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Snart sommar… 
 

Nu är sommaren snart här och många håller säkert som jag på att planera semestern. I år 
kommer delar av vår familj att åka på semester norröver med siktet inställt på Norska 
Lundehund klubbens ras- och utställningsträff på Väröy.  
 

Det ska bli en härlig och spännande upplevelse att få se och uppleva Väröy på plats och jag 
hoppas att vädrets gudar är på soligt humör under den vecka som träffen är. Vi är flera från 
klubben som ska åka så jag kan nästan lova att det i nummer tre kommer ett utförligt reportage 
från Väröy. 
 

Jag vill uppmana dig att vika helgen 29-30 augusti för klubben och komma till vår egen 
utställning och träff på Lunedets camping i Karlskoga.  
Klubbens utställning är till för alla medlemmar och deras Lundehundar och det är ett utmärkt 
tillfälle att prova på det här med utställning för dig som aldrig ställt ut din hund förut. Här får du 
hjälp med tips och råd innan bedömningen för att kunna visa din hund på bästa sätt. Jag 
hoppas att just du kommer till Karlskoga och att vi får en trevlig dag med mycket 
Lundehundsprat. 
 

För en tid sedan hade vi årsmöte i klubben och jag får tacka för förtroendet att vara klubbens 
ordförande i ytterligare ett år. Jag vill också framföra ett stort tack till Eva Pretkelis för hennes tid 
i styrelsen och samtidigt hälsa Maria Hedström välkommen till styrelsen. 
 

Till sist vill jag och styrelsen önska er alla en härlig sommar med mycket sol, lagom med regn 
och många härliga upplevelser tillsammans med er Lundehund. 
 
Ha det gott  
 
Cecilia Obitz, ordförande 
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Hickade du till när du såg Ludde på första sidan i sin svarta t-shirt med vit fluga?  
 
Lugn, bara lugn. Ludde har inte kläder på sig till vardags, inte heller till fest. I vanliga fall springer 
han runt precis som han är skapad. 
 
Bilden är nämligen tagen i samband med ett reportage om hundkläder där Ludde var modellen.  
Han uthärdade stoiskt att bli påklädd diverse underliga plagg, men visade tydligt hur lättad han var 
när klädprovandet var över. 
 
Att klä på en hund kan möjligen försvaras om det är bistert kallt ute eller om det rör sig om en 
nakenhund.  
 
Nog om detta.  
 
I det här numret kan du läsa om Björne som älskar att gräva gropar och om Ville som erövrade 
Småland och sin mattes hjärta. Vi slår ett slag för klubbens inofficiella utställning i Karlskoga 29 
augusti, ett bra tillfälle att träffas och prata lundehund och lära känna nya lundehundsägare.  
 
I nästa nummer som kommer i september blir det ett fylligt reportage med bilder från sommarens 
stora begivenhet - lundehundsträffen på norska Vaeroy. Nåt att se fram emot! 
 
Annika Ågren och Maria Hedström 
Redaktionen 
 
 
 
 
 
 
 

Uställningskritik och resultat 
 
Styrelsen har beslutat att i fortsättningen inte längre publicera utställningskritk och resulat i 
Lundehunden. 
 
Däremot finns materialet tillgängligt som pdf-fil och vill du ha resultaten för 2007 och 2008 kan du 
få det mejlat till dig. Hör av dig med namn och adress till slslundehund@yahoo.se. 
 
Vill du få resultaten på papper, vänd dig till Cecilia Obitz, tel 08-541 370 47 
 
 

4

mailto:slslundehund@yahoo.se


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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Avelskommittén 
 
 

Just nu jobbar vi med ett nytt domarkompendium som ska 
ligga till grund för den domarkonferens som ska hållas i år av 
SSUK, vår specialklubb. Det är ett viktigt och ansvarsfullt 
arbete, som vi jobbar mycket seriöst med.  
 
Vi förbereder också medlemsträffen/rasmötet i september ( se 
annons på annan plats i tidningen). Den vänder sig till 
uppfödare, hanhundsägare och till dig som har stort intresse 
för lundehund.  
 

Vi kommer att gå igenom vårt RAS, som är den ras-strategi 
som är riktlinjen för vårt gemensamma avelsarbete, mål och 
framtid för rasen. Vi kommer även att tala om hälsa och hur 
våra lundehundar är mentalt. Lite juridik och bestämmelser 
som är viktigt att vi känner till. Samarbete mellan uppfödare, 
hur kan vi förbättra, hur kan vi förenkla.  
 
Vi vill verkligen slå ett slag för detta möte, om du har möjlighet 
så kom! Vi brukar ha väldigt trevligt och det är alltid lärorikt. 
Fokus kommer att ligga på diskussioner och gruppsamtal.  
 

Titta gärna in på vår plats på hemsidan, www.lundehund.se, 
du hittar oss under Valpar och sedan klickar du vidare till 
Avelskommittén. 
 

6

http://www.lundehund.se/


Vi har två vädjanden till alla som är lundehundsägare: 
 
Vi har fått indikationer från utställningsdomare att våra 
lundehundar har dåliga bett. Vi har ansökt hos SSUK att alla 
domare ska inventera och beskriva betten på alla utställda 
hundar, men vi har fått avslag.  
 
Så vi behöver verkligen din hjälp. När du nästa gång går till 
veterinären i något ärende, be din veterinär kolla vad för slags 
bett din lunde har och skriva ett enkelt intyg om vilket bett din 
hund har, om det saknas några tänder och vilka i så fall, och 
om det är några oregelbundenheter i bettet.  
 

Ta en kopia och skicka till:  
Monika Jansson, Dyvingegränd 3 2tr, 163 63 Spånga, eller 
maila till monika.jansson2yy@comhem.se på så sätt får vi ett 
underlag att lägga fram till SSUK och SKK om betten på vår 
ras.  
Självklart noterar vi alla lundehundars bett på SLS-
utställningar men vi behöver fler data så därför behöver vi 
verkligen din hjälp. 
 

Det andra är att du som har en hanhund kanske kan tänka 
dig att låna ut honom till avel. Detta är verkligen jätteviktigt. Vi 
vädjar till dig att skicka in dina uppgifter till vår webmaster, se 
hemsidan. 
 
I övrigt önskar avelskommittén er en underbar sommar med era 
hundar! 
 
 
 
Monika Jansson & Elin Müller 
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Lundehundar + gropar = sant 
 

 
Kveika Emil-Vorbodi ”Björne” i grävtagen. 

 
Mina lundehundar gräver gropar, massor av gropar och med förkärlek 
framför vedboddörren Det ser ut som om Gullivers lilleputtar har kastat lilleputtgranater framför 
dörren.  
 
Groparna har två olika utseenden. En typ är ett runt hål och den andra är avlångt, ungefär som 38, 
39 i skostorlek.  
 

Det runda hålet är ganska harmlöst och om man trampar ner tån i det hålet så brukar man kunna 
återfå balansen med lite steppövningar. Det är de avlånga hålen som vållar vissa besvär. De är 
precis lagom stora för att få ner hela foten i och tillräckligt djupa så att man måste ta ett steg upp 
för att komma till fast mark. 
 
Marken är vattenmättad och hålen blir snabbt fyllda med ytvatten och med lunnisarnas grävande 
bildas det snart en geggig sörja i hålet. Det är mindre trevligt när man känner geggan lägga sig 
tillrätta över skon och om det är en låg sko känner man leran även inuti skon.   
Att gå till vedboden är inga problem, men att ta sig därifrån med famnen full av ved är värre, man 
ser inte marken och man kan ta gift på att man trampar ner i ett avlångt hål och vedfamnen och jag 
ligger hjälplöst utslagna i sörjan, medan lunnisarna skrattar hjärtligt i skydd bakom närmaste 
presenning. 
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Då kan man ju undra varför jag inte lägger igen hålen. Det gör jag, men så fort jag vänder ryggen 
till, som genom ett trollslag så finns dom där igen. Så småningom lär man sig var groparna finns 
och kan gå helskinnad både fram och tillbaka. Men så var det någon av lunnisarna som ville ha 
gratis cirkus så någon grävde en lömsk grop som jag inte såg mellan de andra och jag och veden 
låg och sprattlade igen.  
 
Vad är det då dom gräver efter? Det har jag funderat länge över. Trodde först att det bara var för 
grävandets skull, men det var fel. De letar efter små tunna rötter, jag har smakat på rötterna och de 
smakar sött. Har ingen aning om vad det är för något. Tydligen inget farligt eftersom de ofta äter 
dessa rötter och mår alldeles utmärkt.  
 

I min strävan att bringa ljus över dessa rötter letade jag i 1901 års upplaga av ”Bilder ur lifvet och 
naturen” och hittade något intressant, inte om rötter men att daggmask är en synnerligen delikat 
och nyttig föda. Först ska maskarna läggas i ättika och sen rullas i äggsmet för att sedan gräddas i 
ugnen till läcker gulbrun färg. Och får då den mest retande smak. ”Man kommer att taga ostron och 
sniglar evigt farväl för att pröfva denna nya helsosamma kost!” 
 
Kan vara ett spartips i dessa orostider. 
 
 
Birgitta Blomkvist 
 
 
 
 
 
 

Uppfödare! 
Visst bjuder du dina valpköpare på medlemskap under ett år i klubben? Det kostar dig endast 50 kr 
per valpköpare.  

Mejla in namnen på de nya medlemmarna till kassör Anette Virhage, anette.v@glocalnet.net, och 
betala medlemsavgiften till klubbens pg nr 92 22 57-1. Du kan också skicka namnen via brev till 
Anette Virhage. Berga 17,148 97 Sorunda. 

Dessa uppfödare har under år 2009 bjudit sina valpköpare på ett års medlemskap i Svenska 
Lundehundsällskapet: 

Cecilia Obitz, kennel Utsiraz  

Anna Tanskanen/Camilla Lähde, kennel Little Pimilly´s  

Johanna Ohlsson, kennel Frontpage  

Siv Kvarnström, kennel Boromir  

Maria Hedström, kennel Kung Sunes  

Birgitta Blomqvist, kennel Navahoo´s 
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Månadens trick ”Gå in i duschen” 
 
Det dröjde många år innan jag kom på hur enkelt det är att få hunden att själv gå vill dit jag vill. 
Motivationen bakom mitt engagemang var en ovanligt envis labrador som aldrig självmant tog 
de nödvändiga kliven in i duschen. 
 
Lista först ut hundens favoritgodis 
 
In i badrummet med hunden (som varken behöver eller ska duschas). 
 
Kasta in godisbiten i duschen. Hunden ser men får inte rusa efter. 
 
Säg ”Gå in i duschen” och visa med en handrörelse. Hunden vill ha sin godbit, den kommer 
att ta kliven in för att få den. 
 
Avbryt där, utan ett ord, och gör om ett par gånger nästa dag. 
 
Flytta utgångsläget stegvis. 
 
Gå in i badrummet, in med godiset i duschen. Hunden får följa med och titta eller sitta utanför 
öppen dörr och vänta. 
 
Gå till hunden, vänta några sekunder och säg de magiska orden igen. 
 
Om allt fungerar snabbt och elegant ökar du avståndet från övning till övning. I mitt fall kunde 
jag till slut skicka in labben i duschen från andra sidan gårdsplanen utanför huset. Han slutade 
tycka illa om att bli schamponerad, men gick alltid utan knot in i duschen. 
 
Dessutom, när hunden lärs sig i grunden vad kommandot i grunden innebär (alltså Belöning) 
kan den skickas dit du vill utan att det ligger en godbit på plats. 
 
Skicka hunden (som kan tricket) och ha en medhjälpare som kollar att den verkligen når fram 
till destinationen 
 
När hunden upptäcker att det inte finns en belöning där, kommer den snabbt tillbaka. Då får 
den godbiten. 
 
Gör om flera gånger men ge bara belöningen när hunden kommer tillbaka då du säkert vet 
(tack vare medhjälparen som har en telefon eller hinner ge handtecken) att hunden nått målet. 
 
De flesta hundar inser snabbt att det lönar sig att göra som du säger. 
 
Du kan göra precis likadant var i huset (eller på gården) du vill att hunden ska gå. 
Köket, hallen, korgen, ladan, bilen, grannen, grinden eller någon annan fysisk plats. Hunden 
kopplar snabbt ihop dina ord med vad den ska göra  
  
Peter Ekeström  
                                                        
Saxat ur Härliga Hund nr 11/2008 
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Beslut från årsmötet och det konstituerande 
styrelsemötet 29 mars 2009 

 
o Cecilia Obitz omvaldes till ordförande för ytterligare ett år. 
Eva Pretkelis hade avböjt omval och i stället valdes Maria Hedström till ny styrelseledamot på 
två år. Elin Müller omvaldes på två år liksom suppleanten Monika Ölén Krüger. 
 
o Annika Ågren valdes till ny sekreterare. 
 
o Nästa år, 2010, höjs medlemsavgiften med 25 kr till 225 kr per år för huvudmedlem och 75 kr 
för familjemedlem.  
 
o En grupp bestående av Anna Tanskanen, Camilla Lähde, Anneli Rosenberg och  
Maria Hedström fick i uppdrag att göra ett förslag till nya regler för tävlingen Årets Lundehund. 
Gruppen ska senast 31 december i år lämna sitt förslag till styrelsen. 
 
o Vandringspriset Årets Lundehund 2008 delades ut till Kung Sunes Lovis,  
ägare Maria Hedström. 
Fyra aktivitetsdiplom delades ut: Eriksro Chic Magic, ägare Malin Sjöström för agility.  
Kung Sunes Lovis, ägare Maria Hedström, Mountjoy Spralliga Sune, ägare Maria Hedström och 
Eriksro Luriga Ludwig, ägare Annika Ågren, samtliga tre för godkända MH. 
 
 

 
Årets Lundehund 2008 blev Kung Sunes Lovis, ägare Maria Hedström 
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Fläckvis hårlöshet 
 
 
I samband med klubbens årsmöte 29 mars föreläste veterinären Kerstin Bergvall om pseudopelade, 
d v s hårlöshet som en del av våra lundehundar drabbas av.  
 

Kerstin är en av endast sex veterinärer i Sverige som också är hudspecialist, dermatolog. Efter att ha 
mött många lundehundar i sitt arbete med denna speciella fläckvisa hårlöshet har Kerstin börjat intressera 
sig för vår ras som drabbas av denna speciella hårlöshet som också finns hos människa. 
 
Kerstin har hittills undersökt 18 Lundehundar, ett alldeles för litet antal för att kunna dra några säkra 
slutsatser. Därför har Kerstin i samarbete med Svenska Lundehundsällskapet i omgångar gått ut med en 
enkät till klubbens medlemmar för att få ett bättre underlag för sin forskning om denna sällsynta 
hudsjukdom. Ett antal svar har inkommit, men fler behövs även från hundägare vars hundar aldrig har 
haft någon hårlöshet. 
 

Av de arton undersökta Lundehundarna var 10 hanar och 8 tikar. Den yngste var endast 9 månader och 
den äldsta hunden var 7 år när de första gången drabbades av hårlöshet. Medelålder för när sjukdomen 
debuterar var 2 år och 9 månader. 
 
Hårlösheten orsakas av att immunförsvaret angriper och stör hårsäckar på en för övrigt helt friska hundar. 
Tillståndet är ofarligt, men eftersom just denna form av hårlöshet är ovanlig hos hundar, är Kerstin 
intresserad av att ta reda på hur vanligt det kan tänkas vara på just rasen Lundehund.  
 

Det är endast huden som påverkas av sjukdomen, hundarna är på alla andra sätt 
friska. Hårlösa fläckar, ofta ringformade, i varierande storlek uppstår. 
Huden på de hårlösa fläckarna kan bli lite torr och lätt fjällande och en del hundar kan klia sig litet mer än 
vanligt. Torrheten i huden beror på att även talgkörtlarna 
blir lite skadade. Hårsäckarna är inte permanent förstörda, utan kan 
börja fungera igen när immunangreppet upphör, behandling finns. 
 
Det finns ett antal hudinfektioner som kan förväxlas med pseudopelade, till exempel demodex, ringorm, 
SA (Sebakös Adenit), alopecia areata eller bakteriell hudinfektion.  
Enda sättet att slå fast att det rör sig om pseudopelade är att först utesluta alla andra hudinfektioner och 
sen ta hudbiopsi, alltså stansa ut små bitar av hud (4-6 mm) som analyseras. 
 

Vad är det som gör att håret faller av? 
Det är immunförsvaret som angriper och stör hårsäckarna, men varför reagerar immunförsvaret? Och vad 
är det som utlöser sjukdomen? På det finns ännu inga svar, men Kerstin är nyfiken och vill gärna fördjupa 
sig och forska vidare. Därför avser Svenska Lundehundsällskapet att tillsammans med Kerstin Bergwall 
söka forskningsanslag så att hon får möjlighet att göra utförligare studier. 
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Här kan vi se 
några bilden på 
hur det kan se ut 
med hårlösheten 
på en hund.
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SKK - PRESSMEDDELANDE 
 
 

Sunda och friska rashundar - prioriterat 
mål för Svenska Kennelklubben  
 
 
De allra flesta rashundar i Sverige mår bra och lever sunda, friska liv - 
undersökningar visar att den svenska hundstammen har en högre medelålder än 
tidigare. Samtidigt förekommer det exteriöra överdrifter inom hundaveln, som 
potentiellt kan bli ett stort problem inom vissa raser. Det är knappast någon nyhet för 
svenska uppfödare eller för Svenska Kennelklubben, som sedan trettio år aktivt har 
arbetat förebyggande för att minska sjukdomsförekomsten bland våra raser.  
 
 
För att förhindra att hälsovådliga överdrifter premieras på hundutställningar har 
Svenska Kennelklubben tagit fram ett material kallat Särskilda rasspecifika 
domaranvisningar (SRD). Där görs exteriördomarna uppmärksamma på 47 raser 
med rastypiska överdrifter som kan ge hälsoproblem. Det är bara en åtgärd i en lång 
rad av insatser som Svenska Kennelklubben har gjort under åren.  
 
 
Svenska Kennelklubben arbetar för att befrämja hälsan hos våra rashundar genom 
regelverk, utbildning och öppenhet. I stadgar, grundregler och avelspolicy betonas att 
sundhet och friskhet ska komma i första hand. De svenska domarna får en gedigen 
utbildning där mycket fokus läggs på att domarna ska premiera fysiskt och mentalt 
friska hundar utan exteriöra överdrifter.  
 
 
Öppenhet och tillgång till information är en annan viktig del av hälsoarbetet. I 
Svenska Kennelklubben redovisas veterinärmedicinska resultat helt öppet vilket gör 
att uppfödarna har mycket god information om de hundar som ska användas i aveln. 
Så gott som samtliga rasklubbar har upprättat rasspecifika avelstrategier som 
fungerar både som information till uppfödarna och som riktlinjer för hur en god avel 
med fokus på hälsa ska bedrivas inom rasen. Svenska Kennelklubben har också ett 
nära samarbete med försäkringsbolag, veterinärer och forskare och stöder svensk 
hundforskning med betydande belopp för att få kunskap om de sjukdomar som 
drabbar våra hundar.  
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Avelsarbetet är i hög grad internationellt vilket gör att svenska uppfödare inte på 
egen hand kan ändra hälsoläget i en ras. Rasstandarderna gäller internationellt och 
standarden skrivs av det land som rasen kommer i från. Det arbete som Svenska 
Kennelklubben har gjort för att befrämja hälsan hos de svenska rashundarna gör 
Sverige till en förebild i många hundländer. De åtgärder som har vidtagits för att 
motverka exteriöra överdrifter har mottagits mycket positivt på många håll. Under 
tiden fortsätter arbetet här hemma med att sprida kunskap och medvetenhet kring 
riskerna med överdriven avel.  
 
 
 
 
NÅGRA AV DE ÅTGÄRDER SOM SKK VIDTAGIT:  
 
- 1979 påbörjades arbetet med att ta fram hälsoprogram för olika raser. 
Hälsoprogrammen har till syfte att undersöka de ärftliga hälsoproblem som finns och 
ge uppfödarna ett bra underlag för avelsarbetet. 
  
- På 1980-talet började veterinär–medicinska resultat redovisas öppet.  
 
- Under 1990-talet gjorde SKK ett tillägg i samtliga rasbeskrivningar angående 
hundars hälsa och mentalitet.  
 
- 2001 förbjuder SKK bland annat avel med hundar med allvarliga sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar,  
 
- 2001 utarbetas rasspecifika avelsstrategier, där bland annat det nuvarande 
hälsoläget i rasen liksom framtida målsättningar formulerats. Det är ett unikt projekt 
inom hundvärlden!  
 
- 2006 förbjuder SKK bland annat avel mellan alltför närbesläktade individer. 
  
- Avelsdata, med uppgifter om veterinärmedicinska resultat bland annat, blev 
tillgängligt på webben 2007.  
 
- 2009 tas de rasspecifika domaranvisningarna i bruk, för de 47 raser som har 
rastypiska överdrifter som kan ge hälsoproblem. 
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SKK Pressmeddelande 

 

Sveriges Hundriksdag  

Kennelfullmäktige 30–31 maj 2009
I slutet av denna vecka sammanträder Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, 
Kennelfullmäktige, på Clarion Hotel i Stockholm. Kennelfullmäktige hålls varannat år och samlar 
i år 183 delegater från de runt 70 läns- och specialklubbar som tillsammans utgör Svenska 
Kennelklubben. Klubbarna har sammanlagt omkring 315 000 medlemmar.  

På årets Kennelfullmäktige föreslår SKKs centralstyrelse att en ny policy angående 
hundanvändning vid jakt ska antas. Centralstyrelsen vill att förvaltningen av de stora rovdjuren, 
och då framför allt vargen, ska ske på regional nivå. Centralstyrelsen föreslår också att SKK ska 
kräva att rovdjursdödade hundar ersätts enligt SKKs normer. Vidare behandlar den nya policyn 
bland annat jaktetik vid förvaltning av den snabbt växande vildsvinsstammen, utsättningen av 
fältvilt och vikten av att ha välfungerande hundar vid grytjakt. I policyn understryks att SKK 
kommer fortsätta värna den svenska löshundsjakten.  

Sammanlagt har drygt 20 motioner inkommit och därtill har SKKs centralstyrelse fört ett antal 
frågor till Kennelfullmäktige för beslut. Bland motionerna finns en om att medlemmar som 
lämnar sina hundar i varma bilar rutinmässigt ska få ett disciplinärt straff, vilket centralstyrelsen 
tillstyrker.  

En klubb vill att SKK ska verka för billigare och enklare avmaskning inför återresan till Sverige. 
Det är en viktig fråga eftersom onödigt dyra och komplicerade processer kring avmaskning kan 
leda till att efterlevnaden av reglerna minskar, vilket i sin tur kan innebära att den för människan 
farliga dvärgbandmasken etableras i landet.  

En annan viktig punkt på dagordningen är personvalen till Svenska Kennelklubbens 
centralstyrelse, vilka kommer genomföras under lördagen. Ordförande Nils Erik Åhmansson 
väntas sitta kvar då valberedningen föreslår omval.  

På lördagskvällen kommer utmärkelser att delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt 
verkat för hunden, hundägare och hundägandet.  
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Hamiltonplaketten, Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse för hunduppfödning, kommer 
att delas ut till:  

Louise Hill och Therese Olsson Hill, Tidaholm, Kennel Adius, rottweiler,  
Charlotte Sundell, Hammarö, Kennel Comics, flatcoated retriever,Karin och Gunnar Näslund, 
Bergsjö, Kennel Elfåsens, norsk älghund grå,  
Birgit Hillerby-Eriksson, Huddinge, Kennel Explorer’s, samojed och shiba,  
Yvonne Andersson, Getinge, Kennel Gemdales, collie,  
Boris Sandström, Bredbyn, Kennel Kolåsens, finsk spets,  
Anna-Karin Bergh, Mariefred, Kennel Rabalder, borderterrier,  
Elisabeth och Anders Svanberg, Linghem, Kennel Törnevallens, tax,  
Viveca Nilsson, Märsta, Kennel Mikkels, tax,  
Stig Edvardsson, Boliden, Kennel Båtforsen, norsk älghund grå  

 

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken i guld kommer att tilldelas följande:  
 

Alf Andersson, Onsala, Curt-Christer Gustafsson, Vikingstad, Gun Kristensson, Vikingstad  

 

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken kommer att tilldelas följande:  
 

Gunilla Ahlberg, Tvååker, Ingrid Andersson, Väse, Christina Bjerstedt- Ohlsson, Önnestad, 
Charina Fäldth, Sundsbruk, Jan Hallberg, Växjö, Ann-Charlotte Hillberger, Rimbo, Hans 
Johansson, Borgholm, Per-Inge Johansson, Sköldinge, Elizabette Kallin-Forssberg, Boden, Åsa 
Lindholm, Älvsjö, Sverre Lindqvist, Sala, Gunnar Norlin, Luleå, Ingrid Olsen, Sjöbo, Uno Olsson, 
Kalix, Ionie Oskarson, Fjärås, Lennart Peterson, Stenungsund, Torbjörn Skaar, Tyresö, Kerstin 
Stavenborn, Helsingborg, Sabina Swahn, Torna- Hällestad, Inga-Lill Svanstedt, Partille, Kjell 
Svensson, Skokloster, Ulla Therman, Finspång, Staffan Thorman, Knivsta, Anna Uthorn, 
Färgelanda, Hans von Essen, Nyköping, Per-Arne Thorell, Svängsta, Sirkka-Liisa Johansson, 
Kolbäck 
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Tor & Etnas VP för bästa tassar 

 
 

2009 SUCh FIUCh SV-04 Mountjoy Spralliga Sune 
Äg. Maria Hedström, på SSUKs utställning i Köping 

2009-04-25, där 9 lundehundar deltog 
 

2008 Ingen utdelning, endast 2 hundar deltog  
på SSUKs utställning i Ransäter 2008-07-27 

 
2007 SUCh Två Kronors Berra 

Äg. Sofie Weibull, på SSUKs utställning i Sundsvall 
2007-10-07, där 5 lundehundar deltog 

 
2006 SUCh Ask 

Äg. Barbro & Hans Gustavsson, på SSUKs utställning i Köping 
2006-04-22, där 6 lundehundar deltog 

 
2000-2005 Ingen utdelning 

 
1999 S & NUCh Boromir Håvard Hrimner 

Äg. Barbro & Hans Gustavsson, på SSDs utställning i Solnahallen 
1999-11-21, där 5 lundehundar deltog 

 
1998 Ingen utdelning, endast 2 hundar deltog  

på SSD Derby-utställning i Solnahallen 1998-11-21 
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1997 S & NUCh Vest’s Dante 
Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Solnahallen 

1997-11-16, där 5 hundar deltog 
 

1996 S & NUCh Vest’s Dante 
Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Eurostop Arlanda, 

1996-11-16, där 8 hundar deltog 
 

1995 Ingen utdelning, endast 3 hundar deltog 
 på SSD Derby-utställning i Solnahallen 1995-11-18 

 
1994 S & NUCh Vest’s Dante 

Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Eurostop Arlanda, 
1994-11-19, där 6 hundar deltog 

 
1993 S & NUCh Vest’s Dante 

Äg. Barbro Gustavsson, på SSD Derby-utställning i Komethallen, Veddesta, 
1993-10-30, där 8 hundar deltog 

 
1989 Stugåsens Lova 

Äg. Maud Olsson 
 

1985 NordUCh Charmör av Åsen 
Äg. Pia Aspegren 

 
1983 S & NUCh Havamals Duratro 

Äg. Björn Niklasson, på SSDs Rotebroutställning där 13 hundar deltog 
 

1982 Int & NordUCh NordV-79-80 Andrimne 
Äg. Björn Niklasson, på Skoklosters utställning där 8 hundar deltog 

 
 

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 
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Guri och Natalie på agilitykurs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Guri och Natalie går på 
fortsättningskurs i agility och Guri 

älskar det.  
Redan som valp gillade hon 

agility och slalom fixade hon vid 5 
månader.  
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Tunneln är helt fantastisk 
tycker Guri. 

 

 
 
 
 

  
 
Vi har även en egen träningsbana hemma där Guri och Natalie ofta leker och tränar. 
Guri är ivrig att få springa i banan och det är en utmärkt motion och tanketräning för henne. En 
rolig sport för alla  
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Några rader från SSUK 
(Svenska Spets- och Urhundklubben) 

 
Hej alla medlemmar i alla våra rasklubbar i vårt avlånga land! 

 
Tänkte berätta för er vad Svenska Spets- och Urhundklubben ”pysslat” med under 
verksamhetsåret. Alla ni som är fullbetalande medlemmar i rasklubben är också automatiskt 
medlemmar i SSUK. Detta innebär att ni har rättighet att delta i de aktiviteter som både rasklubb 
och SSUK anordnar. SSUK är moderorganisationen för er rasklubb och är även mellanhand i 
kommunikation mellan er huvudorganisationen, Svenska Kennelklubben. 
 
 
Verksamhetsåret 2008 har varit det mest hektiska i klubbens korta historia då man haft två stora 
arrangemang som genomfördes för första gången, det ena en circuitutställning, d v s en 
hundutställning i samband med Svenska Kennelklubbens Världsutställning i juli. Vi hade över 
700 deltagare på den tillställningen och rasspecialister för nästan alla raser. En minnesvärd 
utställning som innebär mycket hårt arbete före, under och efter själva utställningsdagen. 
 
 
Vi har också arrangerat en domarkonferens, d v s en utbildningshelg i oktober för våra 
auktoriserade exteriördomare på våra raser. Det var cirka tio år sedan det anordnas för någon 
av våra raser, så det var verkligen dags. Alla deltagande rasklubbar hade gjort ett strålande 
jobb med både kompendier, presentation och genomförande. Återigen stort tack till alla 
deltagande rasklubbar, ingen nämnd ingen glömd. 
 
 
Utöver detta har styrelsen i SSUK arbetat med löpande uppdrag. Ett aldrig avslutat arbete är 
RAS, när vi väl fått det fastställt så är det dags att börja om, fast nu med revidering. Hur gick 
det? Var det väl genomtänkt? Fick det den genomslagskraft som var tänkt? Avelskommittén har 
jobbat mycket med rasklubbarna och har även arrangerat en konferens för kommande arbete. 
Nu kör vi vidare. 
 
 
SSUK har också varit tvingade att i ett par, tre rasklubbar gå in och hjälpa till och stötta då det 
visat sig vara både turbulent och svårt att enas i sakfrågor. Detta arbete är något SSUK gör för 
klubbens skull och dess medlemmar, de som påtalar något annat är enbart ute att ställa sig 
själv i bättre dager. Styrelsemedlemmarna i SSUK spenderar åtskilliga ideella timmar i telefon, 
framför datorn, på möten eller på väg till möten med just rasklubbarna som har problem. Tyvärr 
blir våra ledamöter utpekade som svarta får när de påtalar felaktigheter som begåtts och 
försöker få ordning och reda. 
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Årets utställningssäsong har varit riktigt bra, med många deltagande hundar och 
välarrangerande utställningar, detta tack vare gott samarbete med andra klubbar och deras 
personal. TOP DOG- tävlingen rullar vidare och årets pristagare kommer att få sitt pris vid årets 
Köpingsutställning. 
 
 
I år firar SSUK 10-års jubileum och vi har inlett firandet med en inofficiell vinnarutställning. Det 
blev populärare än vad vi trott och många trotsade snöyran och kylan och tog sig till Norberg för 
att delta. Tack alla som kom! 
 
 
Kung Bore BIS blev en Pomeranian vid namn CH Nobel Art Glassglow Valentino, ägare Maria 
Karlsson från Västerås.  
 
Grattis till alla Kung Bore-vinnare! Övriga resultat kan ni läsa på hemsidan (www.ssuk.se) 
 
 
I och med jubileumet har vi också beslutat att ge SSUK en ny logotyp, ni har nog sett den några 
gånger redan, det är samma logotyp som togs fram till circuiten och användes där. Hemsidan 
har också fått ett nytt utseende. 
 
 
Tyvärr är det inte bara ”sol” i den här resumén från året som gått. Något som börjar bli alltför 
vanligt inte bara i hundvärlden är bloggandet. Ett fenomen som säkert är roligt i sig, men tyvärr 
missbrukas tjänsten på sina ställen till att uttrycka sina tankar om sina medmänniskor på ett 
ibland ganska tråkigt sätt. Man uttrycker sitt missnöje och hänger ut sina kollegor, 
meduppfödare, klubbmedlemmar, styrelsemedlemmar, och andra företeelser man fattat 
misstycke för. 
 
 
I de grövsta fallen hänger man ut hela styrelser och personer med namn på ett sätt som kan 
anses som förtal, kränkande och mycket fult. Dessutom har människosläktet en förmåga att tro 
på att allt som står skrivet på webben (förr var det dagstidningen) att det är sant. Jag ber därför 
samtliga medlemmar i våra rasklubbar att vara något kritiska när ni läser bloggar, forum och text 
på webben. 
 
 
Vill också med det också påminna om Svenska Kennelklubbens nya grundregler som gäller 
ALLA medlemmar. De har nyligen reviderats och det finns en paragraf som specifikt bör 
beaktas vid bloggande. Hitta grundreglerna på SKKs hemsida. (www.skk.se) 
 
 
Under 2009 har vi också flera stora arrangemang. Dels är det kennelfullmäktige i år, d v s 
Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, där SSUK representerar alla våra 
rasklubbar och jobbar för frågor som rör våra raser, uppfödare och medlemmar. Dels har vi 
dessutom ytterligare en domarkonferens med många raser, jag hoppas rasklubbarna är på god 
väg med sina presentationer och kompendier. 
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I skrivande stund är det årsmötestider för många av våra klubbar, SSUK har blivit tillfrågade av 
flera att delta på möten och det gör vi gärna. Tyvärr räcker vi inte till för alla, men vi försöker 
komma till så många vi kan, alltid finns det någon fråga vi kan hjälpa till att svara på. 
 
 
Det som jag anser är viktigt, när man antar ett styrelseuppdrag, är att man verkligen tänker 
igenom varför man antar ett sådant uppdrag. Har man en fråga man brinner för? Vill man driva 
klubbens verksamhet framåt, eller vad har man för mål och visioner med sitt arbete? Det är 
alltför vanligt förekommande med en ”sandlådementalitet” där man avgår så fort styrelsen är 
oenig, eller man inte får sin egen vilja igenom. En bra kompetens hos en styrelsemedlem är att 
kunna göra skillnad på sak och person. 
 
 
Att jobba i en styrelse är både givande och tagande, kompromissande och ibland 
argumentation. Men man får ALDRIG glömma drivkraften – våra hundar, raser och medlemmar! 
Jag hoppas att man kan fortsätta samverka på ett konstruktivt sätt för våra klubbars, 
medlemmar och rasers skull. Det är för dem vi finns. 
 
 

Vill du arbeta med någon fråga som du brinner för? Vi behöver mer folk i samtliga kommittéer 
då verksamheten växer och vi i styrelsen räcker inte till. Vi har ju många medlemmar och 
önskar att fler vill ställa upp och jobba.  Vad skulle du vilja göra? Hör av 
dig till mig, eller den kommitté du är intresserad att jobba i. 
  
Man blir rik på kuppen! Inte på pengar, men väl på erfarenheter och goda 
vänner! 

Tack för året som gått och med önskan om ett positivt jubileumsår,  
 

Rose-Marie Emery 
Ordförande SSUK 
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Ni Glömmer väl inte bort  
att anmäla er till ! 

 

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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År 2008 med Norsk lundehund 
 
Så er vi endnu en gang nået til det punkt hvor vi 
skal gøre status over det gamle år inden det bliver 
lagt på hylden, og gøre os klar til at tage hul på det 
nye år. 
 
2008 har været et år hvor flere af vores elskede 
lundehunde har krydset regnbuebroen og tallet har 
ikke kunne opvejes af fødte hvalpe og importerede 
hunde. 
Der er født to kuld i 2008, men begge var kun på é
hvalp. Der er importeret tre hvalpe – en fra Nor
en fra Sverige og en fra Finland. De er endnu ik
blevet skiftet over på DKK stambogsnu
jeg håber de bliver da vi mangler avlshunde 
indenfor vores race. 

n 
ge, 
ke 

mmer hvilket 

 

 
Fire hunde er blevet avlsgodkendt i årets løb. 
Hanhundene Keeza’s Lunde Megin og Ulfrigga 
Lundes Magne samt tæverne Ulfrigga Lundes Mille 
og Paluna’s Gaia Saradatter. 
 
I øjeblikket lever der 84 lundehunde i Danmark: 39 hanhunde og 45 tæver. Dette er en nedgang 
på fem i forhold til sidste år. 

Træf 
Til det årlige træf mødte 57 hunde op med deres 
familier på 53 voksne og 11 børn. Der deltog 
familier med deres hunde fra Luxemburg, 
Holland og Sverige og vi havde besøg af naboer 
samt af familier der overvejer at anskaffe en 
lundehund. Træffet blev holdt den 9. august 
2008 i Stege hos Susanne og Erik. Det var 
første gang vores træf blev hold på Møn.  
 
Vi havde en dejlig dag og vejret var da også 
med os det meste at dagen. Og det var som 

altid et dejligt træf. 
 
Næste års træf er planlagt til at blive afholdt den 29. august 2009 hos Lis og Holger i Ullerslev 
på Fyn. 

 26



Udstilling 
På udstillingsfronten har det endnu en gang været et fint år. 15 hunde har været udstillet. 
Det var året hvor aldersgrænsen for veteranklassen blev ændret til at starte ved otte år og 
seniorklassen udgik. Vi har dog besluttet at køre videre med vores vandrepræmier til seniorer 
og veteraner, så begge fortsat bliver uddelt.  
Der er fra i år også kommet en hvalpepokal. Hvalpe der er født foregående år kan deltage i 
kampen om denne pokal med udstillinger i foregående og indeværende år i klasserne 
babyhvalp og hvalp. 
 
Racevinder 2008 i DKK blev Løvheims Forseti 
Årets Han  + Klubvinder 2008 blev Løvheims Forseti 
Årets Tæve + Klubvinder 2008 blev Paluna’s Gaia Saradatter 
Årets Hvalp blev Maahornet’s Havdur 
Årets Unghund blev Paluna’s Gaia Saradatter 
Årets Debutant blev Paluna’s Gaia Saradatter 
Årets Senior blev Ulfrigga Lundes Edda 
Årets Veteran blev Nysom Ystel 
 
På juleudstillingen i Nyborg blev det Paluna’s Gaia Saradatter der fik vandrepokalen for bedste 
lab og Ulfrigga Lundes Frey der fik trøstepokalen. 
 
Opdrætterfadet blev uddelt på træffet i Stege og det gik til Kennel Ulfrigga Lundes  
 
I 2008 havde SPK 40 års jubilæum. Der blev på dobbeltudstillingen i Svendborg uddelt 
jubilæumsvindertitler til BIR og BIM begge dage. Disse kunne dog ikke komme på stambogen.  
 
Vinderne blev: 
Lørdag: Paluna’s Gere Sarason og Nysom Jenna 
Søndag: Heldager’s Nanna og Løvheims Forseti. 
 
Københavnsvinder i 2008 blev Løvheims Forseti og Nysom Jenna. 
 
Årets Nordisk vinderudstilling blev i år afholdt i Herning. Der blev titlerne fordelt således: 
Nordisk vinder: Løvheims Forseti og Nysom Jenna. 
Nordisk Junior vinder: Paluna’s Gere Sarason og Paluna’s Gaia Saradatter 
 
2008 har givet flere nye championtitler til stamtavlerne: 
To nye Danske champions: Heldager’s Nanna og Paluna’s Gere Sarason 
Én ny Klubchampion: Nysom Jenna 
To nye Svenske Champions: Løvheims Forseti og Nysom Lita-Lola 
To nye Internationale champions: Ulfrigga Lundes Eske, som fik sidste CACIB i Holland og 
Løvheims Forseti der hentede sidste CACIB i Tyskland.  
 
Seks hunde har været på udstilling i udlandet: 
Heldager’s Nanna har været i Neumunster i Tyskland hvor hun blev BIR. 
Løvheims Forseti har været i Malmø i Sverige hvor han blev BIM og i Neumunster i Tyskland 
hvor han også blev BIM. 
Nysom Keeza har været i Holland to gange: Én gang i Groningen og én gang i Leeuwarden.  
Nysom Lita-Lola har været i Malmø i Sverige hvor hun blev BIR. 
Paluna’s Gaia Saradatter har været i Sverige på tre udstillinger: to i Stockholm hvor den ene var 
verdensudstillingen og én i Sofiero. 
Ulfrigga Lundes Eske har været i Groningen i Holland hvor han blev BIR. 
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I dagene fra 6. til 9. juli 2009 afholder den norske lundehundeklub deres store træf på Værøy 
med udstilling den 7. juli. Det er en god anledning til at komme op og se det miljø hundene 
kommer fra. Der er allerede nu tre familier der planlægger at tage af sted. Det er altid en stor 
oplevelse at se over hundrede lundehunde fra flere forskellige lande samlet på ét sted. Kontakt 
mig hvis du vil høre mere om træffet. 
 
Andre aktiviteter 
Tre lundehunde har i årets løb været til Rally lydighedsprøver. Loke og Nanna har begge 
bestået 1. gang i begynderklasse. Odin har bestået 2. + 3. gang og er derfor rykket op i øvet 
klasse hvor han har bestået 1. gang. 
 
Der er flere lundehunde som løber Agility. Det er en aktivitet vores hunde kan lide – de fleste 
elsker det. Racen klare sig flot i Danmark i begynder og let øvet klasserne. De skal nok komme 
til tops en dag. De har evnerne og lysten. 
 
Lundehundene Loke og Lita har deltaget i konkurrencer, som er arrangeret af DGI, DCH og i 
DKK i årets løb. 
 

 

Den 25. maj 2008 prøvede vi for første gang en ”Gå-tur” på Sjælland. Det forgik i Storskoven, 
Bidstrup skovene ved Kirke Hvalsø. Der deltog 31 personer – heraf 11 børn - og så var der 17 
lundehunde med. Det var en dejlig dag. Vejret var med os, kaffen var varm og kagerne smagte 
rigtigt godt. Det var første, men ikke sidste gang vi prøver dette. 
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Ved årets Hundedag i Tivoli deltog der fire lundehunde. Ligesom de seneste par år er det ikke 
alle racer der bliver præsenteret på scenen. I år var temaet ’Jorden rundt’, så der blev 
præsenteret hunde fra de forskellige verdensdele – men desværre ikke lundehundene. Til 
gengæld var der mange der beundrede vores hunde i løbet af aftenen. 

 

Deltagelse i Julemærkemarchen i Næstved er efterhånden også blevet en tradition. I 2008 
deltog vi med syv lundehunde. 

I ønskes alle et Godt og Lykkebringende nytår. 
 
Mange hilsner 
Jytte Nysom 
Racerepræsentant 
 
 

 
 

Lundehunde-hvalpe  født i Danmark Fra 01. jan 08 Til 31. dec 08 
 
Tæven/moderen står først ( U/reg. = døde inden registrering i DKK). Udskrivnings dato:
 01-03-2009 
09. jun 08 1 hanhunde Efter Nysom Lita-Lola 
0 tæver ogLøvheim's Forseti (Fossi) 
1 u/reg. Hos Jytte Nysom Store Heddinge 
22. sep 08 1 hanhunde Efter Heldager Nanna 
0 tæver og Ulfrigga Lundes Loke 
0 u/reg. Hos Lis Christensen Ullerslev 
 
 
Registrerede Hunde  Fra år: 20 08 Til år: 20 08 01. mar 09 Udskrivnings 
dato: 
Stambogsnr DKK kuld Navn Køn Født 
DK 19973/20080Ulfrigga Lundes Njal (Vidar) H 22. sep 08 
DK 12977/2008226113Nysom Nicco-Lillemand Noel H 09. jun 08 
Ialt registret i år: 08 = 2 hunde 
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Årligt Lundehundetræf  2009 
 
 
Så er det igen tid til at tænke på årets Lundehundetræf. 
 
I 2009 holdes træffet på Fyn hos Lis og Holger Christensen i Ullerslev. 
 
Datoen er lørdag den 29. august fra kl. 12.00. 
 
Stedet er  Hannesborgvej 99, 5540 Ullerslev. 
 
Program for dagen: 

• Hygge-frokost (medbragt mad) med præsentation mv. – øl, vand og vin  bør købes 
på stedet, da overskuddet fra dette salg også er med til at finansiere  træffet. 

• Forskellige aktiviteter med hundene i løbet af eftermiddagen – ind-i-mellem  er der 
kaffe og kage. 

• Aftenspisning (grillmad) – kød til grillen medbringes, diverse tilbehør (salat) er 
tilgængeligt mod et beskedent beløb (15,- kr.). 

 
Deltagelse i træffet er gratis. Der kan ydes et frivilligt, mindre bidrag ved anvendelse af 
vedlagte girokort. ( post giro nr. (1551) 4498437). 
 
Indbydelsen sendes til alle danske Lundehunde-ejere og til udenlandske ejere af dansk avlede 
Lundehunde. Endvidere inviteres særlige Lundehunde-venner fra ind- og udland. 
 
Vi håber, at se rigtig mange hunde  og mennesker til en hyggelig dag. 
 
Tilmelding senest 15. aug. 2009 til: 
 
Lis Christensen eller Jytte Nysom 
   
Tlf.: 0045 -  65 39 10 43  +   00 45 - 56 56 70 72 
Email: ulfstein@post12.tele.dk   +  nysom@get2net.dk   
 
Hvis nogle vil overnatte på Fyn er der disse campingpladser i 
nærheden: 
Grønnehave Strand Camping, Rejstrupvej 83, 5800 Nyborg 
Tlf: (+ 45) 65 36 15 50 
Mail:  info@gronnehave.dk Hjemmeside: http:// www.gronnehave.dk  
 
Og Kerteminde Camping 
Hindsholmvej 80, 5300 Kerteminde 
Tlf.: 65321971  
Mail: kertemindecamp@dk-camp.dk          Hjemmeside:  http://www.kertemindecamping.dk  
 
Kørselsvejledning se bagsiden. 
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Kørselsvejledning: 
Fra Sjælland: 
Følg motorvej E 20 til Nyborg V  frakørsel 46.  Drej til højre ad rute 8 ( Hjulbyvej) ved T-krydset drej 
til venstre ad rute 160. Kør igennem Aunslev og helt til ULLERSLEV. Drej til højre mod Kerteminde 
(Kertemindevej) ad rute 315. Kør  igennem Flødstrup, drej til venstre ad Skovsbovej kør ca. 1 km, 
så holder du/I udenfor vores hus. Indgang fra Skovsbovej, stort rødstenshus lige på hjørnet af 
Hannesborgvej og Skovsbovej. 
   
Fra Jylland: 
Følg motorvej E 20 til Langeskov frakørsel 47, drej til venstre ad Langeskovvej, kør under 
jernbanebroen og drej til højre mod Langeskov ad rute 160. Følg 2 vej i rundkørslen fortsæt lige frem i 
lyskrydset, fortsæt ad 160 til Ullerslev. Drej til venstre (overfor kirken) mod Kerteminde rute 315. Kør  
igennem Flødstrup, drej til venstre ad Skovsbovej kør ca. 1 km, 
så holder du/I udenfor vores hus. Indgang fra Skovsbovej, stort rødstenshus lige på hjørnet af 
Hannesborgvej og Skovsbovej. 
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När Ville kom till Småland 

 
 

 
 
 

Jag fick en förfrågan om en vuxen hane, fodervärden hade skadats i en olycka och kunde inte 
ha honom kvar. Den 28 december åkte vi och hämtade honom. En nybadad tjock ”igelkott” kom 
in i våra hjärtan. 
 
Att lundehundar är så coola att de inte visar något när de kommer till nytt hem är ju bara så 
fantastiskt. Ville klev in som om han bott här hela sitt liv. 
I huset fann han en collietik (Älva) som var nästan i höglöp, hej på dig,  du sa han och gick 
vidare. 
 

Man blir ju förvånad, jag hade förställt mig att det skulle bli lite problem för att tikarna var eller 
snart skulle komma i löp. 
 
Snart var det Livis (lundetik) tur att komma i löp. Ville visade inte att han var intresserad och jag 
förvånade mig igen, när man haft colliehane som spränger dörrar för att komma till löptik så 
fattar man inte hur cool denna goa kille är. 
 

Efter en vecka så började jag oroa mig för att Ville ska para Livi, det är ju Chippen som har 
första tjing. 
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Ringde till Tina (Chippens matte) och vi bestämde att vi ska byta hundar. Chippen flyttade hit 
och Ville blev stadsbo och gick på koppelpromenader och hälsade på taxflickor m m, stolt som 
en tupp. Tina hade bokat en agilitykurs så Ville fick bli stuntman och gick banan med glans. 
Inga som helst problem med vippgungor, tunnlar mm.  
 

Chippen tjänstgjorde som han lovat och Tina och jag bytte tillbaka våra hundar. 
Ville hamnade nu hos en nyparad tik (Livi) och Kexe (collie) som just börjat löpa och så gamla 
Älva som just slutat sitt löp, men Ville går bara här och ser till att allt är som det ska.  
 
Ville och Dottie (lundehund) busar och rusar och Livi är med på noterna ibland, flämtande efter 
leken somnar de gott i varsin korg. 
 
Att lundehundar var så godmodiga var för mig en nyhet och jag förvånar mig varje dag över 
deras påhittighet. 
 
Monika Ölén Krüger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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
 
 
 

Tack på förhand!  Styrelsen 
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Utställningsresa till Köping och Västerås   25-26.4   2009 

För att försöka helgardera mig att få chansen på ett sista cert på Smiley (shiba) hade jag anmält henne till en drös 
utställningar, Malmö, Rauma SSKY, Lilla Stockholm, Köping SSUK, Västerås SKK och tänkte att det var väl 
fanken om man inte ska kunna få till det sista efterlängtade certet på henne eftersom man fick två på raken i 
Sundsvall förra året i oktober. Eftersom jag ändå tog henne kunde jag väl  lika gärna anmäla lite lunnisar också. 
Certet fick Smiley på Lilla Stockholm och blev därmed Svensk, Finsk och Estnisk champion – äntligen, nu fattas 
bara ett Cacib… 

Till Köping och Västerås passade det sig så bra att Maria efterlyste om någon skulle dit och ville dela stuga, 
naturligtvis nappade man på det för det är ju bara roligt om man är flera och en kostnad är en kostnad och 
bättre då om man kan dela så gynnar det ju alla. 

Camilla och jag bestämde oss för att samåka eftersom Anna hade förhinder att vara med på lördagen, min dotter 
Jenny kom med och vi åkte från Östhammar lördag morgon med hundarna Smiley, Astrid, Cesar, Saga, Isa, 
Sandy och Peppe till Köping för att ställa ut där, de första vi mötte upp var Maria och Lina som  hade Sune och 
Lovis med sig. Själv hade jag ”glömt” att hämta min Astrid från fodervärden för jag hade lite bråttom innan jag 
åkte från Åland och åkte tidigare än beräknat så på väg ner till Stockholm kom jag ihåg att jag borde haft henne 
med, men ingen skada skedd för de hade också glömt att det var den här helgen, OK min uppfödargrupp 
sprack men ja ja det var inte hela världen – det går fler tåg. 
Cecilia och hennes son var också där med Mina och Erle, Siv med sitt gäng Molla, Isse, Helle, Mindi samt 
hennes valpköpare Ann och Felix.  

Det var ju en viss väntetid eftersom vi inte kom in först i ringen men vi satt utanför och hade trevligt och 
dammigt eftersom det var en ridbana brevid där det reds runt och varje gång de passerade så berättade Sune att 
detta var ju absolut inte acceptabelt och medhåll fick han naturligtvis av sina artfränder – fattas bara annat vi vet 
ju att de är rätt bra att vara av samma åsikt och hänga på och skälla ut någon. 

 

Det var 14 anmälda och 1 som inte deltog alla övriga var 
på plats, av dessa var 4 valpar.  Little Pimillys Arn blev 
BIR-valp och Little Pimillys Astrid BIM-valp men det ska 
jag nog säga Felix och Isse var väldigt fina de också och 
här kan jag nog säga att bara de blir lite äldre så är jag rätt 
säker på att de kommer att kunna ta både den ena och 
den andra rosetten för de var helt enkelt suveränt  snygga 
– heder till uppfödaren Siv Kvarnström!!! 
 
Två hanar var anmälda och det var Peppe och Sune. 
Peppe hade aldrig varit iväg på äventyr tidigare och allt var 

nya intryck, fick träna honom innan utställningen men med köttbullar som hägrar i fickan så var han inte 
svårmotiverad och var riktigt glad och alert i ringen och jag var väldigt nöjd med honom även fast han fick slät 
etta. Sune blev bästa hane och BIM. 
Isa och Saga körde ”bikinilinjen” de hade helt enkelt tappat päls och såg ut som två skabbråttor och skulle helt 
klart ha vunnit skabbråtte-tävlingen om det funnits någon. När jag lyfte upp Isa på bordet log domaren åt mej 
och klappade om Isa och sa: ”Hon är klok flicka idag när det är så varmt” och syftade på att hon hade tappat 
pälsen.  
Cecilia gjorde det bra med sina hundar också för både Erle och Mina placerade sig i bästa tik klassen, samt så 
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blev Mina BIS-3 unghund.  Marias Lovis blev andra bästa tik 
med cert och blev därmed Svensk Champion. Och Siv gjorde 
kanonbravur med Mollan för hon blev både BIR och BIR-
veteran. 
 När hon sedan gick in i BIS-finalen för veteranerna blev hon 
utplockad i första omgången även andra utplockningen var 
hon kvar, domaren tog ut reserv-plats, fjärde plats, tredje plats 
och Molla var fortfarande kvar nu var vi rätt uppspelta och 
konstaterade att spänningen var olidlig. De två sista dvs 
lundehunden Mollan och ja någon annan ras vilket jag 
personligen inte alls har en aning om nu vad var för ras fick 
springa runt  igen och första platsen gick till…. Mollan!!! Vi 
som stod och näst intill höll andan utanför ringen och följde 
med spänningen bara jublade hejvilt varpå speakern säger: ”ja 
och där gick lundehundsgänget i taket”. Mollan heter ju 
egentligen Boromir Målfrid Månfaxe är uppfödd och ägs av 
Siv Kvarnström – kan man säga något mer än ”Still going 
strong”? 

Vilken dag det hade varit, efter utställningen var det dags att åka iväg till Västerås och Mälaruddens camping för 
att checka in i stugan. Jättefin camping och vi var 7 personer och 10 hundar som skulle dela en 7 personers 
stuga, jaaa stor var den inte men där det finns hjärterum så finns det stjärterum. En promenad för hundarna så 
de fick röra på sig innan vi tvåbentingar tyckte att kanske vi också borde få lite käk i kistan och vem kände till 
Västerås så bra att man visste var man kunde äta förutom en McDonald. Nåväl Maria som är en fixare fixade ju 
den saken också, hon hade frågat i receptionen och fått namn på ett bra matställe  nära ”Skrapan”. Vi hittade 
efter diverse tjusig U-sväng efter bil nr 1 till en parkering och tog oss vidare till fots hela långa vägen över gatan 
och några meter till. Lite virrande hit och dit så fann vi ett ställe som hette Jensens Böfhouse. Detta ställe kan jag 
varmt rekommendera för de som vill äta god mat för det var precis vad det var. Oj oj… vilken meny, så svårt att 
välja, det var beslutsångest och jag vill ha men det skulle vara gott och får man kombinera och kan man byta ut, 
slutligen bestämde 6 av oss att ta farmarmenyn, men Camilla hade fortfarande jobbigt att välja och hade 
verkligen beslutsångest men beslutade sig slutligen för att ”skämma bort sig själv”. 

Väl tillbaka i stugan skulle hundar matas och rastas. Hundarna på plats för natten, snacks och vinet åkte fram 
och klubbjobbet började, heta livliga diskussioner men sämjan var ändå god trots att åsikterna var många och det 
gav resultat och efter lite om och men så blev det lite sammanställt ändå och klockan hade hunnit bli mot 
midnatt åtminstone och vi tyckte att vi behövde sova lite innan vi skulle upp igen då lundehundarna gick rätt 
tidigt på förmiddagen. 
Sova – ha ha trodde vi ja men mitt i natten tyckte stug-grannarna att de skulle ha fest och jag lovar, fest var det så 
det hette duga och jag funderade flera gånger på om jag skulle stiga upp och vara otrevlig med dem men jag var 
trött och bara orkade inte stiga upp ur sängen. Helt plötsligt hörde jag en  braksmäll då flög jag upp ur sängen 
och mot fönstret, första tanken var att ”är de på bilarna får de en fet smäll”. Morgonen efter steg vi upp tidigt för 
ingen hade kunnat sova förutom Jenny och Lina då. Morgonprommis med hundarna och då såg vi vad det var 
som hade orsakat braksmällen – ett bord låg upp och ner på taket. Suck ibland undrar man vad folk tänker 
med. 

Då det var tidigt på morgonen passade vi på att på ett ställe en bit ifrån stugan släppa några av hundarna lösa så 
de fick springa och sträcka lite. Det var ett helt underbart fint väder, vattnet var spegelblankt.  
Iväg till en ny utställningsdag i Rocklunda den här dagen, måste säga att bedömningen av lundehundarna gick i 
ett flygande huj och helt plötsligt skulle BIR och BIM tävla, då visade det sig att det var endast två som hade fått 
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CK så man hann inte med. Dagens resultat var att Peppe blev BIR  och Lovis BIM. 
Att Peppe blev BIR och fick Cert tyckte jag var jätteskoj för det var första gången han var iväg utan matte och 
husse som satt hemma på nålar och undrade hur mycket Peppe skulle oroa sig för dem. Peppe fick massor med 
nya intryck under helgen och det var massor med nya saker för honom som hände, dels hade vi en höglöpande 
shiba-tik med som älskar lundehundshanar och pga henne fick Sune ett nytt namn  ”Sur-Sune” heter han 
numera. Peppe fick också kvällen innan Köping utställningen springa i hundgård tillsammans med flera andra 
lundehundar, sov med Jenny i sängen och ratade sin egen bädd, fick sova i samma bur som Sandy följande natt i 
stugan och det hände så mycket nytt för honom att jag valde att låta honom åka med Camilla och Anna till 
Östhammar efter bedömningen istället för att gå in i gruppen med honom. Ibland tycker jag det är bättre att 
tänka på hunden istället för sitt eget ego för med tanke på det lugna liv han lever med matte och husse var ju det 
här ett äventyr från morgon till kväll. Fick rapport om att han hade varit jättetrött i två dagar efter denna helg 
men de är mäkta stolta över sin hund och trodde inte att det skulle gå så bra som det hade gjort!   

Vi försökte få till en gruppbild men som vanligt är det inte så lätt, en tittar ner, en tittar upp, fina öron, skeptiska 
öron, missnöjda öron och är det inte hundarna så är det ägarna ☺ Vi hoppas och tror att det här blir fler gånger 
som vi sammanstrålar för vi hade en väldigt trevlig helg med mycket skratt och stoj.  

 
 

 

Vid pennan: Anneli Rosenberg 
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Välkommen till 
medlemsmöte 19 september  
 
Detta blir det tredje mötet i SLS regi och är ett helt fristående 
möte som alla är välkomna att delta på oavsett om man varit 
på tidigare möten eller ej. Mötet vänder sig till dig som är 
uppfödare, hanhundsägare eller är allmänt intresserad av 
rasen.  
 
Preliminärt program: 
Vi går igenom RAS (Rasspecifik avelsstrategi) – Mål & framtid 
för rasen - Sjukdomar – Mentalitet (Tillgänglighet/Rädslor mm)  
Lite juridik för uppfödare - Samarbete mellan uppfödarna 
Vi kommer att koncentrera oss på gruppsamtal och 
diskussioner. 
 
Varmt välkomna med er anmälan, senast 1 september 
 
Plats: Stockholmstrakten 
 
Anmälan: Maila till Elin canvivas@bredband.net och berätta 
hur många ni är och om ni är i behov av sovplats så skall vi 
försöka att hjälpa till med det. 
 
Avgift: 200 kr (inkluderar lunch och fika fm & em) sätt in på  
PG - 92 22 57-1 
 
Kontaktpersoner: 
Elin  canvivas@bredband.net  08-6489802   
Cecilia  cobitz@telia.com  08-54137047  
Monika  monika.jansson2yy@comhem.se 08-7606560 
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SÅ SANT, SÅ SANT /sörjd o saknad juni 2009 
 
 

I dag sörjer vi en gammal kär vän som gått hädan, Sunt Förnuft, som levt  
med oss i många år. Ingen är helt säker på hur gammal Sunt Förnuft  

egentligen var eftersom födelsedata sedan länge förlorats i en byråkratisk  
utrensning.  

 
Sunt Förnuft kommer att bli ihågkommen för att ha skapat sådana  

värdefulla uttryck som: "Det är klokt att gå in när det regnar", "Det är tidiga  
fåglar som får den bästa masken", "Livet är inte alltid rättvist, och det KAN  

vara mitt fel"  
 

Sunt Förnuft levde efter enkla, sunda ekonomiska regler: "Gör inte av med  
mer pengar än du tjänar!" och trovärdiga stadgar: "Vuxna – inte barn – har  

ansvaret."  
 

Sunt Förnufts hälsa började försämras snabbt när välmenande men  
betungande regler sattes i system. "Rapportering av att en 6-årig pojke  

anklagats för sexuellt ofredande när han pussade en klasskamrat".  
"Tonåringar relegerade från skolan när de använde munvatten efter lunchen".  

"En lärare förlorade arbetet för att ha gett en bångstyrig elev en reprimand"  
Allt detta försämrade Sunt Förnuft.  

 
Sunt Förnuft tappade fotfästet när föräldrar attackerade lärare för att de  

gjorde det jobb som de själva misslyckats med för att skapa disciplin hos  
stökiga elever.  

Läget förvärrades när skolan tvingades ha föräldrars tillstånd för att ge en  
elev solkräm eller huvudvärkstablett men förvägrades att meddela föräldrar  

när en elev blev gravid och önskade abort.  
 

Sunt Förnuft förlorade livsviljan när kyrkorna blev affärsdrivande och  
kriminella blev bättre omhändertagna än deras offer.  

 
Sunt Förnuft blev helt ställd när du inte får försvara dig mot en inbrottstjuv  

i ditt eget hem och tjuven kan stämma dig för övervåld.  
 

Sunt Förnuft gav slutligen upp och ville inte leva mer när en person inte  
kunde förstå att en ångande kopp kaffe var het – spillde den i knäet – och  

fick ett enormt skadestånd.  
 

Sunt Förnuft föregicks i döden av sina föräldrar, SANNING och  
FÖRTROENDE- sin livspartner GOTT OMDÖME, dottern ANSVAR och  

sonen FÖRNUFT.  
Sunt Förnuft överlevdes av 4 styvbröder: "JAG VET MINA  

RÄTTIGHETER", "JAG VILL HA DET NU!", "DET ÄR NÅ'N ANNANS  
FEL" och "JAG ÄR ETT OFFER"  

 
Det var inte så många som deltog vid begravningen eftersom få förstod att  

Sunt Förnuft var borta för alltid.  
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Vilket bett har din hund? 
 
Det finns flera olika typer av bett hos hund - saxbett, tångbett, underbett eller överbett. 
Dessutom kan incisiverna (framtänderna) vara oregelbundna. 
 
Svenska lundehundsällskapet håller nu på med en egen bettinventering för att få reda på hur 
bettstatusen ser ut i vår ras. 
 

  
 
Vi önskar därför att så många som möjligt passar på att fråga sin veterinär om vad hunden har 
för bett när man ändå är där för vaccination eller dylikt. 
 

  
Skriv sedan ner vilket typ av bett din hund har samt hundens kön och ålder och maila till 
canvivas@bredband.net. eller ring till Elin Müller, 08-648 98 02. 
 

  
 
Ditt bidrag betyder mycket för att vi ska få en så sanningsenlig bild som möjligt av bettstatusen 
hos Norsk lundehund!  
 

39

mailto:canvivas@bredband.net



	LUNDEHUNDEN 
	Nr 1 2009 




