycket lärorikt att få bygga
ihop egna banor där man själv
fick komma på olika svåra
kombinationer och kluriga
ingångar.
Hela helgen avslutades med
att instruktören Sofia Angleby,
som även är utbildad domare
inom rally-lydnad, byggde upp
en bana precis så som det kan
se ut på tävling. Den fick alla
sedan ta sig igenom medan
hon räknade poäng. Ingen
tävling, mer för att vi skulle få
en känsla för vad som krävs
för att bli godkänd.
Självklart klarade jag och Lego
banan galant och såg genast
fram emot första tävlingen.
Idag har vi ännu inte kommit
iväg på vår tävlingsdebut.
Rally-lydnad är en relativt ny
sport som kämpar för att bli
officiell.
Tävlingsarrangörerna växer inte på träd, vilket gör att antalet tävlingar, inom rimligt avstånd, inte
är så många.
Vi tränar dock, om inte hela banor, så i alla fall enstaka moment nästan varje dag. Så när en
lämplig tävling dyker upp så är vi redo att starta!
Rally-lydnad är kalaskul och fungerar för alla raser. Ett utmärkt sätt att aktivera sig tillsammans
med sin hund. Även om man inte har tävlingsambitioner så är det ett utmärkt sätt att öva upp
hundens fokus och uppmärksamhet på sin förare.
Rally-lydnadshelgen var mycket inspirerade och krävde massor av tankeverksamhet av oss

”

båda. Den söndags kvällen var det ingen av oss som hade några sömnproblem.
Varma rally-hälsningar från Lena och Lego.
Fotnot: för mer info. gå in på www.rally-lydnad.se

kennel ERIKSRO

Best In Show

4 kombinationer bestående av 4 likvärdiga tikar.
E. Chic Michelle, E. Stojiga Sandy, E. Ivriga Isa, E. Hemliga Eva
BIR & BIS- uppfödargrupp i Rauma
rasdomare: Paula Heikkinen-Lehkonen, gruppdomare: Tuula Savolainen
Under 2009 planeras att para följande tikar:
S Fin Ch. Eriksro Chic Michelle
Lövheims Hamingja
Nord Ch. Cliffhanger Elois of Eriksro
Soga av Vinterskogen

Eriksro Ivriga Isa
BIS-2 valp, Högbo Bruk
BIR CERT Rauma
ägare: T & P Rosseau, USA
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Eriksro Hemliga Eva & Eriksro Stojiga Sandy
Anneli Rosenberg * Tallvägen 4-6 A 5 * 22150 Jomala
www.eriksro.com anneli.rosenberg@aland.net
+358-18-13703 / +358-457-3433906

Bella 8 mån
Foto: Diddi Svartsjö

