
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmöte i SLS 

Söndag 3 april, kl. 15.30 har Svenska 

Lundehundsällskapet årsmöte för 2022. Eftersom mötet 

blir digitalt via zoom så måste du anmäla dig per mejl 

senast 20 mars. 

I anmälan skall ditt namn och mejladress framgå. Detta för att vi ska kunna 

skicka en länk till varje årsmötesdeltagare. OBS! Endast medlemmar i 

Svenska Lundehundsällskapet har rätt att delta i mötet. Anmäl genom mejl 

till flokeheims@gmail.com 

 

Har du ett förslag till styrelsen? Skriv då en motion med ditt förslag och skicka till carinaa_j@hotmail.com senast 
20 mars. Mall för motion finns här 

Handlingar för 2021 är tillgängliga en vecka innan årsmötet, söndag 27 mars, på klubbens 
hemsida www.lundehund.se 
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Välkommen till Svenska Lundehundsällskapets digitala medlemstidning nr 1 2022 

 

Då är vi på gång med vårt första nummer av den digitala versionen av 

Lundehunden.  

Vi i redaktionskommittén och styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet önskar Er en trevlig läsning var Ni än 

befinner Er! 

Tidningen kan Du ha med Dig i stort sett var Du än befinner Dig. De flesta av oss har ju med sig sin mobil på tåg, 

i bussen eller bilen och då är tidningen lätt åtkomlig. Hemma kan Du lätt söka upp tidningen på Din dator när du 

ändå är ute på "nätet" till exempel på Face Book eller bara sitter och "surfar" eller skriver mail. 

Vårt första nummer kommer att vara tillgängligt för alla som söker på SLS:s hemsida men från och med nummer 

2 / 2022 så kommer den digitala tidningen enbart att vara tillgänglig för medlemmar i SLS. Man kommer då som 

medlem i SLS att få en inloggningskod till varje nummer. Denna kommer att skickas ut på mail inför varje nytt 

nummer. 

 

Vi önskar nu Er alla en trevlig och underhållande läsning! 

 

/Styrelsen och redaktionskommittén för Svenska Lundehund Sällskapet

 

Lundesommer Svarta Bjørn.  

Foto: Maria Hübinette 

 

 

 



Svenska Lundehundsällskapet, kontaktlista, mm 

Styrelsen 2021 

Bakre raden: Ann-Christine "Mimmi" Eriksson, Susanne Gunnarsson, Maria Ringdahl, Olle 

Mårtensson, Tove Schrödl och Claes Eklund 

Främre raden: Carina Jansson 

 

Foto: Lasse Eriksson 

Ordförande: maria@lundehund.se 

Maria Ringdahl, +46761452233 

Vice ordförande: olle@lundehund.se 
 
Olle Mårtensson, +46705938902 

Sekreterare: carina@lundehund.se 

Carina Jansson, +46708733936 

Kassör: susanne@lundehund.se 

Susanne Gunnarsson, +46708223253 

Ledamot: mimmi@lundehund.se 

Ann-Christine Eriksson, +46730556917 

Suppleant: claes@lundehund.se 

Claes Eklund, +46704122823 

Suppleant: tove@lundehund.se 

Tove Schrödl, +46706374744 
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Valberedning: valberedningen@lundehund.se 

Cecilia Obitz, +46768085963 -sammankallande 

Annika Ågren, +46703201754 

Maria Hedström, +46705848729 

Revisor: revisor@lundehund.se 

Ingegerd Jansson, +46709392164 

Monika Ekman, +46707263331 

Revisorsuppleant: revisor@lundehund.se 

Sofie Weibull, +46706806202 

Lena Cederblad, +46707999588 

Webmaster: ingegerd.jansson@lundehund.se 

Ingegerd Jansson, +46709392164 

Hemsida www.lundehund.se 

Medlemsavgift för 2022 

Svensk medlem 300kr, Utländsk medlem 325kr, Familjemedlem 100kr 

Se nedan för kontonummer Bankgiro/Bankbetalning 

  

 Tidningen Lundehunden 

  

Redaktionen: redaktion@lundehund.se  
 

Ann-Christine, Eriksson, ansvarig utgivare 

Olle Mårtensson 

Claes Eklund 

Jörgen Midander 

Jonna Stigborg 

Manusstopp  nr 1. 15 feb, nr 2. 15 maj, nr 3. 15 aug, nr 4. 15 nov. 

Manusstopp för nästa nummer 15 maj. 2022 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i insänt material. Vi vill ha bilder i obeskuret skick och med hög 
upplösning. Ange fotografens namn liksom dennes tillstånd till publicering. Ange namn på hund/ar och ev. 
personer. 

mailto:Valberedningen@lundehund.se
mailto:Revisor@lundehund.se
mailto:Revisor@lundehund.se
mailto:ingegerd.jansson@lundehund.se
http://www.lundehund.se/
mailto:Redaktion@lundehund.se


Dataskyddsförordningen – GDPR 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började 
GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.  Alla verksamheter som 
hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att vår förening 
behöver följa de grundläggande principerna i lagen, se till att behandlingen av uppgifter har en rättslig grund och 
att informera de registrerade om hur föreningen hanterar deras personuppgifter.  

Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att du ska få dina medlemsförmåner som tex tidningen 
Lundehunden samt allmän information om kommande aktiviteter 

  

Annonspriser för den digitala tidningen: 
 
Gratis för medlemmar i SLS. 

500 kr för icke medlemmar i SLS. 

 
Annonser ska betalas i förväg till SLS: 

                Bankgiro 5207–1594 

                IBAN SE03 8000 0832 7969 3378 0956 

                Bic SWEDSESS 

                Swish 123 156 1703 

Kom ihåg att ange ditt namn och vad betalningen avser så underlättar det för kassören. 

Text: Ann-Christine Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförandes ord.... 

Hej på er där ute! 

Sen vi hördes sist har det hänt mycket både i vårt samhälle och i SLS. Pandemin 

ligger fortfarande hängande över oss men nu ser vi en ljusning i och med att 

restriktionerna lättar! 

Tyvärr så har vi inte kunnat genomföra några ytterligare 

aktiviteter sedan vår träff i Gottåsa i somras. Vårt största 

viktigaste nätverkade, Stockholms hundmässa, blev ju inställt 

på grund av pandemin. Där har vi många valpköpare som fått 

upp intresset för vår unika ras. 

Inom SLS har vi från och med nummer 1 / 2022 av 

Lundehunden, valt att göra den digital. Efter ett förslag som 

redaktionskommittén tog fram, röstade sedan styrelsen för 

detta förslag och majoriteten blev alltså för en digital tidning. 

Vi hoppas kunna glädjas av dessa pengar vi sparar in till 

annat som våra medlemmar ska få ta del av. Det finns många 

intressanta tankar att jobba vidare på och vi hoppas ni också 

kan komma med önskemål. 

Nu till det mindre roliga. Jag har, efter endast ett år som 

ordförande, valt att avgå vid nästa årsmöte. Detta beror mycket på alla privata händelser som har hänt i 

mitt liv och jag vill så gärna lämna över detta otroligt unika uppdrag till någon som har motivationen för 

att kämpa för rasen. Tyvärr har jag inte denna motivation längre som när jag antog uppdraget som 

ordförande vid årsmötet 2021. Nu måste jag fokusera på mig själv, min familj och de hundar som fortsatt 

är i livet. Jag kommer hänga med er till vår träff i Morokulien som arrangör av detta, innan jag släpper 

taget mer och mer. Vi hoppas såklart att den nya styrelsen med en ny passionerad ordförande blir minst 

lika bra som nuvarande styrelse. Det finns mycket kvar att kämpa för, få fler medlemmar och inte minst 

fler valpköpare. Hoppas vi ses framöver och tack för denna korta tid som ordförande. Lundehunden 

kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. 

  

/Maria Ringdahl 

Foto: Jennifer Glantz 

Text: Maria Ringdahl 

 

 



Information från Redaktionen 

Redaktören har ordet...... 

Så har vi kommit in på det nya året och kanske våren kommit till stora delar av 

vårt avlånga land. Som ni märker har vi i detta nummer blivit en digital tidning. 

Vi hoppas och tror att ni kommer att tycka om den lika mycket som vi i 

redaktionen gör när ni lärt känna den. Tidningen går numera att läsa både på 

dator, platta, telefon och smartwatch. Från och med nu är tidningen tillgänglig 

under större delen av vår vakna tid. 

  

När jag skriver detta har Sverige öppnat upp och vi ska kunna leva 

som vi gjorde förr. Men jag tror att många känner att vi måste fortsätta 

hålla avstånd och sprita oss ofta. Än är inte Pandemin över. Vi håller 

även tummarna hårt att kriget som brutit ut har avstannat och att alla 

nu får fred. 

Nu blickar vi framåt och hoppas att vi ska få in många bra artiklar till 

vår tidning. Kanske ni har haft en liten lundehundsträff och vill delge 

oss andra den med text och en massa bilder. Nästa stoppdatum för 

nummer 2 /2022 är 15:e maj. Mejla till: redaktion@lundehund.se 

 

Trevlig läsning önskar jag er 

 

/Mimmi Eriksson, redaktör för digitala Lundehunden. 

Text: Ann-Christine Eriksson 
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Läs om hundstölder- ett växande problem 

I Sverige är stölder av hund ett ännu inte lika stort problem som utomlands. I takt med att allt fler valt att 

skaffa hund och att priserna på hund ökat har problemet växt även här. 

Priset på hund har, speciellt under det sista pandemiåret ökat betydligt. Det är inte ovanligt att man för vissa raser 

kan få betala 30.000 kr eller mer för en valp. Detta kan i längden leda till att det blir mera intressant för kriminella 

att handla illegalt med stulna hundar. Ju större ekonomiskt värde hunden representerar desto större är risken för 

stöld. Tikar är mera lockande att stjäla eftersom de även stjäls för att användas som ”valpfabriker”. Små hundar är 

också mera stöldbegärliga eftersom de stigit i såväl popularitet som i pris på ”marknaden”. 

 

Stölder är inte ovanliga utanför affärer, i bilar ja till och med i villor och lägenheter. Det har till och med förekommit 

att hundägare som varit ute på hundpromenad blivit pistolhotade och rånade på sina hundar. 

Tag inga risker! 

Det mest effektiva sättet att motverka stöld är att aldrig sätta hunden obevakad någonstans. Ska du handla så låt 

hunden vara hemma. Inte ens i din bil är hunden säker och koppla den aldrig obevakad utanför en affär! 

 

Hur underlättas uppklarande av hundstöld? 

• ID- märkning (chip/ tatuering) 

• DNA-märkning 

DNA-märkning är något som kommer mer och mer. Liksom man kan dna-märka värdefulla föremål så börjar detta 

lanseras även för husdjur. I senaste numret av 

polisens tidning ” Kriminalteknik” nr 3/2021 

presenteras detta. Polisen i Gloucester, 

Storbritannien är nu först ut med att använda en 

särskild dna-märkning av hundar för att 

underlätta utredning av hundstölder. Märksatsen 

kostar cirka 900 kronor. Gloucesterpolisen ser nu 

fram emot att kunna återförena flera hundar till 

sina rätta ägare. Förhoppningsvis dröjer det inte 

allt för länge innan denna teknik även blir aktuell i 

Sverige. 

Vill du läsa mer om hundstölder så kan du läsa 

om detta i tidningen ”Hundsport” som hade ett 

temanummer om hundstölder i nr 5 år 2009. 

 

Foto: Olle Mårtensson 

Text: Olle Mårtensson 

 

 



Uppfödarprofilen 
Jessica de Jong, Kennel Vorkosmia i Nederländerna 

Den här gången lämnar vi Sverige och blickar söderut, närmare bestämt till Noardburgum som är en liten 
by i norra delen av Nederländerna. Där hittar vi Vorkosmia kennel och dess ägare Jessica de Jong, som 
tillsammans med sin pojkvän, Arnaud Robert, föder upp Lundehund sedan tio år tillbaka. 
 
Hur kom det sig att du skaffade Lundehund? 

En del personer kallar mig ’hundsnobb’, men jag skulle snarare uttrycka det som ’passionerad’. Jag har alltid varit 
djurintresserad och när jag var liten fick jag ett stort hundlexikon av mina föräldrar och jag läste precis allt om alla 
raser. Texten om Lundehunden stack ut och rasen framstod som perfekt i många avseenden. När jag sedan 
flyttade ihop med min pojkvän så bestämde vi oss för att starta uppfödning. Vi hade ett möte med Kennel Lundes 
Kjaerlighet och inte långt senare i november 2009 så föddes Lundeklippe Svarri som blev vår start och som 
fortfarande vid 12-års ålder är ”still going strong”. 

Hur har du fått den insikt och kunskap som du behöver för avels- och kennelarbetet? 

Efter skolan arbetade jag ett par år för att sedan studera djurens hälsa och vård vilket var en fyrårig utbildning 
men som jag gjorde på två. Under andra året gjorde jag praktik i England på ett företag som tränar och 
tillhandahåller djur för t.ex. filminspelningar och olika kommersiella ändamål. Jag fick mycket praktisk erfarenhet 
av många olika hundraser och trivdes oerhört bra. Det var också genom detta arbete som jag fick närvara vid 
inspelningen av Harry Potter filmer. Jag gjorde även praktik på ett zoo där jag tog hand om aporna. För övrigt har 
jag läst och läser fortfarande mycket. Det blir facklitteratur, vetenskapliga rapporter om hundar, deras nutrition, 
anatomi, cytologi, genetik, fysiologi, etc. Jag tycker också om att läsa om avelsstandard för olika raser och att 
delta i seminarier om hundar och hundraser, även internationellt. 

  

Hur omfattande är din kennelverksamhet? 

Ja, det började ju med Svarri 2009. Vårt kennelnamn blev godkänt 2011 och Svarris första kull kom sedan 2012. 
Vi har avlat fram 29 valpar (20 honor och 9 hannar). Av dessa så har vi exporterat 16 valpar till olika länder, varav 
tre till Sverige. Vi tycker det är viktigt att sprida de olika avelslinjerna över olika länder eftersom vi inte bara vill att 
rasen ska överleva utan faktiskt också utvecklas. Vi jobbar också efter en mycket genomtänkt strategi vad gäller 
såväl avel som uppfödning i övrigt (läs mer om detta i en separat artikel, ”Vaccination, ja, men först när det 
behövs”, länk). 
Vi själva har i dag tre Lundehundar och en Bostonterrier men i djurarsenalen så ingår också några höns. 

Hur mycket utställningar deltar du i? 

I början tog jag inte hundutställningar på allvar. Jag hatade huvudringen och kände mig inte komfortabel med att 
gå upp i den vilket är ett krav i mitt land om du blir bäst i klassen. I annat fall får du inte certifikatet. Dock ändrade 
det sig då jag fick Kai (Viking Blood of Vorkosmia) som fick mycket beröm och uppmärksamhet. Detta stärkte mig 
och min motivation ökade för att förbättra mitt sätt att framträda med hunden. 
Träning inför utställning gör jag för det mesta hemma men i övrigt gör jag basal lydnadsträning med alla mina 
hundar och med en del också agility. 

Hur intresserade av Lundehunden är man i Nederländerna? 

Rasen är inte speciellt välkänd i mitt land och de flesta som är intresserade av att skaffa en valp har inte 
tålamodet att vänta. Ibland så har jag rekommenderat intresserade att vända sig till en kennel i något annat land 
men det är svårt att hitta en uppfödare som vill sälja till någon utomlands. Tyvärr minskar antalet Lundehundar i 
Nederländerna. 
 
Läs mer på kennelns hemsida (https://vorkosmia.com/home.html) 

  

https://vorkosmia.com/home.html


 

Jessica de Jong här med sin Niffy (Vivid Dancer of Vorkosmia). 



 

Vid den största hundutställningen i Nederländerna 2018 blev Kennel Vorkosmia utnämnd till bästa uppfödare. 

Från vänster Leif Ragnar Hjort från Norge (FCI domare), Brigitte van Marle med sin Wandering Glider of 

Vorkosmia, Jessica de Jong med Viking Blood of Vorkosmia och Anja Post-Ernst med Vivid Dancer of 

Vorkosmia. Jessica äger de två senare. 

Foto: Kynoweb 

Text: Jörgen Midander 

 

 

 

 

 

 

 

 



På spaning efter lunnefåglar. Del 1. 

Lunnefåglar; var hittar man dem lättast?  

Jag som skriver denna berättelse heter Christer Larsson och jag har fotograferat 

sedan tonåren och motiven har förändrats genom åren. Detta är en liten reseberättelse 

i tre etapper om hur jag fann ett intresse för Lunnefåglar och landet Norge i allmänhet. 

Del 1: 

 

Jag tror det var 2013 som jag första gången såg en bild på en Lunnefågel och en nyfikenhet väcktes hos mig. Jag 

började googla på lunnefågel och var man kunde hitta dessa söta fåglar. En snabb research resulterade i några 

platser där Lunnefåglar fanns. I Sverige har vi inga häckade lunnefågelpar sedan 80-talet. 

Man behöver därför åka till Skottland, Norge eller Island för att få se Lunnefågel. 

 

Men denna information, siktade jag och min fotokompis Eva in oss på Norge och var man lättast kan hitta dem 

där. Den sydligaste destinationen var ön Runde och en bit norrut har man Lofoten & Vesterålen. Nästa kända 

plats norrut är Hornöya långt upp vid ryska gränsen i närheten av Murmansk. 

2014 & 2015 siktade vi in oss på Runde. Man kan köra dit på en lång dagsresa från Göteborg som vi utgår ifrån. 

Som de flesta säkert vet så är Norge ett väldigt vackert land och på resan till Runde åker man igenom många 

magnifika fjordar och dalar. I Norge är resan i sig en upplevelse och inte bara en transportsträcka. 

Längst ut i kustbandet efter passage av några öar och broar så kommer man till ön Runde. Där finns det en liten 

by och en campingplats som lever nästa på bara turisterna som kommer för att se lunnefåglar och ett stort 

fågelbestånd i övrigt. 

 

Man kan bo på campingen eller hyra rum hos någon bofast på Runde. Vi har provat båda varianterna och det går 

bra vilket som. Man bor på östra sidan av Runde och fåglarna håller till på de branta klipporna på västra sidan. 

Det är en relativt ansträngande promenad för att gå över heden som leder till den västra sidan, där fåglarna har 

sina boplatser. Väl framme behöver man gå ner för klipporna för att komma fram till fåglarna. Det finns olika 

varianter för att komma ner till dem. Det beror helt på hur modig man är. 

 

Väl på plats nere bland fåglarna så sitter man på första parkett när fåglarna kommer in med sin fångst sent på 

kvällen för att mata sin ungar. Efter 20-tiden börjar "showen" avta men håller på tills mörkret faller och bilderna blir 

för brusiga.  

I närheten av Runde finns flera trevliga platser att besöka. En dagsetapp bort finns den fina staden Ålesund, 

liksom Trollstigen & Örnvägen och samhället Geiranger som absolut är värda ett besök. 

En bit bort finns Atlanthavsvägen. Den ligger i närheten av Kristiansund. Den har kallats världens finaste bilväg 

och den har vunnit mängder av utmärkelser. En liten varning är på sin plats! Det tar väldigt lång tid att resa i 

Norge. Vägarna är inte raka och ofta får du åka en avgiftsbelagd färja för att komma dit du ska. Så ta alltid höjd 

för att en kort sträcka fågelvägen kan ta flera timmar i verkligheten. 



 

 

 
 
  

 Foto: Christer Larsson 
Text: Christer Larsson 

 

 



Lunnefåglar; var hittar man dem lättast? Del 2. 

Efter att ha besökt Runde två olika somrar 2014 & 2015 kände vi att vi behövde hitta en ny utmaning både 

fotomässigt och platsmässigt. Vi ville besöka Vesterålen som ligger norr om Lofoten och där hittar man 

ett väldigt stort bestånd av lunnefåglar ute på Bleiköya, en ö som ligger utanför samhället Bleik. 

Våren 2016 planerade vi inför nästa Norge-resa och valet föll på Lofoten & Vesterålen som är ett antal öar som vi 

slarvigt kallar Lofoten. Men i verkligheten är det två olika områden. 

Man kan åka dit, via lite olika rutter. Men oavsett väg så pratar vi uppåt 200 mil enkel väg från Göteborg. 

Vi har bla åkt rutten via Senja och färja till Andenes, när vi har kommit norrifrån. 

Man kan även åka broar via fastlandet på vägen E10 som går i närheten av Harstad, som är den större staden i 

närområdet. Eller så finns det ett antal färjor som man tar när man kommer söderöver ifrån. Oavsett färdväg är 

det väldigt vackert ! 

Både Lofoten och Westerålen är enormt dramatiskt och vackert landskap. Lite av en sagovärld och så mäktiga 

vyer och grymma sandstränder. Man tror man är i paradiset ända tills man vill ta sej ett dopp. Det blir aldrig 

varmare än 10-12 grader i vattnet på sommaren och nästan inte kallare än 5-6 grader på vintern pga 

golfströmmen. 

 

Vill man se lunnefåglar så kör man direkt upp till Bleik på Andöya. Den ligger längst upp i Vesterålen. Från 

samhället Bleik som ligger på västra sidan av Andöya utgår båtar som tar dig ut till ön Bleiköya. Där häckar det ca 

90.000 Lunnefåglar varje år. 

Andöya ligger längst upp i Vesterålen.  

 

Förutom "Lunnesafari" på Bleiköya så kan man åka Valsafari från Andenes längst upp på toppen av Andöya. 

Det finns ett antal vandringsleder som leder upp på lokala toppar runt Bleik och Stave, som kan vara en ide att 

testa om man vill prova på sin kondition. 

 

Framförallt är både Lofoten med samhällen som Reine, Å, Henningsvaer, för att nämna några pärlor, väldigt 

vackera. På Andöya är naturen storslagen och där kan jag nämna Andenes, Stave och Bleik som några riktiga 

pärlor. Jag har besökt både Lofoten & Vesterålen flera gånger både vinter och sommar och har aldrig blivit 

besviken. Dock kan man inte lita på vädret där oavsett årstid! 

Jag rekommenderar verkligen en resa till detta vackra ställe på jorden och ha minst 7–10 dagar på er för att 

utforska detta landskap. Vi brukar blanda camping i tält i några nätter, för att sedan ta in på "Hytta" för att duscha, 

tvätta upp kläder och ladda upp både lite bilder och alla elektriska prylar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Christer Larsson 

Text: Christer Larsson 

 



Lunnefåglar; var hittar man dem lättast? Del 3. 

Efter att ha varit på Runde och Lofoten några gånger, siktade vi in oss på fågeleldoradot Hornöya längst 

upp i nordöstra hörnet av Norge. Hornöya ligger vid Varangerhalvön utanför samhället Vardö.  

På ön Hornöya finns det en stor fågelkoloni som man kan nå via chartrad båt. Där finns det massor av 

lunnefåglar, sillgrisslor, tordmular och skarvar. 

Fågelkolonin har sällan besök av folk och därför är fåglarna inte speciellt rädda av sig. Man kan komma dem nära 

och fotografera dem relativt enkelt. 

Hornöya når man lättast med bil. Det är cirka 210 mils resa enkel väg från södra Sverige via Finland och Norge. 

Varangerhalvön är väldigt vacker och den har ett helt unikt område som ligger på väg ut mot Hammingsberg.  Där 

ser det ut som ett månlandskap med massor av bergsformationer.  

Väl framme på samhället Vardö, som man når via en trång tunnel under vattnet, tog vi in på ett lokalt hotell, vilade 

ut och satsade på tidig uppgång och båtfärd ut till Hornöya följande dag.. 

Hornöya är en helt unik fågelö som tyvärr ligger en bit bort från södra Sverige. Vi har både 2020 och 2021 försökt 

ta oss dit på våren för att se spektaklet ” Puffin fight”. Detta inträffar när lunnefåglarna skall slåss om de bästa 

häckningsplasterna i slutet av Mars varje år. Tyvärr har Covid- 19 pandemin gjort resan omöjlig senaste åren. 

Förhoppningsvis blir det lättare nu när restriktionerna är släppta! 

Vill man följa mig på sociala medier, så finns jag på: 

 

https://www.facebook.com/klicket/ 

Knatte25 på Instagram. 

 

https://www.instagram.com/knatte25/ 

https://www.instagram.com/knatte25/


 

 

Foto: Christer Larsson 

Text: Christer Larsson 

 

 



Lämna aldrig hunden ensam i en varm bil. 

Sommaren närmar sig med stormsteg och med den värmen. Varje år rapporteras om hundar som sitter 

instängda i bilar. 

Vid 42–43 grader kan hunden bli medvetslös och dö. Även i skugga och tidigt på dagen kan det snabbt bli farliga 

temperaturer i en parkerad bil. Enligt djurskyddslagen får ett djur inte lämnas utan tillsyn i en bil om temperaturen 

befaras överstiga 25 grader inne i bilen. 

Du kan läsa mer om detta på t.ex.  SKK:s hemsida.  

 

https://www.skk.se/sv/om-skk/kampanjer/hund-i-varm-bil 

 

 

Överst från vänster:  VIGGO, TRULS och RAMN. 

Nederst: ZEKE. 

Foto: Olle Mårtensson 

Text: Olle Mårtensson 

 

 

 

https://www.skk.se/sv/om-skk/kampanjer/hund-i-varm-bil


Hur Assar från Jokkmokk kom till Huddinge 

Det här handlar om en längtan som startade för 24 år sedan. Jag träffade min man 

Lasse, och vi upptäckte att vi båda var väldigt förtjusta i djur och speciellt i hundar. 

Båda hade vi haft katt i alla år (lättare när man jobbar...). Nu fick vi en gemensam dröm 

om en hund, någon gång i framtiden. Så plötsligt var framtiden här och vi gick i 

pension, nu skulle vi ha tid att ha en hund! 

Varje år i flera års tid hade vi gått på Hundmässan i Älvsjö i december, bara för att titta och fantisera om vilken ras 

vi skulle välja. I många år var det Fransk Bulldog som stod högst upp på listan. 

I december 2019 träffade vi på Lundehunden för första gången. Allt föll på plats! Det var en lagom stor och lagom 

tung hund med lättskött päls (eller rättare sagt med en  självskötande päls), pigg och glad med en intressant 

rashistoria och inte sönderavlad - en urhund. Kanske det var en sådan som vi skulle ha? 

Vi läste på om rasen och bestämde oss för att en Lundehund måste det bli! I februari 2020 följde vi med på 

Lundehundspromenad i Södertälje. En mycket positiv upplevelse, trots att en av hanhundarna tog fel och trodde 

att Lasses ben var en trädstam och pinkade ner honom... 

Nu började ett idogt arbete med att kontakta kennlar och anmäla intresse för ett valpköp. Det tog lite tid, men till 

sist fick vi ett tips av Siv Kvarnström. 

 

“Åsa Häggström i Jokkmokk ska starta en kennel, hör med henne”. Vi tog kontakt med Åsa och i december 2020 

fick vi besked om att valpar var på gång. Hennes första kull skulle födas i februari -21, och vi hade möjligheten att 

få köpa en valp. 

Vilken lycka! 

Jokkmokk är ju inte precis nästgårds med 

Huddinge där vi bor, men vilken spännande resa 

det blev! Tur och retur Huddinge - Jokkmokk, via 

övernattning på Jamtli vandrarhem i Östersund. 

Svärsonen, som kommer från Östersund, 

förfasade sig över vårt vägvale. “Kom ihåg att jag 

varnade er för E45:an!” Jodå det skulle vi komma 

ihåg, men inte på det viset han trodde. Vi fick en 

fantastisk resa med strålande aprilsol över vita 

vidder, helt torr vägbana och knappt någon trafik. 

Vi såg ripa, orre, tranor och renar förstås. Bättre 

kunde det inte vara! 

Till sist var vi framme i Jokkmokk och fick träffa 

Åsa och Bosse som driver Gillerts kennel, vilka 

fina och duktiga valpuppfödare! Vi fick se alla valparna och inte minst vår egen valp Assar. Vilken ljuvlig varelse, 

kärlek vid första ögonkastet! Vi övernattade i Jokkmokk och nästa dag körde vi söderut igen med ytterligare en 

övernattning på Jamtli vandrarhem. Nu med en liten valp som ylade under 6 mil i bilen, från Jokkmokk till 



Kobdalis. Du kanske ska sjunga något sa Lasse, “ta När trollmor har lagt de elva små trollen”, och tänk då blev 

det tyst! 

I februari blev Assar 1 år, tänk så fort tiden går. Han är förstås den allra bästa Lundehunden på jorden och vi är 

så glada att just han kom hem till oss i Huddinge. 

Resan till Jokkmokk glömmer vi aldrig. 

Helen och Lasse  

Text: Helen Steckel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hitta till tidningsbiblioteket. 

Vill du läsa gamla lundehundstidningar? 

Vår sekreterare Carina Jansson har under sommaren och hösten 2021 uppdaterat tidningsbiblioteket för 

vår medlemstidning. I informationen här nedan guidar vi dig så att du hittar det lätt. 

För att komma till tidningsbiblioteket för Lundehunden gör du så här: 

 

- Gå in på hemsidan: www.lundehund.se 

- Gå till startsidans övre list med innehållsförteckning 

- Gå därefter till: om oss 

- Gå ner i ”gardinen” till tidningsbiblioteket. 

 

Eller använd denna länk: 

https://lundehund.se/om-oss/gamla-tidningar/ 

 

Nu presenteras lundehundstidningarna med senaste årets tidningsnummer högst upp (2021) 

- Scrolla neråt så kommer du till det första numret av tidningen (1978). 

- Om du klickar på tidningen du är intresserad av så kommer den upp så att du kan läsa den. 

En del nummer av tidningen saknas tyvärr fortfarande. Om du skulle råka ha sparat något nummer som saknas 

ber vi i redaktionskommittén dig att kontakta vår sekreterare Carina Jansson via mail 

på sekreterare@lundehund.se eller via telefon (se mobilnr under styrelsen). Hon kan då (om hon får låna ditt 

exemplar) scanna in det saknade numret och på så sätt komplettera tidningsbiblioteket. 

Tack på förhand! 

 

Redaktionskommittén. 

 

Foto: Ann-Christine Eriksson 

mailto:sekreterare@lundehund.se


Skaffa kennelnamn, hur gör man? 

Äntligen har vi bestämt oss. Vi ska 
skaffa ett kennelnamn. 

Men hur gör vi då? 

Vi har redan fött upp två kullar med valpar. 
Kan vi inte fortsätta som förr med att bara 
registrera dem i SKK? Läser på och inser 
nej, det går inte. När man har för avsikt att 
föda upp fler än två kullar måste man ha 
ett godkänt kennelnamn. 

Nu blir det till att komma på ett passande namn. 

Min äldste son ska också vara med i kenneln så även han ska tycka till. Ska namnet ha anknytning till vår första 

hund eller kanske till orten där vi bor? Jag vet ju att namnet kommer att följa oss under en lång tid så jag vill att 

det ska vara något vi verkligen kan stå för. 

Vi kommer från Delsbo i Hälsingland så vi bestämmer att vårt första val ska bli Kennel Delsbostintas. Vår första 

hund var en tik och flickor i Delsbo kallas stintor därav namnet. Namnet fick inte innehålla fler än 20 tecken så 

även det måste vi ta hänsyn till. Vi lämnade in ytterligare två alternativa förslag men vi hade turen att vårt första 

blev godkänt. SKK kontrollerar namnen mot sitt svenska register så inte namnet eller något liknande redan finns. 

Vi fick en faktura från SKK på anmälningsavgiften som idag är 2750 kr. Den betalade vi in och nu följde en 

spännande tid i avvaktan på besked om att även FCI godkänner namnet. FCI står för Fédération Cynologique 

Internationale eller på engelska International Canine Federation och är den största internationella 

sammanslutningen av nationella kennelklubbar. FCI gör en liknande kontroll som SKK gör för Sverige, men nu 

omfattar kontrollen hela registret av kennelnamn för FCI anslutna länder (på www.fci.be hittar vi de namn som 

redan är godkända/upptagna). 

Det sista steget när väl FCI godkänt namnet är att det ska publiceras i tidningen Hundsport. Detta för att 

möjliggöra för SKK-medlemmar att protestera/lämna synpunkter på namnet för vilket man har ca en månad på 

sig. 

Ingen protesterade och SKK aktiverade namnet Kennel Delsbostintans. Våra två tidigare kullar fick även de 

namnet i efterhand vilket ju var kul. Allt som allt tog handläggningen ca sex månader vilket visst är normalt. 

Sedan namnet blev klart har vi haft ytterligare två valpkullar. 

Allt detta hände innan vi skaffade vår första Norska lundehund och nu längtar vi tills vi får vår första kull av denna 

fina ras också.  

Foto: Ann-Christine Eriksson 

Text: Ann-Christine Eriksson 

 

http://www.fci.be/en/


Stickgarn av ull från Norsk lundehund. 

Vill du kanske sticka nåt med garn från din norska lundehund? 

Selbu spinneri är ett litet lokalt maskinspinneri i Klaebu cirka 15 km från Trondheim 

och som gör ullgarn från gamla norska fårraser.  

Spinneriet gör garn till försäljning i sin egen butik och onlinebutik, men huvudfokus är uthyrning av spinneriet. Det 

innebär att fåruppfödare levererar ullen till spinneriet och får tillbaka garn och andra produkter. Detta ger bonden 

en möjlighet att sälja garn från sina egna får lokalt, på samma sätt som lokal produktion av mat. Företaget håller 

kurser i handspinnning, filtning och ullsortering. 

 

Selbu spinneri samarbetar med konstnärer, konsthantverkare och hantverkare som använder produkter från 

spinneriet i sitt arbete. 

 

Spinneriet spinner även ganska mycket ull / fibergarn från hundar. Det är främst ull från hundar med dubbelt 

hårlag, spetshundar (till exempel samojedhundar) som är lämplig för stickning av garnet. Ägarna och förvaltarna 

av Selbu spinneri är också uppfödare och ägare av norsk lundehund. 2012 startade de ett projekt där de började 

spinna garn av ullen från lundehundar. 

 

Ull samlades in från lundehundar över hela Norge, och även från lundehundägare i andra länder. Det behövdes 

hela 1,5 kg för att kunna maskinspinna den, och det tog ett helt år att samla in allt. 

 

Garnet är ganska grovt, för lundehunden har mycket täckande hår, och de sticker lite. Underullen är mjuk och bra, 

och det handlar om att få så mycket av den som möjligt, och minsta möjliga täckhår i ullen de spinner. För att få 

ett något mjukare, mer tvättbart och hållbart garn lägger de till ca 60% lammull från norska vita får. Spinneriet 

säljer även mönster som passar garnet, och genom de sociala medierna i lundehundklubben kan du också hitta 

lämpliga mönster. 

 

De har spunnit lundehundgarn många gånger nu. Ull samlas in hela tiden, och när det finns tillräckligt spinner de 

en ny sats. Ull samlas in på klubbens sammankomster och specialutställningar. Många skickar ull med posten 

eller tar med sig den när de besöker spinneriet, där man kan se spinnerierna i produktion från ett fönster i 

butiken.  

Under lundehundsdagarna i Morokulien kan du fråga 

efter Ingvild Espelien och leverera ull som du har samlat in, och 

du kommer att bidra till arbetet för rasen framöver. 

Garnet säljs i: Lundebua, www.lundehund.no och vinsten går till 

arbetet med lundehundar under klubbens omsorg. 



  

Besøksadresse: 

Amundsdalvegen 91 

7540 Klæbu                  https://selbuspinneri.no  

  

 

Text: Ann-Christine Eriksson 
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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. 

Om din hund dör hastigt och utan klar diagnos så önskar klubben att hunden ska obduceras. Du får 50 procent 
av obduktionskostnaden täckt från Fonden för friska lundehundar. Ju fler hundar som obduceras desto 
tillförlitligare statistik får klubben över dödsorsaker.  

Skicka en kopia på obduktionsresultatet till avelskommitten@lundehund.se. 
Skicka en kopia på betalningen till kassor@lundehund.se. Glöm inte att skriva ditt namn, kontonr och hundens 
namn. 

Om du ska inseminera din tik så kan du få 50 procent av själva insemineringskostnaden täckt från Fonden för 
friska lundehundar. Fyll i blanketten här och ladda upp 
en kopia på betalningen. 

 

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. 

  

Meddela vart Dina valpar hamnar på www.lundehund.se Använd blanketten Reg valpköpare som du hittar 
under Uppfödarfliken. 
https://lundehund.se/uppfodare/anmala-valpkopare 

  

Text: Ann-Christine Eriksson 
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2021 års Lundehundvalpar 

Våra lundehundvalpar under 2021 

Under 2021 föddes 19 valpar i 8 kullar i Sverige. 2020 var det 21 valpar i 6 kullar så det var några färre 

valpar 2021. Under 2021 importerades 5 valpar från Norge. Nu hoppas vi att flera parar sina tikar och att 

hanarna ställer upp i aveln 2022. Sverige behöver fler lundehundar! 

Uppfödare Födelsedatum Reg.nummer Hemvist 

Dream Hippos 2021-01-05     

Far Lyrypa's Nico SE37426/2015   

Mor Unique Treasure Fire Walk 
With Me 

SE32034/2013   

T Dream Hippos Ella Kitkat SE15151/2021 Stockholm 

        

Gillerts 2021-02-07     

Far Lundetuvans Ejvind 
Blokkebaer 

SE46656/2013   

Mor Lundesommer Frigg SE27658/2019   

H  Gillerts Arabeske SE17653/2021 Huddinge 

T Gillerts Ayla SE17654/2021 Luleå 

        

Gillerts 2021-02-11     

Far Lundetuvans Ejvind 
Blokkebaer 

SE46656/2013   

Mor Moonheim Frostis Moa SE10031/2019   

H Gillerts Bore SE18788/2021 Jokkmokk 

T Gillerts Benita SE18789/2021 Rovaniemi Finland 

T Gillerts Bliss SE18790/2021 Jokkmokk 

T Gillerts Belina SE18791/2021 Piteå 

        

Jan Lien 2021-01-27     

Far Frontpage Merlin SE29571/2015   

Mor Leia SE43936/2012   

H Max SE26057/2021 Diö 

T Thyrwi SE26058/2021 Alvesta 

        

Häggetorps Lunde 2021-03-31     

Far Lyrypa's Nico SE37426/2015   

Mor Lundesommer Fröya SE52005/2016   

H Häggetorps Lunde Noor SE28628/2021 Sollentuna 

H Häggetorps Lunde Niilas SE28629/2021 Jokkmokk 

T Häggetorps Lunde Noelle SE28630/2021 Sunne 

        

Storafossens 2021-05-17     

Far Lundetuvans Atle Stivsvingel SE34189/2018   

Mor Koviks Enastående Essie SE13433/2017   

T Storafossens Trulte SE43441/2021 Stockholm 

        

        

Gillerts 2021-10-09     

Far Kung Sunes Bosse SE29917/2013   

Mor Lundesommer Frigg SE27658/2019   

H Gillerts Castor SE63500/2021 Lofoten Norge 

H Gillerts Caspar SE63501/2021 Bureå 

T Gillerts Cindra SE63502/2021 Jokkmokk 

        

Siv Hansson 2021-09-23     

Far Eriksro Tuffa Victor SE20040/2018   



Uppfödare Födelsedatum Reg.nummer Hemvist 

Mor Frontpage O'Rca SE14925/2018   

H Dag SE63720/2021 Gränna 

T Electra SE63721/2021 Nyköping 

T Flicka SE63722/2021 Lund 

        

        

Importerade hundar       

 Naika Hartwig 2019-05-27     

Far Linesviken's Aero NO41424/15   

Mor Vildensky Driva NO36123/17   

T Lillefossen's Edda SE18986/2021 Malmö 

        

Gro WViken 2021-02-01     

Far Viljar NO38781/14   

Mor Paluna's Kari-Lita Unnidotter NO55164/18   

T Lundestugu's Echo Telly 
Litadatter 

SE39546/2021 Vimmerby 

        

Aud HildeSommer 2021-05-26     

Far Mjöskastellets Eine NO37112/18   

Mor Lise Du Royaume De Sybir LOF5LUND124/0   

T Lundesommer Svarta Björn SE51906/2021 Ucklum 

T Lundesommer Lily of the Valley   Lund 

        

Jakobsen Aase & Utsi 
Ellen 

2021-08-16     

Far Trym Öyentröst Av Revehjerte NO56605/19   

Mor Mist NO47434/15   

T  Toot's A4 SE66881/2021 Sundsvall 

        

        

        

  24 varav 5 importerade     

 

 

Dream Hippos Ella Kitkat 

Foto: Carina Jansson 

Text: Ann-Christine Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Virkad lunnefågel 

Gör som Inez Ahlquist! 

Inez Ahlquist har tillsammans med sin lillasyster virkat en lunnefågel efter mönster från tidningen 

Lundehunden nr: 3 / 2021.. Lundehundarna Ceasar och Dexter gillade den skarpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Inez Ahlquist 

Text: Ann-Christine Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se upp för huggormarna! 

 
Våren har vaknat till och så även våra huggormar.  

Många känner till att huggormarna brukar vakna till runt mars, men 

långt ifrån alla vet vad ett bett kan innebära 

 

Symptom vid huggormsbett 

Vanliga symptom på huggormsbett är att det uppstår en svullnad där hunden blivit biten. Hundar blir oftast 

ormbitna i nosen, kring huvudet eller i ett ben. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir 

hunden tröttare än vanligt. Det bitna området är ömt. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet, 

det är därför din hund behöver komma till en veterinär för undersökning. 

De flesta tror att de bett som tagit i läppar och nos är de farligaste i tron att svullnaden ska täppa till luftvägarna. 

Så är det inte, som tur är. Trots att de flesta hundar blir bitna i nosen, är det de som får bettet i tassen som oftast 

avlider. 

När hunden går på benet där ett ormbett tagit bidrar musklernas sammandragningar, tillsammans med blod- och 

lymfcirkulationen till spridningen av ormens gift. Det är därför strikt vila är så viktig. Om hundens storlek medger 

att du bär den, så ska du göra det. 

Bettet kan visa sig i huden som två små hål eller prickar bredvid varandra. Om bettet medför en giftinjektion 

uppstår en kraftig och ofta blåröd svullnad runt bettet som kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen. 

Vad gör veterinären? 

Det är inte alltid så att ormen injicerar gift i bettet, utan i 30% av fallen så är det "torra bett" och då visar hunden 

oftast inga symptom. Vid andra tillfällen injiceras en större mängd gift. Om det skulle visa sig vara ett bett där 

ormen injicerat gift så är det väldigt viktigt att man tar sig till veterinär så fort som möjligt och att hunden rör på sig 

så lite som möjligt för att minska att giftet sprider sig i kroppen. 

Hur din hund behandlas beror på symtomen. Är det endast en lokal svullnad och om allmäntillståndet är bra så 

kan veterinären anse att vila och lugn och ro hemma räcker. 

Är allmäntillståndet samt cirkulationen nedsatt så kan hunden behöva läggas in för intravenöst dropp, 

smärtlindring samt observation. 

Vid allvarliga symptom så kan det om det möjligt krävas motgift. 

Efter veterinärbesök så är det vila som gäller i ungefär 10–14 dagar. 

 

 



Ge kortison till ormbiten hund?  

Enligt en ganska ny studie kom man fram till: 

Nej, det finns inga som helst vetenskapliga bevis för att kortison hjälper vid ormbett. 

Tidigare gavs kortison för att minska svullnad, eftersom det antogs att svullnaden berodde på en allergisk 

reaktion. Idag vet vi att huggormens gift bryter ned vävnaden intill bettstället, så att blod och vävnadsvätska läcker 

ut i området som sedan sväller upp. Kortison har ingen effekt på de vävnadsskador ormgiftet orsakar, och 

eftersom kortison har en mängd oönskade biverkningar används medicinen inte längre rutinmässigt vid ormbett. 

 

P.S. Bilden på Hippo från ett annat besök hos veterinären.  

Foto: Carina Jansson 

Text: Ann-Christine Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kennel Vorkosmias strategi för avel och hälsa 

Vaccination, ja, men först när det behövs 

I den senaste ’Uppfödarprofilen’ presenteras Jessica de Jong som driver den nederländska kenneln 

Vorkosmia (se annan plats i tidningen) tillsammans med sin sambo Arnaud Robert. Redan av kennelns 

hemsida (https://vorkosmia.com/home.html) framgår det att paret har en mycket genomtänkt och tydlig 

strategi för såväl avel som hundens hälsa. Bland annat så vaccinerar hon sina hundar först efter att ha 

testat om det behövs. Låt oss titta lite närmare på hennes ansats. 

Kenneln är medlem av Scania, den nederländska kennelklubben, och avlar enligt dess regelverk. Dock gör man 

ytterligare hälsokontroll, som inte krävs enligt standarden. Sålunda testar man alla hundar som ingår i avel för 

ärftliga ögonproblem och patellaluxation. Om en hund har katarakt eller patellaluxation (PL2 eller högre, dvs 

knäskålen förskjuts vid böjning och kvarstår om den inte åtgärdas) så används den inte i avelsprogrammet. En 

hund med PL1 paras bara med en hund utan någon förskjutning av knäskålen (PL0). 

 

Inte bara inavelsgraden styr aveln. 

 

Jessica berättar att det för dom är viktigt att följa hur tikens första kull utvecklas innan samma tik paras på nytt. 

- Vi vill ha åtminstone 24 månader mellan den första och andra kullen för en tik, säger Jessica. 

Kennelns utgångsregel är en första kull då tiken är två år, en andra vid fyra års ålder och sedan slutligen 

eventuellt en tredje kull då tiken är 5-6 år.  

Man beaktar ett vidare perspektiv än enbart inalvelsgrad när man väljer partner till sina tikar. Även om det finns 

ett antal hannar i landet så innebär det inte att någon av dom är bästa matchning med hänsyn till struktur, 

karaktär och hälsa trots en godtagbar inavelsgrad. Det innebär för Jessica och pojkvännen Arnaud Robert, som 

tillsammans driver kenneln, att det kan bli många och långa resor till olika länder för att hitta rätte hannen. 

 - Avstånd får inte vara ett problem när du föder upp en sällsynt ras, säger Jessica. 

 Torrfoder eller färskfoder? 

Jessica har samlat på sig mycket kunskap och erfarenhet vad gäller olika foder på grund av att hennes 

Bostonterrier har födoämnesallergi. För honom var inte torrfoder möjligt så Jessica började undersöka olika 

fodertyper och efter ett antal veckor lyckades hon få ihop en meny av färskfoder (BARF, biological appropriate 

raw food) som fick hennes Boston att må bra. Lundehunden Svarri mådde också klart bättre på detta jämfört med 

det tidigare torrfodret. Jessica betonar att det därmed inte är sagt att färskfoder är bäst för alla hundar även om 

hon själv använder en balanserad förmixad färskkost fullt ut nu. 

Färskt fett är mycket lättare att smälta för hunden än processat. Det är också visat vetenskapligt att en icke-

processad matdiet under valpens första sex månader minskar risken för inflammatorisk tarmsjukdom senare i livet 

jämfört med ultra-processad kolhydratbaserad diet 

(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.552350/full?fbclid=IwAR3EOfCgUcEeh9y5vuWC_nzTc1E

Wxh4Q0ZY5HYrw0sOpSgSzzG5K9B0wIMw) 

  

https://vorkosmia.com/home.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.552350/full?fbclid=IwAR3EOfCgUcEeh9y5vuWC_nzTc1EWxh4Q0ZY5HYrw0sOpSgSzzG5K9B0wIMw
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.552350/full?fbclid=IwAR3EOfCgUcEeh9y5vuWC_nzTc1EWxh4Q0ZY5HYrw0sOpSgSzzG5K9B0wIMw


 Behovsbestämd behandling 

Förutom färskfoderanvändning så avmaskar inte Jessica sina hundar rutinmässigt. Hon deltog i en mycket stor 

studie då hon under två år samlade avföring varje månad. Analys gjordes avseende maskägg och inte vid något 

tillfälle kunde ägg påvisas. Inte långt senare lärde sig Jessica att själv kontrollera och räkna maskägg. Hennes 

kullar har inte någon gång testats positivt. Jessica menar att frekvent användning av avmaskning kan leda fram till 

resistenta varianter vilket skulle kunna bli mycket besvärande. 

 Jessica är också restriktiv med regelbunden/rutin vaccinering. Genom att bestämma mängden antikroppar i 

blodet för valpsjuka, hepatit och parvo kan behovet av vaccination bedömas. Valpar får naturligt antikroppar via 

modern under fosterstadiet och därmed ett skydd som kvarstår en viss tid. Bestämning av mängden antikroppar 

kan styra när valpen behöver vaccineras och Jessicas erfarenhet är att det räcker med en vaccinering under hela 

livstiden. Tre veckor efter vaccineringen kontrolleras att denna haft effekt med ett nytt antikroppstest. 

 - Vi är verkligen inga vacc-motståndare, vi litar på vetenskapen och vi uppskattar verkligen att vaccin finns, 

betonar dock Jessica. 

 

 

Arnaud med I Want to Ride my Iciicie of Vorkosmia, "Ike", (ägare är Susanne Peck) och Jessica med Vivid 

Dancer of Vorkosmia, "Niffy" 

Text: Jörgen Midander 



Utställning i Sverige och Norge. 

Välkomna till: 

Svenska Lundehundsällskapets 

utställning 31 juli i Morokulien 

Morokulien ligger mitt på den svensk-norska gränsen mellan orterna Eda glasbruk i Värmland och Magnor i 

Inlandet Fylke i Norge. Morokulien är lite speciellt på många sätt (läs gärna mer i 

Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Morokulien). På denna spännande plats möts vi alltså i sommar. 

Klasser och avgifter: 

• Valpar 4–6 mån, 200 kr, inofficiell 

• Valpar 6–9 mån, 200 kr, inofficiell 

• Junior 9–18 mån, 350 kr 

• Unghund 15–24 mån, 350 kr 

• Öppen 15 mån>, 350 kr 

• Champion 24 mån, 350 kr 

• Veteran 8 år>, 200 kr 

OBS! Halva avgiften från tredje anmälda hunden och att utländskt registrerade hundar ska bifoga stamtavla med 

anmälan.  

 

Domare: Hans-Åke Sperne 

Efter ordinarie utställning blir det barn med hund och gubbe med hund 30 kr, anmälan i vårt sekretariat. 

Utställningen hålls på Morokulien camping/fredsplatsen. 

Observera att alla hundar som reser in i Norge från andra länder vara avmaskade med medel mot rävens 

dvärgbandmask. Avmaskningen ska göras minst 24 timmar och högst 120 h innan inresa, dokumenteras av 

veterinär och skrivas in i hundens pass. Även om du inte kommer att resa in i Norge måste du avmaska din hund. 

Morokulien ligger mitt på gränsen mellan länderna och din hund kommer att träffa många norska hundar och 

skulle på det sättet kunna sprida eventuell mask om den nu vore 

infekterad. Mer om avmaskning finns att läsa på www.mattilsynet.no 

Bindande anmälan till utställning och middag görs senast 3 juli 2022 

på www.lundehund.se  

Vid inställd utställning återbetalas avgiften såvida inte SKK och FHM 

kommer med annat besked! 

Hjärtligt välkomna!  

about://mattilsynet.no
about://lundehund.se
about://lundehund.se


Lundehundsträff i norra Tyskland i september 

Internationell lundehundsträff i norra Tyskland i september 

Den 7 - 11 september kommer det att hållas en internationell lundehundsträff i Wittenborn, Tyskland. Det 

är våra tyska vänner Steffi och Fredrik Wallenburg som står för arrangemanget. 

Information om eventet och registrering kan göras via denna länk: 

 

https://www.brightnessofaurora.de/en-gb/norwegian-lundehund-meeting 

 

 

Ur programmet: 

 

"Get together" runt lägerelden onsdag 7/9.. 

                

Fotvandring i Segeberg skogen med olika långa stigar. 

 

Workshops bl. a  fysioterapi för hundar. 

 

Föreläsningar om bl. a första hjälpen för hunden 

 

Olympiad  (Fun- Rallye) lördag 10/9. 

 

Lundehund-race söndag morgon 11/9. 

 

 

På högra delen av tidningen finns en bild om Tysklandsträffen som Du kan klicka på så kommer mer information 

fram för beskådande! 

 

Vill Du ha direktkontakt med Steffi 

och Fredrik så kan Du skriva på 

deras e-mail adress: 

 

lundehund.wallenburg@gmail.com 

 

 

  

 

Foto: Olle Mårtensson 

 

 

mailto:lundehund.wallenburg@gmail.com
http://www.lundehund.se/
http://www.lundehund.se/
http://www.lundehund.se/
http://www.lundehund.se/


Nästa nummer 

Planerat innehåll i nummer: 2/2022. 

Vi planerar bland annat artiklar om:  

 

+ Visste du detta om lunnehunden? 

+ Lunnefågelfångst på Färöarna 

+ Information från avelskommittén 

 

mm 

 

 

Manusstopp för nr: 2 / 2022 är den 15 Maj. 

 

Skicka dina tips och / eller eventuellt färdiga artikelförslag till 

redaktion@lundehund.se 

mailto:redaktion@lundehund.se

