
Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet ägde rum lördagen den 26 maj 2019 på Vilsta Fritidscenter i Eskilstuna
med ett 20-tal medlemmar närvarande som bjöds på fika. Årsmötet hölls dagen efter
klubbens aktiveringsdag.
Verksamhetsberättelsen för år 2018 inklusive ekonomisk rapport godkändes och
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Vid årsmötet valdes följande till styrelse som konstituerade sig enligt nedan:

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

Till revisorer på ett år valdes Ingegerd Jansson och Eva Nordlander. Till
revisorsuppleanter valdes Lena Cederblad och Sofie Weibull på ett år.

Till valberedning valdes Anneli Sjöberg (tom 2020), Katarina Linderoth (tom 2020)
och Elin Malmqvist (tom 2021). Elin Malmqvist är sammankallande.

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

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

Den danska tröstepokalen, som delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets
Lundehund Utställning, gick 2018 till Kung Sunes Lasse, 10 poäng, ägare Maria
Hedström.

Ingen av de två förtroendevalda som valt att lämna arbetet i klubben fanns på plats -
Monika Ölen Krüger som varit med och arbetat i styrelsen och klubben under många
år samt klubbens mångåriga revisor Sören Lund. Ordförande och mötet tackade de
två med en varm applåd och en gåva till var och en.
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Verksamhetsåret 2019
Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer:

Avelskommitté/RAS Styrelsen
Kartoteksförare i NLK:s databas Eva Linderoth
Hemsidan/webmaster Ingegerd Jansson
Rasinformatör Styrelsen
Redaktion/tidningen Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina Linderoth,

Olle Mårtensson, Cecilia Obitz och Göran Eklund form
och layout

Utställningsansvarig Maria Karlsson
CUA Annika Ågren, Cecilia Obitz, Monika Ölén Krüger, Maria

Karlsson och Carina Jansson
Valphänvisning Klubbens uppfödare erbjuds att gratis annonsera på
hemsidan www.lundehund.se
Årets Lundehund Mimmi Eriksson
Rasmontern Sthlm hundmässa Annika Ågren, Cecilia Obitz och Göran Eklund

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

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten per telefon och ett
arbetsmöte där vi alla träffades under en helg i mars. Styrelsen har vid alla möten
varit beslutsför.
Styrelsen och avelskommittén följer 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. Hittills har 50 projektvalpar fötts i kombinationer lundehund/buhund
och lundehund/isländsk fårhund.
Någon korsningskull med norrbottenspets har inte kommit till under året.
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”.
I Sverige finns det nu tre projekthundar, två korsningar med norsk buhund och en
med isländsk fårhund.
Svenska Lundehundsällskapet har varit representerat vid Svenska Spets- och
Urhundklubbens, SSUK, fullmäktige i Eskilstuna den 15 mars, klubben företräddes
då enbart av Cecilia Obitz på grund av corona. Klubben har också genom Maria
Karlsson varit representerad vid SSUK:s samverkanskonferens den 27 oktober i
Gränna.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete enligt klubbens stadgar samt de uppdrag
som årsmötet gav styrelsen.
Stadgeändring/ En motion angående stadgeändring för stödjande medlemskap för
fysiska personer antogs av årsmötet. Styrelsen har tillskrivit såväl SSUK som SKK för
att få ett godkännande av stadgeändringen, men inte fått något besked.
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BPH/ Styrelsen föreslog årsmötet att medlemmar som genomfört ett BPH (Beteende-
och personlighetsbeskrivning hund) med sin hund ska kunna ansöka om att få 25
procent av anmälningsavgiften i bidrag från klubben. Bidraget ska betalas ut under
en försöksperiod t o m 31 december 2020 och därefter utvärderas. Årsmötet biföll
propositionen. Under året har två bidrag till BPH betalats ut.

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.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till fonden. I fonden fanns vid
årets utgång 31 252 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.

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

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

Medlemmar
Från och med verksamhetsåret 2017 sköter Svenska Kennelklubben, SKK,
medlemsadministrationen åt klubben, vilket nu innebär att klubben har rullande
medlemskap. Samarbetet med SKK har flutit smidigt under året och klubben får
rapporter varje månad om medlemsutvecklingen.

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

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

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

Avelskommittén har varit behjälplig i frågor rörande avel och uppfödning som
medlemmar haft under året och har också varit Norsk Lundehund Klubb behjälplig
med uppdateringar av svenska hundar i den norska databasen för Norsk lundehund.
Hanhundslistan som finns på www.lundehund.se har uppdaterats under året. 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.
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RAS-dokumentet, som uppdaterades senast 2016, (Rasspecifik avelsstrategi) är en
handlingsplan för avel av norsk lundehund. Dokumentet är uppfödarnas vägledning
och den finns för nedladdning på klubbens hemsida.

Redogörelse för avelsarbetet

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

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

Tre hundar (3 tikar) har importerats, dessa kommer från Norge och Finland, varav en
tillhör korsningsprojektet och är en I2 (andra generation i korsning med Isländsk
fårhund).
.
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,3 procent mot 1,1 procent
föregående år. Vi kan konstatera att våra uppfödare kontinuerligt arbetar för att hålla
inavelsgraden på en låg nivå och att de använder olika hundar i sitt avelsarbete.

Under året har två lundehundar genomgått BPH.

Valphänvisning och omplacering
Valphänvisning har gjorts via klubbens hemsida, men även ett fåtal hänvisningar har
gjorts per telefon och mail till intresserade valpspekulanter. På klubbens hemsida
www.lundehund.se finns valphänvisning där klubbens uppfödare utan kostnad kan
annonsera sina valpar och informera om planerade parningar.
Klubben har också hjälp till med att omplacera några lundehundar genom att upplåta
plats på hemsidan för annonsering om nytt hem.

Rasinformation
Klubben hade traditionsenligt en ras- och informationsmonter på Stockholms
Hundmässa i december där klubben informerade om och visade upp norsk
lundehund samt svarade på frågor om vår ras.
Montern var som alltid välbesökt och intresserade besökare kunde få svar på sina
frågor om rasen samt få klubbens informationsfolder och överex av tidningen
Lundehunden.
Klubben sålde hundhalsband, pins och vykort med mera samt den norska
Lundehundboka som lanserades på Vaeröy i juli 2012.

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

Utställningsverksamheten
2019 hade klubben ingen rasspecial utan satsade istället på en aktiv
Lundehundshelg med årsmöte i Vilsta, Eskilstuna i slutet på maj.
Ett 25-tal hundar med ägare deltog och bland aktiviteterna fanns hundpromenad,
nose work för nybörjare, äggletning, agility med mera. Självklart hade vi också det
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traditionella Lundehundracet. Till årets race hade styrelsen skänkt ett vandringspris
som segraren i racet får förvalta under året. Priset består i en pokal och följs av en
pärm för presentation av den vinnande hunden.
Följande hundar placerade sig i toppen: 1:a Espen, ägare Gitte Wittzell, 2:a Ci-Ci,
ägare Maria Karlsson och 3:a Saga, ägare Jonna Ölverud.

På kvällen samlades vi för gemensam middag med tal, sång och utdelning av
championatsdiplom samt det nyinstiftade vandringspriset i Lundehundsracet.
Söndagsförmiddagen ägnades åt årsmötet.

Hemsidan www.lundehund.se
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av klubbens webbmaster och med hjälp av
två styrelsemedlemmar.
Att hålla hemsidan levande bygger på att medlemmarna skickar material och bilder
till webbmastern för publicering. All publicering görs efter samråd med styrelsen.
På hemsidan finns också möjlighet att beställa diverse varor med
lundehundsanknytning.

Facebook
På Facebook har SLS en egen officiell sida. Sidan är en ren informationssida från
klubben och ingen förutom administratörerna kan göra inlägg på sidan, besökarna
kan bara kommentera befintliga inlägg. SLS har på sidan publicerat och informerat
om klubbens olika aktiviteter och andra viktiga frågor.

Redaktion/tidningen
Lundehunden kom som vanligt ut med fyra nummer under året. Nr 1 hade 28 sidor,
de övriga tre 24 sidor beroende på en ordentlig portohöjning som gör en 28-sidig
tidning orimligt dyr att skicka med posten.
På grund av en konkurs hos tryckeriet blev årets sista nummer kraftigt försenat och
kom ut till medlemmarna under julhelgen.

Redaktionens ambition är att göra en tidning med mycket läsning, det ska vara roligt
och intressant att läsa Lundehunden. Det lyckas vi oftast med tack vare våra
medlemmars inskickade texter och bilder.
Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året medverkat i att fylla
Lundehunden med intressant läsning.

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

2020 års möte är planerat att hållas i Finland helgen 6-8 november.
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Aktivitetsombuden
Gotland 
Ungefär varannan månad genomförs lundehundspromenad med de sex lundehundar
som finns på ön. Emellanåt utökas skaran med gästande lundehundar från fastlandet
till de gotländska hundarnas stora glädje. Promenaderna avslutas alltid med en
sopplunch till deltagarnas förnöjelse.
Gävle
Åtta spontana tillfällen med Lundehunds promenader har det blivit under året i
Gävleborg. Vi är då mellan två-tre människor med våra två - fyra Lundehundar som
deltagit. Vi går en runda på ca 6-8 km och våra hundar springer och har roligt.
Mälardalen
6/3 - Lundeträff med nose work-kurs på Stockholms lokala kennelklubb vid Gärdet.
Efter ett par sena avhopp blev det 7 hundar och några fler människor. Vi fick dela på
lokalhyran medan Eva Larsson ställde upp gratis med en väldigt bra kurs i nose
work. Egen matsäck och gemensam fika. Hanna Munkhammar överraskade med
finfina små paket med ett första nose work-kit till alla deltagare!
12/5 - vårpromenad på Hundön, Drottningholm. Samkörde med Norsk Buhund
Ringen och B2-tiken Leah var med.
28/9 - Lundeträff i samband med Kringeltassen i Tvetaspåret - ett samarbete mellan
Korpen och Södertälje lokala kennelklubb. Fem hundar och fyra människor dök upp
till en regnig men trevlig aktivitet.
10/11 - Långpromenad på Gärdet och Kruthuset som tyvärr drog få medverkande på
grund av mycket dåligt väder.
1/12 - Traditionellt adventsfika med Lussekatter och adventspepparhundar i Eva och
Lasse Linderoth trädgård i Råcksta, år 2020 firar traditionen 10 år!
Småland
Träff i Gottåsa, Växjö den 20 januari för nionde året i rad. Deltagare kom från
Småland, Skåne, Blekinge, Värmland och Tyskland. Ett lundehundsrace
arrangerades för tredje året i rad. Vinnaren kom från Tyskland. Det pratades om
aktuella frågor i SLS över en kopp kaffe och så grillades det korv. Ett lotteri
inbringade 910 kr till ”Fonden för friska lundehundar”.
Den 4 maj hölls en träff utanför Jönköping hos Jörgen och Tina. Hundarna fick
springa av sig och umgås medan mattar och hussar drack kaffe och tittade på.
Denna träff har också blivit årligen återkommande!
Den 28-30 juli var det ”campingträff” hos Olle och Susanne i Gottåsa, Växjö.
Deltagare kom från Småland, Skåne, Blekinge och Norge. På lördagen 29:e juli
gjordes en stadspromenad i Växjö vilken var mycket uppskattad av växjöborna. 19
hussar och mattar gick promenaden och 13 lundehundar fick visa upp sig. Det blev
många frågor som fick besvaras och det delades ut 60-70 broschyrer om vår fina
unika ras. På programmet lördag kväll och söndag förmiddag stod också spårning,
hund-tandborstning och lydnad. Det blev en mycket lyckad helg och campingträffen
kommer att fortsätta år för år.

Framtid

Vi kan se att klubben varje år tappar medlemmar och därmed också
medlemsintäkter. Klubben har ingen annan inkomst än avgiften som medlemmarna
betalar därför är det av största vikt att alla som har en lundehund i Sverige vill bli
medlemmar och stödja arbetet för rasen. Detta är något som vi får jobba mer med
under året.
Under 2020 hoppas vi att det ska födas fler valpar, rasen behöver många nya
individer.
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Lundehundsdagarna var sedan länge planerade att hållas i Malmköping helgen
22-24 maj. Men på grund av coronaviruset, Folkhälsomyndighetens rekommendation
och att Svenska Kennelklubben bestämde att inga aktiviteter skulle ske inom
organisationen kunde styrelsen inte ta något annat beslut än att ställa in dagarna.

Styrelsen tog vid sitt möte den 31 maj beslut att inte kalla till årsmötet i Stockholm
den 29 augusti som först var tänkt. Motivet till att mötet skulle blir i Stockholm var
bland annat att klubben har flest medlemmar i Mälardalsområdet och att det är
enklast att ta sig till från olika delar av landet. Men sedan Centralstyrelsen i SKK
meddelade att det är ok för rasklubbar med färre medlemmar än 3 000 att skjuta upp
sina årsmöten till 2021 beslutade styrelsen att göra så.
Därför blir det två årsmöten i Gottåsa i maj 2021 ett för att avsluta verksamhetsåret
2019 och ett för 2020.

Vaxholm i maj 2020

Svenska Lundehundsällskapets styrelse

Cecilia Obitz Maria Karlsson
ordförande vice ordförande

Annika Ågren
sekreterare

Carina Jansson       
ledamot

Mimmi Eriksson 
ledamot

Olle Mårtensson Maria Hedström
suppleant suppleant
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