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Det var inte utan  att redaktionen greps av 
panik när det stod klart att inget årsmöte, 

ingen rasspecial och inget lundehundsrace i Malmköping 
i maj skulle bli av. Hjälp! Det var ju de aktiviteterna som 
skulle fylla en stor del av Lundehunden nr 2. 

Nu har vi i alla fall fått ihop en tidning på sedvan-
liga 24 sidor. För första gången publicerar vi förra årets 
verksamhetsberättelse, dels för att fylla tidningen, dels 
för att alla medlemmar ska kunna läsa vad styrelsen och 
klubben gjort under 2019.

Därutöver finns det förstås en hel del annat att läsa, till 
exempel presenterar vi akvarellmålaren Yvonne Ohlsson 
Söderholm som gjort akvarellerna till våra sex nya som-
marvykort. Självklart är motiven lundehundar. Du kan 
köpa en omgång med sex vykort eller bara ett vykort. Gå 
in på lundehund.se/shopen och beställ.

Förutom några texter om glada hundar så har vi en 
text om Maria som sagt farväl till sin Cici. Att mista sin 
hund är svårt, att vara den som avgöra liv och död är 
tungt, men det är ett ansvar som vi tar på oss som ägare. 
Minnena finns dock alltid kvar och värmer.

Det mesta talar just nu för att vi kommer att slå ihop 
nr 3 och 4 av Lundehunden i höst. Eftersom allting är 
inställt så kommer det inte att finnas något att rapportera 
om. Men självklart blir vi i redaktionen otroligt glada 
om du vill skriva några rader om din hund/ar och skicka 
med en bild. Vi vill alltid få in material från klubbens 
medlemmar, det gör tidningen så mycket mer läsvärd.

Trevlig läsning önskar redaktionen
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Ordförandes ord … 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:
Folkspel

Lisbet Granholm

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

Åsa  Liljekvist, Handen
Elisabeth Andersson, Strömsund

Josefine Lehtola, Bureå
Simon Johansson Bureå

Inget årsmöte i år!
Vi skulle ha haft årsmöte i slutet på maj, men då var 
vi tyvärr tvungna att ställa in årets Lundehunddagar i 
Malmköping. Corona-pandemin gjorde det omöjligt 
för oss att hålla årsmöte och utställning.

Sen dess har styrelsen diskuterat fram och tillbaka, 
men har nu beslutat att det blir inget årsmöte i år. 
Det blir istället dubbla årsmöten vid nästa års Lunde-
hundsdagar 21-23 maj i Gottåsa, Växjö. Då har vi två 
verksamhetsår att avhandla.

Svenska kennelklubbens föreningskommitté avråder 
i nuläget från att ha fysiska årsmöten. De skriver »Oav-
sett hur få eller många som vanligtvis brukar delta vid 
föreningens årsmöte är en betydande andel av organi-
sationens medlemmar tillsvidare förhindrade att delta i 

större sammankomster. Det kan handla om direkta eller 
indirekta hinder, om faktiska eller upplevda, oavsett 
vilket innebär förutsättningarna att det saknas möjlig-
het till god föreningsdemokrati i samband med fysiska 
års- och fullmäktigemöten.«

Förra årets verksamhetsberättelse kan du läsa på 
sidorna 6–11. Den ekonomiska berättelsen samt övriga 
årsmöteshandlingar finns att läsa på klubbens hemsida, 
www.lundehund.se. 

Eventuella motioner till nästa år skickas till  
sekreterare@lundehund.se och ska vara styrelsen 
tillhanda senast fredag 7 maj 2021! 

Styrelsen för SLS

Lundehundsdagarna i  
Gottåsa 2021

Vad är nu Gottåsa för ett ställe? Jo, det är ett litet 
utsträckt samhälle på cirka 50-60 invånare cirka 3 mil 
väster om Växjö.

Rasspecialen och övriga hundaktiviteter kommer 
att hållas på Olle och Susannes gård i Gottåsa. Gården 
är från mitten av 1600-talet och förr i tiden var det ett 
hästskjutsställe där det byttes hästar och där man kunde 
få bo över. På gården finns en väldigt fin milsten från 
1754. Den är tillverkad/gjuten på Huseby bruk 6 km 
från Gottåsa. 

På gården har det förr i tiden också varit café med 
dans på andra våningen i huvudbyggnaden. Kristina 
Nilsson debuterade här på gården som operasångerska 
cirka 1856!

Förutom utställningen blir det som vanligt ett lunde-
hundsrace. Under helgen kommer det även att finnas 
ett café öppet i »mangelboden« på gården.

I Grimslöv, ca 3 km från Gottåsa, finns ett värdshus. 
Här finns möjlighet till att hyra rum och det finns också 
en större stuga för uthyrning. Stugor kan även hyras på 
bland annat Torne camping, ca 10 km från Gottåsa. 

På Grimslövs värdshus kommer vi att hålla årsmö-
tena för både 2020 och 2021. Lördagskvällens gemen-
samma middag blir också på Grimslövs värdshus.

På Olles och Susannes gård i Gottåsa finns gott om 
plats för både husbilar och husvagnar. Vill du tälta går 

det också bra! Det finns ett begränsat antal el-platser för 
husbilar och husvagnar. 

Redan nu finns intresse för lundehundsdagarna i 
Gottåsa i maj 2021 från bland annat Tyskland, Holland 
och Norge.

Mera information kommer i början på nästa år i 
Lundehunden, på klubbens hemsida samt på klubbens 
Facebook-sida.

Inga Lundehundsdagar i år, men nästa år kommer vi tillbaka 
och då i Gottåsa, Växjö i dagarna tre, 21–23 maj 2021.

JAG  brukar på nyårsafton fundera på vad det  
kommande året kan tänkas innehålla, men inte kunde jag 

i min vildaste fantasi tänka mig detta scenario! Ett virus som sprider sig 
i raketfart över världen och som får samhället att stänga ner och folk att 
isolera sig. Allt har stannat av och alla stannar hemma. 
Styrelsen hade planerat Lundehundsdagar i dagarna tre i gemytliga 
Malmköping med årsmöte, gemensam middag och utställning. Innan 
dess skulle vi i styrelsen haft en trevlig, men arbetsam helg hos Olle och 
Susanne i Gottåsa, där vi skulle planera för klubbens framtid och de 
kommande aktiviteterna. 

Det hjälpte inte att vi väntade in i det längsta och hoppades att allt 
skulle blåsa över. Vi liksom många andra klubbar inom Svenska Ken-
nelklubben (SKK) fick ställa in alla planerade aktiviteter eftersom SKK 
på rekommendation av Folkhälsomyndigheten beslutat att inga aktivi-
teter får ske inom organisationen. Nu har SKK:s Föreningskommitté vid 
sitt möte 14 maj beslutat att ge klubbar med färre än 3 000 medlemmar 
dispens till att skjuta upp sina års- eller fullmäktigemöten till 2021 och 
då avhandla två verksamhetsår istället. 

Dispensen gäller under förutsättning att det finns en ren revisionsbe-
rättelse från klubbens revisorer, och det har Svenska Lundehundsällska-
pet. Så efter ett styrelsemöte där frågan diskuterades togs ett enhälligt 
beslut att vi skjuter på årsmötet 2020 till 2021. 

Vår utställning 2021 var planerad att hållas i Vaxholm, men efter ett 
erbjudande från Olle och Susanne om att få vara i Gottåsa, Växjö sökte 
vi hos SKK om att få byta plats. Det skulle visa sig inte vara det enklaste 
fast vi gjorde det väldigt tidigt i processen. Men skam den som ger sig, 
lilla Lundehundsällskapet stred för sin sak och fick den överprövad 
ända upp hos Centralstyrelsen (CS) i SKK. Glädjen var stor när vi till 
slut lyckades sätta tassavtryck och få rätt att byta utställningsplats! Så 
markera i kalendern redan nu helgen den 21–23 maj 2021.

I sommar skulle det varit Väröy-träff men tyvärr var Norsk Lunde-
hund klubb tvungna att ställa in den. Väröyborna ville inte ha besök 
och det kan man ju förstå, det är en ö som förhoppningsvis skonas från 
smittan av covid-19. Dessutom har Norge stängt sin gräns mot Sverige 
och än har det inte hörts något om att öppna upp. 

Jag och min familj har varje sommar i mer än tio år besökt Norge och 
Lundehundsdagarna, i år skulle också Flickra vår projekthund mönstras. 
Alla projekthundar, som nu blivit 50 stycken, mönstras efter ett fastställt 
schema och det görs bland annat på Lundehundsdagarna. 

I år får vi skicka vykort till våra norska vänner istället och då passar 
det bra att köpa klubbens vykortspaket om sex akvarellmålningar för 
50 kronor. Lundehundarna på vykorten är målade av Yvonne Ohlsson 
Söderholm, och jag vill passa på att tacka Kung Sunes kennel och Xollitt 
AB som sponsrat tryckningen av korten. 

En skön sommar vill jag och styrelsen i Svenska Lundehundsällskapet 
önska alla er medlemmar. Ta väl hand om er och hunden och lova mig 
att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag, då mår den bättre 
hemma även om den inte tycker om att vara ensam.

Cecilia Obitz, ordförande
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SLS Verksamhetsberättelse 2019
Årsmötet ägde rum lördagen den 26 maj 2019 
på Vilsta Fritidscenter i Eskilstuna med ett 20-
tal medlemmar närvarande som bjöds på fika. 
Årsmötet hölls dagen efter klubbens aktive-
ringsdag.
Verksamhetsberättelsen för år 2018 inklusive 
ekonomisk rapport godkändes och lades till 
handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfri-
het.

Vid årsmötet valdes följande till styrelse som konstitu-
erade sig enligt nedan:

Ordförande, Cecilia Obitz 1 år, väljs varje år
Vice ordförande, Maria Karlsson, 2 år, väljs ojämna år
Sekreterare, Annika Ågren 2 år, väljs jämna år
Ledamot, Carina Jansson 2 år, väljs ojämna år
Ledamot, Mimmi Eriksson 2 år, väljs jämna år
Suppleant, Maria Hedström 1 år, väljs varje år
Suppleant, Olle Mårtensson 1 år, väljs varje år
Kassör, Sirpa Juslenius, adjungerad till styrelsen

Till revisorer på ett år valdes Ingegerd Jansson och 
Eva Nordlander. 
Till revisorsuppleanter valdes Lena Cederblad och 
Sofie Weibull på ett år.
Till valberedning valdes Anneli Sjöberg (tom 2020), 
Katarina Linderoth (tom 2020) och Elin Malmqvist 
(tom 2021). Elin Malmqvist är sammankallande. 

Cecilia Obitz tackade för det förnyade förtroendet att 
leda SLS ännu ett år och övertog ordförandeklubban 
och tackade mötesordförande Mats Ågren och mötesse-
kreterare Annika Ågren för ett förtjänstfullt värv under 
mötet. Därefter delades följande utmärkelser ut.

Utmärkelser
Årets Lundehund 2018 
Utställning, Bay Breeze of Vorkosmia, 117 poäng, 
ägare Mimmi Eriksson.
Veteran, ingen veteran deltog i tävlingen.
Valp, Frontpage Flo Fit For Fight, 23 poäng, ägare Ida 
Lindström.
Årets aktivaste, Canviva’s Titania, 10 poäng ägare 
Annika Turitz Garnaeus.

Den danska tröstepokalen, som delas ut till den 
hund som fått lägst poäng i Årets Lundehund Utställ-

ning, gick 2018 till Kung Sunes Lasse, 10 poäng, ägare 
Maria Hedström.

Ingen av de två förtroendevalda som valt att lämna 
arbetet i klubben fanns på plats – Monika Ölen Krüger 
som varit med och arbetat i styrelsen och klubben un-
der många år samt klubbens mångåriga revisor Sören 
Lund. Ordförande och mötet tackade de två med en 
varm applåd och en gåva till var och en.

Verksamhetsåret 2019
Under året har följande personer varit ansvariga i klub-
bens olika kommittéer:
Avelskommitté, RAS, Styrelsen
Kartoteks, NLK:s databas, Eva Linderoth
Hemsidan/we, Webmaster, Ingegerd Jansson
Rasinformatör, Styrelsen
Redaktion, Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina 
Linderoth, Olle Mårtensson, Cecilia Obitz och Göran 
Eklund form och layout
Utställningsansvarig, Maria Karlsson och Carina 
Jansson
CUA, Annika Ågren, Cecilia Obitz, Monika Ölén 
Krüger, Maria Karlsson och Carina Jansson
Valphänvisning, Årets Lundehund, Mimmi Eriksson
Rasmontern Sthlm hundmässa, Annika Ågren, 
Cecilia Obitz och Göran Eklund

aktiVitetsombUd
Gotland, Annika Ågren
Gävle, Maria Hedström
Mälardalen, Gitte Wittzell 
Småland, Olle Mårtensson och Maria Karlsson

styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelse-
möten per telefon och ett arbetsmöte där vi alla träf-
fades under en helg i mars. Styrelsen har vid alla möten 
varit beslutsför.

Styrelsen och avelskommittén följer Norsk Lunde-
hundklubbs (NLK) korsningsprojekt. SLS har lovat att 
vara NLK behjälplig i projektet främst genom att skapa 
kontakter med de svenska rasklubbarna i de aktuella 
raserna norsk buhund, isländsk fårhund och norrbot-
tenspets.

Den första projektkullen föddes i augusti 2014 ur en 
kombination av norsk buhund och lundehund. Hittills 
har 50 projektvalpar fötts i kombinationer lundehund/
buhund och lundehund/isländsk fårhund. Ingen kors-

ningskull med norrbottenspets har kommit till under 
året. 

NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk 
Kennelklubb, NordGen husdjur, Norges Veterinärhög-
skola och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universi-
tet. Läs mer om projektet på www.lundehund.no under 
modulen »krysningsprosjektet«. 
I Sverige finns det nu tre projekthundar, två korsningar 
med norsk buhund och en med isländsk fårhund.  

Svenska Lundehundsällskapet var representerat vid 
Svenska Spets- och Urhundklubbens fullmäktige i Es-
kilstuna den 15 mars i år. Klubben företräddes enbart av 
Cecilia Obitz på grund av corona-pandemin. Klubben 
har också genom Maria Karlsson varit representerad 
vid SSUK:s samverkanskonferens 27 oktober 2019 i 
Gränna. 

styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete enligt 
klubbens stadgar samt de uppdrag som årsmötet gav 
styrelsen. 

Stadgeändring/ En motion angående stadgeändring 
för stödjande medlemskap för fysiska personer antogs 
av årsmötet. Styrelsen har tillskrivit såväl SSUK som 
SKK för att få ett godkännande av stadgeändringen, 
men inte fått något besked.

BPH/ Styrelsen föreslog årsmötet att medlemmar som 
genomfört ett BPH (Beteende- och personlighetsbe-
skrivning hund) med sin hund ska kunna ansöka om 
att få 25 procent av anmälningsavgiften i bidrag från 

  ➢  
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  ➢  

klubben. Bidraget ska betalas ut under en försöksperiod 
t o m 31 december 2020 och därefter utvärderas. Års-
mötet biföll propositionen. Under året har två bidrag 
betalats ut.

Fonden För Friska lUndehUndar
Fonden för friska lundehundar inrättades vid årsmötet 
2010. Under åren har uppfödare och enskilda medlem-
mar skänkt pengar till fonden. Insamlingar har också 
gjorts vid klubbens olika träffar. 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit 
till fonden. I fonden fanns vid årets utgång 31 252 kro-
nor.

Styrelsen beslutade verksamhetsåret 2016 att efter 
ansökan bidra med 50 procent av kostnaden för en ob-
duktion av en lundehund som dör med oklar diagnos. 
Någon ansökan om medel har inte inkommit under 
verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade enhälligt 2019 att bidra med 10 000 
sek till Norsk Lundehund Klubbs kapselprojekt som 
görs tillsammans med Norsk Veterinärhögskola och 
veterinär Elin Skanke. Beskrivning av projektet finns att 
läsa i Lundehunden nummer 4/2019.

Styrelsen föreslog årsmötet att medlemmar som vill in-
seminera sin tik ska kunna ansöka om att få 50 procent 
av inseminationskostnaden betald av fonden. Årsmötet 
biföll propositionen. Ingen ansökan har inkommit till 
fonden under 2019.

medlemmar
Sen 2017 sköter Svenska Kennelklubben, SKK, med-
lemsadministrationen åt klubben, vilket innebär att 
klubben har rullande medlemskap. Samarbetet med 
SKK har flutit smidigt under året och klubben får rap-
porter varje månad om medlemsutvecklingen.

Antal medlemmar var vid årets utgång var 218, förde-
lat på 155 huvudmedlemmar, 36 familjemedlemmar, 
4 valpköparmedlemmar och 21 utländska medlem-
mar samt två hedersmedlemmar, Monika Jansson och 
Marie-Louise Ströberg Frisk.

Styrelsen ser att klubben har ett vikande medlemskap 
och det är av största vikt att alla i klubben arbetar för 
att öka antalet medlemmar i klubben.

aVelskommittén/ras
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen 
för 2019.
Avelskommitténs uppgift är att samla in och dokumen-
tera uppgifter om våra hundars hälsa, vilket främst sker 
genom den inventering som görs vart tredje år. Nästa 
inventering är planerad att göras under hösten 2020.

Avelskommittén har varit behjälplig i frågor rörande 
avel och uppfödning som medlemmar haft under året 
och har också varit Norsk Lundehund Klubb behjälplig 
med uppdateringar av svenska hundar i den norska 
databasen för Norsk lundehund.

Hanhundslistan som finns på www.lundehund.se har 
uppdaterats under året. Medlem som har hanhund får 
utan kostnad publicera på hemsidan att hunden finns 
tillgänglig för avel, ansvaret för att uppgifterna är rätt 
ligger på ägare till hunden.

RAS-dokumentet, som uppdaterades senast 2016, 
(Rasspecifik avelsstrategi) är en handlingsplan för avel 
av norsk lundehund. Dokumentet är uppfödarnas 
vägledning och den finns för nedladdning på klubbens 
hemsida.

redogörelse För aVelsarbetet 
Antal födda valpar 2019 var totalt 26 st, en rejäl ökning 
mot 2018 då endast 12 valpar föddes. Målsättningen för 
rasen är att alla som har en lundehund ska låta hunden 
gå vidare i avel. Alla friska hundar behövs. 

Under 2019 registrerades totalt 23 (23) lundehundar i 
Sverige. Under året föddes det 26 (12) valpar fördelade 
på 11 (4) kullar till dessa har 9 (4) tikar använts med 
9 (4) hanar, medeltalet valpar per kull låg på 2,4 (3,9) 
valpar. Av de 26 födda valparna var 8 hanar och 18 tikar.
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående 
år.

Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 
0,3 procent mot 1,1 procent föregående år. Vi kan kon-
statera att våra uppfödare kontinuerligt arbetar för att 
hålla inavelsgraden på en låg nivå och att de använder 
olika hundar i sitt avelsarbete. 

Tre hundar (3 tikar) har importerats, dessa kommer 
från Norge och Finland, varav en tillhör korsningspro-
jektet och är en I2 (andra generation i korsning med 
Isländsk fårhund).

Under året har två lundehundar genomgått BPH.

ValphänVisning och omplacering
Valphänvisning har gjorts via klubbens hemsida, men 
även ett fåtal hänvisningar har gjorts per telefon och 
mail till intresserade valpspekulanter. På klubbens 
hemsida www.lundehund.se finns valphänvisning där 
klubbens uppfödare utan kostnad kan annonsera sina 
valpar och informera om planerade parningar. 

Klubben har också hjälp till med att omplacera några 
lundehundar genom att upplåta plats på hemsidan för 
annonsering om nytt hem.

rasinFormation
Klubben hade traditionsenligt en ras- och informa-
tionsmonter på Stockholms Hundmässa i december där 
klubben informerade om och visade upp norsk lunde-
hund samt svarade på frågor om vår ras.

Montern var som alltid välbesökt och intresserade 
besökare kunde få svar på sina frågor om rasen samt få 
klubbens informationsfolder och överex av tidningen 
Lundehunden. 

Klubben sålde hundhalsband, pins och vykort med 
mera samt den norska Lundehundboka som lanserades 
på Vaeröy i juli 2012. 

Rasmontern är en viktig del i marknadsföringen av 
norsk lundehund och ett stort tack riktas till de med-
lemmar som ställer upp och hjälper till att informera 
om rasen samt att bygga och riva montern under denna 
intensiva helg.



Lundehunden nr 2 – 202010 11Lundehunden nr 2 – 2020

UtställningsVerksamheten
2019 hade klubben ingen rasspecial utan satsade istäl-
let på en aktiv Lundehundshelg med årsmöte i Vilsta, 
Eskilstuna i slutet på maj.

Ett 25-tal hundar med ägare deltog och bland aktivi-
teterna fanns hundpromenad, nose work för nybörjare, 
äggletning, agility med mera. Självklart hade vi också 
det traditionella Lundehundracet. Till årets race hade 
styrelsen skänkt ett vandringspris som segraren i racet 
får förvalta under året. Priset består i en pokal och följs 
av en pärm för presentation av den vinnande hunden.

Följande hundar placerade sig i toppen: 1:a Espen, 
ägare Gitte Wittzell, 2:a Ci-Ci, ägare Maria Karlsson 
och 3:a Saga, ägare Jonna Ölverud.

På kvällen samlades vi för gemensam middag med tal, 
sång och utdelning av championatsdiplom och det ny-
instiftade vandringspriset i Lundehundsracet. Söndags-
förmiddagen ägnades åt årsmötet.

hemsidan www.lUndehUnd.se
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av klubbens 
webbmaster och med hjälp av två styrelsemedlemmar.

Att hålla hemsidan levande bygger på att medlem-

marna skickar material och bilder till webbmastern 
för publicering. All publicering görs efter samråd med 
styrelsen.

På hemsidan finns också möjlighet att beställa di-
verse varor med lundehundsanknytning.

Facebook
På Facebook har SLS en egen officiell sida, en ren infor-
mationssida från klubben och ingen förutom adminis-
tratörerna kan göra inlägg på sidan, besökarna kan bara 
kommentera befintliga inlägg. SLS har på sidan publi-
cerat och informerat om klubbens olika aktiviteter och 
andra viktiga frågor.

redaktion/tidningen
Lundehunden kom som vanligt ut med fyra nummer 
under året. Nr 1 hade 28 sidor, de övriga tre 24 sidor 
beroende på en ordentlig portohöjning som gör en 
28-sidig tidning orimligt dyr att skicka med posten.

På grund av en konkurs hos tryckeriet blev årets sista 
nummer kraftigt försenat och kom ut till medlemmar-
na först under julhelgen.
Redaktionens ambition är att göra en tidning med 
mycket läsning, det ska vara roligt och intressant att 

läsa Lundehunden. Det lyckas vi oftast med tack vare 
våra medlemmars inskickade texter och bilder. 
Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året 
medverkat i att fylla 
Lundehunden med intressant läsning.

nordisk lUndehUnd Union (nlU)
Det nordiska mötet mellan klubbarna har nu blivit en 
återkommande aktivitet. 2019 stod Sverige som värd 
och mötet hölls i Stockholm andra helgen i november.
På mötet var Sverige, Danmark, Norge och Finland 
representerade med en eller flera representanter samt 
Sveriges rasspecialist och domare Hans-Åke Sperne. 
Huvudsyftet med dessa möten är att inhämta och delge 
information om vad som händer inom rasen inom de 
nordiska länderna. Samt få en rapport om vad som sker 
inom korsningsprojektet. Förhoppningsvis blir år 2020 
det år det föds en kull valpar efter norrbottenspets och 
lundehund i korsningsprojektet!

2020 års möte är planerat att hållas i Finland, helgen 
6–8 november.

aktiVitetsombUden
gotland Ungefär varannan månad genomförs lunde-
hundspromenad med de sex lundehundar som finns på 
ön. Emellanåt utökas skaran med gästande lundehun-
dar från fastlandet till de gotländska hundarnas stora 
glädje. Promenaderna avslutas alltid med en sopplunch 
till deltagarnas förnöjelse.

gävle Åtta spontana tillfällen med Lundehunds 
promenader har det blivit under året i Gävleborg. Vi 
är då mellan två-tre människor med våra två – fyra 
Lundehundar som deltagit. Vi går en runda på ca 6–8 
km och våra hundar springer och har roligt.

mälardalen 6/3 – Lundeträff med nose work-kurs på 
Stockholms lokala kennelklubb vid Gärdet.
Efter ett par sena avhopp blev det sju hundar och några 
fler människor. Vi fick dela på lokalhyran medan Eva 
Larsson ställde upp gratis med en väldigt bra kurs i 
nose work. Egen matsäck och gemensam fika. Hanna 
Munkhammar överraskade med finfina små paket med 
ett första nose work-kit till alla deltagare!
15/2 – Lundeträff hos Eva Björklund Orendy. fem lun-
dehundar och 13 människor varav tre par som kommit 
för att träffa rasen och alla var mycket intresserade att 
förr eller senare skaffa sig en. Eva med man bjöd på 
grill utöver egna matsäckar. 
12/5 – Vårpromenad på Hundön, Drottningholm. Sam-
körde med Norsk Buhund Ringen och B2-tiken Leah 
var med.
28/9 – Lundeträff i samband med Kringeltassen i Tve-
taspåret - ett samarbete mellan Korpen och Södertälje 

lokala kennelklubb. Fem hundar och fyra människor 
dök upp till en regnig men trevlig aktivitet. 
10/11 – Långpromenad på Gärdet och Kruthuset som 
tyvärr drog få medverkande på grund av mycket dåligt 
väder.
1/12 – Traditionellt adventsfika med Lussekatter och ad-
ventspepparhundar i Eva och Lasse Linderoth trädgård 
i Råcksta, år 2020 firar traditionen tio år! 

småland Träff i Gottåsa, Växjö i januari för nionde 
året i rad. Deltagare kom från Småland, Skåne, Ble-
kinge, Värmland och Tyskland. Ett lundehundsrace 
arrangerades för tredje året i rad. Vinnaren kom från 
Tyskland. Det pratades om aktuella frågor i SLS över en 
kopp kaffe och så grillades det korv. Ett lotteri inbringa-
de 910 kr till »Fonden för friska lundehundar«.
I maj hölls en träff utanför Jönköping hos Jörgen och 
Tina. Hundarna fick springa av sig och umgås medan 
mattar och hussar drack kaffe och tittade på. Denna 
träff har också blivit årligen återkommande! 
Sista helgen i juli var det »campingträff« hos Olle och 
Susanne i Gottåsa, Växjö. Deltagare kom från Småland, 
Skåne, Blekinge och Norge. På lördagen gjordes en 
stadspromenad i Växjö, vilken var mycket uppskattad 
av växjöborna. 19 hussar och mattar gick promenaden 
och 13 lundehundar fick visa upp sig. Det blev många 
frågor som fick besvaras och det delades ut 60-70 bro-
schyrer om vår fina unika ras. På programmet lördag 
kväll och söndag förmiddag stod också spårning, hund-
tandborstning och lydnad. En mycket lyckad helg och 
campingträffen kommer att fortsätta årligen.

Framtid
Vi kan se att klubben varje år tappar medlemmar och 
därmed också medlemsintäkter. Klubben har ingen 
annan inkomst än avgiften som medlemmarna betalar, 
därför är det av största vikt att alla som har en lunde-
hund i Sverige vill bli medlemmar och stödja arbetet för 
rasen. Detta är något som vi får jobba mer med under 
året.

Under 2020 hoppas vi att det ska födas fler valpar för 
rasen behöver många nya individer.

Foton Annika Ågren & Göran Eklund
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Lundeträff i Trollskogen  

Vi samlades kl. 11 på parkeringen i Trollskogen, Torna 
Hällestad, som ligger utanför Lund. Vädret var omväx-
lande med måttlig vind och några plusgrader. Stäm-
ningen var på topp redan på parkeringen. 

Vi var nio personer och tio lundehundar (och en 
Boston-terrier) som knallade iväg in i Trollskogen med 
alla dessa fantastiska träd med sina otroliga grenforma-
tioner. Hundarna fick springa lösa och vi följde stigen 
in i denna trolska skog. Här och var fanns det spångar 
över lite leriga partier, men hundarna brydde sig inte 
om det! De sprang lika gärna ner i lervällingen som att 
de höll sig »torrlabbade« på spångarna.

Här och var stannade vi till för en rast. Då fick de 
»fyrbenta« smaka på lite hemmagjort godis (torkad 
lunga) som Tove hade med sig. Klart man blir lite törs-
tig när man får belöning för fint uppträdande. Det blev 
stopp vid en fin liten bäck där några »lundisar« passade 
på att dricka och skölja av sig leran från tassarna.

Det blev också lite gymnastik för oss »tvåbenta« 
deltagare. Vi var tvungna att klättra över stängsel lite 
här och där, men »lundisarna« slank igenom nätet utan 
problem! De var verkligen i sitt esse. Sprang ihop i en 
stor flock och mådde jättebra. 

Vi hittade en fin grässlänt där solen stod på och 
värmde så gott det nu går i början på mars. Där blev 
det naturligtvis gruppfoto.

På väg tillbaka mot parkeringen mötte vi en familj på 
tur i skogen. De var lite skeptiska till kontakt i början 
för deras son var rädd för hundar. Efter lite småprat 
och demonstration av en »lundis« vågade han sig fram 
för att klappa en av dem. Sen vände det tvärt och han 
kände sig väldigt stolt över sig själv.

Vi hittade ett långbord i slutet på promenaden och 
då blev det »fika-time«. När vi satt där kom ett ungt 
par förbi. De hade två dansk-svenska gårdshundar. 
De undrade över den stora skaran av en hundras de 
inte kände igen. Naturligtvis berättade vi för dem om 
våra norska lundehundar och de skulle kolla upp rasen 
bättre när de kom hem. De blev verkligen intresserade!

Träffen var jättelyckad och vi lovade varandra att träf-
fas igen framöver på någon annan plats i Skåne. Vi ser 
redan fram emot det!

7 mars var det dags för en ny Skåne-träff med 
norska lundehundar. Deltagare hade kommit 
inte bara från Skåne utan också från Småland.
Text & foto: Olle Mårtensson.

Alla deltagande hundar och ägare på Skåneträffen utom fotografen.

 Det är gott att släcka törsten. Humla tar en slurk ur bäcken.Trollskogens mystiska vresbokträd.
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Immunsystemet är ett livsviktigt system som ver-
kar genom vita blodkroppar, antikroppar och andra 
substanser. Dessa reagerar för främmande ämnen som 
till exempel virus eller bakterier som har tagit sig in i 
kroppen. 

De vävnader som ingår i detta system är lymfvävnad 
som finns i bland annat lymfkörtlar och mjälte, samt 
blodbildande vävnader i till exempel benmärgen, men 
även blodet deltar. 

känner igen
Immunförsvaret känner igen ämnen som hör till krop-
pen. Genom att ett främmande ämne inte känns igen av 
immunförsvaret kommer det att angripas för att oskad-
liggöras. Processen bygger alltså på principen att im-
munförsvaret måste kunna skilja på sådana ämnen som 
normalt finns i kroppen och sådana som inte bör finnas 
där.  När denna förmåga går förlorad eller när immun-
försvaret luras till att betrakta kroppens egna celler och 
vävnader som främmande, börja antikroppar bildas 
som är riktade mot dessa kroppsceller. Antikroppar av 
detta slag kallas autoantikroppar och den sjukdom som 
uppkommer kallas en autoimmun sjukdom. Tillståndet 
kallas autoimmunitet.

De bildade antikropparna kan antingen vara så kall-
lade antinukleära antikroppar, ANA. De riktar sig mot 
antigener i cellkärnan. Antikropparna kan ge sjukdom 
i många vävnader och organ. Vid autoimmunitet kan 
antikropparna också vara riktade mot speciella celler, 
som vid AIHA då de är riktade mot de röda blodkrop-
parna.

genetiska Faktorn
Det finns ingen exakt kunskap om varför en autoim-
mun sjukdom uppkommer. Den genetiska faktorn har 
stor betydelse och hundar med autoimmun sjukdom 
bör inte användas i aveln.

 Det är även klarlagt att vissa sjukdomar, läkemedel 
och tungmetaller kan ligga bakom uppkomsten av en 
autoimmun sjukdom. Tumörer kan ligga bakom, men 
ibland kan bara en kraftig virus- eller bakterieinfektion 
utlösa sjukdom. Autoimmun hemolytisk anemi, AIHA, 
kallas också immunmedierad hemolytisk anemi. Med 

Den autoimmuna sjukdomen AIHA  
Denna gång handlar artikeln om en sjukdom som kallas AIHA, 
autoimmun hemolytisk anemni. Det är en inte helt ovanlig sjuk-
dom och för den vanlige djurägaren kan det vara svårt att få tag 
på information rörande sjukdomen. 
Text: Veterinär Ylva Trygger, Canis Academy

immunmedierad menas att tillståndet är förmedlat av 
immunsystemet. Anemi är ett symtom och innebär 
en brist på röda blodkroppar. Blodkroppssönderfallet 
beror på att immunsystemet börjar betrakta de röda 
blodkropparna som främmande och angriper dem. 
Sjukdomen är betydligt vanligare hos tikar än hos han-
hundar och det är unga eller medelålders hundar som 
drabbas. Vissa raser löper större risk att insjukna.

kommer smygande
Det vanliga är att sjukdomen kommer smygande och 
utvecklas under flera dagar eller veckor. Hunden visar 
symtom på trötthet, dålig kondition och aptitlöshet. 
Vid en närmare undersökning visar det sig att hjärtat 
slår fortare än normalt och att hunden andas snabbare. 
Slemhinnorna är ljusare än normalt och i svåra fall helt 
bleka eller gulaktiga beroende på det bilirubin som 
bildas vid blodkropparnas sönderfall. 

I andra fall kan sjukdomen utvecklas fort och på 
några dagar kan tillståndet bli livshotande. Förutom 
kraftigare allmänna symtom kan blodproppar uppkom-
ma, till exempel i de små blodkärlen i lungvävnaden 
eller i andra organ. Detta nedsätter organens kapacitet 
kraftigt. När många sådana små blodproppar uppkom-
mer här och var i blodet kallas tillståndet DIC. 

DIC, Disseminated intravascular coagulation kan 
översättas med utbredd koagulation i blodkärlen. Det är 
ett mycket svårbehandlat tillstånd. Diagnos ställs med 
hjälp av blodprov, det kan synas förändringar på ett 
normalblodprov. Hunden har blodbrist och bland annat 
ses ett lågt antal röda blodkroppar. De röda blodkrop-
parna kan även se onormala ut och vara mindre och 
runda till formen. Mer specifika blodprover kan tas, 
bland annat Coombs test. Denna test är positiv i cirka 
70 procent av fallen, vilket betyder att man inte alltid 
kan ställa korrekt diagnos med hjälp av denna test.

stora doser kortison
Principen för behandling av AIHA är att dämpa im-
munsystemet så kraftigt att det inte angriper blodkrop-
parna. Detta görs genom att i början ge stora doser 
kortison. Efter en tids behandling trappas dosen mycket 
sakta och försiktigt ner för att undvika de biverkningar 

som annars kan uppkomma vid kortisonbehandling. 
Det finns också andra immundämpande läkeme-

del som används i akuta eller speciellt svåra fall, men 
risken för allvarliga biverkningar är högre. Dessa medel 
är cellgifter som veterinär och djursjukvårdare måste 
handskas mycket försiktigt med. Dessa medel kan 
också kombineras med kortison för att kortisondosen 
ska kunna hållas låg. Vissa hundar måste stå på ständig 
medicinering, medan det för andra räcker med be-
handling under några månader. 

För de hundar där sjukdomen blossar upp trots 
medicinering kan ibland en bortoperation av mjälten 
ha effekt. Det är i mjälten som en stor del av nedbryt-
ningen av blodkropparna sker och utan mjälte förlång-
sammas denna process, vilket i dessa fall är positivt. 
När det gäller den typ av AIHA som har ett mera kro-
niskt förlopp är prognosen ganska bra för överlevnad 
på lång sikt. Prognos betyder framtidsutsikt. Den hund 
som insjuknar akut har en betydligt sämre prognos. I 
dessa fall ligger dödligheten på över 50 procent.

UtFodring med FärskFoder kan 
sprida sjUkdomsFramkallande 

bakterier
Att utfodra hundar med färskfoder har blivit 
populärt, men det finns risker med detta. 
Köttråvaran i foderbutikernas frysdiskar 
består av slaktbiprodukter som inte har 
värmebehandlats och fodret innehåller ofta 
sjukdomsframkallande bakterier. 

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens 
veterinärmedicinska anstalt har undersökt om bakte-
rierna också utsöndras med hundarnas avföring och 
kan utgöra en smittkälla även på så vis.

I studien analyserades avföringsprov från 25 hun-
dar som utfodrats med färskfoder och 25 hundar som 

Utfodring med färskfoder  

utfodrats med torrfoder. I avföringen från hundar 
som utfodrats med färskfoder kunde E. coli som är 
resistenta mot penicillin och vissa andra antibiotika, 
så kallade ESBL E. coli, isoleras från 13 prov. Campy-
lobacter isolerades från 12 prov och Salmonella från 
ett. Hos 18 av dessa hundar kunde minst en av de 
sjukdomsframkallande bakterierna påvisas. Från de 
hundar som utfodrades med torrfoder isolerades 
ESBL E. coli från endast ett prov, Campylobacter från 
fyra och Salmonella kunde inte påvisas i något prov.

Resultaten visar att avföringen från hundar som äter 
färskfoder utgör en större risk för spridning av sjuk-
domsframkallande bakterier än annat hundbajs. Studien 
bekräftar att färskfoder kan utgöra en risk, inte bara för 
de individer som äter eller hanterar fodret, utan faktiskt 
även för de individer som kommer i kontakt med avfö-
ringen från utfodrade hundar.

Lundehunden behöver DiG…
…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

Forskningsnyheter från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
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Akvarellmålaren som älskar  
att måla hundar

Yvonne Söderholm Ohlsson har målat i alla år. Tidigare 
vid sidan om sitt förskollärarjobb, men numera är hon 
pensionär och målar på heltid. Hon bor i Fagervik i 
Västernorrland

 
 Jag har målat sen ungdomen. Fast djurbilderna har 

tagit större och större plats. Jag gick dekoratörsskola 
och konstskola innan jag utbildade mig till förskol-
lärare. Fortsatt konstutbildning hade krävt att jag 
flyttade från Norrland och det ville jag inte!

Vet du hur många raser du målat?

 Nej det vet jag inte, men åtskilliga! Målade från 2004 
tills för ett par år sen akvareller till Hundsportstid-
ningens rasspecial varje månad!

 Jag har målat myskoxar till myskox-centret, hästar 
till hästutställning, vilda djur till djurpark i Tyskland, 
kändishundar till kungen (fick tackbrev från kungen 
och drottningen), Anders Bagge och Agnetha Fält-
skog har också mina målningar på sina hundar. Lite 
skryt! 

 Jag målar ju andra motiv också exempelvis musikin-
strument till musiker, conversebilder, bilar och lite 
porträtt mest på musiker. Även babybilder har det 
blivit.

 När jag slutat måla till Hundsport så hörde Bamses-
bollar.se av sig så nu målar jag mycket till Jenny som 
äger det. Jag älskar att måla så jag delar min tid mel-
lan böcker och akvarellblocket. Är en riktig bokmal!

Har du levande modell eller utgår du från en bild? 

 Jag målar från foton. Sen brukar jag gå ifrån fotot och 
måla egna bakgrunder.

 Svårast är det om jag får oskarpa bilder. Numera har 
jag lärt mig att tacka nej när jag ser att det inte blir 
bra.

 När jag tar på mig att måla ett porträtt har jag aldrig 
köptvång, jag känner mig friare att skapa då och vet 
också att ingen behöver bli besviken! 

 Jag erbjuder alltid att betalningen av en originalbild 
kan delas upp. Det känns bra och meningsfullt att 
alla kan unna sig en målning oavsett ekonomi.

 Det ligger mig varmt om hjärtat. Jag är väl blåögd 
ibland och har blivit lurad några gånge,r men det är 
det värt!

Möt Yvonne Ohlsson Söderholm, konstnären som målat de sex lundehundsakvareller 
som blivit vykort. Självklart finns de att köpa i shopen (lundehund.se/shopen) ett paket 
med 6 st vykort kostar 50 kr, enstaka vykort kostar 10 kr st.
Text Annika Ågren

Har du ställt ut dina målningar? 

 Ja, många gånger! Mest i Västernorrland, men även i 
Härjedalen och Stockholm.

Målar du alltid akvareller? 

 Ja, numera. Har tidigare målat på trä och sten också. 
Fast nu är det akvarell för hela slanten. Tycker om det 
för det blir så levande! Tycker om det uttrycket. 

 Många gör nu porträtt på datorn och det blir så fina 
bilder, men det behärskar jag inte. Är lite sugen på att 
lära mig för det blir så snyggt. Men det känns som en 
utmaning att fixa det med penseln också.

Har du själv husdjur?

 Jag är inne på min andra lagotto, en tik som heter 
Tova. Har också haft takråttor som är görcharmiga, 
läraktiga och goa djur. Slutade med det efter att haft 
fyra stycken, för de lever bara något år och jag blev 
så ledsen när de dog! En hund får vi behålla längre 
vanligtvis. Nästa hund kan jag tänka mig att rädda 
från ett hundstall.

Yvonne Ohlsson Söderholm, konstnären som gjort lundehunds-
akvarellerna som nu blivit vykort.
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norDiska utstÄLLninGar
för LunDehunDar

I år är i princip alla utställningar i Norden inställda på grund av  
corona-pandemin. 
Men nästa år förhoppningsvis…

2021  
22 maj, Svenska Lundehundsällskapet, Gottåsa, Växjö  
Domare Karin Östlund

10 juli, Norsk Lundehund Klub, Bömlo, Norge    
Domare Anne Livö Buvik

6 mars, Danska spidshundeklubben, Sydsjälland
Domare Karin Östlund/Petr Rehanek

17 april, Sydjylland
Domare Marie Petersen/Barbara Bruns

29 maj, Fyn
Domare Anders Johansen/vakant

7–8 augusti Fuglebjerg
Domare Jos De Cuyper/vakant

9 oktober, Midtjylland
Domare Karsi Honkanen/Helle Röchard

4 december, Fyn
Domare Gunnar Nymann/Svein E. Bjornes

5 september, SSKY, Lathis, Finland

2022  
30 juli, Norsk Lundehund Klub, Morokulien.  
Domare Christen Lang, Norge  

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

lUndehUndhalsbanden
Nu har vi äntligen våra fina unika Lundehund-
halsband till försäljning igen. 
   Halsbanden finns i storlekarna tik och hane 
och du beställer dom via formuläret på lunde-
hund.se
Pris 250 kronor inklusive frakt inom Sverige.

SLS-rutor  

nya blanketter på Vår hemsida 
lUndehUnd.se

Blanketterna heter Anmälan avliden hund 
och Anmälan ägare av hund. Om du använ-
der dig av dessa blanketter skulle det hjälpa 
oss mycket när vi i höst ska göra lundehunds-
inventeringen. Denna inventering gör klubben 
vart tredje år. 

prenUmerera på en lott och stöd 
klUbben!

Vet du att du genom ditt köp av en triss- el-
ler Sverigelott kan sponsra Svenska Lunde-
hundsällskapet om du anmäler dig som pre-
numerant på lotter? Som prenumerant stöder 
du klubben med 6 kr per Sverigelott eller 13 
kronor per Bingolott så länge du prenumere-
rar och du får dina lotter hem i brevlådan.
   Beställ din prenumeration på nedanstående 
länkar beroende på vilket typ av lott du väljer.

http://www.sverigelotten.se/prenumeration/
stod-din-forening 

http://www.bingolotto.se/prenumeration/
stod-din-forening 

sls motion Vann biFall! 
Svenska Lundehundsällskapet hade skickat 
in en motion angående resebidrag till SSUK:s 
fullmäktige i mars i år.
   I motionen skrev klubben »SSUK kräver att 
de 14 medlemsklubbarna ska delta med minst 
en, men gärna flera representanter på sina 
konferenser och möten. För små klubbar vars 
enda säkra intäkt är medlemsavgiften kan 
detta vara verkligt svårt. Klubbens intäkt ska 
räcka till så mycket och SSUKs möten priorite-
ras då kanske inte. 
   En specialklubb som SSUK som har flera små 
klubbar under sig skulle kunna lämna klub-
barna ett resebidrag om avståndet överstiger 
ett visst antal mil och på så sätt bidra till att 
fler skulle kunna delta då man kallar till möten 
där det är närvaroplikt.« 

Motionen avslutades med att klubben yrkade 
att SSUK ska tillsätta en utredning som tit-
tar på vad det skulle innebära ekonomiskt för 
SSUK att betala ut resebidrag. Detta yrkande 
sade fullmäktigemötet ja till! 
   Förhoppningsvis resulterar vår motion 
därmed i att klubbarna framöver kan få rese-
bidrag för sina representanter.
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Det är jag som är Kira!  

På grund av corona-pandemin gick det bara att boka 
varannan plats på tåget, men vi var ändå ensamma i 
djurvagnen. Annars brukar det alltid vara några andra 
spännande hundresenärer att smygbusa med under 
sätena. 

Ett positivt inslag på resan var också den trevliga 
konduktören som måste ha gillat hundar för han kom 
flertalet gånger in till oss för att klappa Siv och Ninjin 
(shiba). Han erbjöd sig även att hämta en vattenskål 
och att passa hundarna om matte behövde gå på toa 
eller köpa fika. Sådan service/vänlighet man verkligen 
uppskattar som hundägare.

Även om matte var nöjd över en smärtfri resa i 
dessa virustider så blev nog Siv uttråkad av den cirka 
3 timmar långa tågresan för hon tuggade av kopplet 
medan matte slumrade till en stund. Hon är ett rastlöst 
litet busfrö, Sivan! 

Siv åker tåg  

När jag blev lite större fick jag flytta till Göteborg där 
jag bodde med en Chihuahua och min husse som jag 
inte kommer ihåg vad han hette.

I februari när jag var fyra månader ville eller kunde 
han inte ha mig kvar så han satte in en annons på 
Lundehundklubbens hemsida där min matte Helene 
hittade mig. 

Vi träffades första gången en mörk och kall kväll på 
en parkering i Märsta efter att jag flugit ända från Göte-
borg. Jag var nog lite skeptisk, men hon älskade mig 
från första stund och jag fick följa med henne hem till 
Tullinge.

Jag älskar mitt hem med en stor hundgård där jag 
kan äta gräs, springa runt och skälla på allt jag ser och 
jaga bort rådjuren om de kommer för nära. Ibland har 
jag fått bo i husvagn och följa med och spela massa golf 
och jag har fått åka till ”landet” och åka båt och fiska. 
Men allra bäst har jag alltid tyckt det har varit hemma.

en ny kompis
I oktober ska jag fylla tretton år och min matte har 
kommit på att det behövs en hund till här hemma. Jag 
kan inte förstå varför, det räcker väl med mig.

Häromveckan hittade hon en lundehund på Blocket! 
En kille på lite mer än fem år. Han har också ett sånt 
där fint namn… Pine Garden’s Prince Phantom, men 
har kallats för Simba. 

»Egentligen har jag ett mycket finare namn, Navahoos Yksanne Gulltopp, men det är 
det ingen som använder. Jag föddes i oktober 2007 hos Birgitta Blomqvist på Navahoos 
kennel i Nordmaling och jag hade tre syskon – Yksbjörn Toke, Yksett Ulvalill och Yksicka 
Memja. Min pappa hette Kveikja Emil-Vorbodi och mamma Paluna’s Launa Geiradotter.
Text & foto: Helene Lindkvist

Simba tyckte inte matte passade en lundehund och 
efter litet funderande kom hon på att han ska få heta Pi 
i fortsättningen.

Han är lite jobbig den där Pi. Han vill leka och busa 
med mig, men jag har minsann talat om hur det ska 
vara här hemma. På min favoritplats sover bara jag och 
jag sover ganska mycket, men det har matte sagt är ok 
då jag är en ”gammal tant”, gammal tant kan hon vara 
själv! 

snor maten
I alla fall har jag nog lyckats visa vem som bestäm-
mer för matte var tvungen att lyfta upp mig för att han 
skulle våga gå in efter att ha varit ute på tomten. Så snor 
han min mat också, jag är ju van att äta när jag vill, men 
står min mat framme äter han upp den på en gång. Jag 
har faktiskt visat honom mitt favoritställe under alta-
nen, det gillar han också.

Det verkar som matte älskar den här lundisen och 
det är okej för han är faktiskt min bors barnbarn. Den 
där brorsan som jag skrev om i början - Navahoos 
Yksbjörn Toke. 

Ska jag säga som det är så är det bra att matte fått 
någon mer att gosa med då jag inte alltid vill och det är 
kul att vi är två hundar på promenad. De vi möter tror 
jag är valp eftersom jag är så mycket mindre. 

Jag hoppas så klart att min nya kompis får valpar i 
framtiden, även om inte jag har fått några.« 

Den här fina bilden har min ”lillhusse” Niklas Ohlström tagit när 
han tog med mig en helg till landet.Jag och Pi på promenad

Dagen var 1:a maj i år och Siv (Häggetorps 
Lunde Isfrid) skulle åka snabbtåg mellan Örn-
sköldsvik och Hudiksvall. 
Först hade matte i all hast råkat boka »djurfri 
plats« istället för »djur tillåtet«, men det gick 
som tur var att ändra via kundtjänst. 
Text & foto: Marie Berglund

Siv har koll på läget i kupén.

Siv och Ninja (shiba) väntar på att tåget ska komma
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När man har en hund, bävar man för den dagen då man mister sin bästa vän. 
Det gjorde även jag. Inte trodde jag att dagen skulle komma redan. 
Text & foto: Maria Karlsson

Lovund’s Cici, kom till mig som foderhund i oktober 
2015. Cici var en tillbakadragen, försiktig tjej som 
krävde lite tid. När hon väl slappnade av blev jag hen-
nes stora trygghet i livet. Jag var allt för henne och hon 
var allt för mig. Hon hittade också sin trygghet i vår 
samojed Whoppi. Cici hade henne som sin stora idol. 

Vi hittade på massor med roligt ihop. Cici älskade 
att spåra godis i skogen, vilken näsa hon hade! Vi åkte 
också på en hel del utställningar. Detta var inte riktigt 
hennes grej, men tillsammans med mig tyckte hon 
det var helt okej. Hon blev till slut svensk utställnings-
champion och fick då pensionera sig från utställnings-
världen. 

Vi testade även på agility och det var en hit! Lunde-
hundsrace var Cici mycket duktig på! En snabb tjej som 
tog några placeringar här och där. 

Cici fick två valpkullar, en 2017 som foderhund och 
en hos oss 2019. Vår första kull i vår kennel. Cici var en 
otroligt bra mamma, så supersnäll även mot de valpar 
som inte var hennes egna. Jag är idag glad att det finns 
avkommor som lever vidare efter Cici.

Tyvärr så blev även hon, som många andra lunde-
hundar, drabbad av IL. Vi kämpade på och ibland såg 
det ljust ut, upp och ner varje dag. Under början av 
2020 blev det värre och värre. Olika veterinärbesök och 
testa andra mediciner. 

Att förlora sin stöttepelare  
och bästa vän  

Till slut såg vi i hennes ögon att det var dags. Cici 
var inte Cici längre. Hon hade förändrats. Att ta det 
beslutet var nog det jobbigaste jag har gjort i mitt liv. 
Att se henne somna in gjorde otroligt ont i hjärtat. Jag 
vet att det var rätt beslut och Cici slapp nu lida mer. 

Samma dag som Cici fick somna in dog även min 
ponny i hagen oväntat. De fick ta sällskap över till 
andra sidan. 

Sista timmarna innan det var dags åkte vi till skogen 
och hon fick springa lös och leta efter godis. Något jag 
kommer minnas väl när jag tänker på Cici, detta fina 
avslut vi fick tillsammans. Jag minns hennes varma till-
givenhet när hon låg i mitt knä och bara ville bli gosad. 
Hon var min terapihund när livet var svårt, det visste 
hon om. Jag kommer alltid minnas henne och jag har 
förlorat en bit av mitt hjärta när hon somnade in. 

Hon kommer alltid ligga varmt om hjärtat och jag är 
så tacksam att hon fick vara en del av mitt liv i alla fall 
några år. Cici blev endast fem år gammal. 

Ta vara på varenda dag tillsammans med din kom-
pis! Hos oss skänker våra andra hundar oss glädje i 
denna tuffa tid. 

Cici 2015-03-16 – 2020-04-29

Myshunden Cici
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Svenska Lundehundsällskapet
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www.lundehund.se

Lördag 22 augusti ska bli Lundehundens dag i 
hela Sverige! Det hoppas styrelsen för Svenska 
Lundehundsällskapet.
    Vi önskar att grupper av lundehundsägare vill 
gå en stadspromenad den dagen. Ett bra sätt 
att presentera vår unika ras för allmänheten.
    I södra Sverige har man redan genomfört ett 
antal stadspromenader där ägare och hundar 
i långsam takt gått igenom centrum och väckt 
berättigat uppseende. Självklart har gruppen 
haft informationsbroschyrer att dela ut.

Lundehundens dag 22 augusti  
    Nu hoppas vi att det lördagen 22 augusti ska 
bli promenader i flera städer och orter med 
många lundehundar. Förutsatt att rekommen-
dationer från Folkhälsomyndigheten tillåter 
det förstås!
    Få kan nämligen motstå en hel grupp med 
lundehundar…
   I början av augusti kommer information på 
klubbens hemsida, www.lundehund.se, och 
Facebook-sida om var i landet det ska firas 
LUNDEHUNDENS DAG!


