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BIR o BIM 2018 

Domare Christina Bjerstedt-Ohlsson 
 

Eriksro Tuffa Victor    Scilling´s Ester Williams 

 

 

 



 
 

 

Kataloguppgifter 

 

Ansvaret för kataloguppgifter åvilar helt på anmälaren. 

Katalogen trycks efter anmälningsuppgifter 

 

Tänk på att hur det än går så är din hund alltid den bästa  

och finaste hunden för dig  

. 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                                           SLS tackar sina sponsorer: 

 

Agria Djurförsäkring                          MG Events 

Delsbostintans Kennel                          Miolegends Showleash 

Hälsinglands fastighetsbyrå        Länsförsäkringar Gävleborg 

         Alac          Arkens zoo 

Flokeheims Kennel                                                             Ljusdals motor AB 

Xollitt                                                                                    Prima Dog 

Tuss & Tass Djurfotografering 

 

 

SVENSKA LUNDEHUNDSSÄLLSKAPET ÖNSKAR ALLA UTSTÄLLARE, BESÖKARE OCH HUNDAR EN  

TREVLIG DAG OCH LYCKA TILL! 

 

ARRANGERANDE KLUBB FRITAR SIG OCH SINA FUNKTIONÄRER FRÅN ALLT ANSVAR FRÅN SKADA OCH FÖRLUST SOM KAN 

UPPSTÅ FÖR HUNDÄGAREN I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN. DETSAMMA GÄLLER SKADA VILKEN FÖRORSAKATS AV 

HUND UNDER PÅGÅENDE UTSTÄLLNING SÅVIDA DET EJ KAN LEDAS I BEVIS, ATT SKADAN VARIT EN FÖLJD AV UPPENBART 

BRISTANDE UTSTÄLLNINGSARRANGEMANG. 



 
 

                          

        UTSTÄLLNINGSKATALOG 

 
 Svenska Lundehundsällskapet 

                               Nationell utställning 

 

                 Gottåsa, Grimslöv 

         Lördagen den 28 augusti 2021 

UTSTÄLLNINGENS BESTYRELSE: Stefan Krüger 

 Carina Cansund 

 Jessika Andersson Hanemyr 

 
KOMMISSARIE: Olle Mårtensson  

 Claes Eklund 

 
RINGSEKRETERARE Monika Ölen 

 Christel Källqvist Karlsson 
 

CUA Maria Ringdahl  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
       

 

 



 
 

 

 

         

 

Lördag 28/8 
 

10.00              Utställningen börjar    

 

ca14.30         Jessica de Jong fotograferar alla tävlande hundar  

 
18.00         Gemensam middag på Grimslövs Värdshus 

 

 

                                                            Söndag 29/8  
10.00 Lundehundsrace 

 
 
 

 

Alla hundarna ska hållas kopplade  

och 

självklart städar du upp efter dig och din hund. 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

 

Så här går det till på en utställning 

Allmänna regler 

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar 

registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på 

medlemskap i arrangerande klubb. 

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder 

får inte införas på utställningsområdet. 

 

Otillåtet på utställning 

Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med 

hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden. 

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt 

kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. Byte av klass är ej 

längre tillåtet även om hunden blivit champion eller fått jakt/bruksmeriter. 

 

Utställarens skyldigheter 

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden ska delta i den klass där hunden är 

anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass. 
Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av 

uppfödaren eller ägaren till avelshund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även 

deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar. 

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse 

av detta kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare 

omständigheter disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i till exempel bil, bur eller tält så ska det ske 

på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm 

sommardag! 

 

Återbetalning 

Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på grund av domarbyte. Man måste 
själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell 
ras börjar. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen 
vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass.  
 
ANMÄLNINGSAVGIFTEN ÅTERBETALAS EJ HELLER PÅ GRUND AV VETERINÄRINTYG. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Regler för bedömning och bedömningsordning 

 
Bedömningsordning 

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler finns i SKK:s Utställnings- och 
championatregler som finns på www.skk.se. 

Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med 
rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar 
tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller 
Disqualified samt omdömet ”Cannot be judged”. Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning. 

 
Excellent (utmärkt) 

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett 
harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess 
utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. 
Hunden måste ha tydlig könsprägel. 

 

Very good (mycket god) 

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan 

tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en 

hund av mycket god klass. 

 
Good (god) 

  Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär. 

 
Sufficient (godtagbar) 
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande 

fysisk kondition. 
 
Disqualified (diskvalificerad) 

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomiska 

defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är 

exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid. 

 
Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP) 

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, 

kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har 

uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) 

eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad 

hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en 

hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda 
 

Konkurrensbedömning 

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 

1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. 

Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skk.se/


 
 

 
 
Valpklass (inofficiell) 6-9mån 
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. 
Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar. 
 

Juniorklass (junkl) 9–18 mån 

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder.Kvalitetsbedömning. Hund 

som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass  

 

Juniorkonkurrensklass (junkk) 

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning. 

Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. 

Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund 

som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån 
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 

månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i 

unghundskonkurrensklass. 

 
Unghundskonkurrensklass (ukk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande 
utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i 
ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats 
Excellent. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 
 

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån– 

Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som 

den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent 

eller Very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass. 

 
Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i bruks- respektive jaktklass vid 
ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very 
good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som 
tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds- /tikklass. 
 

Öppen klass (ökl) 15 mån– 
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. 

Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klasskonkurrens.  

 

Öppen klasskonkurrens (ökk) 

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande 
utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i 
ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats 
Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Championklass (chkl) 15 mån– 

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som 

erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund 

som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i bruks-/ 

jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs eller i veteranklass om hunden den dagen 

den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar 

vidare i championkonkurrensklass. 
 
Championkonkurrensklass (chkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande 

utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i 

ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats 

Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 

 
Veteranklass (vetkl) 8 år– 
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. 

Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass. 
 
Veterankonkurrensklass (vetkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande 

utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i 

ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats 

Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 

   Bästa veteran med Excellent tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen 
 
Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl) 

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats Ck. 
Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad 

att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa hund som är berättigad att tävla om 

certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat. 

Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM). 
 
Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM) 
I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- 

respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som 

vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG). 

 
CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) 
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa 

tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv- CACIB kan 

tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- 

eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB. 

 
Avelsklass (avelskl) 
Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som 

tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans 

med gruppen. 

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara 

bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens 

genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av 

enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna. 

 

 

 



 
 

 

 

Uppfödarklass (uppfkl) 

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast 

konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda 

i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Precis som i avelsklass är det 

gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt 

kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna. 

 
Finaltävlingar i stora ringen 

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också 

omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling 

 

Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) 

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa 

hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG- vinnande 

hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Prisbeteckningar Utmärkelser betecknas med följande färger: 
  
Priser                                                             Färger 
 
Hederspris Lila rosett 
Bäst i ras valp Rosa/Gul rosett 
Bäst i motsatt kön valp Ljusgrön/Vit rosett 
CK  Rosa rosett 
Bäst i ras (BIR)  Röd/Gul rosett 
Bäst i motsatt kön (BIM) Grön/Vit rosett 
Bästa veteran Lila/Vit rosett 
Cert Blå/Gul rosett 
R-cert Ljusblå 
Uppfödar-/Avelsgrupp Röd 
Champion Röd/Grön 

 



 

 

 

ANMÄLDA HUNDAR 

C ANGER ATT HUNDEN SKALL ERÖVRA YTTERLIGARE ETT CERTIFIKAT FÖR ATT 

ERHÅLLA UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT 
 

DOMARE: Karin Sjöholm Östlund 

                                                 NORSK LUNDEHUND 

 

HANAR                                                                              VALPKLASS (inofficiell) 6-9mån 

1. Max SE26057/2021 Född: 2021-01-27 

e. Frontpage Merlin SE29571/2015  
u. Leia SE43936/2012 
Uppfödare: Jan Lien, Älmhult Sverige 
Ägare: Mats Trondman, DIÖ  
 

TIKAR                                                                                VALPKLASS (inofficiell) 6-9mån 

2. Häggetorps Lunde Noelle SE28630/2021 Född: 2021-03-31 

e. Lyrypa's Nico SE37426/2015  
u. Lundesommer Fröya SE52005/2016 
Uppfödare: Marie Ström, Arvika Sverige 
Ägare: Isabell Nilsson, Sunne 
 

HANAR                                                                              KRYPTOCHIDKLASS (inofficiell) 
3. Asynien's Dag DCNH LU 00098/15 Född: 2015-11-11 

e. Morgil's Arve DCNH LU 00086/14 
u. Asynien's Bjalla LU 00072/11 
Uppfödare: Heidemarie Manthey, Tyskland  
Ägare: Stefanie Wallenburg, Tyskland 

 

4. Lyrypa’s Hundre SE41112/2018 Född: 2017-10-28 

e. Odin NO52405/15 
u. Linesviken´s Driva NO42654/12 
Uppfödare: Inger Marie & Irene Storli, Norge  
Ägare: Anja Norrthon, Munkedal 

 

 

 

 

 



 

 

 

HANAR                    JUNIORKLASS 
5. Dream Hippos Frasse Frasvåffla SE47188/2020 Född: 2020-07-16 

e. Lundetuvans Ejvind Blokkebaer SE46656/2013 
u. SE UCH, FI UCH Super Magic’s Fancy Star SE16422/2016 
Uppfödare: Carina Jansson, Karlstad Sverige 
Ägare: Anne o Thomas Magnusson, Kristinehamn 

 

6. Ching SE42631/2020 Född: 2020-07-20 
e. Ulfrigga Lundes Tjalfe SE18209/2016 

u. Frontpage O’rca SE14925/2018 

Uppfödare: Siv Hansson, Sjöbo Sverige  
Ägare: Anna Nilsson Kleiberg, Göteborg 
 

                                                                                UNGHUNDSKLASS 

7. Wavey Davey's On Fire Of Vorkosmia SE46807/2020 Född: 2020-02-25 

e. Ålvisheim's Ramn Livesson SE37624/2011 
u. Moonheim Kalles Hazel NHSB3017495 
Uppfödare: Jessica de Jong, Nederländerna 
Ägare: Susanne Gunnarsson, Grimslöv 

                      ÖPPEN KLASS 
8. Eriksro Tuffa Victor SE20040/2018 Född: 2017-10-22 

e. Eriksro Frostiga Sigge-Snygg FI22927/16 
u. Super Magic's Fancy Sun FI54923/16 
Uppfödare: Anneli Rosenberg, Åland 
Ägare: Eva Larsson, Nyköping 
(Specialtecken: C) 
 

9. Flokeheims Ragnar Lothbrok SE17792/2019 Född: 2019-02-17 
e. Ålvisheim's Ramn Livesson SE37624/2011 
u. Lovund's Ci-Ci SE45568/2015 
Uppfödare: Maria Ringdahl, Rockneby Sverige 
Ägare: Anna-Stina Gustavsson, Trekanten 
 

10. Flokeheims Rollo Of Normandy SE17793/2019 Född: 2019-02-17 

e. Ålvisheim's Ramn Livesson SE37624/2011 
u. Lovund's Ci-Ci SE45568/2015 
Uppfödare: Maria Ringdahl, Rockneby Sverige  
Ägare: Fredrik Hansson, Knivsta 

11. Frosti SE31462/2016 Född: 2016-03-24 
e. Keeza's Lunde Rupis DK02699/2012 
u. Leia SE43936/2012 

Uppfödare: Jan Lien, Sverige  
Ägare: Jan Lien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   
 

12. Kung Sunes Olle SE15980/2019 Född: 2019-02-03 

e. Kung Sunes Lasse SE29916/2013 
u. Frontpage Medea SE29570/2015 
Uppfödare: Maria Hedström, Gävle Sverige 
Ägare: Lennart Helsen, Vendelsö 

13. Lyrypa’s Nico SE37426/2015 Född 2015-03-26 
e. Alf-Busster NO44861/10 

u. Linesviken's Driva NO42654/12 

Uppfödare: Inger-Marie Storli, Kvam Norge,  
Ägare: Ingbritt Viklund, Karlstad 
 

14. Scilling`s Herman SE43503/2016 Född: 2016-07-21 
e. Keeza`s Lunde Usko SE10262/2015 

u. Frontpage Trolltindan SE44718/2010 

Uppfödare: Ingrid Linusson 
Ägare: Anne Kvibäck, Växjö 
 

15.   Syrinborgs Mio Min Mio SE34190/2018 Född: 2018-03-08 
e. Syrinborgs Gulltann NO39640/16 

u, Frontpage Nysgjerrige Petra SE14409/2011 

Uppfödare: Tove Strandmoe, Sandfjord Norge  

Ägare: Gitte Wittzell, Södertälje       
           (Specialtecken: C)



 

 

 

                        CHAMPIONKLASS 
16. SE UCH Paluna’s Tule SE30377/2014 Född 2014-02-21 

e. Mopsegårdens D Haakon NO00435/08 
u. Paluna´s Atla Troyadotter NO30013/11 
Uppfödare: Liv Skjervik Norge  
Ägare: Ingbritt Viklund, Karlstad 

17. JW 16, W 16, Benelux WNL 17, NL UCH, CW 18 Viking Blood Of Vorkosmia NHSB 

3027031 ‘ 
Född: 2015-12-16 
e. Fjelljo NHSB2972062 
u. Rockdancers Brita Breezeblock NHSB2917339 

  Uppfödare: Jessica de Jong, Nederländerna  
  Ägare: Jessica de Jong, Nederländerna 
  (Specialtecken: C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                VETERANKLASS 
18.  Fåglebodas Sverre SE53982/2012 Född: 2012-08-23 

e. Frontpage Lille-Raipas SE44719/2010 
u. Dykebo's Maja-Lasse Fågleboda S54237/2008 
Uppfödare: Birgitte Karlsson Rolfsson, Sverige  
Ägare: Anja Norrthon, Munkedal 

 
19.  SE UCH Kung Sunes Lasse SE29916/2013 Född: 2013-05-01 

e. Navahoos Yksbjörn Toke S64193/2007 

u. Kung Sunes Lovis S69106/2006 

Uppfödare: Maria Hedström, Gävle Sverige  
Ägare: Maria Hedström, Gävle 

20.  SE UCH Ålvisheim's Ramn Livesson SE37624/2011 Född: 2010-01-25 
e. Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08 

u. Ålvisheim's Live Hedesdotter N04483/07 

Uppfödare: Unni Hofstad, Norge  
Ägare: Susanne Gunnarsson, Grimslöv 

 

 

TIKAR                           JUNIORKLASS 
21. Boromir Tezzla Turfaxe SE65027/2020 Född: 2020-11-12 

e. Pine Garden's Prince Phantom SE58819/2014 

u. Boromir Laura Lurifaxe SE54763/2015 

Uppfödare: Siv Kvarnström, Fjärdhundra Sverige  
Ägare: Ann-Christine Eriksson, Delsbo 

22. Dream Hippos Hedda Hallongrotta SE47189/2020 Född: 2020-07-16 
e. Lundetuvans Ejvind Blokkebaer SE46656/2013 

u. SE UCH, FI UCH Super Magic´s Fancy Star SE16422/2016 

Uppfödare: Carina Jansson, Karlstad Sverige  
Ägare: Tove Schrödl, Lund 

23. Langenesjenta's Flo Piadatter SE39954/2020 Född: 2020-04-20 

e. Ask Sagason NO30669/17 
u. NORD NORDIC UCH DKJV-16 Alfa NO43515/15 
Uppfödare: Gerd & Joakim Langenes, Norge  
Ägare: Barbro Röken, Norrköping 

24. Lundetuvans Gry Silkeselje SE34624/2020 Född: 2020-05-12 
e. Lundetuvans Ejvind Blokkebaer SE46656/2013 

u. Hammarhöjdens Easy Elsie SE21960/2016 

Uppfödare: Maria Ragnarsson, Hammerdal Sverige  
Ägare: Anne-Mari Tönnsen, Ekshärad  

                                                                                                          

 



 

 

 
 

UNGHUNDSKLASS 

25. Flokeheims Allvetande Astrid SE11863/2020 Född: 2019-12-29 
e. Eriksro Sweet Island SE12742/2013 

u. Scilling's Hekla SE43500/2016 

Uppfödare: Maria Ringdahl, Rockneby Sverige  
Ägare: Maria Ringdahl, Rockneby 

26. Into The Wild Bonnie SE11344/2020 Född: 2019-12-31 
e. Frontpage Brum Brake Up Hill SE27091/2018 

u. Zigne SE13612/2018 

Uppfödare: Tove Schrödl, Lund Sverige  
Ägare: Björn Alm, Leksand 

27. Moonheim Ivers Nikita SE36220/2020 Född: 2020-02-04 
e. Moonheim Balders Igor F155782/15 

u. FI Ch Futterwacking Alice Of Vorkosmia FI15299/13 

Uppfödare: Diddi Svartsjö, Åland Finland  
Ägare: Ingrid Linusson, Villands Vånga 

28. Storafossens Embla SE14717/2020 Född: 2020-01-05 

e. Fåglebodas Sverre SE53982/2012 
u. Koviks Enastående Essie SE13433/2017 

                 Uppfödare: Anja Norrthon, Munkedal Sverige  
Ägare: Birgitte Karlsson Rolfsson, Kyrkhult 

29. Storforssens Idun SE14718/2020 Född: 2020-01-05 

e. Fåglebodas Sverre SE53982/2012 
u. Koviks Enastående Essie SE13433/2017 

              Uppfödare: Anja Norrthon, Munkedal Sverige 
              Ägare: Ann-Christin Karlsson, Sundsvall 
 

 

 

 

                                             Redovisningskonsult  

                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
                   ÖPPEN KLASS 

30. VDH, DCNH Dream Hippos Goa Nellie SE46340/2019 Född: 2019-07-17 
e. Lyrypa's Nico SE37426/2015 

u. FD1 Unique Treasure Fire Walk With Me SE32034/2013 

Uppfödare: Carina Jansson, Karlstad Sverige  

Ägare: Stefanie Wallenburg & Jobst Fredrik Wallenburg, Tyskland 

31. Koviks Enastående Ella SE13434/2017 Född: 2017-01-04 

 e. Paluna’s Tule SE30377/2014 
 u. Kung Sunes Stina SE23263/2010 
Uppfödare: Annika Ågren, Klintehamn Sverige  
Ägare: Mats Wallde’n, Stockholm 

32. Koviks Enastående Essie SE13433/2017 Född: 2017-01-04 

 e.  Paluna’s Tule SE30377/2014 
 u. Kung Sunes Stina SE23263/2010 
Uppfödare: Annika Ågren, Klintehamn Sverige  
Ägare: Anja Norrthon, Munkedal 

33. Flokeheims Freydis SE33778/2019 Född: 2019-05-14 

e. Eriksro Tuffa Victor SE20040/2018 
u. Scilling's Hekla SE43500/2016 
Uppfödare: Maria Ringdahl, Rockneby Sverige  
Ägare: Maria & Alexander Ringdahl, Rockneby 

34. Into The Wild Hillevi SE30153/2018 Född: 2018-05-01 
e. Ulfrigga Lundes Tjalfe SE18209/2016 
u. Trollfjord Elfa-Eira SE49290/2015 
Uppfödare’: Tove Schrödl, Lund Sverige   
Ägare: Isabell Nilsson, Sunne 
 

35. Into The Wild Sammetslena Silke SE44396/2019 Född: 2019-06-25 
e. Frontpage Brum Brake Up Hill SE27091/2018 

u. Trollfjord Elfa-Eira SE49290/2015 

Uppfödare: Tove Schrödl, Lund Sverige  

Ägare: Anita Sundgren, Vikingstad 

36. Into The Wild Soliga Senja SE44398/2019 Född: 2019-06-25 
e. Frontpage Brum Brake Up Hill SE27091/2018 
u. Trollfjord Elfa-Eira SE49290/2015 
Uppfödare: Tove Schrödl, Lund Sverige  
Ägare:  Renate Roemgens, Tyskland 

37. Into The Wild Stolta Talita SE44397/2019 Född: 2019-06-25 
e. Frontpage Brum Brake Up Hill SE27091/2018 
u. Trollfjord Elfa-Eira SE49290/2015 

Uppfödare: Tove Schrödl, Lund Sverige  
Ägare: Tove Schrödl, Lund 

38. Lundesommer Fröya SE52005/2016 Född: 2016-06-17 
e. Bronn Av Revehjerte NO45849/15 
u. Lise De Royaume De Sybir LOF5LUND124/0 

Uppfödare: Aud Sommer, Norge  
Ägare: Marie Ström, Arvika 



 

 

 

39. Lundesommer Hekla SE14881/2020 Född: 2019-10-16 
e. Alvin Lövemunn NO42228/16 

u. Lundesommer Fryd NO45519/16 

Uppfödare: Aud Sommer, Norge  
Ägare: Marie Ström, Arvika 

40. Kung Sunes Kerstin SE15981/2019 Född: 2019-02-03 
e. Kung Sunes Lasse SE29916/2013 

u. Frontpage Medea SE29570/2015 

Uppfödare: Maria Hedström, Gävle Sverige  
Ägare: Lina Forsberg, Gävle    

                                                                            CHAMPIONKLASS 

41. WW-18, SE JV-16, SEVCH, SEUCH, FIUCH, NOUCH, NL CH, CIB, NORDISK CH, SE V-19, 
BENELUXVINNARE Bay Breeze Of Vorkosmia SE24818/2016 Född: 2015-12-16 
e. Fjelljo NHSB2972062 

u. Rockdancers Brita Breezeblock NHSB2917339 

Uppfödare: Jessica de Jong, Nederländerna  
Ägare: Ann-Christine Eriksson, Delsbo  

42. SE UCH Fåglebodas Edla SE10047/2014 Född: 2013-11-21 

e. Into The Wild Eugen SE20821/2012 
u. Fåglebodas Luva SE52323/2010 
Uppfödare: Birgitte Karlsson Rolfsson, Sverige  
Ägare: Birgitte Karlsson Rolfsson 

43. Benelux JW NL19, NLUCH, NJK19, W19, CW19 Vivid Dancer of Vorkosmia NHSB 

3120364 Född: 2018-05-05 
e. Frontpage Frey DKK 204/09 

u. Rockdancers Brita Breezeblock NHSB 2917339 

Uppfödare: Jessica de Jong, Nederländerna  
              Ägare: Jessica  de Jong, Nederländerna 

           (Specialtecken: C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   VETERANKLASS 
44. Hammarhöjdens Våfflan SE48157/2011 Född: 2011-06-19 

e. Trodli-Skogens Tjalve Runasönn SE48106/2011  

u. Hammarhöjdens Roxie S27221/2009 

Uppfödare: Monica Ölen, Sverige  
Ägare: Claes Eklund, Jönköping 

45. CW 13, NL UCH, NJK 11, EUW 11 Lundeklippe Svarri NHSB2771067 Född: 2009-11-09 
e. Avoin Pro Vidar NHSB 2658345 

u. Cezkal's Embla NHSB 2585989 

Uppfödare: Joke Tibben, Nederländerna  
Ägare: Jessica de Jong, Nederländerna 

           (Specialtecken: C) 

46. SE UCH Scilling´s Ester Williams SE41080/2013 Född: 2013-06-01 
e. Into The Wild Eugen SE20821/2012 

u. Frontpage Tone S63816/2009 

Uppfödare: Ingrid Linusson, Villands Vånga Sverige  
Ägare: Ulrika  Johnsson, Moheda 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UPPFÖDARKLASS 

UPPFÖDARE: Maria Ringdahl, Rockneby, Flokeheims Kennel 
KAN TÄVLA MED: 9, 10, 26, 33 
 
UPPFÖDARE: Tove Schrödl, Lund, Into The Wild Kennel 
KAN TÄVLA MED: 26, 34, 35, 36, 37 
 
UPPFÖDARE: Jessica de Jong, Nederländerna, Vorkosmia Kennel 
KAN TÄVLA MED: 7, 17, 41, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regler för SLS lundehundsrace 

 

Banan: 35 kliv lång och 20 kliv bred, med en tydligt markerad start- och mållinje. 

Funktionärer: 1 tävlingsledare, minst 1 måldomare, 2 starters 

 

Tävlingsledarens uppgift är att: 

 ta emot anmälningar och efter bästa förmåga para ihop så jämbördiga tävlingspar som 
möjligt efter ålder och kön. 

 starta hundarna klara, färdiga, gå. 
 

OBS!  

Hundarna får inte släppas förrän på GÅ, tävlingsfunktionären avgör eventuell tjuvstart, efter två 
tjuvstarter är man diskad. 

Måldomaren/domarnas uppgift är att: 

 bedöma om hunden avvikit från banan   

 bedöma vilken hund som är först över mållinjen. 
 

Starternas uppgift är att: 

 på ett lugnt och neutralt sätt hålla i hunden och se till att föraren tar med sig kopplet. 

OBS!  

För att det ska vara lika för alla bör en starter hålla i hunden, undantag kan göras. 

Tillvägagångssätt för racet: 

 förarna springer mot mållinjen och lockar och pockar på sin hund. 

 båda förarna måste vara över mållinjen innan hundarna släpps, gärna en bit till... 

 hunden måste gå över mållinjen innan vinnare av loppet kan utses. 

 hunden får inte avvika för långt från banan då blir den diskad. 
 

Det är domaren och tävlingsfunktionären som dömer, protest eller överklagan mot deras beslut 

kan inte   göras. 

 

Dessa Regler är fastställda av Svenska Lundehundsällskapet i oktober  

2012 och publicerades i Lundehunden nr 4/2012 

 

Anmäl dig och din hund i sekretariatet 

Pris 20kr 



 

 

Kom till sekretariatet och titta på våra 
superfina… 

          
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

…  
 

…reflexvästar och kepsar med lundehundsällskapet logga,  
vi säljer dom här i dag! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du kan även beställa en t-shirt i valfri färg med tryck på… gå till 
sekretariatet och se och känn på vår provtröja. 

 

 
Välkommen 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passa på att köpa ”Boka” i sekretariatet så spar du 
portot, vi har ett fåtal böcker kvar 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Svenska Lundehundsällskapet 

hoppas ni haft en trevlig dag och hälsar er 

 

Välkomna på lundehundssträff nästa år igen! 
 

 
 

 

HJÄLP OSS HÅLLA REN



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Christel Källqvist Karlsson
	Allmänna regler
	Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb.
	Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.
	Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden ska delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass.

	Regler för bedömning och bedömningsordning
	Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är...
	Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att...
	Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.
	Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.
	Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.
	Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalifice...
	Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom...
	Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i n...
	Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
	Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder.Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass
	Juniorkonkurrensklass (junkk)
	Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.
	I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med ...
	Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensk...
	I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldel...
	Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klasskonkurrens.
	I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med ut...
	Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas en...
	I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med ...
	Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.
	I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med u...
	I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa hund s...
	I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen ...
	Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv- CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berätti...
	Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen.
	Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very goo...
	Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling
	BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG- vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste ...
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