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Redaktionsruta 
 

 
är kommer ett nytt nummer av Lundehunden. Lite tunnare än den brukar vara, 
men med fler berättelser än vanligt! 
 

Den här gången kan du läsa om hundmassage, en text skriven av Emma Rutström 
som just utbildat sig till hundmassör (hon är förstås också lundehundsägare!). 
 
Dessutom har vi intervjuat klubbens första och hittills enda hedersmedlem,  
Monika Jansson som i många år kämpade för att hålla klubben över vattenytan. 
 
Läs om den donation som klubben fått. Det är en uppstoppad lunnefågel som Mari-
Louise Ströberg Frisk skänkt till klubben. 
 
Sist men inte minst – läs om hur du enkelt syr din egen hundsäng. När Cecilia Obitz 
plötsligt fick ett nästan fördubblat hundantal hemma bestämde hon sig för att sy istället 
för att köpa hundsängar. Jättlätt påstår hon. Läs och kolla. 
 
Redaktionen 
 
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning  
  4 Ordföranderuta 20 Julitaträffen 
  5 SKK Pressmeddelande 22 Ketty här 
  6 Massage för hund 24 Klubbens donation 
  9 Jubileumsbok DK 27 Årets Lundehund, vad tycker du? 
10 Årlig träff DK 28 Att sy en hundsäng 
12 SLS hedersmedlem 31 SLS Utställning Bogesund 
15 Avelskommitte 32 Smålandsträffen 
18 Årsmöte i korthet  
 

H 



Ordförande har ordet 

 

Nu är det sommar igen. 
 
Det var inte så länge sedan som SLS hade sitt årsmöte då var det tidig vår och nu står 
sommaren för dörren.  
Jag vill tacka för det förtroende jag fått att under ytterligare ett år vara ordförande i SLS 
och tillsammans med styrelsen leda klubben och dess verksamhet. Ett stort tack vill 
jag också rikta till de funktionärer som lämnat styrelsen eller andra viktiga funktioner i 
klubben. Ett jätte tack till Anette Virhage som varit klubbens kassör under många år 
men som nu bytt plats med Eva Nordlander och blivit vår revisor istället. Tack också till 
Monika Ölen Krüger, Johanna Olsson och Eva Linderoth för de otaliga timmar ni ägnat 
åt SLS under er tid som aktiva i klubben. 
 
Jag vill också påminna er alla om årets lundehundsträff och i år officiella utställning i 
Vaxholm den 6 augusti se vidare inbjudan längre bak i tidningen. I samband med 
utställningen ska vi också ha ett extra årsmöte för att slutföra antagandet av de nya 
stadgarna, under hösten kommer det att ordnas ett medlems- och uppfödarmöte i 
trakten runt mälardalen, jag hoppas att vi får se många av er medlemmar på dessa 
klubbaktiviteter. 
 
Till sist vill jag önska er alla en riktigt sköön sommar och ta väl hand om din hund i 
sommarvärmen! 
 
Cecilia Obitz 
ordförande 
 
 

Kallelse till extra årsmöte! 
 
Plats: Bogesund, Vaxholm 
När: 6 augusti 2011 
Tid: Efter bedömningen innan den gemensamma middagen 
 
Dagordning. 

1. Mötets öppnande, justering av röstlängd.  
2. Styrelsens anmälan om protokollförare.  
3. Val av ordförande för årsmötet. Medlemsplikt för mötesordförande föreligger ej.  
4. Val av två personer som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och 

tillika tjänstgöra som rösträknare.  
5. Anmälan om närvaro- och yttranderätt för personer om vilka stadgas i denna 

paragraf, mom. 4.  
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.  
7. Antagande av nya stadgar enligt beslut på ordinarie årsmöte den 26 mars 2011 
8. Frågestund samt övriga frågor 
9. Mötet avslutas 4



meddelande • Pressmeddelande • Pressme

Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85  SPÅNGA 
Tel 08-795 30 00 Fax 08-795 30 40 Webbplats www.skk.se

Spånga 11 05 23

För mer information kontakta  
Hans Rosenberg pressansvarig, Svenska Kennelklubben
Telefon 08-795 30 18 • Mobil 070-583 83 32 • E-post hans.rosenberg@skk.se

Köpahund.se –  
tryggaste valet vid köp av valp!

Under sommaren råder högsäsong för valpar – många planerar in semestrar och ledighet för att på bästa sätt 
kunna ta emot sin nya familjemedlem. Från 24 maj kan Svenska Kennelklubben (SKK) stödja valpköparna i att 
kunna fatta bra och trygga beslut i fråga om hundras och om uppfödare med mera, genom den nya webbplatsen 
www.köpahund.se.

Webbplatsen erbjuder förutom tips och råd inför hundköpet också en mängd nyttig information 
om olika hundraser och deras egenskaper, samt betydelsefull information rörande hälsoprogram 
och långsiktig avelsplanering. Här hittar man även aktuella valpannonser från Svenska Kennel-
klubbens uppfödare, som kostnadsfritt kan lägga ut sina valpkullar på Köpahund.se.

Allt detta för att valpköparen ska få en så frisk och sund valp som möjligt från en seriös och kunnig 
uppfödare. Svenska Kennelklubbens uppfödare följer SKKs regler för hundavel och är dessutom 
tvingade att följa konsumentköplagen, vilket inte alltid gäller vid försäljning på andra nätsajter. 
Det är ytterligare en trygghet för den som har tänkt sig att utöka familjen med en liten valp.

Fördelarna med en registrerad rashund är många för konsumenten/valpköparen. Först och främst 
vet man hur den tilltänkta valpen kommer att se ut som vuxen vad gäller storlek, päls och färg. 
Man vet också vilka egenskaper och beteenden man har att förvänta sig av just den hundrasen. 
Med en registrerad rashund följer alltid en dokumenterad bakgrund som ger svar på härstam-
ning, hälsostatus och eventuella tävlingsresultat. Det är att jämföra med en varudeklaration på 
en mobil, dator eller annan kapitalvara! 

En registrerad rashund är så nära det idealiska köpet som möjligt, men man får dock inte 
glömma bort att hundar är unika levande varelser, och vad som helst kan därför hända. Valet 
att köpa en registrerad rashund borgar ändå för trygghet och det är både hundägaren och den 
nya valpen värd!På www.skk.se under rubriken Om 

SKK/Press finner ni även tidigare 
pressmeddelanden samt snabbfakta 
om Svenska Kennelklubben.

Vid köp av valp ska alltid registrerings-
bevis, köpeavtal och valpbesiktningsintyg 
(inte äldre än en vecka gammalt) följa 
med. Valpen ska också vara ID-märkt 
samt avmaskad före leverans. Dessutom 
brukar oftast matlista samt personliga råd 
skickas med av uppfödaren. En valp får 
aldrig levereras före 8 veckors ålder.

Foto: Åsa Lindholm  
Bilden finns att ladda ner från skk.se och 
newsdesk.se. 
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Massage för hund 

 
 

Friskvård för våra hundar blir mer och mer populärt och aktuellt, det är inte alls 
konstigt för självklart vill vi att våra bästa vänner ska vara friska, må så bra de bara 
kan och leva länge! 

I dag finns många olika sorters friskvård och rehabilitering för våra hundar, till 
exempel sim, vattentrask, gåband, balansplattor, vibrationsplattor och så vidare, 
men sen finns det massage. Många har verkligen börjat få upp ögonen för vad 
massage och stretching gör för våra hundar, att de behöver de lika mycket 
omvårdnad som vi för att må bra kunna prestera och ha ett bra liv! 
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Massage 

Massage är en mycket gammal behandlingsmetod och används i dag över hela 
världen, både på människor och på djur. Det är ju inte bara människor som mår bra 
av massage! 

Hundmassörer behandlar hundens muskler, leder, senor och bindväv med 
händerna. Inom massagen användes många tekniker, men ordet massage kommer 
från ett arabiskt ord som betyder ”trycka lätt” och ett grekiskt ord som betyder 
”knåda”. 

Genom en massagebehandling så gör man att ömma och spända muskler 
stimuleras eller slappnar av. Detta gör att när musklerna mjukas upp får man bättre 
blodcirkulation, rörligheten förbättras och kroppens egna smärtlindrande ämne 
endorfinerna frigörs. 

GSM-massage 

Det finns många typer av massage, men detta ska handla om GSM- massage och 
dess påverkan på kroppen. GSM-massage, eller Svensk Genuin Massage som det 
också heter är en mycket gammal massageform som ” den svenske gymnastikens 
fader” Pher Henrik Ling använde sig av. 

Under årens lopp har en man som heter Ulf Eriksson omarbetat och anpassat 
denna massagemetod så att den ska passa till hund och häst, och det har visat sig 
vara en succé. Den har hjälpt många hundar, hästar och människor att bli gladare 
friskare och leva längre! 

Men varför behöver din hund massage? Varför skulle det vara så bra? 

GSM–massagen har tre grundprinciper: 

Provokation för att öka genomblödningen i muskeln. 
Töjning för att stretcha ut muskelfibrerna. 
Dränage för att transportera bort slaggprodukterna. 

GSM-massagen är en idrottsmassage som når in och påverkar den djupa 
muskulaturen. En hund som har något problem måste få ordentlig behandling så att 
problemet försvinner, och den friska hunden underhållsmassage så skador inte 
uppstår. 

GSM–massagen når in på den djupa muskulaturen, utför selektiv töjning av 
muskeln, och det innebär att det påverkar hela muskeln i alla delarna. Eftersom 
muskeln inte bara består av en enhet, utan flera tusentals muskelceller, fibrer, 
bindväv och så vidare måste man se till att alla delar påverkas. 
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När alla delar påverkas uppnår man ökad genomblödning, selektiv töjning och 
dränage, och då först får man de resultat man är ute efter! Massagen får igång 
lymfsystemet så att slaggprodukter rensas ut och får igång blodgenomströmningen i 
musklerna. Muskler som mår bra är mjuka och fungerar de som de ska tar de upp 
näring och återhämtar sig mycket bra och snabbt efter aktiviteter och hård träning. 

Något som är mycket bra är att endorfiner frigörs och hunden blir mer avslappnad 
och lugn, detta är bra för den stressade hunden. I dag är hundarna beroende av oss 
på ett sätt de inte har varit tidigare, vi har helt enkelt ändrat deras hela livsstil och 
levnadssätt.  

Vi bestämmer när de ska gå och inte gå, vilket tempo de ska gå och inte gå i, om de 
ska vara inne i värmen eller ute i kyla och så vidare. Vi sätter större press på dem 
att de ska prestera bra i olika sammanhang, vi har också ändrat deras kroppsliga 
utseende. 

Många hundar får alltid gå i koppel och får aldrig springa lösa för att sträcka ut 
kroppen och bete sig som de vill utan får alltid ha ett koppel eller sele på sig. Detta 
kan leda till muskelrelaterade problem. 

När en hund som inte är van att få röra sig fritt och kanske plötsligt får chansen att 
få springa av sig i skogen till exempel då tycker de antagligen att det är så roligt att 
de då hoppar och springer så mycket att det är stor risk att de kan sträcka sig och få 
olika skador då de inte fått uppvärmning först. 
 
Detta gäller dock inte bara den hund som inte är van att få röra sig utan alla, även 
högpresterande hundar. Vi måste börja se vikten i att värma upp våra hundar innan 
en aktivitet och efteråt värma av dem, ta en lugnare kortare promenad till exempel 
så hundarna får lugna ner sig och sedan sätta på dem exempelvis ett täcke så de 
inte blir kalla. 

En hund som jobbar med någon av alla dessa hundsporter och aktiviteter som finns, 
eller bara blir motionerad ofta kan behöva en underhållsmassage för att de ska 
fungera så bra de bara kan och till och med bättre. Det kan uppstå många problem 
som kan sitta i hundens muskulatur, det är inte alltid av illvilja som hunden kanske 
inte vill hoppa eller ej hoppar så högt. Detta kan helt enkelt vara så att hunden har 
stela muskler. 

 

Emma Rutström, hundmassör 
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I dagarna har en ny bok om lundehunden utkommit. Boken ”Norsk Lundehund i 
Danmark” berättar om lundehundens 30 år i Danmark och innehåller många 
intressanta och trevliga artiklar och fina bilder. 
 

Boken kostar 185 danska kronor + porto och avgift och kan beställas av 
författaren Lis Christensen, kennel Ulfrigga Lundes, på e-post adress: 
 

ulfstein@post12.tele.dk 
 

Uppge hur många exemplar av boken du vill ha samt namn och adress. 
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ÅÅrrlliiggtt  
LLuunnddeehhuunnddeettrrææff  22001111    
 
Så er det igen tid at tænke på årets Lundehundetræf. 
Træffet holdes på Møn hos kennel Keeza’s Lunde  
 
Datoen er lørdag den 20. august fra kl. 12.00. 
 
Stedet er Skelbækvej 7 Svensmarke, 4780 Stege (se kørselsvejledning på side 2). 
 
Program for dagen: 

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

• Forskellige aktiviteter med hundene i løbet af eftermiddagen. Ind imellem serverer 
vi kaffe og kage. 

• Aftenspisning (medbring selv kød til grillen). Salat og brød kan købes for et 
beskedent beløb på 30,‐ kr. 

 
Det er gratis at deltage i træffet. Du kan yde et frivilligt bidrag ved at indbetale til vores 
girokonto   regn.nr. 1551 konto 4498437  ‐ IBAN: DK 39 3000 0004 4984 37. 
 
Vi indbyder alle danske Lundehunde‐ejere og udenlandske ejere af dansk avlede 
Lundehunde, samt Lundehunde‐venner fra udlandet. 
 
Vi håber, at se rigtig mange hunde  og mennesker til en hyggelig dag. 
Tilmelding senest 13. august 2011 til: 
 
Susanne Stig Hansen, tlf.: +45‐55 86 72 37, mobil: +45‐20 32 72 37, e‐mail: 
kennel@keezas.dk eller Jytte Nysom, tlf.: +45‐56 56 70 72 mobil: +45‐61 70 72 09, e‐mail: 
nysom@elvis.dk   
 
Der er overnatningemuligheder på disse campingpladser: 

Camping Mønbroen: Kostervej 86, Koster, 4780 Stege. Tlf.: +45‐55 81 18 08 
Hjemmeside: http://moenbroen.dk 
Camping Møens Klint: Klintevej 544, 4791 Borre. Tlf.: +45‐55 81 20 25 
E‐mail: camping@klintholm.dk. Hjemmeside: http://www.campingmoensklint.dk 
Camping Vestmøn: Hårbøllevej 87, 4792 Askeby. Tlf.: +45‐55 81 75 95 
Hjemmeside: http://www.camping‐vestmoen.dk/ 
Camping Ulvshale Strand: Ulvshalevej 236, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 53 25 
E‐mail: info@ulvscamp.dk. Hjemmeside: http://www.ulvscamp.dk/ 
Keldby Camping Møn: Pollerupvej 3, 4780 Stege. Tlf.: 40 40 11 56 
E‐mail: keldby@campingmoen.dk. Hjemmeside: http://www.keldbycampingmoen.dk/ 
Stege Campingplads: Falcksvej 5, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 84 04 
E‐mail: info@stege‐camping.dk. Hjemmeside: http://www.stege‐camping.dk/ 

 
Feriehuse og Bed & Breakfast: se http://www.feriepartnermoen.dk 
Der er også mulighed for at enkelte kan campere hos Susanne og Erik – tal med dem om det. 
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Kørselsvejledning: 
 
Kommer du fra nord ad Sydmotorvejen - E47, drejer du fra ved afkørsel 41, Vordingborg/Møn. Drej til venstre 
mod Møn ad Mønsvej – vej 59 og kør ca. 11 km. Følg 2. vej i rundkørsel, og kør over broen til Møn. Kør ad 
Kostervej gennem Koster og Tjørnemarke. Lige efter Tjørnemarke kører du til højre ad Pejdervej. For enden af 
vejen kører du til højre ind i Neble og umiddelbart efter til venstre ad Steffensvej mod Bissinge. Følg derefter 
’slutrute’. 
 
Kommer du fra syd ad Sydmotorvejen - E47, drejer du fra ved afkørsel 42, Farø/Møn. Drej til venstre mod Møn 
ad Grønsundvej – vej 287. Fortsæt ca. 18 km. I Damsholte drejer du til højre ad Grønsundvej mod Neble. I 
Neble drejer du til højre ad Steffensvej mod Bissinge. Følg derefter ’slutrute’. 
 
Slutrute: For enden af Steffensvej kører du til højre ad Rødkildevej. Kør gennem Bissinge og ind i Tøvelde hvor 
du drejer til venstre ad Søndersognsvej. Ca. 1 km efter Tøvelde drejer du til højre ad Skelbækvej. Kør rundt i 
svinget. Nr. 7 ligger op ad en lang indkørsel.  
 

  
 

Slutrute: 
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Hallå där… 

 
 

… Monika Jansson med kennel Mountjoy, som utsetts till 

Lundehundsklubbens första hedersmedlem. Hur känns det? 

- Jag är jättestolt och känner mig verkligen hedrad. Det kom som en total 
överraskning. Det ger mig en sådan varm känsla att någon annan tycker att jag 
har bidragit till SLS. Diplomet står kvar på jobbet så jag kan skryta lite(skratt). 

Enligt motiveringen höll du liv i klubben under några motiga år på 

90-talet. Berätta vad som hände. 

- Jag började som redaktör för Lundehunden 1991. Sedan blev jag med i 
styrelsen 1993 och då blev jag även avelsråd och den posten hade jag kvar till 
2009. Det var tufft ett tag när jag var nästan alldeles ensam i styrelsen.  
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Mellan 1997 fram till 2004 var riktiga ”hundår”. De andra som suttit i styrelsen 
hoppade av, vi var väldigt få uppfödare just då och det var några med mycket hög 
ålder. Sedan som det alltid blir i en styrelse, några hade tröttnat ur, nån annan 
hade fått andra intressen och nån bytte ras.  

Till slut var det nästan bara jag kvar! Klubben var ju så liten, det var få uppfödare 
och därmed få medlemmar och alltså svårt att hitta någon som kunde ta över. 
Men jag vägrade att ge upp, klubben skulle barainte läggas vilande. Och det gick 
ju vägen. 

Men jag höll på att ge upp några gånger när jag i princip gjorde allt jobb själv, 
kassörens, ordförandes, sekreterarens och alla de andra ledamöternas jobb, för 
de var i princip bara namn på ett papper. 

 

Hur länge satt du kvar i styrelsen? 

- Jag tror att det var 2004 som jag lämnade över stafettpinnen, menjag satt kvar 
som avelsråd fram till 2009. Jag har varit sekreterare, ledamot, redaktör förutom 
avelsråd. Jag har dessutom varit med och framställt två dommarkompendium, 
varit med att ta fram jubileumsboken, arrangerat fem inofficiella utställningar för 
lundehund och en officiell utställning för lundehund. 

 

Hur länge födde du upp lundehundar? 

- Jag fick min första Mountjoy-kull 1991. Det blev till slut femton kullar, den sista 
kom 2007. Helt plötsligt kände jag mig nöjd, jag hade gjort mitt. Dessutom hade 
jag kommit in i en återvändsgränd och hade varit tvungen att starta om på nytt och 
då måste man vara hungrig, vara sugen, men det var jag inte längre.  Numera 
föder jag upp springer spaniel och är precis lika aktiv som förut. 

Från min första kull kom Mountjoy Mumsiga Märta som blev BIG-4:a på Stora 
Stockholm och det på sin första utställning endast 9 månader gammal!  Och 
sedan blev hon även BIG-2:a på samma utställning. Hon vann även norska 
Lundehundspecialen. Och på den första Norska Lundespecialen på Väröy så blev 
Märtas dotter Mountjoy Nosiga Nora, Best In Show! Och en annan dotter 
Mountjoy Prudentliga Petra blev 2:a bästa tik med CERT på en annan Norsk 
Lundehundsspecial.  

 

13



 

Det blev totalt 14 champions och fem certvinnare. 15 vinnartitlar och 10 år på 
raken var det en Mountjoy lundehund som blev BIR på Stora Stockholm eller som 
den heter nu Sthlm Hundmässa! 

Dessutom hela åtta gruppplaceringar och en gång BIG-1 på SKK-utställning.  
Jag känner mig ödmjuk och privilegierad att jag har fått förmånen att få uppleva 
sådana fantastiska framgångar. 

 

Hur känner du för lundehunden i dag? 

- Jag har ju fortfarande en lundehund hon kallas för ”Xonja”  
(Mountjoy Xofistikerade Xonja), hon blir sju år i september och är svensk 
utställningschampion och är en god representant för rasen. Hon är med varje år i 
klubbens monter på Stora Stockholm, hon älskar att visa upp sig.  

Jag känner mig väldigt glad, stolt och trygg i förvissning om att mycket duktiga och 
intresserade uppfödare och lundehundsägare har tagit över både inom klubben 
och i avelsarbetet. Ni gör ett jättebra jobb. Den härliga stämning och gemenskap 
som alltid har genomsyrat klubbens verksamhet är oförändrat lika god.  

Lycka till i fortsättningen med denna kynologiska pärla, denna underbara hundras 
som inte är lik någon annan ras. Och fortsätt att tala med varandra, uppmuntra 
varandra, gratulera varandra och ge en hjälpande hand när någon behöver det. 
Generositet lönar sig alltid i långa loppet och goda vänner ska man vara rädd om. 

 
Text: Annika Ågren, Foto: Cecilia Obitz 
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Nytt från Avelskommittén… 

 

 

Här nedan ser ni delar av texten ur utvärderingen av RAS som fanns med i verksamhetsrapporten till 
årsmötet 2011. Kursivt har undertecknade lagt in egna kommentarer i den ursprungliga texten. 

Har du synpunkter eller frågor som rör texten så är det väldigt bra, välkommen att höra av dig till 
avelskommittén. 

Utvärdering 2010 

RAS - Rasspecifik avelsstrategi för Norsk lundehund. År 2007 fick Svenska Lundehundsällskapet 
(SLS) sitt RAS fastställt av Svenska Kennelklubben (se RAS på vår hemsida under fliken avel). 
Denna årliga utvärdering är den tredje i ordningen. 

Det största och mest övergripande målet för vår ras är att ha en ökad genetisk variation, och att hålla 
den genomsnittliga inavelsgraden under 2,5 %. 

Registreringsstatistik 

Det är med stor glädje vi ser den högsta registreringssiffran någonsin av Norsk lundehund i Sverige. 

2010 registrerades 57 hundar, varav 8 importer. Registrerade svenska valpar är fördelade på 17 
kullar. 

Medeltalet för kullstorlek ligger på en lite högre siffra än tidigare år – 3,6 valpar (2009 var 
motsvarande tal 2,7). 

2009 registrerades 30 hundar varav 3 importer. 

2008 registrerades 36 hundar varav 9 importer. 

2007 registrerades 31 hundar varav 6 importer. 

Klubben fortsätter att arbeta för att så många lundehundar som möjligt skall gå i avel för att bredda 
den genetiska mångfalden. Ett ökat intresse för rasen kan glädjande nog ses. 
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Inavelsgrad 

År 2010 ligger genomsnittet för födda kullar på inavelsgraden 1 %, en fortsatt låg siffra alltså. 
Rekommendationen att inte överstiga 2,5 %, räknat på fem generationer i en kombination, klarades 
alltså med råge av uppfödarna. 

År 2000-2004 låg siffran på 2,2 %. 

År 2005-2006 låg den på 0,75 %. 

År 2007-2008 låg den på 0,8 %. 

År 2009 låg den på 0,7 %. 

Hanhundsanvändning 

Till 2010 års 17 registrerade kullar har 12 hanar använts i avel. 

I RAS kan vi läsa: Målsättningen på sikt är att hanhundsanvändningen ska vara 5 % av avkomma 
som produceras av en generation avelsdjur (ca 5 år), enligt den allmänna rekommendationen för avel 
i små populationer. 

Emellertid gäller resonemanget i dag för norsk lundehund att tillåta lite högre procentsats på grund av 
att det annars kanske produceras ännu färre hundar, till vårt redan låga antal registrerade hundar. 

Av hanar använda 2010 är det mycket glädjande att hela 5 stycken fick sina första kullar. Här ska 
uppfödarna ha en stor eloge för att man letat nya förmågor! 

Avelskommittén arbetar för att ett större urval av hanhundar ska finnas lättare tillgängliga för avel 
framöver. Under året kontaktades ”vanliga” hanhundsägare per telefon för att SLS dels ville kolla 
hundarnas hälsa, dels för att fråga om de som hade friska hundar ville ha dem med på hemsidans 
hanhundslista. Det är ett arbete som bör fortsätta kontinuerligt. Arbetet har givit många nya hanar till 
listan. 

Kommittén informerar också om betydelsen av att motgå den trend som i dag finns att kastrera sin 
hund. Kastration har visat sig kunna utlösa IL, (Intesinal Lymfangiektasi) men framför allt så 
försvinner viktigt genetiskt material för den redan så lilla hundpopulationen. 

 Här kan vi tillägga att vår hanhundslista nu har fått ytterligare ett antal hanar till förfogande. Det är 
väldigt glädjande att så många kan tänka sig att ställa upp med sina hanar. Vi har för tillfället 
 ”en drös” med hanar som inte ännu haft någon kull. De enda som kan göra något åt det är vi 
uppfödare som kan försöka ha en ”nybörjarehane” som plan A vid parning, och en som parat tidigare 
som plan B. 

Tikanvändning 

Till 2010 års 17 registrerade kullar har 15 tikar används i avel. 
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Mentalitet 

Ur RAS kan man läsa: ”Lundehunden ska vara en trygg och orädd hund, ej ängslig eller rädd, men 
förväxla inte rädsla med dess envishet och ibland ovilja mot att visa sig på utställning, detta är inte 
rädsla utan typiskt lundehundsbeteende, detta att envist vägra att gå, streta på bordet etc. 
Lundehundarna var mycket självständiga i sitt arbete och fick klara sig mycket själva när de jobbade. 
Detta har format lundehunden till att ha stor integritet och ett ifrågasättande av vissa situationer. 
Lundehunden ska dock inte vara rädd eller ängslig.” 

 Det är bra om vi kan diskutera mentalitet tillsammans, här är ni som haft många lundehundar under 
många år ovärderliga med er erfarenhet. Ingen av oss som har våra första hundar kan på samma 
sätt säga hur en lundehunds temperament är. 

Hälsa 

Årsmötet 13 mars 2010 beslutade att inrätta Fonden för friska lundehundar. Fonden har till ändamål 
att vid behov bidra med medel som kan främja arbetet för friska och sunda lundehundar. Styrelse för 
fonden är Svenska Lundehundsällskapets styrelse. 

Norges veterinärhögskola har sedan 2009 ett forskningsarbete om IL på norsk lundehund som vi 
följer med stort intresse. 

Uppfödarmöte 

Tyvärr har inget uppfödarmöte kunnat genomföras under 2010. Vi hoppas få ett till stånd under 
hösten 2011. 

Till hösten är det tänkt att bli av. Men då ska vi kalla det medlemsmöte för att alla ska känna sig 
välkomna! 

Avelskommittén 

Avelskommittén har deltagit på SSUK:s möten om RAS och Grundkurs för avelsfunktionärer del 1 
under hösten 2010. Deltagare från avelskommittén på båda kurserna var Gunilla Hising Bohm. 

Vi jobbar fortlöpande vidare med att förmedla och informera om avelsstrategin för vår ras i tidningen 
och på hemsidan. 

Genom att vi delvis bytt kommittémedlemmar så kommer vi att behöva lite tid för att komma igång, 
och lite nya idéer kommer att märkas under året hoppas vi. 

Som sagt, kommentarer och frågor mottages tacksamt på denna text. Nästa år ska RAS revideras 
och då är det bra att så många som möjligt har synpunkter om vad som är viktigt för vår framtida avel 
av Norsk lundehund. Läs gärna RAS på vår hemsida. 

Gunilla Hising Bohm och Ann Elisabeth Jacobsen 
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Årsmötet i korthet 

Delar av den nyvalda styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet.  
Stående fr v Annika Ågren och Eva Nordlander, sittande Cecilia Obitz och Maria Hedström. 

Vid årsmötet lördag 26 mars omvaldes Cecilia Obitz till ordförande och resten av styrelsen fick 
följande utseende: kassör Eva Nordlander, sekreterare Annika Ågren, ledamöter Maria Hedström 
och Emmy Johansson, suppleanter blev Birgitta Blomqvist och Fanny Höie. 

Årsmötet beslutade enhälligt att Monika Jansson, Stockholm, blir klubbens första hedersmedlem. 
Motiveringen är hennes mångåriga engagemang för klubbens överlevnad. 

Årsmötet beslutade att klubben ska byta ut sina nuvarande stadgar mot SKK:s ramstadgar. För att 
beslutet ska bli giltigt måste ytterligare ett årsmöte ta upp frågan och besluta om byte. Ett extra 
årsmöte kommer därför att utlysas i samband med klubbens officiella utställning i Vaxholm lördag 
6 augusti. 

Under mötet kom förslaget upp att klubben borde göra en ny jubileumsbok som ska vara färdig 
2017 när klubben fyller 40 år. Styrelsen fick i uppdrag att utveckla idén och återkomma med ett 
förslag. 
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Årsmötet avtackade de ledamöter som lämnade styrelsen, några personligen närvarande på mötet 
och andra per post. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet för tävlingen Årets Lundehund 2010 offentliggjordes. Två av vinnarna var på plats, det 
var Mary Kvarnström, ägare till Trollfjord Dragi som blev Årets Valp och Maria Hedström, vars 
Mountjoy Spralliga Sune blev Årets Avelshund. Övriga vinnare har fått sina priser skickade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bilder: AnnikaÅgren 
 

Trollfjord Dragi heter Årets Valp och ägare Mary Kvarnström  
fick priset av Cecilia Obitz på årsmötet. 

Eva Linderoth fick en groda (hon samlar på dem) 
och en liten blomma av Cecilia Obitz som tack för 
sitt arbete som klubbens webmaster. 

Anette Virhage avgick som klubbkassör efter många 
år i klubbens tjänst och avtackades av Cecilia Obitz. 
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Träffen i Julita 

Lundehundsträff i det gröna. 
 
 
 

n solig majdag träffades vi med åtta lundehundar, en bedlingtonterrier, en tollare 
och en jack russel hemma hos Gunilla Hising Bohm i Julita. 
 

Det började med lite felkörningar, men sedan var vi samlade allihop. 
 
Vi inledde dagen med en promenad utefter en skogsväg som förde oss ut på ett gärde 
med många sorkhål, till lycka för framförallt lundisarna. 
 
Det är svårt att inte bli imponerad av våra hundars enorma sociala förmåga - åtta 
lundehundar, varav de flesta aldrig hade träffats förut, sprang lösa utan att ens ett 
ögonbryn höjdes! Verkade inte som de ens hade behov av att presentera sig för 
varandra. De bara ÄR! 
 

E
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Väl tillbaka vid Gunillas fina lilla hus var det dags att avnjuta medhavd lunch i det 
gröna. Underbart att få sitta och äta i syrenbersån pratandes hund (läs lundehund) 
med alla dessa trevliga människor och under tiden spankulerade våra hundar omkring 
oss. 
 
När lunchen var över sattes några agilityhinder och en liten rallylydnadsbana upp. 
Under tiden vi provade dessa kom en familj för att titta på våra hundar. 
Förhoppningsvis kommer vi att träffa dem igen vid någon lundehundsträff. För nog 
gjorde våra hundar ett gott intryck! 
 
Dagen avslutades vid 17-tiden efter att vi hade blivit bjudna på kaffe och kakor. 
 
TACK Gunilla för att du ordnade den här sammankomsten. 
 
Text och foto: Solveig Gransten 
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-Vov, Kettu här! 
I registreringsbeviset står det att jag heter Little Pimillys Arvid och har reg.nr. 
S59836/2008, men husse har kallat mig Kettu sen jag var jätteliten och kom från 
Anna och Camilla. 

Läste i Lundehunden om en massa väldigt söta tikar som varit på utställning och fått 
fina priser. Jag bryr mig inte så mycket om tikar för jag är kastrerad jag. 

Husse och jag åker nästan aldrig på utställning. Jag är med min husse jämt, vi 
jobbar i skogen på vintern och åker jättemycket båt på sommaren.  
 

 

            Flytväst har jag förstås ombord på båten 

 

”
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I min egen skog finns många spännande djur, rådjur, harar, tranor med mera.  Jag 
jagar dem inte, för det får jag inte för husse, och han är jättesträng. 

Det finns mycket annat att jobba med i skogen, som att gräva djupa gropar och sen 
att leta upp gamla fjädrar och benknotor som jag gräver ner och sen ska alltihop 
grävas upp igen för att grävas ner på ett nytt ställe.  

Det är så mycket att göra så förra våren satt jag och sov på vedbacken. Vi hade kört 
hem ved hela dagarna i fyra dagar så jag var helt slut . Husse sa att det såg kul ut 
när jag höll på att ramla omkull där jag satt och sov. 
                             

 

PS. Min husse heter Nils Uddetorp  

 

 
       Så här ser jag ut på vintern, ordentligt klädd. 
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Klubben har fått en 
donation 

 

Klubben har fått en uppstoppad lunnefågel som donation. Givaren är Mari-Louise Ströberg 
Frisk, som importerade den första lundehunden till Sverige 1969 till sin Lobergets kennel. 

- Jag fick fågeln som present av min svägerska för många år sen som tack för att jag tagit 
hand om min brorsdotter som då var 6 månader gammal i en vecka, berättar Mari-Louise. 

Det var över 35 år sen och sen dess har den fina fågeln stått i en skåp hemma hos Mari-Louise. 
Och det är ungefär lika länge sen som Mari-Louise och lundehundsällskapet hade något med 
varandra att göra. Som vi berättade i förra numret av Lundehunden så slutade Mari-Louise med 
att föda upp lundehundar i slutet av 1970-talet och därmed försvann den naturliga 
förbindelselänken mellan Mari-Louise och klubben. 

När norska lundehundsklubben förra året började sitt bokprojekt om lundehundens historia i främst 
Norge förstås, men även i de övriga nordiska länderna.då dök Mari-Louise namn upp och 
styrelsen tog då kontakt med henne. Sen dess har vi pratats vid på telefon flera gånger. 
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Vid SSUK-utställningen i Eskilstuna 16 april var vi några i styrelsen som äntligen fick träffa  
Mari-Louise för första gången. Med sig hade hon den uppstoppade lunnefågeln. 

- Den har som sagt stått hemma hos mig i alla år, men nu vill jag gärna skänka fågeln till 
Svenska Lundehundsällskapet, det känns helt rätt, säger Mari-Louise och ler. 

Fågeln är väldigt väl bevarad, mycket beroende på att den stått i ett glasskåp i alla år. Den ska 
enligt Mari-Louise dammas med en fågelfjäder för att inte förstöras. 

Klubbens ordförande Cecilia Obitz tackade glatt odch hjärtligt för donationen och Mari-Louise 
poängterade att det är upp till klubben att bestämma vad man vill göra med gåvan. 

- I första hand ska vi se till att sätta en plastkupa över fågeln så att den inte förstörs, 
konstaterar Cecilia och hon funderar på om fågeln skulle kunna bli ett vandringspris, 
kanske för Årets Lundehund bästa veteran. 

Mari-Louise stannade hela utställningsdagen och det blev mycket lundehundsprat förstås. 

Sist men inte minst fick Mari-Louise också chansen att träffa Christen Lang som hon en gång i 
tiden hade mycket kontakt med och köpte hundar av. 

Christen var denna dag domare för bland annat lundehundarna på utställningen och när alla 
bedömningar var avklarade blev det ett kärt återseende mellan honom och Mari-Louise. 

 

Christen Lang och Mari-Louise Ströberg Frisk hade ett kärt återseende i Eskilstuna vid SSUK-utställningen. Det var 
över trettio år sen sist. Båda födde tidigare upp lundehundar och samarbetade. 
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Vid en gemensam middag på kvällen blev det förstås ännu mer lundehundsprat och Christen 
berättade bland mycket annat om när han drev sin kennel Enerhaugen ihop med sin mamma och 
de födde upp inte mindre än 133 lundehundar!  Sen drygt tjugo år tillbaka föder Christen enbart 
upp shiba, men i hans hjärta har lundehunden fortfarande en stor plats. Christen är också aktiv i 
norska lundehundsklubbens avelskommitté. 

 

Trevlig middag med mycket lundehundprat i Eskilstuna. Fr v Christen Lang, Maria Hedström, Emma Forsberg, Cecilia 
Obitz, Annika Ågren och Mari-Louise Ströberg Frisk 

 

Text: Annika Ågren  
Foto: Annika Ågren, Maria Hedström 
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Vad tycker DU om  
Årets Lundehund? 

 

För två år sen gjordes tävlingen Årets Lundehund om, bland annat 
infördes fler klasser, detta sen flera medlemmar tyckt att tävlingen borde 
breddas så att fler hundar hade chansen att delta. 

Årsmötet 2009 tog beslutet om att förändra tävlingen, i stort sett enligt det 
förslag som den tillsatta arbetsgruppen lagt fram. Samtidigt beslutades att 
tävlingen skulle utvärderas efter två år. Och där är vi nu. 

Styrelsen har därför utsett en arbetsgrupp bestående av  
Birgitta Blomqvist, Anna Tanskanen, Camilla Lädhe och Maria Hedström, 
som ska titta på tävlingen och dess utformning. 

Har tävlingen blivit bättre? Lockas fler att delta? Är reglerna för snåriga? 
Vad behöver ändras? 

Arbetsgruppen vill väldigt gärna få in synpunkter på tävlingen. 
Har du en åsikt – positiv eller negativ spelar ingen roll, 
mejla den till: kennel.navahoos@spray.se 
eller skicka den per post till  
Birgitta Blomqvist, Djupsjönäs 6, 914 91 Nordmaling. 

Arbetsgruppen ska vara färdig med sin utvärdering tills styrelsen ska ha 
sitt årliga arbetsmöte i september/oktober. 
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Att sy en hundsäng 
 

 

 

Under 2010 utökades antalet hundar hemma hos oss från tre till sex på ett par 
månader och det blev plötsligt brist på hundsängar.  

Efter att ha sett vad en hundsäng kostar i djuraffären, allt mellan 250-750 kronor och 
multiplicera det med tre, bestämde jag mig för att sy tre hundsängar.  

Jag är inte världens bästa sömmerska och hade nästan bara träslöjd när jag gick i 
skolan, men tänkte att det inte kunde vara allt för svårt att få till en hundsäng. 

Sängen som hundarna tycker bäst om och som är populärast här hemma består av 
en hög skumgummisarg med en bottenplatta av tyg och ilagd dyna, inte alltför svår 
att kopiera. Så efter att ha studerat den in i minsta detalj bar det av till Jysk för att 
inhandla material, en rulle hobbyplast (skumgummi) och en billig bit tyg fem meter 
gånger 150 cm i inte allt för grälla färger. 
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Väl hemma tog jag mått på favorit sängen och rullade ut hobbyplasten. Det skulle 
visa sig att ur en rulle hobbyplast kunde jag få ut fyra hundsängar. 

 

 

 

 

Varje ”sarg” gjordes 20 cm hög 
och 160 cm lång och i slutet av 
varje ände, ca 20 cm innan 
plasten tog slut, sluttade jag av 
sargen för att bilda öppning för 
hunden att kliva i och ur sängen. 
Bredden på sargen där är ca 10 
cm. 

 

Efter att ha klippt till bitarna som skulle bilda stommen i sängen var det dags att 
klippa till tyget och spänna och nåla fast det över skumgummistommen. Jag 
lämnade ca 4 centimeter tyg tillgodo utefter långsidan för att sy fast botten i och 
ungefär lika mycket i båda ändarna så att jag kunde fästa ihop biten till en ring. 

 

 

 

Det såg faktiskt inte så tokigt ut 
där de låg färdignålade på bordet. 
Det gäller att sy nära plasten så att 
tyget hålls spänt. Där sargen möts 
sydde jag för hand eftersom det 
blev lite mycket tyg och väldigt 
bylsigt att få till symaskinen. 

 

 

Nu återstod det bara att klippa till ovalerna av tyget som skulle bilda botten i sängen.  
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För att få ovalerna att passa till botten satte jag den ihopsydda sargen på tyget och 
modulerade till en oval och ritade sedan runt. Sen nålade jag ihop botten med 
sargen och sydde ihop delarna med varandra och vände allt ut och in. Sängen var 
så gott som färdig. 

 

Till dyna i hundsängen fick en uttjänt huvudkudde tjänstgöra, men man kan ju också 
sy en dyna i matchande tyg och lägga i. 

 

Kostnaden för dessa fyra hundsängar blev ca 320 kronor. De är lätta att stoppa i 
tvättmaskinen när de blir smutsiga och hundarna gillar dem skarpt. 

 

 

Text och bild: Cecilia Obitz 
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Officiell utställning & Lundehundsträff 
 

på Bogesund, Vaxholm 
 

Lördag 6 augusti 
 

Domare: 
 Johnny Andersson 

Johnny har tidigare varit uppfödare av lundehund  
under prefix Lundecocks. 
(Reservation för ev. domarändring) 

 
Anmälan till utställningen görs via SLS hemsida www.lundehund.se  

senast den 11 juli 2011 då också anmälningsavgiften betalas till klubbens plusgiro 
92 22 57-1, ange hundens namn, reg.nr. och klass. 

 
Vi startar dagen kl 10:30 med en snabb genomgång om hur det går till på 

hundutställning för er som aldrig tidigare ställt ut hund.  
Bedömningen startar sedan kl 11:00. 

Efter utställningen har vi Lundehunds-Race. 
 

Fina priser till hundarna på utställningen och till den snabbaste Lundehunden. 
 

Gemensam middag planeras efter utställningen,  
för mer information och vägbeskrivning, se hemsidan. 

 
Klasser:  
Valpar 4-6 mån, 6-9 mån, Krypto/Kastrat-klass, 150 kr 
Junior- 9-15 mån, Unghund- 15-24 mån, Öppen- 15 -, och Championklss 300 kr  
Veteranklass 8 år & äldre, 200 kr,  
Barn med hund samt parklass anmäls på plats 25 kr/barn eller par.  
 
Vid eventuella frågor kontakta Cecilia Obitz 076-808 59 63 el. 08-541 370 47 
 
 
 

Varmt välkomna till en härlig dag! 
 
 

Söndagen den 7 augusti  
har Stockholms Kennelklubb utställning på Vallentuna flygfält  

domare på lundehund är Hanne Laine Jensen, Danmark. 
För mer information se www.stokk.skk.se 
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Smålandsträffen 
2011-05-21 

 
Vi möttes upp på adressen som vi hade bestämt för fortsatt färd i lång karavan till Gettrabo söder 
om Jönköping. Där ska vi träffa vår instruktör Peter Bergström. 
 
Han väntade där med sin strävhåriga tax Tilly, hon hade nyligen blivit ormbiten och fått ligga på 
sjukhuset ett par dagar. 
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Där fanns klövar, snittslar och allt som hör 
spårövningar till.  
 
Lite läskigt med blod som vi skulle skvätta ut i 
naturen, men vad gör man inte för att 
hundarna ska få en lyckad spårövning. 
 
Peter hade fullt upp med oss som inte hade 
varit med om sånt här förut och visst lyckades 
hundarna att hitta klöven som vi hade lagt på 
ett finurligt ställe. 
 
Jag hade fixat ett litet lotteri där varje 
deltagare fick köpa en lott var och priset för 
lotten fick de själva bestämma, Jag fick ihop 
350 kronor och hela behållningen gick till 
”Fonden för friska Lundehundar”. Sponsorer 
var Agria Djurförsäkring, Royal Canin samt 
Hanterksfarmen som bidrog med urtjusiga 
lundehundsservetter 
I kojan grillade vi korv och pratade hund o 
spår o GPS:er mm.  tillsammans med många 
skratt avslutade vi dagen och ser nu fram mot 
nästa gång vi ska träffas. 
 
 

Monika Öhlen Krüger 
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Nya Medlemmar 
 

Nya medlemmar samt uppfödare som bjudit sina valpköpare på ett års medlemskap. 
 

Nya medlemmar: 
 

Andrea Pettersson, Västervik 
Roy Gustavsson, Hällevadsholm 

Marie Hubert, Landvätter 
Bernt Josefsson, Sandhem 
Tove Elisabeth, Sandefjord 

 
Uppfödare som bjudit sina valpköpare på ett års medlemskap: 

 
Johanna Olsson Frontpage 

 
Skicka/mejla in namn och adress på dina valpköpare till vår kassör 

kassor@lundehund.se 
Eva Nordlander, Drottvägen 11 

181 31 Lidingö, Tel: 08-765 09 07 
 

Betala in medlemavgiften 
på klubbens pg 92 22 57-1 

 
 
 
 
 

DU HAR VÄL INTE GLÖMT 
ATT BETALA ÅRETS MEDLEMSAVDIFT? 
 
Avgiften är 225 kr för huvudmedlem och  
75 kr för familjemedlem. 
 
Förutom att stötta din rasklubb (vi är en liten men naggande god klubb…) 
får du medlemstidningen fyra gånger om året  
samt chansen att vara med i klubbens prestigfyllda  
tävling Årets Lundehund. 
 
Sätt in medlemsavgiften på klubbens  
pluskonto 92 22 57-1. 
Glöm inte att ange ditt namn och adress. 
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Vinn en lunnefågel 
i klubbens nya lotteri! 
Genom att köpa en eller flera lotter har du chansen att vinna den här jättefina 
tovade lunnefågeln. Dessutom stödjer du klubbens nystiftade Fond för friska 
lundehundar (läs mer om den på hemsidan) . 

Varje lott kostar 20 kr styck och summan går oavkortat till fonden. 

 

Så här gör du: Sätt in summan på klubbens plusgiro nr 92 22 57-1  
och skriv lotteri samt ditt telefonnummer i rutan. 

Dragning sker när lotterna är slutsålda, dock senast 31 december 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kung Sunes Madicken 

Foto: Maria Hedström


