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Redaktionens ord …
är ljuset tillbaka.

Äntligen Jag gillar ljusa morgnar

och det gör hundarna också. Speciellt unghunden
Acke som direkt hör när jag vaknar till, då gör han
uppfordrande ljud där han sitter nedanför sängen.
En tidig hundpromenad till havet en vårmorgon är
aldrig fel.
Men hundpromenader görs i alla väderlekar och årstider. Läs om januari-träffen i Gottåsa med deltagare från
såväl Sverige som Tyskland och Södertälje-träffen som
var i bleka februari.
Giardia är ett ord som vi lundehundsägare lärt oss de
senaste åren. Giardia är en parasit som kan göra lundehundar riktigt dåliga. Symtomen liknar mycket IL och
därför är det så viktigt att ta avföringsprov för att konstatera om det är Giardia eller inte. Behandlingarna skiljer
sig nämligen åt. Läs den utförliga artikeln om Giardia
intestinalis skriven av Rita Daverdin, tidigare ordförande
i norska lundehundklubben.
I maj har klubben årsmöte och lundehundsträff i
Malmköping, se artikel på sidan 9. Vi hoppas förstås att
många medlemmar kommer.
I början av juli är det Lundehundsdagar på Værøy vid
Lofoten. Om du har möjlighet att vara med så gör det!
Det blir en oförglömlig resa till våra hundars ursprung.
Vart fjärde år har norska klubben sin träff på ön.
Hanna Munkhammar fortsätter att ge oss bra och
enkla vardagstips för att aktivera våra hundar.
Nästa nummer av Lundehunden kommer i början
på juni och då har vi förstås reportage med bilder från
dagarna i Malmköping. Men redaktionen hoppas också
att vi får text och bilder från dig! Visa upp din vardag
med din hund med en bild och litet text, vi blir så glada!
Mejladressen är redaktion@lundehund.se
Trevlig läsning önskar redaktionen
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Omslagsbilden: Dexter & Caesar.
Foto: Ulf Ahlquist
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Ordförandes ord …

nu

kan det spännande norska videokapselprojektet

starta! Som vi berättade i förra numret av Lundehunden
så planerar norska klubben tillsammans med docent Ellen Skanke att
filma lundehundars tarmar med hjälp av en pytteliten videokapsel för
att kanske kunna se på ytan av tarmen om hunden är mottaglig för att
utveckla IL eller inte.
SLS styrelse beslutade i höstas att stödja projektet med 10 000 kr
och häromveckan kom glädjande besked att även SKK:s och Agrias
forskningsfond har beslutat att stödja projektet ekonomiskt. Starten
är planerad till november i år.

I detta nummer av Lundehunden kan ni läsa om Giardia, en parasit
som är vacker på bild, men inte trevlig att stifta bekantskap med.
Många hundraser kan bära på den utan att visa symptom, men för en
lundehund som redan har en känslig mage tarm kan det bli förödande konsekvenser när hunden får Giardia. Därför är det viktigt att ta
ett träckprov när hunden visar symptom på IL. Du kan själv gå in på
SVA:s hemsida och skriva ut remiss och instruktion för att ta provet
under tre dagar och sedan skicka in för analys.

Stöd Fonden för friska
lundehundar
Syftet med fonden är främst att bistå med
medel till forskning till förmån för lundehunden.
Det kan gälla IL, pseudopelade eller inom
något annat område.
Även enskilda medlemmar kan
söka bidrag ur fonden för en obduktion när
hunden hastigt dött utan klar diagnos.
Ansök hos ordforande@lundehund.se.
Fonden tar tacksamt emot penninggåvor,
stora som små!
Bankgiro 5207-1594
Swish 123 156 17 03
Märk inbetalningen med
»Fonden« och ditt namn.
Eventuellt överskott vid lotterier, försäljning av
kaffe vid klubbens träffar etc går till fonden.
Du som uppfödare eller avelshundsägare
kan också bidra genom att skänka en summa
per valp. Eller skänk en slant till minne av
avliden hundkamrat.

Vi har mottagit gåva från:
Smålandsträffen

Just nu arbetar styrelsen med förberedelser inför Lundehundsdagarna i Malmköping i slutet på maj, en intensiv helg som börjar med
årsmöte på fredagskvällen, utställning med efterföljande middag på
lördagen och avslutas på söndagen med lundehundsracet!
Jag hoppas att vi får ett välbesökt årsmöte och träff. Det är på årsmötet som du som medlem kan komma med förslag på vad klubben
ska arbeta med nästkommande året, förutom det som stadgan säger
att vi ska göra. Förslaget lämnar du genom att lämna in en motion.
En bra mall för att skriva en motion hittar du på www.lundehund.
se/blanketter. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar
innan årsmötet, det vill säga den 8 maj.
I fliken blanketter finns också en blankett för dig som uppfödare att
rapportera till SLS om vem som köpt dina valpar, något som underlättar för oss i klubben att veta när vi sedan ska inventera våra hundar. Tycker du att blanketter är jobbiga att fylla i får du gärna istället
skicka ett mejl till avelsradet@lundehund.se med uppgifter om dig
och din hund. De uppgifter du lämnar är det tystnadsplikt runt och
används bara för att kunna kontakta dig vid den inventering av rasen
som vi gör vart tredje år.

Tack för bidrag!
Meddela vart Dina valpar hamnar på
www.lundehund.se
Använd blanketten Reg valpköpare
som du hittar under Uppfödarfliken

Nya medlemmar
som hälsas hjärtligt välkomna till SLS

Jessica De Jong, Holland
Udo Bahrenberg, Norrtälje
Marie Berglund, Ljusdal

Ett sätt att stötta SLS ekonomiskt (förutom medlemsavgiften förstås)
är att prenumerera på Sverigelotter från Folkspel. Sex lotter kostar
150 kr per månad och då går 64 kr till klubbens Fond för friska
lundehundar. Dessutom har du ju chansen att vinna också!
Gå in på folkspel.se och läs hur du prenumererar på Sverigelotter
och samtidigt se till att SLS får ett bidrag.

2019 års Lundehundvalpar
Äntligen är födelsesiffrorna på väg upp igen efter ett par låga år! Förra året blev
det 11 kullar med 26 valpar. Jämfört med 2018 då det endast föddes tolv valpar i
fyra kullar. Det har glädjande nog tillkommit fyra nya uppfödare som alla bidragit
till att siffrorna ökat ordentligt. Tre tikar importerades från Norge och Åland.

Svenskfödda valpar 2019
Uppfödare

Födelsedatum

Hemvist

Uppfödare

Födelsedatum

Lundehunden nr 1 – 2020

Hemvist

Flokeheims
2019-12-29 		
Far Eriksro Sweet Island
SE12742/2013
Mor Scilling’s Hekla
SE43500/2016
H Flokeheims Allsmäktiga Ansgar SE11861/2020 Växjö
H Flokeheims Anrika Aslak
SE11862/2020 Haninge
T
Flokeheims Allvetande Astrid SE11863/2020 Rockneby
			

Importerade valpar 2019

Moonheim
2018-08-30		
Far Frosti
SE31462/2016
Mor Moonheim Kalles Frigga
FI51225/13
T
Moonheim Frostis Moa
SE10031/2019
			
Lundesommer 2019-02-18		
Far Mjöskastellets Bo
NO51598/15
Mor Lundesommer Fryd
NO45519/16
T
Lundesommer Frigg
SE27658/2019
			
Lundesommer 2019-10-16		
Far Alvin Lövemunn
NO42228/16
Mor Lundesommer Fryd		
T
Lundesommer Hekla
			

Östersund

Östersund

Arvika

Importerade korsningsvalpar 2019
Reg.nummer

08.09.18
SE12094/2020
20.02.19
NO36391/19
20.02.19
SE26914/2019
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Reg.nummer

Dream Hippos 2019-07-17		
Far Lyrypa’s Nico
SE37426/2015
Mor Unique Treasure Fire Walk With Me SE32034/2013
H Dream Hippos Goa Neo
SE46339/2019 Örebro
T
Dream Hippos Goa Nellie
SE46340/2019 Tyskland
			
Häggetorps Lunde
2019-09-05		
Far Lyrypa’s Nico
SE37426/2015
Mor Lundesommer Fröya
SE52005/2016
T
Häggetorps Lunde Ravvna
SE50569/2019 Norge
T
Häggetorps Lunde Riina
SE50570/2019 Norge
			
Into the Wild 2019-12-31 		
Far Frontpage Brum Brake Up Hill SE27091/2018
Mor Zigne
SE13612/2018
T
Into The Wild Betty
SE11343/2020 Danmark
T
Into The Wild Bonnie
SE11344/2020 Leksand
T
Into The Wild Beautiful Lundi SE11345/2020 Norge

Födelsedatum

Cecilia Obitz, ordförande
4

Reg.nummer

Häggetorps lunde
2019-01-07		
Far Alvin Lövemunn
NO42228/16
Mor Lundesommer Fröya
SE52005/2016
H Häggetorps Lunde Isleif
SE12971/2019 Sollentuna
T
Häggetorps Lunde Isfrid
SE12972/2019 Ljusdal
			
Boromir
2019-01-05		
Far Navahoos Birk Yksander
S18786/2009
Mor Boromir Laura Lurifaxe
SE54763/2015
T
Boromir Gissa Glitterfaxe
SE15127/2019 Fjärdhundra
T
Boromir Milla Magifaxe
SE15128/2019 Ystad
			
Kung Sunes
2019-02-03		
Far Kung Sunes Lasse
SE29916/2013
Mor Frontpage Medea
SE29570/2015
H Kung Sunes Olle
SE15980/2019 Vendelsö
T
Kung Sunes Kerstin
SE15981/2019 Gävle
			
Flokeheims
2019-02-17		
Far Ålvisheim’s Ramn Livesson
SE37624/2011
Mor Lovund’s Ci-Ci
SE45568/2015
H Flokeheims Ragnar Lothbrok SE17792/2019 Trekanten
H Flokeheims Rollo Of Normandy SE17793/2019 Knivsta
			
Flokeheims
2019-05-14		
Far Eriksro Tuffa Victor
SE20040/2018
Mor Scilling’s Hekla
SE43500/2016
T
Flokeheims Freydis
SE33778/2019 Rockneby
			
Storafossens 2019-05-12		
Far Fåglebodas Sverre
SE53982/2012
Mor Koviks Enastående Essie
SE13433/2017
T
Storafossens Zirene
SE35632/2019 Kristinehamn
T
Storafossens Zelda
SE35633/2019 Finland
			
Into The Wild 2019-06-25		
Far Frontpage Brum Brake Up Hill SE27091/2018
Mor Trollfjord Elfa-Eira
SE49290/2015
H Into The Wild Sagolika Ubbe
SE44394/2019 Danmark
T
Into The Wild Smukke My
SE44395/2019 Danmark
T
Into The Wild Sammetslena Silke SE44396/2019 Vikingstad
T
Into The Wild Stolta Talita
SE44397/2019 Lund
T
Into The Wild Soliga Senja
SE44398/2019 Tyskland
			

Namn
Eila Hekladottir av Lundepoten B2
Godhunden Fina Flickra B3
Lundesommer Loppa I2
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Årets Lundehund 2019
vuxen

valp

1. Bay Breeze Of Vorkosmia SE24818/2016
Ägare och fotograf Ann-Christine Eriksson
Poäng: 120

2. Syrinborgs Miramis SE31801/2018
Ägare: Annika Ågren, fotograf: Ulf Ahlquist
Poäng: 41

1 Boromir Milla Magifaxe SE15128/2019
Ägare och fotograf: Annika Turitz Garnaeus
Poäng: 60

3. Super Magic’s fancy moon Se16420/2016
Ägare: Carina Jansson, fotograf: Malin Sjöström
Poäng: 23

4.Koviks Maffiga Malte SE60210/2011
Ägare och fotograf: Vivian Wollmo
Poäng: 22

3. Kung Sunes Kerstin SE15981/2019
Ägare: Lina Forsberg, fotograf: Maria Hedström
Poäng: 6

2. Flokeheims Ragnar Lothbrok SE17792/2019
Ägare: Anna-Stina Gustavsson, fotograf: Maria Karlsson
Poäng: 22

Aktivaste

1. Godhunden Climbing Mumrik SE36214/2016
Ägare och fotograf: Hanna Munkhammar
Poäng: 26

veteran
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1. Koviks Maffiga Malte SE/60210/2011
Ägare och fotograf: Vivian Wollmo
Poäng: 4

T

V

EN

…som har något att berätta om lundehunden – roligt, intressant, tänkvärt,
tips, erfarenheter etc. – redaktionen väntar på ditt bidrag!
Skriv ner, ta en bild och skicka till redaktion@lundehund.se
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En som stod i montern för första gången var Sanna
Nordli med sin korsningsvalp Leah B2 (norsk lundehund/buhund).
»En härlig dag med mycket folk som kom till montern, som för övrigt var jättefint byggd. Det var intressant hur många som kände till det norska korsningsprojektet, där resultatet ska bli att bredda rasen med
friskare linjer.
Det var kul att få träffa familjer som frågade hur lundehundar passar som familjehund. De tyckte storleken
var perfekt för barnfamilj.«
Anneli Sjöberg tog med sig unghunden Acke när
det var dags för att gå rasparaden på stora scenen på
lördagen. Som alltid dök det senare upp nyfikna vid vår
monter för att titta närmare på den märkvärdiga lilla
hunden!

DEHUND
SÄ

Hundmässan är lika rolig som intensiv och
utmattande varje år!
Vid Svenska Lundehundsällskapets monter
var det full fart såväl lördag som söndag med
intresserade åskådare som hade många frågor.

N

VÄLKOMNA TILL
LUNDEHUNDDAGARNA I
MALMKÖPING, SÖRMLAND
22–24 MAJ 2020

Årets rasspecial och klubbens årsmöte äger rum vid foten av Malmabacken, granne med Malmköpings camping i Sörmland. Vi kommer att vara i
skidklubbens stuga med årsmötet på fredagskvällen kl 18.00. Fika serveras.
En nyfiken barnfamilj hälsar på hunden i Alexander
Ringdahls famn. Foto: Annika Ågren

Om du måste ta med hunden ska den vara i bur.
På lördagen blir det officiell utställning precis utanför skidstugan. Den
börjar kl 10.00. Domare är Ann-Cathrine Edoff. Under utställningen tar vi god
tid på oss och varje hund visas upp utan stress.
Efter utställningen blir det barn med hund 20 kr, anmälan görs i sekretariatet.
Under dagen finns möjlighet att köpa kaffe/läsk och bullar i skidstugan.
På kvällen äter vi gemensam middag i skidstugan och då blir det utdelning
av vandringspriser. I år är de extra många! Om du måste ta med hunden ska
den vara i bur.

Annelie Sjöberg och Acke är redo för rasparaden.
Foto: Annika Ågren

Det sedvanliga och populära lundehundsracet har vi förlagt till söndag
förmiddag. Anmälan görs i sekretariatet, 20 kr.

C.I.B NordCh SECH DKCH FICH NOCH SEJV-13 NOJV-13 HEJV-13
HEV-13 FIJV-13 DKV-16 FIV-16 NORDV-19 Eriksro Bright Boromir hade
flottaste tassarna i ringen och fick Tor & Etnas vandringspris 2019.
Fotograf och ägare: Siv Kvarnström
BIR blev Moonheim Abbes Kaiser med ägare Gerd Langenes och BIM
Eriksro Bright Boromir med ägare Siv Kvarnström. Domare Birgitta
Svarstad. Foto: Gitte Wittzell

Anmälan till utställningen och middagen görs på:
www.lundehund.se/utställningar
Klubben har reserverat några 2-bäddsstugor och några 2-bäddsrum och ett
4-bäddsrum på vandrarhemmet på campingen. Vill du boka en stuga eller
rum mejla då Carina Jansson på ledamot2@lundehund.se. Senast 31 mars.
Det går inte att boka campingplats för husvagn och husbilar i förväg. Men det
finns mycket gott om platser på campingen och alla platser har el. Gå in på
www.malmkopingscamping.se där finns en karta över anläggningen.

Varmt välkomna!
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Inbjudan till Værøy 9–12 juli

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2020

Værøy, denna mytomspunna ö utanför Lofoten. I sommar har du möjligheten
att få uppleva ön som dagens lundehundar kommer ifrån!
Lundehunddagarna är i början av juli och solen går aldrig ned på hela dygnet.
Att besöka väglösa Måstad på ön där paret Mikalsen var de sista som hade
lundehundar på 60-talet är också en fantastisk upplevelse.
Ett besök på Værøy glömmer man inte i första taget!

på Værøy i Lofoten
9. - 12 juli 2020

Program for helgen*
Torsdag 9 juli
kl. 09:00 – 16:00
kl. 10:00

Hvordan kommer du til Værøy og hvor kan du overnatte
Ferje/helikopter
Til Værøy går det daglig flere bilfergeforbindelser fra Bodø, som tar ca 45 timer, og fra Moskenes, som tar en og en halv time. Fergene tar AutoPASS ferjekort. I tillegg er Værøy helikopter
lufthavn, hvor det er daglige flygninger til Bodø.

kl. 18:0020:00
Fredag 10.juli
kl. 11:00
kl. 12:00  14:00

Overnattingsplasser
Værøy gamle Prestegård: http://varoyrhs.com/prestegaarden/news1.php .
Epost: hege@prestegaarden.no,Tlf 760 95 411. Positiv til hunder.

kl. 13:00  16:00
kl. 14:00  15:30
kl. 16:00
kl. 18:00

Røstnesvåg Fiskevær, Værøy gamle handelssted:
Fiskerheimen Havly 4 rom med enkeltsenger, 5 rom med dobl seng og ett rom med tre senger. 1
rorbu for to personer.

kl. 20:30 – 21:30

Gammeltelegrafen 3 leiligheter med to soverom og ei leilighet med tre soverom. https://vghvaroy.weebly.com/
Ta kontakt med Hilde Merete Røstgård mobil 970 42 982. Positiv til hunder.

kl. 21:30
Lørdag 11.juli
kl. 09:00
kl. 18:00  19:00

Nytt overnattingstilbud åpner august/september 2019:
Holder til i nærheten av fergeleie/ Værøy brygge, Havneveien 30. Kontakt KentArne Bensvik,
mobil 958 83 331. Han har 6 boenheter med til sammen i underkant av 30 senger. Fra boenhet
med fem soverom til ett soverom. Har ikke markedsført dette enda og heller ikke prissatt, men
det er helt nytt og ligger flott til ved sjøen.
Han har også et stort område der man kan parkere bobilen ogcampingvogner og skal ordne
med strøm til i2020.
Positiv til hunder.

kl. 19:30  20:00
kl 20:30
Søndag 12.juli
Kl 10:00 – 12:00
Kl 12:00
Kl 13:00

Åpning av vandreutstillingen.
Kafé på idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri i samarbeid med
Værøydagene.
Mentaltest.
Lundehundrace.
Lundehundtog rundt i bygda med ankomst inn til årsmøte. Ta med flagg.
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb på Idrettshuset. Registrering fra kl. 17.30.
Ta med stemmeseddelen.
Foredrag av Pål Espolin Johnson: “SAGAEN OM MÅSTADFOLKET” et bildeprogram
fra Lofoten. Inngang kr 200,. På Idrettshuset.
Sosial kveld på puben.
NLKs Spesialutstilling. Mellom ballbingen og Pinsekirka. Dommer Svein Helgesen.
Foredrag av Johnny Leo Johansen om sitt liv på seilbåten sammen med Zkipper.
Inngang kr 100,. På Idrettshuset.
Utdeling av Årets Utstillingshund og Årets Aktivitetshund, samt dagens vinnere.
På Idrettshuset.
Vi forflytter oss til Nordlandshagen og den gamle flystripa for overnatting og sosialt
samvær.
Medlemsmøte i Værøy gamle kirke på Nordland.
Kafé på Prestegården.
Mønstring prosjekthunder i Prestegårdshagen på Nordland.

Lofoten Værøy Brygge AS:http://www.lvb.no/Tlf 760 95 010, epost post@lvb.noPål Arnesen
mobil 924 11 446. Har bobilplasser for ca 12 stk med strøm. Plassen skal selges og det er foreløpig uvisst hvordan ny eier stiller seg tilutleie.
Airbnb: https://www.airbnb.no. Det fins flere som leier ut via airbnb.Folk må undersøkeselv.
Bobil/campingvogn/telt

Praktisk informasjon

På Værøy fins det ikke campingplass, men det fins oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner, rundt om på øya. Dersom man er avhengig av strøm, så kontakter man en av utleieplassene. Kommunen jobber også med en oppstillingsplass i nærheten av Sørlandshagen, med
strømforhold.

Felles epostadresse for Lundehunddagene 2020
er spesial@lundehund.no. Arrangementet sam
ordnes av klubbens leder sammen med Dogwebarra
ansvarlig, Lundehundnytt kontakten og lokal
arrangementskomité.

Tømmestasjon for wc er på Nordland, hvor det også er oppstillingsplass samt wc.
For teltere vil det være mulig og telte både i Nordlandshagen og i Sørlandshagen. I Nordlandshagen kan man kan se midnattssolen, men det kan være litt værhardt dersom været slår seg
vrang.

Påmelding til Spesialutstillingen skjer elektronisk via
NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 15.06.2020. Spørsmål
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin,
Utstilling". Påmelding til «Barn og Hund» skjer i
sekretariatet på utstillingsdagen.

* Foreløpig program - arrangementene, tidspunktene og priser kan bli endret

På Nordland finnes tilgang til toalett. På Sørland har vi leid Idrettshuset til årsmøte og foredrag.
Her er det også mulighet for toalett og dusj for de som ligger i telt, bobil eller campingvogn.
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Ribbtur til Måstad.
 Ida Torsteinsen er guide på en tur over heia fra Sørland til Eidet mot Måstad.
 Eller fottur fra Nordlandshagen til Måstad. Fotturen tar 24 timer hver vei. Medium
krevende.
Kafé på Idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri.
I samarbeid med Værøydagene..
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Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt
med tilbydere av overnattingsplasser for bestilling av
hytte og plass til bobil, campingvogn eller telt. For
muligheter, se arrangementsider på klubbens nettsted
www.lundehund.no/lundehunddagene eller klubbens
facebooksider, valg Arrangementer.
Et slikt arrangement er avhengig av at flere hjelper
til. Vi har mange oppgaver som må løses. Hvis du
kan bidra så sende epost til spesial@lundehund.no og
merk eposten med "Dugnad”.
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Den traditionsenliga
Smålandsträffen
För nionde året i rad hölls en vinterträff i Gottåsa (3 mil väster om Växjö) med promenad och korvgrillning. För tredje året i rad hade vi vårt eget »lundehundsrace«.
Deltagare kom från Småland, Blekinge, Skåne, Värmland och Tyskland.
Text: Olle Mårtensson. Foto: Olle Mårtensson och Jan Ahlqvist.
Det var 25 lundehundar och 36 personer som samlades
lördagen 11 januari på gårdsplanen i Gottåsa hos Olle
och Susanne. Tyvärr var det några som inte kunde
komma på grund av sjukdom.
Det kom ett fint nästan omärkbart regn strax innan
vi samlades vid 12-tiden. Lätt blåst från sydväst och 3-4
grader varmt. Vi var alla vid gott humör och väl klädda
för detta. Ingen klagade på att de frös.
Som vanligt knallade vi upp på ängsplatån för att
låta hundarna springa av sig. Men, först var det dags
för vårt tredje »lundehundsrace« i Gottåsa. Olle hade
gjort i ordning banan, allt enligt reglerna för SLS
lundehundsrace. Jörgen var domare och Maria förde
protokollet. »Bertan« skötte sig utmärkt som starter och
Lasse, Claes och Olle släppte iväg hundarna på GÅ.
7 hanar och 10 tikar tävlade och till slut stod Dag
(Asynien) från Tyskland som segrare. Tvåa kom Jenta
(Frontpage´s O´Rca) och trea kom Lix (Super Magic´s
Fancy Star). Alla fick medalj!

ningen hålla kvar »lundehundsracet« som en tradition
på Smålandsträffen i januari.
Efter »racet« fick hundarna springa av sig fritt och en
halvtimme senare begav vi oss upp till gårdens flygelbyggnad för inomhuskorvgrillning, prat, kaffe med
dopp, lotteri och prisutdelning för »racet«.
Vi bestämde också att våra stadspromenader med
lundehundar ska fortsätta. Senast hade vi en sådan
i somras i Växjö vid vår campingträff helgen efter
midsommar. Nu till sommaren ser vi fram emot Lundehundens dag 22 augusti då vi hoppas på stor uppslutning och många samtidiga stadspromenader i hela

Lasses och Gittens Fågleboda´s Edla var inte riktigt
med på noterna. Istället för att springa i rätt riktning
så gjorde hon en piruett och helsväng tillbaka in mot
startern! Efteråt kom vi på varför. Det luktade gott av
köttbulle i händerna på startern och det var mycket
mera intressant än att tävla med kompisarna.
Lappi (Fåglebodas Njal), som bor i Simrishamn,
kunde inte komma i år på grund av att matte och husse
var sjuka. Vi var annars spända på om Lappi hade tränat på racet sedan sist. För två år sedan ville han prova
på utanför tävlan. Då gick det bra ända tills han nästan
var i mål. Då sprang han utanför banan och rundade
den sista konen på utsidan! Vi var då alla överens om
att han behöver nog lite mer träning. Förra året gick det
inte mycket bättre. Då var han nästan i mål när han helt
plötsligt gjorde en utvikning åt höger innan mållinjen.
Han ville hellre hälsa på domaren. Nu får vi vänta till
nästa år och då tar han säkert revansch. Detta är verkligen roligt och vi är alla överens om att även i fortsätt-

Prisutdelning för lundehundsracet. Fr v 2:a plats Jenta
(Frontpage´s O´Rca), 1:a plats Dag (Asynien) och 3:e plats Lix
(Super Magic´s Fancy Star)
Alla gillar Bosse!

Nästan alla deltagande hundar och ägare på Smålandsträffen.
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Sverige samma dag. Många stadsflanörer blir jätteintresserade när man kommer en lördag mitt i folkvimlet
med 10–15 »lundisar«. Massor av frågor och samtidigt
utdelning av material om rasen.
Vi sålde lotter för 1260 kronor som oavkortat går till
»Fonden för friska lundehundar«.
Vi sålde också klubbvaror och almanackor för 2450
kronor.
Det är verkligen roligt att vi kan träffas så här år
efter år och fler och fler blir vi. Nästa Gottåsaträff blir i
januari 2021 oavsett väderleksförhållandena!
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Giardia hos Norsk lundehund
NLK har haft en arbetsgrupp med fokus på Giardia hos lundehund från 2014 till 2019.
Gruppen har bestått av Gerd Langenes, Lille Wagtskjold och Rita H. Daverdin.
Bakgrunden till gruppens arbete var att de kliniska symtomen på IL och giardia är ganska lika. Vidare fick klubben in flera rapporter om giardiasjuka hundar och en valp dog av
infektionen 2014. Klubben ville ta reda på om det fanns ett samband mellan giardia-infektionen och IL. Gruppen samarbetade med dr.vet Kristoffer Tysnes, Veterinärinstitutet.
Av Dr. Scient Rita H. Daverdin

snabbt sjuk igen. Redan efter 18 dagar efter behandling
kan hunden vara smittad igen (Ballweber m.fl. 2010).
Det är litet man vet om smittkällor och smittvägar
(Tysnes m.fl. 2014). Eftersom spridningsstadierna (cystorna) utsöndras sporadiskt är det inte nödvändigtvis
direktkontakt med en hund som har giardia som ger
upphov till smitta. I våra resultat finns det klara indikationer på att giardia inte nödvändigtvis smittar mellan
individer i en flock eller mellan hundar som har tät
kontakt. Vi hittade flera tillfällen när en av hundarna
i en familj var giardia-positiv, medan andra hundar i
familjen inte hade parasiten. Detta fann också Hamnes
m.fl. (2007) klara indikationer på i sin stora undersökning.

Fördelning av infektioner
efter ålder
I undersökningen till Hamnes (m.fl. 2007) fann de att
valpar upp till 6 månaders ålder hade en relativ låg
förekomst av parasiten. Förekomsten ökade mot 12
månaders ålder, och var som högst hos valpar över 12
månader.
Undersökningen omfattade 290 hundar fördelat
på flera kullar. Valparna blev undersökta från att de
var 1 månad tills de var 12 månader. Totalt blev 887
avföringsprover undersökta. Av de 290 hundarna som
ingick i undersökningen hade 60 individer (20,7%)
parasiten. Författarna diskuterade orsakerna till sina
resultat, och hittade ingen överensstämmelse varken
med ålder eller kön på valparna. De fann heller ingen
överensstämmelse mellan infektion hos modern och
infektion hos valparna, vilket kan tolkas som att infektionen inte går direkt från mor till valp.

Trophozoitt av Giardia intestinalis. Bilden är hämtad från: Image#50 Junlekey.fr

Parasiten Giardia intestinalis är en encellig flagellat som
finns i tarmen hos många djurgrupper, bl a hjort, katter,
hundar och människor. Det har påträffats 7-8 olika former av giardia, varav formerna A, B, C, D har påträffats
hos hund i Norge (Tysnes m.fl. 2014).
Det finns två former som är vanlig hos hund – C och
D – och man antar att dessa är specifika för hund. Hunden kan emellertid också vara infekterad med formerna
A och B som finns hos människor.
Varje djurgrupp har sin egen giardia-parasit, men
smitta mellan djurgrupper kan förekomma.
Man antar att alla hundar i Norge kan få parasiten,
oavsett var man bor. En större studie från Norge (Hamnes m.fl. 2007) fann att det var mindre chans för smitta
med giardia hos hundar i de nordligaste kommunerna.
Störst chans för att bli infekterad var det för hundar på
Östlandet, därefter Vestlandet. Man diskuterade orsakerna till detta, men om inte fram till något annat än
färre andel hundar i norr samt hårdare klimat. Man bör
dock notera att hundar från alla delar av Norge har fått
påvisad giardia. Detta visar också våra undersökningar.
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Våra undersökningar

Symtomen på Giardiasis
Om hunden har diarré som kommer och går ska man
vara på sin vakt. Diarré kan ha flera orsaker, varav giardia är en av dem. Uppkomsten av giardia sker genom
att cellerna delar sig, och blir tätheten för hög kommer
den att angripa tarmens slemhinnor. Det kan uppstå
små infektioner. Detta ger mindre ytor för upptagande
av näringsämnen. Det är tarmens naturliga flora av
bakterier som ger en sund matsmältning. När denna
blir störd kommer parasiter som giardia att blossa
upp. Förhållandena runt hunden kan också bidra till
ändringar i tarmen. Därför kan det vara viktigt att ge
hunden probiotika så snart man ser att avföringen är
lös.
De kliniska symtomen på Giardiasis är att avföringen är ofta lös, gulgrå med en fet konsistens. Hos
valpar kan avföringen vara gul och flytande. Det tar
7–10 dagar från det hunden blir smittad till att den
blir sjuk. Detta kallas ofta inkubationstid. Om hunden
är behandlad med antiparasitmedel kan den ändå bli
Lundehunden nr 1 – 2020

Vi samlade in avföringsproverna från lundehundar
som deltog på NLKs träff på Fredvang 2016, Sandgrunn
2017 och Mosjöen 2019. (Vi samlade inte in prover 2018
för då var vår kontakt på Veterinärinstitutet tjänstledig.)
De två första åren samlades det in prover oavsett ålder på hunden, medan 2019 valde vi att bara undersöka
valpar, unghundar, juniorer och veteraner. Hundarna
som deltog på dessa träffar kom från hela Norge och
några från Sverige och andra europeiska länder.
Proverna blev insamlade från marken med engångshandskar omedelbart efter att hunden hade gjort ifrån
sig. Proverna blev flyttades till rör, och proverna togs
i 2–3 dagar. De allra flesta proverna var normala (fast,
mörk färg). Vi registrerade inte i detalj hurdana proverna var i konsistensen, men det var huvudintrycket.
Proverna hölls svala och skickades till Veterinärinstitutet för analys inom två dagar efter träffens slut.
På laboratoriet blandades proverna från varje hund och
mycket noggranna undersökningsmetoder användes.
Protokollet för insamling av avföringsprover följer
Lundehunden nr 1 – 2020

standardkoncepett för provtagning av giardia som Veterinärinstitutet använder sig av. Anledningen till att man
måste samla prov i flera dagar är att cystorna (spridningstadiet) händer slumpmässigt.
Alla hundarna som deltog i vår studie var friska
enligt deras ägare, d.v.s. symtomfria.

Resultatet

Tabell 1
Sammanfattning av giardia-undersökningar av
Norsk Lundehund.
År
Antal prover
Antal positiva prover (%)
2016
75
14 (19 %)
2017
74
12 (16 %)
2019 *
25
8 (32 %)
*Bara prover från valpar, unghundar och veteraner
Tabell 2
Förekomst av giardia hos valp, unghund, junior, vuxen
och veteran 2017
Ålder
Antal prover
Valp
4–6 mån
2
Unghund och junior
7–24 mån
22
Vuxen
2–8 år
40
Veteran
+8 år
10
Totalt
74

Antal positiva prover (%)
1
5 (23 %)
6 (15 %)
0
12 (16 %)

Tabell 3
Förekomst av giardia hos valp, unghund, junior och
veteran 2019
Ålder
Antal prover Antal positiva prover (%)
Valp
4–6 mån
7
1 (14%)
Unghund, junior
7–24 mån
12
4 (33%)
Veteran
6
3
Totalt
25
8

Sammanfattning av resultat
2019 valde vi att koncentrera oss på tre ålderssegment:
Valp, unghund/junior och veteran. Generellt så är det
dessa hundar som oftast bär på infektion: de unga individerna som inte har fullt utvecklat immunsystem eller
tarmflora, och de äldre individerna vars immunförsvar
gradvis försvagas på grund av åldrande.
Generellt kan vi säga att förekomsten av giardia hos
lundehundar är något över vad som rapporterats från
familjehundar i Norge. Vi fann att den procentuella
förekomsten var 16 respektive 19 %. Detta stämmer bra
med det som rapporterats från familjehundar i Norge.
(Tysnes m.fl. 2014).
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Resistens hos giardia.
Negativ påverkan på tarmens flora av Panacur.
Giardia kan bidra till att skydda mot andra parasiter.
Låt hunden bygga upp ett försvar mot parasiten.
Återinfektion sker snabbt igen. Källan till infektionen
är som regel inte påvisad.
• Panacur eliminerar parasiten, men producerar inte
något bestående skydd.
FOTNOT: Panacur heter Axilur i Sverige.

Sammanfattning och slutsats
Vår forskning tyder på att Norsk lundehund har ungefär samma förekomst av giardia som hos familjehundar
både i Norge och resten av världen. Denna infektion
upptäcks oftast inte av ägaren eftersojm hunden kan
vara helt frisk och ändå utsöndra cystor i avföringen.
Vi fann inget sammanhang mellan upptäckten av giardia och utbrott av IL (även om dessa kan förekomma
samtidigt). Hundarna som deltog i våra undersökningar var friska enligt ägaren.
Vi har lärt oss att lös avföring eller diarré inte nödvändigtvis är tecken på IL. Därför är det viktigt att alla
plockar upp avföring om hunden blir lös i magen. Ett
positivt giardia-prov är mycket lättare att leva med än
en misstanke om IL.
Huruvida lundehundar ska behandlas när de är
helt friska men bärare av giardia kan diskuteras. Detta
Lundehunden nr 1 – 2020

Trofoziter passerar också
i avföringen, men de
överlever inte i den miljön

= Infektionsstadium
= Diagnostiserat
stadium

Cysta

Cysta

Trofoziter

Livscykel för Giardia intestinalis. Bilden är hämtad från Centers for
Disease Control and Prevention, CDC (USA:s folkhälsomyndighet).

Välkommen
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fredag 22 maj i Malmköping
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Avföringen från en hund med Giardiasis luktar väldigt
illa, och därför är det många som tvättar grundligt
hemma om hunden har gjort ifrån sig inne, men det
behövs inte eftersom cystorna dör vid uttorkning.
Utomhus är det lite mer komplicerat, för cystorna
tål både frost och vatten, men de tål inte uttorkning.
Utomhus är det därför bättre att samla upp avföringen
så gott man kan. På egen tomt kan det vara bra att strö
på kalk som suger upp fukt.
En hund som visar kliniska symtom på Giardiasis
behandlas i samråd med veterinär.
Men däremot kan man diskutera huruvida man ska
behandla kliniskt friska hundar.
Detta är en avvägning som måste göras i varje enskilt
fall. Panacur, med den aktiva ingrediensen fenbenda-

Måste övervägas innan man behandlar helt frisk
bärare av giardia

Referenser
Ballweber, L.R. m.fl. (2010): Trends in parasitology. 26:
180–189
Hamnes I. S., Gjerde, B. K. &amp; Robertson, L.J.
(2007): Acta Veterinaria Scandinavica 49: 22
Tysnes, K.R., Skancke, E. &amp; Robertson, L.J. (2014):
Trends in Parasitology 30: 520–528

Förorenat vatten, mat och
händer med infektiva cystor

LLSK APE

Åtgärder och behandling

• Smittorisk för andra hundar.
• Stress, t ex. resor eller utställningar.
• Andra infektioner. Det behandlas ofta av blandad
infektion.
• Dräktig tik eller valpkull i flocken.
• Mycket känsliga personer i hundens hem (cancersjuk
under behandling, äldre, AIDS- patienter)

Giardiasis (Giardia intestinalis)

SÄ

Ett av mandaten till arbetsgruppen var att kontrollera
sambandet mellan giardia och IL. Något sådant samband hittade vi inte.
26 hundar deltog i båda undersökningarna 2016 och
2017. Bara en hund var giardia-positiv båda åren. Denna
hund blev behandlad för giardia mellan träffarna. Ingen
av de undersökta hundarna utvecklade IL efter att proverna blev tagna.

Fakta: (efter Tysnes m.fl. 2014):
När bör man överväga om man ska behandla en helt
frisk bärare av giardia

måste varje ägare avgöra i samråd med sin veterinär.
Vår undersökning visar att våra lunnehundar lever
rikt liv med promenader i skog och mark. Man vet inte
hur hundarna smittas av giardia, men våra undersökningar visar att hundar i hela Norge kan bli smittade.
Om parasiten smittar från hund till hund i en flock är
mycket osäkert, för vi såg flera exempel på att en hund
i en flock var giardia-positiv, medan andra hundar i
samma flock var giardia-negativa. Vi fann också att
hundar som träffas regelbundet inte nödvändigtvis
smittar varandra. Detta överensstämmer med andra
norska undersökningar (Hamnes m.fl.2007).
Probiotika kan hjälpa till med att upprätthålla en
god balans i tarmfloran (Tysnes m.fl. 2014). Denna
kan också ha en viss verkan mot giardia-parasiten. Det
handlar om konkurrens mellan de snälla och nyttiga
bakterier i tarmen och de som ger sjukdom. Genom
att tillföra snälla bakterier kan giardia-parasiten bli
utkonkurrerad.

Svenska Lundehundsällskapets årsmöte börjar kl 18,00 i
skidstugan vid Malmabacken (granne med Malmköpings
camping på Förrådsgatan).
Efter årsmötet blir det fika med tilltugg.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas för läsning och
nedladdning på www.lundehund.se. De läggs ut senast 8 maj.
Välkommen!
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Vår undersökning indikerar:
• Valp, unghund och junior: större chans att lundehundar i dessa åldersgrupper är infekterade med giardia.
Detta är särskilt tydligt hos dem som mellan 7–24
månader.
• Hos vuxna lundehundar är det generellt samma procenttal som hos familjehundar.
• Hos veteraner är bilden oklar, men 2017 var det inga
veteraner som var infekterade.

zole, är den mest vanliga behandlingen. Alternativet till
Panacur är Flagyl, med ingrediensen metronidazole.
Tysnes m.fl (2014) går igenom alla typer av behandlingar mot giardia och diskuterar om de ska behandla
symtomfria hundar. Detta måste avgöras i varje fall i
samråd med veterinär.
Det finns några alternativa behandlingar för dem
som är symtomfria: man kan ge probiotika (t ex. Zoolac) där tillförsel av mjölksyrebakterier verkar hämma
tillväxten av giardia (Tysnes m.f. 2014). Det finns också
andra metoder som har testats. Tysnes m.fl. (2007)
räknar med att alternativa behandlingar kan användas
utöver Panacur för att stötta tarmens naturliga flora av
bakterier.

1977

•

När vi delar upp uppgifterna i ålder och fokuserar
på valpar och unghundar upp till 2 års ålder, ser vi att
förekomsten av giardia ligger på 14, 23 och 33 % prevalens (dominans).
(tabell 2 och 3). Detta är något i överkant av det
Hamnes m.fl. 2007 rapporterade (20,7 %). Vidare tolkning av siffrorna är inte möjlig eftersom vi har för få
hundar i vår undersökning.
För vuxna hundar (2–8 år) var prevalensen på 15 %.
Tysnes m.fl. (2914) anger att förekomsten hos familjehundar generellt ligger på 14–15 %. Vi har bara data för
2017 och 2019 som kan delas upp i ålderssegment. Även
om vi har lite data i vår undersökning, indikerar resultatet från 2017 att vi ligger innanför det som är normalt
för förekomst av giardia hos vuxna hundar (tabell 2).
När det gäller veteraner (+ 8 år) så var ingen var
infekterad i 2017 (tabell 2), däremot var 3 av 6 veteraner
infekterade med parasiten 2019. Eftersom det är så få
antal hundar i vår undersökning kan vi inte säga något
om förekomsten hos veteranerna.

T
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Lundehundens dag 22 augusti

SLS-rutor

Stadspromenad med lundehundar är ett bra sätt att sprida kännedom om vår unika
hundras. Lördagen 22 augusti planerar vi en landsomfattande dag då förhoppningsvis de flesta av oss lundehundsägare deltar. Det är första gången vi provar detta
och vi hoppas att det kan bli en årligen återkommande dag framöver!
Text och foto: Olle Mårtensson
På en campingträff med lundehundar i Småland
sommaren 2019 föreslog en av deltagarna att vi borde
ha en gemensam landsomfattande »Lundehundens
Dag«. Förslaget framfördes under hösten till SLSstyrelse som beslutade att stödja detta.
Meningen med denna speciella dag för vår hundras,
är inte att vi går ut i skogen för oss själva utan att vi på
olika platser i landet gör en samtidig stadspromenad.
Tidigare stadspromenader har gett ett oerhört stort
gehör. Ofta startar många samtal så här: –Vad är det för
ras? Så är samtalet igång och så får »lundisarna« visa
sina egenskaper och vad de kan.

Vi i styrelsen föreslår:
+ att man på olika platser i landet, försöker dra ihop
stadspromenader lördagen 22 augusti.
+ att man till Olle Mårtensson, Gottåsa, Växjö anmäler
var stadspromenaden skall ske (senast 15 maj), samlingsplats och när på dagen samt kontaktperson för
promenaden.
Anmäl via mail på: svenollebertil@gmail.com
Dessa uppgifter kommer att publiceras i nr 2 av
Lundehunden och reportage från förhoppningsvis flera
orter i landet kommer i nr 3!
Med vänliga hälsningar från SLS-styrelsen!

BIR Bay Breeze of Vorkosmia, äg Mimmi Eriksson
28 september, Eckerö, Åland, domare Jussi Liimatainen.

Blivande frimärksbild hos Postnord?
Fotografen Ulf Ahlquist lyckades fånga
Ceasars blick ur en oväntad vinkel.

På Lundehundens dag 22 augusti ska vi presentera våra hundar på stadspromenader runt om i Sverige.

VET DU…
…att SLS står för 25 procent av kostnaden när
du gör ett BPH med din hund? Skicka en kopia
på betalningen till kassor@lundehund.se. Glöm
inte att skriva ditt namn, kontonr och hundens
namn.
…att om du ska inseminera din tik så kan du få
50 procent av kostnaden täckt från SLS Fonden för friska lundehundar. Skicka en kopia på
betalningen till kassor@lundehund.se. Glöm

inte att skriva ditt namn, kontonr och hundens
namn.
…att om din hund dör hastigt och utan diagnos
så kan du få 50 procent av obduktionskostnaden täckt från SLS fond för friska lundehundar.
Skicka en kopia på betalningen till kassor@
BIR Moonheim Frostis Moa, äg Åsa Häggström
13 juli, Piteå, domare
lundehund.se.
GlömBjarn
inteSvein
attHelgesen
skriva ditt namn,
kontonr och hundens namn. Skicka en kopia på
obduktionsresultatet till ordforande@
lundehund.se

UPPfödare...
…du bjuder väl dina valpköpare på ett års medlemskap i Svenska Lundehundsällskapet? Det
kostar endast 100 kr för ett valpköparmedlemskap. Anmälan hittar du på www.lundehund.se/
blanketter. Klubben behöver alla medlemmar!
18
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...annonsera i klubbens utställningskatalog för
Malmköping 22–24 maj. En halvsida kostar 250
kr, en kvarts sida 125 kr. Mejla till Carina Jansson på ledamot2@lundehund.se senast 30
april. Visa att du finns!
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NORDISKA UTSTÄLLNINGAR
FÖR LUNDEHUNDAR
2020    

Hannas aktiveringstips!
Ska man kasta ut någon form av leksak är det aldrig fel
att först leka lite med den eller retas lite och visa hur kul
den är innan man börjar så hunden är riktigt sugen på
att ha den!

Första steget är att ha hunden i koppel bredvid sig
och kasta ut föremålet så hunden ser var det landar.
Sedan släpper man fram hunden samtidigt som man
säger det kommando man tänkt sig att använda t.ex.
sök, hitta eller leta. När hunden kommer fram till det
man kastat ut är det beröm och belöning. Har man en
hund som kan ta upp saker och komma tillbaka med
dom kan man göra det och ge mer beröm och belöning
när dom kommer med föremålet. Det går också att be
hunden sitta kvar och gå fram en bit och lägga ut saken.

23 maj, Svenska Lundehundsällskapet, Malmköping.
Domare Ann-Chatrine Edoff
Årsmöte 22 maj, mer information på lundehund.se

11 juli, Norsk Lundehund klub, Vaeröy, Lofoten.
Domare: Svein Börge Helgesen, Norge
Mer information på lundehund.no/lundehunddagene

29 februari, Danska spidshundeklubben, Ströby.
Domare: Morten Matthes, Danmark

18 april, Danska spidshundeklubben, Lunderskov
Domare Terje Lindström, Norge

Nästa steg är väldigt likt steg 1, men istället för att
kasta så hunden ser exakt var saken landar så kastar
man in saken i högt gräs, på andra sidan en sten eller
ner i en grop så den inte syns. Hunden ska precis som i
förra steget se när du kastar.

6 juni, Danska spidshundeklubben, Årslev
Domare Tomas Rohlin, Sverige

22 augusti, Danska spidshundeklubben, Fuglebjerg
Domare Jos Dekker, Holland

23 augusti, Danska spidshundeklubben, Fuglebjerg
Domare Nikalaos Vazakas, Grekland

3 oktober, Danska spidshundeklubben, Nörager
Domare Maija Mäkinen, Finland

5 december, Danska spidshundeklubben, Vissenbjerg
Domare Birgitta Svarstad, Sverige

6 september, Finska SSYK specialutställning, Lahtis, Finland

I steg 3 behöver man en hjälpreda som kan hålla hunden eller någonstans att knyta fast den. Du tar sedan
saken i handen och går iväg en bit men hunden ska
fortfarande se dig. Sen smyger du runt och är lite mystisk och låtsas gömma föremålet på flera platser, göm
saken och låtsasgöm sedan lite till. Därefter går du och
hämtar hunden och ber den att leta efter saken.

Domare Svein Börge Helgesen, Norge

2021

I sista steget ska hunden inte se dig när du gömmer
det den ska leta efter. Stäng in hunden i ett annat rum,
knyt fast den så den är bakom en sten eller be någon
hålla hunden medan du går en bit bort. Gå gärna runt
lite på platsen där du gömmer så hunden inte bara kan
följa din doft rakt fram till gömman. Därefter hämtar
du hunden och så får den använda sin nos för att hitta
sin sak.

22 maj, Svenska Lundehundsällskapet, ort ej fastställd
10 juli, Norsk Lundehund Klub, Bömlo
Domare Anne Livö Buvik , Norge

2022

30 juli, Norsk Lundehund Klub, Morokulien.
Domare Christen Lang, Norge

31 juli, Svenska Lundehundsällskapet, Morokulien
Domare Hans-Åke Sperne, Sverige

Glöm inte att berömma och belöna lika bra när hunden
har gjort det några gånger som när det var allra första
gången!
Filmlänk: https://youtu.be/HcgRasC7llo
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Uppfödarprofilen: Brigitte Karlsson
Brigitte Karlsson bor med sin man Lasse i Fågleboda, en ort på gränsen
mellan Blekinge och Småland. Närmaste stad är Karlshamn tre mil bort.
De bor på en gård med islandshästar, får och hundar. Lasse är hovslagare
och Gitten, som hon kallas, jobbar som undersköterska på 75 procent och
sköter gården på resten av tiden.
I Fåglebodas kennel finns tre tikar – Maja-Lasse, 13 år, Luva, 10 år och
Edla, 7 år. Första mars kom den fjärde tiken, 8-veckorsvalpen Embla.
Text Annika Ågren, foto Lasse Karlsson

10-åriga Luva och 7-åriga Edla (som är dotter till Luva)
Maja tillsammans med några får, när bilden togs var Maja 11 år.

Hur kom det sig att du fastnade
för norsk lundehund?
I slutet av 80-talet läste vi något reportage om norsk
lundehund och tyckte att rasen verkade rolig. Men vi
hittade inga valpar i Sverige. På den tiden hade vi portugisisk vattenhund och herdehund.
2007 fick vi kontakt med Kerstin Refem med Dykebos kennel i Norge och hämtade Maja-Lasse hos henne.
I samma veva upptäckte vi att det fanns en lundehundkennel i Sölvesborg – Frontpage!
Maja-Lasse fick sitt namn av Kerstins dotter som dels
tänkte på LasseMajas detektivbyrå, dels tyckte att det
passade eftersom min man heter Lasse
De första åren var Maja med Lasse i jobbet varenda
dag,så hon har gjort mycket reklam för rasen!
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Hur länge har du haft kennel?
Omkring tio år. Vi har haft en valpkull av portugisisk
vakt- och herdehund och fyra valpkullar av lundehund.
Luva och Edla kommer från min egen uppfödning,
Luva är dotter till Maja-Lasse och Edla är dotter till
Luva. I flera år har jag försökt att para Edla, men det
har till min besvikelse inte lyckats trots att vi inseminerade Edla en gång. Men nu hoppas jag att så småningom kunna använda Embla.

Hur hittade du ditt kennelnamn?
Det var lätt, vi bor ju i Fågleboda!

Hur namnger du kullarna?
Maja-Lisas första kull fick korta namn – Luva, Tuva,
Japp. Sen har jag hittat olika norska namn till övriga
kullar. Jag har inget särskilt system.

Hur vill du att avelshanen
ska vara?
Jag vill att han ska ha mycket gott lynne, vara frisk
förstås och så ska det vara en låg inavelsgrad. Helst
ska han bo i Sverige. Jag vill ha små lundehundar och
använder gärna litet äldre hanar.

Hur ser valparnas
uppväxtmiljö ut?
De får vara i köket hela tiden. När det är dags för valp-
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Gitten Karlsson på Fågleboda kennel med sina tre tikar Edla,
Luva och Maja, som är mormor till Edla och mamma till Luva.

ning åker köksmöblerna ut i vardagsrummet och tiken
och valparna är i en jättestor hage,
När de är så stora att de kan gå utomhus har vi en
rasthage nära huset. Vi har 50 tunnland mark, men
häromkring stryker både lodjur och vildsvin.

Är valparna svårsålda?
Nej, men jag är väldigt noggrann till vem jag säljer en
valp. Jag kräver att intresserade valpköpare besöker oss
innan.

Har du planerat nästa kull?
När det inte fungerade med att para Edla då var jag nära
att lägga av. Men denna underbara ras vill jag hjälpa till
att bevara. Så min avsikt är att absolut fortsätta att avla
när Embla blir tillräckligt stor, om 1,5-2 år.
23

Returadress:
Svenska Lundehundsällskapet
c/o Maria Hedström
Skarpnässlingan 19
805 91 Gävle
Adressändring, se ovan.
www.lundehund.se

Lundeträff i Södertälje!
Eva Björklund Orendy bjöd in till lundeträff i sin stora och välinhägnade trädgård i Pershagen,
Södertälje, 15 februari.
Vädret gjorde det lite osäkert in i det sista huruvida vi skulle bli ett gäng eller inte, men trots
regnvarning beslöt vi att köra och det slutade med fem lundehundar och 13 mänskor –
och uppehållsväder!
Text och foto: Gitte Wittzell
Tre par kom för att få se några livs levande lundehundar innan de bestämmer sig för att aktivt söka efter
uppfödare och valp.
Vi kom snabbt iväg på promenad runt villaområdet och tog en gruppbild nere vid vattnet. Väl tillbaka
visade det sig att ett helt gäng till dykt upp som tagit en
egen tur med Ima och hennes mänskor Lena och Mats.
Ima visade sig dofta så gott att hon fick fredas från
alltför intresserade hanhundar.
Den stora grillen var varm och Eva såg snabbt till att
det fanns grillad korv, värmda bröd och andra tillbehör

framdukat. Hundarna sprang runt och försökte ömsom
sno mat, ömsom klättra runt i den kuperade trädgården som passar ovanligt bra för vår ras. Mat och prat tiden gick fort och det var många frågor från dem som
funderade på om lundehunden är så fantastisk som de
tror – och ja, det är den!
Nästa gång vi har träff i Mälardalen ses vi på Drottningholms hundö på Norges nationaldag 17 maj från
10.30.
Välkomna då!

Några av deltagarna på träffen i Södertälje
Efter promenad smakar grillad korv med bröd utmärkt.
En åsikt som delas av såväl människor som hundar.

