Verksamhetsberättelse 2017
Årsmötet ägde rum lördagen den 18 mars 2017 i Stockholms Kennelklubbs lokaler
på Rindögatan i Stockholm, med ett 30-tal medlemmar närvarande. Efter
årsmötesförhandlingar bjöd klubben medlemmarna på födelsedagstårta för att inleda
jubileumsåret då klubben fyllde 40 år.
Verksamhetsberättelsen för år 2016 inklusive ekonomisk rapport godkändes och
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Vid årsmötet valdes följande till styrelse som konstituerade sig enligt följande:
Ordförande:
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Kassör

Cecilia Obitz
Monika Ölén Krûger
Annika Ågren
Lena Cederblad
Eva Linderoth
Mimmi Eriksson
Ingrid Svensson
Maria Hedström
Sirpa Juslenius

1 år
väljs varje år
2 år
väljs ojämna år
2 år
väljs jämna år
2 år
väljs ojämna år
2 år
väljs jämna år
1 år
väljs varje år
1 år
väljs varje år
1 år
väljs varje år
adjungerad till styrelsen

Till revisorer på ett år valdes Sören Lund och Ingegerd Jansson. Till
revisorsuppleanter valdes Eva Nordlander och Sofie Weibull på ett år.
Till valberedning valdes Anneli Sjöberg, Katarina Linderoth och Elin Malmqvist. Elin
Malmqvist är sammankallande.
Cecilia Obitz tackade för det förnyade förtroendet att leda SLS genom jubileumsåret
och övertog ordförandeklubban och tackade mötesordförande Barbro Engman och
mötessekreterare Annika Ågren för förtjänstfullt värv. Därefter delades följande
utmärkelser ut.
Utmärkelser:
Årets Lundehund 2016
Utställning,
Bratsbergåsen’s Isak, 118 poäng, ägare Cecilia Obitz.
Veteran,
Kung Sunes Lovis, 40 poäng, ägare Maria Hedström.
Valp,
Boromir Laura Lurifaxe, 85 poäng, ägare Siv Kvarnström.
Årets aktivaste, Canviva’s Älva, ägare Lena Cerderblad
Det danska tröstepriset som delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets
Lundehund Utställning och gick 2016 till Bay Breeze of Vorkosmia, 30 poäng, ägare
Mimmi Eriksson
Ordförande tackade de som lämnat styrelsen och då särskilt de som var närvarande
på årsmötet. Eva Nordlander som varit klubbens kassör under många år. Ulf och
Nicole Pålsson avtackades också som under flera år tagit emot inackordering av
lundehundar i sitt hem och skänkt ersättningen för inackorderingen till SLS:s fond för
friskare lundehundar. Därefter tackades alla medlemmar som slutit upp till mötet i
Stockholms Kennelklubbslokaler och ordförande bjöd alla att väl smaka av
jubileumstårtan som klubben bjöd på, och förklarade årsmötet 2017 avslutat.
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Verksamhetsåret 2017
Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer:
Avelskommitté/RAS
Kartoteksförare i NLK:s databas
Hemsidan/webmaster
Rasinformatör
Redaktion/tidningen

Årets Lundehund
Rasmontern Sth hundmässa

Styrelsen
Eva Linderoth
Ingegerd Jansson
Styrelsen
Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina Linderoth,
Göran Eklund och Ida Lindström
Annika Ågren, Cecilia Obitz och Monika Ölén Krüger
Har gratis erbjudits klubbens uppfödare på
www.lundehund.se
Ingegerd Jansson
Annika Ågren, Cecilia Obitz och Göran Eklund

Aktivitetsombud
Gotland
Gävle
Mälardalen
Småland

Annika Ågren
Maria Hedström
Eva Linderoth
Monika Ölén Krüger

Utställningsansvarig
Valphänvisning

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten, av dessa har sju varit
telefonmöten samt ett fysiskt arbetsmöte på ordförandes arbetsplats i maj. Styrelsen
har vid samtliga möten varit beslutsför.
Styrelsen och avelskommittén följer med stor spänning Norsk Lundehundklubbs
(NLK) korsningsprojekt. SLS har lovat att vara NLK behjälplig i projektet främst
genom att skapa kontakter med de svenska rasklubbarna i de aktuella raserna för
projektet, norsk buhund, isländsk fårhund och norrbottenspets.
Den första projektkullen föddes i augusti 2014 ur en kombination av norsk buhund
och lundehund.
Någon korsningskull i Sverige med norrbottenspets har tyvärr inte kommit till under
året. Främst beroende på att de praktiska delarna ännu inte är lösta mellan ländernas
kennelklubbar om i vilket land man ska registrera valparna och vem som ska stå som
uppfödare. SLS har erbjudit sig att försöka få till ett möte mellan NLK, Norsk
Kennelklubb och SKK men ”bollen” ligger nu hos NLK om de vill ha vår hjälp med
detta.
NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk Kennelklubb, NordGen husdjur,
Norges Veterinärhögskola och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet.
Den som är intresserad att följa projektet kan gå in på www.lundehund.no och läsa
mer under modulen ”krysningsprosjektet”. Några valpar i projektet föddes inte under
2017.
Svenska Lundehundsällskapet har varit representerat vid Svenska Spets- och
Urhundklubbens, SSUK, fullmäktige i Jönköping den 25 mars, klubben företräddes av
Monika Ölén Krüger, Stefan Krüger och Olle Mårtensson som suppleant.
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 åren har
uppfödare och enskilda medlemmar skänkt pengar till fonden. Insamlingar har också
gjorts vid klubbens olika träffar.
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Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till fonden. I fonden fanns vid
årets utgång 23 648 kronor.
Styrelsen beslutade verksamhetsåret 2016 att efter ansökan bidra med 50 procent av
kostnaden för en obduktion av en lundehund som dör med oklar diagnos. Någon
ansökan om medel har inte inkommit under verksamhetsåret.
Medlemmar
Från och med verksamhetsåret 2017 sköter Svenska Kennelklubben, SKK,
medlemsadministrationen åt klubben. Samarbetet med SKK har flutit smidigt under
året och klubben får rapporter varje månad om medlemsutvecklingen.
Antal medlemmar var vid årets utgång var 250, fördelat på 182 huvudmedlemmar, 43
familjemedlemmar och 23 utländska medlemmar och två hedersmedlemmar, Monika
Jansson och Marie-Louise Ströberg Frisk.
Avelskommittén/RAS
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2017
RAS-dokumentet finns på klubbens hemsida för nerladdning och är den vägledning
som klubben enats om att bedriva avel på Norsk lundehund i Sverige.
Avelskommittén har varit behjälplig i frågor rörande avel och uppfödning som
medlemmar haft under året och har också biträtt Norsk Lundehund Klubb med hjälp i
den norska databasen för Norsk lundehund.
Hanhundslistan som finns på www.lundehund.se har uppdaterats under året. Det är
en service som klubben har att låta medlem som äger en hanhund få publicera på
hemsidan att hunden finns tillgänglig för avel, ansvaret för att uppgifterna är rätt
ligger på ägare till hunden.
Redogörelse för avelsarbetet
Under året har den tredje inventeringen av våra lundehundar genomförts.
Inventeringarna är ett viktigt instrument som hjälper oss att besvara en hel del frågor
till exempel hur våra lundehundar mår, hur gamla de blir och om det är något på
gång inom rasen som vi borde uppmärksamma. Inventeringar har genomförts 2011,
2014 och 2017.
Årets inventering gjordes på hundar i årsintervallet 2005 – 2017. Inventeringen
visade att i Sverige finns ca 205 levande hundar 26 hundar har avlidit sedan förra
inventeringen. Det vanligaste sjukdomstillstånd man söker veterinärvård för är
symptom från mage/tarm, vilket också är det vanligaste hundägare generellt söker för
om man frågar en veterinärklinik.
Den äldsta lundehunden i Sverige, som vi har kännedom om, är Pigunetts Ärlige
Lunde som snart är 17 år. Glädjande är att svarsfrekvensen på inventeringen är
mycket hög. Klubben lämnar aldrig ut någon enskild uppgift om någon hund eller
ägare till någon utanför styrelsen och styrelsen har strikt tystnadsplikt. Vi har också
frågat alla som deltagit med uppgifter i inventeringen om uppgifterna får föras in i den
Norska databasen och majoriteten har svarat ja på den frågan. Uppgifterna som finns
i databasen kan bara ses av dig som ägare av hunden och avelskommittén i Norsk
Lundehund klubb. Men du kan som ägare av hunden välja att lägga dina uppgifter
offentliga och då finns de tillgängliga för alla att ta del av.
Vårt jubileumsår 2017 blev i registreringsantal och antal födda valpar det lägsta på
många år. Styrelsens förhoppning är att alla som har en lundehund ska låta hunden
gå vidare i avel. Alla friska hundar behövs. Under 2017 registrerades totalt 10 (39)
lundehundar i Sverige. Klubbens uppfödare har under året fött upp 12 (31) valpar
6

fördelade på 5 (8) kullar till dessa har 5 (8) tikar använts med 5 (7) hanar, medeltalet
per kull ligger på 3,9 (3) valpar. Av de 12 födda valparna var 4 hanar och 8 tikar.
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år.
Tre hundar (1 hane och 2 tik) har importerats, dessa kommer från Danmark och
Norge.
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,7 procent, likt föregående år.
Vi kan stolt konstatera att våra uppfödare kontinuerligt arbetar för att hålla
inavelsgraden på en låg nivå och använder olika hundar i sitt avelsarbete.
Under året har ingen lundehund genomgått BPH.
Valphänvisning
Valphänvisning har gjorts via klubbens hemsida, men även ett fåtal hänvisningar har
gjorts per telefon och mail till intresserade valpspekulanter. På klubbens hemsida
www.lundehund.se finns valphänvisning där klubbens uppfödare utan kostnad kan
annonsera sina valpar och informera om planerade parningar.
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.
Montern var som alltid välbesökt och intresserade besökare kunde få svar på sina
frågor om rasen samt få klubbens informationsfolder.
Klubben sålde hundhalsband, pins och vykort med mera samt norska
Lundehundboka som lanserades på Väröy i juli 2012.
Klubben blev även 2017 sponsrad med tryckningen av lundehunds-almanackan för
2018 av Strands Tryckeri i Lindesberg. Almanackan fanns att köpa i montern och
flera har skickats per post till medlemmar som inte hade möjlighet att komma till
Stockholms Hundmässa.
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 28 juli hölls SLS officiell utställning på Munkfors Brukshundklubb
Totalt var 51 hundar anmälda till utställningen.
Utställningen startade kl 10.00
Domare Christen Lang från Norge.
Bästa valp, Moonheims Abbes Kaiser ägare Gerd Langenes (NO)
BIR, Hammarhöjdens Mazurka ägare Barbro Röken
BIM, Godhunden Climbing Mumrik ägare Hanna o Jonathan Munkhammar
Tasspriset, gick till Abbe ägare Maj-Len Åkerblom (FI)
Bästa Veteran, ingen vinnare, därför stannar vandringspriset på SLS kansli
Bästa avelsklass, ingen deltagare, därför stannar vandringspriset på SLS kansli
Bästa uppfödargrupp, Kung Sunes kennel ägare Maria Hedström
Efter utställningen anordnades det traditionella Lundehundracet. Segrade gjorde:
1:a Zoom
ägare Malin Sjöström
2:a Mazurka ägare Barbro Röken
3:a Solvi
ägare Maria Karlsson
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Utställningen sponsrades av nedanstående personer och företag till vilka klubben vill
framför ett stort tack för fina priser.
Agria Djurförsäkring
Miolegends Showleash
M:ed Design
Christer Larsson
Kung Sunes kennel
Annika Netteberg
Hammarhöjdens kennel
Delsbostintans kennel
Tina Gustavsson
Anki Landt
Ingbritt Viklund
Eva Linderoth
Jill Vahlqvist
Utsiraz kennel
SKK ”plock upp”
Hundinspiration i Täby
Klubbens 40-årshelg i Munkfors
Sista veckohelgen i juli hölls klubbens jubileumshelg som inleddes med ett antal
prova på-aktiviteter på brukshundklubbens fina gräsytor. Man kunde tillsammans
med sin hund prova på nose-work, rallylydnad, agility, freestyle och viltspår. På
fredagskvällen samlades vi för en gemensam grillning vid klubbstugan, ett bra sätt att
lära känna varandra. Utställningsdagen började med en ringträning som lockade flera
att prova på känslan att gå i en utställningsring och hunden fick prova på att stå på
bordet. Utställningsresultaten redovisas ovan, alla hundar som var anmälda till
utställningen fotograferades.
Under hela dagen såldes lotter och alla hade möjlighet att köpa de speciellt
framtagna jubileumsmuggarna och jubileumspins. I klubbstugan fanns kaffe, te, saft
och bullar och varm korv till försäljning.
När utställningen var avklarad var det lite senare dags för det populära
lundehundracet där ett trettiotal lundehundar deltog.
På kvällen samlades vi för gemensam middag på Munkfors Konferens- och
fritidsanläggning. När varmrätten var avklarad berättade Christen Lang om sin egen
och lundehundens historia för en knäpptyst åhörarskara.
Till kaffet och efterrätten var det pris- och diplomutdelning. Det första diplomet gavs
till klubbens andra hedersmedlem Marie-Louise Ströberg Frisk, som importerade den
första lundehunden Raggebus Lundy till Sverige. Marie-Louise satt också under flera
år i klubbens avelsråd. Det andra diplomet gick till Mountjoy Ztilia Zigge som var den
ende av årets anmälda lundehundar som även var med på klubbens
jubileumsutställning för tio år sedan.
Därefter företogs utdelning av klubbens vandringspriser, nytt vandringspris för BIR
och Tasspriset hade tagits fram jubileet till ära. De nya priserna består av en kub i
kristall som står på en svartsockel. Kuben kan belysas och har motiv av en inetsad
lundehund respektive en lundehundtass. Under middagen fick klubben motta en tavla
med motiv från Väröy av Norsk Lundehund Klubb. Tavlan ska, enligt statuterna som
medföljer, följa klubbens ordförande.
En auktion av fina skänkta priser hölls också under middagen till förmån för ”Fonden
för friska lundehundar”.
Hemsidan www.lundehund.se
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av klubbens webbmaster och av klubbens
sekreterare.
Att hålla hemsidan levande bygger på att medlemmarna skickar material och bilder
till webbmastern för publicering. All publicering görs efter samråd med styrelsen.
I shopen på hemsidan finns det möjlighet beställa ett antal varor av fin kvalitet
dekorerade med egen valfri bild på sin lundehund. Detta görs möjligt i ett samarbete
med firma Funnybunny, SLS håller inget eget lager av dessa varor.
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Facebook
På Facebook har SLS en egen officiell sida, som i dagsläget har som bäst 151
besökare. Ingen förutom administratörer kan göra inlägg på sidan och besökarna kan
bara kommentera befintliga inlägg. SLS har på sidan publicerat och informerat om
klubbens olika aktiviteter.
Redaktion/tidningen
Under året har tidningen Lundehunden utkommit med fyra nummer. Ett
genomgående tema under året har varit klubbens 40-åriga historia. En
jubileumslogga togs fram som prytt alla nummer av Lundehunden och även funnits
på klubbens hemsida. Redaktionen strävar efter att göra en rolig
och innehållsrik tidning till varje nummer. Det åstadkoms till stor
del tack vare medlemmarnas inskickade texter och bilder.
Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året medverkat
i att fylla Lundehunden med intressant läsning.
I tävlingen för publicerade medlemsbidrag vann Maj och Frank
Jönsson en present i tävlingen ”inskickade texter”.
Nordiskt möte
Det nordiska mötet mellan klubbarna har nu blivit en tradition och 2017 stod Danmark
som värd. Representanter från Sverige, Danmark, Norge och Finland träffades en
helg i november på ett trevligt litet pensionat i närheten av Billund på Jylland för att
utbyta information och erfarenheter över gränserna. Christen Lang från norska
avelsrådet rapporterade om hur korsningsprojektet fortlöper. De första
korsningsvalparna, B1, har nu fått egna valpar, B2. Fortfarande hoppas man på
ytterligare parning mellan isländsk fårhund och lundehund. Endast en kull med två
hanar har sett dagens ljus i den konstellationen. När det gäller den tredje rasennorrbottenspets, där SLS skulle vara behjälplig, går det trögt mest beroende att
Svenska Kennelklubben, SKK, inte gått med på en lösning om var en eventuell
korsningskull född i Sverige ska registreras.
Den ökade förekomsten av parasiten Giardia diskuterades och vikten av att göra en
träckprovskontroll innan eventuell behandling för IL sätts in på en sjuk hund.
Mötet avslutades med ett intressant föredrag av hundpsykologen Karen Frost som
talade om bra och dålig stress hos våra hundar.
På mötet bestämdes också att nätverket i fortsättningen ska heta Nordisk Lundehund
Union, NLU och man öppnade också en egen Dropbox för NLU för att lagra
dokument och information om arbetet inom NLU.
Nästa möte i november 2018 kommer att vara i Norge i Tromsö.
Aktivitetsombuden
Småland – ordnade en träff i januari då man samlades i Gottåsa för en gemensam
promenad och korvgrillning.
I maj samlades man hos Tina och Jörgen där hundarna fick prova på att leta ägg och
mattar och hussar grillade korv. Lotter såldes vid båda träffarna och inbringade
tillsammans drygt 1 200 kr till ”Fonden för friskare Lundehundar”
Den 22 juli samlades 13 lundehundar med mattar och hussar för en stadspromenad i
Växjö där man väckte många lördagshoppares intresse. Informationsbroschyrer och
visitkort delades ut och man svarade på många förfrågningar om rasen.
Stadspromenaden den 23 september tillsammans med 10 lundehundar i Jönköping
väckte också stort intresse och många förfrågningar om rasen hos lördagsflanörer.
Ett 50-tal informationsbroschyrer och visitkort delades ut.
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Mälardalen – har haft fyra aktiviteter under året. Bryggrillning hos Grimsta
Båtsällskap, Norska nationaldagen, oktoberaktivitet och adventsfika.
Dessutom var det en promenad innan årsmötet på Gärdet, Stockholm.
Oktoberaktiviteten var instruktörledd agility och rallylydnad under en eftermiddag i en
inomhushall i Stockholmsområdet. Samtliga aktiviteter har varit mycket uppskattade
och lyckade. Till varje träff kommer det också med några som är intresserade av och
funderar på att skaffa en norsk lundehund och det är ett ypperligt tillfälle att träffa
flera representanter av rasen.
Gotland – varannan månad genomförs lundehundspromenad med de sex
lundehundar som finns på ön. Promenaderna avslutas alltid med en sopplunch till
deltagarnas förnöjelse.
Framtid
Vi hoppas att detta år ska innebära att många fler valpar föds. Rasen behöver många
nya individer.
Årets utställning i Degeberga startar med en aktivitetsdag och avslutas med en
gemensam middag. Förra årets träff i Munkfors blev mycket lyckad och
förhoppningsvis kan vi upprepa den succén igen. Det är styrelsens förhoppning att
medlemmarna ska uppskatta dessa träffar.
Kanske blir det året när norrbottenspets och lundehund paras i det norska
korsningsprojektet.
Utsedda representanter ur styrelsen ska i november delta på NLU:s möte i Tromsö,
Norge för att inhämta och delge information med de övriga nordiska klubbarna.

Vaxholm i mars 2018
Svenska Lundehundsällskapets styrelse

Cecilia Obitz
ordförande

Monika Ölén Krüger
vice ordförande

Annika Ågren
sekreterare

Maria Hedström
ledamot

Eva Linderoth
ledamot

Lena Cederlund
ledamot

Mimmi Eriksson
suppleant

Ingrid Svensson
suppleant
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