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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Årsmötet ägde rum lördagen den 22 februari 2015 på Hundfiket i Norrtälje, med ett 
25-tal medlemmar närvarande.  
Verksamhetsberättelsen för år 2014 inklusive ekonomisk rapport godkändes och 
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
Vid årsmötet valdes följande till styrelse som konstituerade sig enligt följande: 
 
Ordförande:  Cecilia Obitz 1 år väljs varje år 
Vice ordförande Monika Ölén Krûger 2 år väljs ojämna år 
Sekreterare  Annika Ågren 2 år väljs jämna år 
Ledamot  Maria Hedström 2 år väljs ojämna år 

Ledamot  Eva Linderoth (fyllnads val) 1 år väljs varje år 

Suppleant  Katarina Linderoth 1 år väljs varje år 
Suppleant  Wiveca Larsson 1 år  väljs varje år 

Adj kassör  Eva Nordlander adjungerad till styrelsen 
 
Till revisorer på ett år valdes Sören Lund och Monica Ekman SSUK. Till 
revisorsuppleanter valdes Eva Bertilsson och Sofie Weibull på ett år. 
 
Till valberedning valdes Sirpa Juslenius, Ingegerd Jansson och Elin Malmqvist. Elin 
Malmqvist är sammankallande. 
 
Cecilia Obitz tackade för det förnyade förtroendet att leda SLS ytterligare ett år, 
övertog ordförandeklubban och tackade mötesordförande Barbro Engman och 
mötessekreterare Annika Ågren för förtjänstgjort värv. Därefter delades följande 
utmärkelser ut. 
 
Utmärkelser:   
Årets Lundehund 2014 
Utställning, Trollfjord Dragi, 124 poäng, ägare Mary Kvarnström. 
Veteran, Utsiraz Amira, 93 poäng, ägare Elin Malmqvist. 
Valp, Frontpage Jerta, 93 poäng, ägare Hanna och Johanna Olsson. 
Avelshund,  Ålvisheim’s Linn Lykke Hedesdotter, Johanna Olsson. 
Årets Uppfödare,  Eriksro kennel, ägare Anneli Rosenberg. 
Årets aktivaste,     Mad as a Hatter of Vorkosmia, ägare Ann-Chatrin Johansson. 
 
Det danska tröstepriset som delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets 
Lundehund Utställning och gick 2014 till Frontpage Illva l’Aura ägare Bernt 
Josefsson som skrapade ihop 2 poäng. 
 
Hedersomnämnande fick Canviva’s Titania, ägare Annika Turitz Garnaeus som 
under året tävlat i och vunnit titeln Svensk och Nordisk mästare i RallyMix. Tyvärr är 
RallyMix inte en officiell gren inom Svenska Kennelklubben med SLS vill ändå lyfta 
fram ”Sagas” och Annikas fina prestation och den reklam de gjort för rasen på 
tävlingsbanorna och i lokalpressen som skrivit om deras bedrifter. 
 
Därefter tackade ordförande alla medlemmar som slutit upp till mötet och Hundfiket 
för att vi fått låna lokalen och förklarade årsmötet avslutat.  
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Verksamhetsåret 2015 
Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer: 
 

   Avelskommitté/RAS Eva Linderoth, Monika Ölén Krüger, Wiveca Larsson och 
Ingbritt Viklund,  

Hemsidan/webmaster Ingegerd Jansson 
Rasinformatör     Eva Pretkelis 
Redaktion/tidningen     Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina Linderoth och Göran 
      Eklund 
Utställningsansvarig     Annika Ågren, Cecilia Obitz och Monika Ölén Krüger 
Valphänvisning     har gratis tillhandahållits alla uppfödare på www.lundehund.se 
Årets Lundehund     Katarina Linderoth 
Rasmontern Sth hundmässa Annika Ågren, Cecilia Obitz och Göran Eklund 
 
Aktivitetsombud 
Blekinge/Sölvesborg  Johanna Olsson  
Gotland  Annika Ågren 
Gävle   Maria Hedström 
Mälardalen  Eva Linderoth 
Småland  Monika Ölén Krüger  
 
Styrelsen   
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten, av dessa har sju varit 
telefonmöten samt ett fysiskt arbetsmöte i Strängnäs i april. Styrelsen har vid 
samtliga möten varit beslutsför. 
Styrelsen och avelskommittén följer med stor spänning Norsk Lundehundklubbs 
(NLK) korsningsprojekt. Den första projektkullen föddes i augusti 2014 ur en 
kombination av norsk buhund och lundehund.  
Den andra projektkullen med två hanvalpar föddes den 13 september 2015 på 
Island, ur en kombination av isländsk fårhund och lundehund.  
SLS har lovat att vara NLK behjälplig i projektet främst genom att skapa kontakter 
med de svenska rasklubbarna och att hitta en lämplig norrbottenspetstik för att 
använda i projektet.  
NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk Kennelklubb, NordGen husdjur, 
Norges Veterinärhögskola och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet.  
 
Svenska Lundehundsällskapet har också varit representerat vid Svenska Spets- och 
Urhundklubbens, SSUK, fullmäktige i Göteborg i slutet på mars, klubben företräddes 
av Monika Ölén Krüger och Ingegerd Jansson. 
Monika Ölén Krüger och Ida Lindström har deltagit i utbildning för styrelse-
funktionärer som hölls i Örebro av SSUK. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete enligt de anvisningar som finns inskrivet i 
klubbens stadgar samt det som årsmötet uppdrog åt styrelsen att arbeta med.  
 
Fonden för friska lundehundar 
Fonden för friska lundehundar inrättades vid årsmötet 2010. Under året har 
uppfödare och enskilda medlemmar skänkt pengar till fonden. Insamlingar har också 
gjorts vid klubbens olika träffar samt på utställningen i Hökensås.  
Styrelsen vill framföra ett stort tack till Nicoline och Ulf Pålsson som tillsammans med 
de medlemmar som haft sina hundar inackorderade hos dem bidragit stort till fonden. 
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Styrelsen har beslutat att intensifiera arbetet med att marknadsföra fonden så att 
medlemmarna blir medvetna om att man kan söka bidrag ur fonden för till exempel 
en obduktion vid dödsfall med oklar diagnos. 
Under året har 6 600 kronor skänkts till fonden vilket gör att fonden den 31 dec 2015 
har ett saldo på 16 655 kronor. 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar var vid årets utgång 216, fördelat på 164 huvudmedlemmar, 24 
familjemedlemmar och 28 utländska medlemmar. 
 

Avelskommittén/RAS   
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2015.  
Delar av avelskommittén och styrelsen deltog i maj på Norsk Lundehundklubbs 
(NLK) seminarium i Starum, Norge om IL. Klubben följer också NLK i arbetet med att 
ta fram och färdigställa ett informationsmaterial om IL för djurägare, veterinärer och 
djurkliniker. 
Under 2015 registrerades totalt 23 (34) lundehundar i Sverige. Klubbens uppfödare 
har under året fött upp 17 (28) valpar fördelade på 6 (7) kullar till dessa har 6 (7) tikar  
använts med 6 (6) hanar, medeltalet per kull ligger på 3 (2,5) valpar.  
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år. 
6 (6) hundar (4 hanar och 2 tikar) har importerats, dessa kommer från Danmark, 
Norge och Tyskland. 
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,2 procent, jämfört med 1,2 
procent för 2014. Våra uppfödare arbetar kontinuerligt för att hålla inavelsgraden på 
en låg nivå, och med att göra så många olika kombinationer som möjligt i sitt 
avelsarbete.  
Hittills har åtta lundehundar genomgått BPH. 
Den inventering av våra lundehundar i Sverige som påbörjades 2014 färdigställdes 
och uppgifterna är registrerade i NLKs databas för de hundar där ägaren lämnat sitt 
samtycke.  
Under december påbörjades det stora arbetet med att uppdatera RAS. Dokumentet 
ska efter delgivning till klubbens medlemmar skickas in till SSUK och SKK för 
godkännande. 
 

Valphänvisning 
Valphänvisning har till stor del 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.  
 
Rasinformation  
Klubben hade traditionsenligt en ras- och informationsmonter på Stockholms 
Hundmässa i december där klubben informerade om och visade upp norsk 
lundehund samt svarade på frågor från en intresserad allmänhet. Monterväggen 
hade en bakgrund av bilder tagna på Väröy i samband med Norsk Lundehundklubbs 
50-årsjubileum i juli 2012. Bilderna är tagna av familjen Eklund och tryckningen av 
bakgrunden har sponsrats av Maria och Mikael Strand, Strands Tryckeri. 
Montern var som alltid välbesökt och intresserade besökare kunde få svar på sina 
frågor om rasen samt få klubbens informationsfolder. Även i år sponsrades SLS 
ekonomiskt av vår specialklubb, Spets- och Urhundsklubben (SSUK), mot att SLS 
delade ut SSUK:s informationsfolder om de raser som ingår i SSUK. 
Klubben sålde siluetter, pins och vykort m.m. samt norska Lundehundsboka som 
lanserades på Väröy i juli 2012.  
 

http://www.lundehund.se/
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Klubben blev också 2015 sponsrad med tryckningen av lundehundsalmanackan för 
2016 av Strands Tryckeri i Lindesberg, almanackan fanns att köpa i montern. 
Rasmontern är en otroligt viktig del i marknadsföringen av norsk lundehund och ett 
stort tack riktas till de medlemmar som ställer upp och hjälper till att informera om 
rasen samt att bygga och riva montern under denna intensiva helg. 
 
Utställningsverksamheten   
Lördagen den 1 augusti hölls SLS utställning på Hökensås camping tillsammans med 
Norsk Buhundsring. Totalt var 83 hundar anmälda till utställningen, fördelade på 53 
st Buhundar och 30 st Lundehundar.  
Utställningen startade kl 09.00 och Lundehundarna bedömdes först, domare var 
Martin Johansson som är ganska ny som domare på vår ras. 
Bästa valp Frontpage Medea ägare Ida Lindström 
BIR Kung Sunes Lisa, ägare Maria Hedström 
BIM Little Pimilly´s Balder ägare Kerstin Berthou 
Bästa Veteran Eriksro Luriga Ludwig, ägare Annika Ågren som också vann  
Raggebus Lundys vandringspris till utställningens bästa veteran. Priset är en 
uppstoppad lunnefågel.  
Bästa avelsklass tilldelades Kung Sunes Lovis som vann Aspheims Trollunges 
vandringspris, som är en tavla.  
Bästa uppfödargrupp tilldelades kennel Kung Sunes ägare Maria Hedström som fick 
motta vandringspriset Uppfödarpokalen. 
Tasspriset för utställningens bästa labbar gick till Ålvisheim´s Ramn Liveson ägare 
Susanne Gunnarsson. 
Efter utställningen anordnades det traditionella ”Lundehundsracet” som i år vanns av 
Rally och Malin Sjöström och Lasse Linderoth och Tjorven på andra plats och Lena 
Eklund och Smilla som god trea. 
Utställningen sponsrades av, DjurMagazinet Jönköping, Agria Djurförsäkring, 
Hantverksfarmen, Kung Sunes kennel, Koviks kennel, Eriksro kennel, 
Hammarhöjdens kennel, Tina Gustavsson, Eva Linderoth, Birgitta Ånhsén till vilka vi 
på klubbens vägnar framför ett stort tack för fina priser.  
En gemensam middag tillsammans med Norsk Buhundsring intogs på campingens 
restaurang där buhundsfolket bjöd på många igenkänningsskratt med en sketch som 
handlade om ”Hur det går till på utställning”. 
 
Hemsidan www.lundehund.se   
Klubbens hemsida har under årets gjorts om och produceras nu med det välkända  
verktyget Wordpress. Detta medför att hemsidan nu kan uppdateras snabbare. 
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av klubbens webbmaster och av klubbens 
sekreterare. 
Att hålla hemsidan levande bygger på att medlemmarna skickar material till  
webbmastern för publicering efter samråd med styrelsen. 
Shopen på hemsidan har förnyats och nu finns det möjlighet beställa ett antal varor 
dekorerade med egen valfri bild på sin lundehund. Detta görs möjligt i ett samarbete 
med firma Funny Bunny, SLS håller inget eget lager av dessa varor. 
 
Redaktion/tidningen   
Under 2015 inträffade en stor förändring för tidningen Lundehunden. Vi övergick till 
att trycka den i A4-storlek samt i färg hos Strands Tryckeri i Lindesberg. En riktig 
kvalitetsförbättring!  
Tidningen registrerades och fick utgivningsbevis hos Patens och registreringsverket 
och kan nu skickas som posttidning B utan moms.  
 

http://www.lundehund.se/
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Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året medverkat i att fylla 
Lundehunden med intressant läsning. Lundehunden har utkommit med fyra nummer i 
A4-format med ett sammanlagt sidantal på 112 sidor. I tävlingen för publicerade 
medlemsbidrag vann Nicoline Pålsson, Stockholm, ett gratis medlemsår. 
 
 
Nordiskt möte   
Sista helgen i oktober stod SLS som värd för det nordiska mötet, som avhölls på 
Scandic hotell Järva krog i Solna. Till mötet kom tre representanter från Norsk 
Lundehundklubb, en representant från den finska klubben Suomen 
Lunnikoirayhdistrys ry , men vi saknade Danmark som tyvärr inte hade någon som 
kunde delta i mötet. SLS deltog med fyra representanter.  
Olika frågor diskuterades, bland annat beslutades att man i möjligaste mån ska ha 
samma frågor vid de inventeringar av rasen som klubbarna gör för att lättare kunna 
jämföra resultaten och frågesvaren kan dessutom enkelt föras in i NLKs databas över 
rasen. 
Klubbarna beslutade att nästa träff äger rum i oktober i Finland. 
 
Aktivitetsombuden  
Under året har vi haft två träffar i Småland en i januari och en i maj vilket bland annat 
resulterade i en ny medlem med en inköpt lundepojke. 
Mälardalen har haft sina fyra kvartalsträffar som vanligt och dessutom även en 
promenad i anslutning till årsmötet. Det är fantastiskt kul att se hur många som 
kommer samt att vi nästan alltid har med flera som är nyfikna på rasen för att något 
år senare ha dem med som lundehundsägare. 
 
Framtid   
Det som ligger närmast i framtiden är att skicka in och få RAS godkänt av 
SSUK/SKK. Samt att etablera kontakt med de tre rasklubbarna vars raser ingår i 
NLKs korsningsprojekt. SLS ska också hålla utställning vid Himmelstalunds sportfält 
hos Östergötlands Kennelklubb i Norrköping i början av juni och planera för 
jubileumsåret 2017 då klubben fyller 40 år. 
 
 
Vaxholm i februari 2016 
 
Svenska Lundehundsällskapets styrelse 
 
 
 
 Cecilia Obitz   Annika Ågren 
 ordförande   sekreterare 
 
 
 
Maria Hedström  Monika Ölén Krüger Eva Linderoth 
ledamot   ledamot  ledamot 
 
 
 
Katarina Linderoth  Wiveca Larsson Ida Lindström 
suppleant   suppleant  suppleant 
 
 


