
Verksamhetsberättelse 2020

På grund av corona-pandemin i Sverige ställdes årsmötet in den 22 maj i
Malmköping.

Därmed fortsatte den styrelse som valdes vid årsmötet 2019 enligt nedan:
Mandatperiod

Ordförande: Cecilia Obitz 1 år
Vice ordförande Maria Karlsson 2 år     2020-2021
Sekreterare Annika Ågren 2 år 2019-2020
Ledamot Carina Jansson 2 år 2020-2021
Ledamot Mimmi Eriksson 2 år 2019-2020
Suppleant Maria Hedström 1 år
Suppleant Olle Mårtensson 1 år
Kassör Sirpa Juslenius adjungerad till styrelsen

Likaså fortsatte de valda revisorerna att tjänstgöra ett år till enligt nedan:
Ingegerd Jansson och Eva Nordlander, valda på ett år.
Revisorsuppleanterna Lena Cederblad och Sofie Weibull, valda på ett år.

Även valberedningen har tjänstgjort under 2020. De är Anneli Sjöberg (tom 2020),
Katarina Linderoth (tom 2020) och Elin Malmqvist (tom 2021). Elin Malmqvist är
sammankallande.

Utmärkelser:
Årets Lundehund 2020 kunde inte genomföras eftersom samtliga officiella
utställningar och prov under året ställdes in av Svenska Kennelklubben.

Verksamhetsåret 2020
Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer:

Avelskommitté/RAS Styrelsen
CUA Annika Ågren, Cecilia Obitz, Monika Ölén Krüger,Maria

Karlsson och Carina Jansson
Hemsidan/webmaster Ingegerd Jansson
Kartoteksförare i NLK:s databas Eva Linderoth (utses av Norsk Lundehundklubb)
Rasinformatör Styrelsen
Redaktion/tidningen Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina Linderoth,

Olle Mårtensson, Cecilia Obitz samt Göran Eklund,
ansvarig  för form och layout.

Utställningsansvarig Maria Karlsson
Valphänvisning Klubbens uppfödare erbjuds att gratis annonsera på

hemsidan www.lundehund.se

Aktivitetsombud
Gotland Annika Ågren
Gävle Maria Hedström
Mälardalen Gitte Wittzell
Småland Olle Mårtensson och Maria Karlsson
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Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten per telefon och fyra
digitala styrelsemöten. 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 ännu inte kommit till.
I Sverige finns det tre projekthundar - två korsningar med norsk buhund och en med
isländsk fårhund.
NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk Kennelklubb, NordGen husdjur,
Norges Veterinärhögskola och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet.
Den som är intresserad av att läsa mer och följa projektet kan gå in på
www.lundehund.no och läsa mer under modulen ”krysningsprosjektet”.

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-pandemin.

Svenska Lundehundsällskapet hade skickat in en motion angående resebidrag till
SSUK:s fullmäktige.

I motionen skrev klubben ”SSUK kräver att de 14 medlemsklubbarna ska delta med
minst en, men gärna flera representanter på sina konferenser och möten. För små
klubbar vars enda säkra intäkt är medlemsavgiften kan detta vara verkligt svårt. En
specialklubb som SSUK som har flera små klubbar under sig skulle kunna lämna
klubbarna ett resebidrag om avståndet överstiger ett visst antal mil och på så sätt
bidra till att fler skulle kunna delta då man kallar till möten där det är närvaroplikt.”

Motionen avslutades med att klubben yrkade att SSUK ska tillsätta en utredning som
tittar på vad det skulle innebära ekonomiskt att betala ut resebidrag. Detta yrkande
sade fullmäktigemötet ja till!
Förhoppningsvis resulterar vår motion därmed i att klubbarna framöver kan få
resebidrag för sina representanter.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete i enlighet med klubbens stadgar samt de
uppdrag som årsmötet givit styrelsen.

Stadgeändring En motion angående stadgeändring för stödjande medlemskap för
fysiska personer antogs av årsmötet 2018. Styrelsen tillskrev 2019 SSUK för att få ett
godkännande av stadgeändringen, men fick 2020 besked från SSUK att ändringen
strider mot SKKs typstadgar.

BPH Styrelsen föreslog årsmötet 2019 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. Årsmötet biföll
propositionen. Bidraget ska betalas ut under en försöksperiod t o m 31 december
2020 och därefter utvärderas. Under 2020 har två bidrag för BPH betalats ut.
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Fonden för friska lundehundar
Fonden för friska lundehundar inrättades vid årsmötet 2010.
Fonden har till främsta ändamål att vid behov bidra med
medel till forskning som kan främja arbetet för friska och
sunda lundehundar. 
Under åren har uppfödare och enskilda medlemmar skänkt
pengar till fonden. Insamlingar har också gjorts vid klubbens
olika träffar.

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 2019 att medlemmar som vill inseminera sin tik ska
kunna ansöka om att få 50 procent av inseminationskostnaden betald av fonden.
Årsmötet biföll propositionen. En ansökan har inkommit till fonden under 2020 (se
ovan).

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till fonden. 31 december 2020
fanns i fonden 21 169 kronor.
Under året har 10 000 kr betalats till Norsk Lundeklubbs Kapselprojekt (se artikel i
Lundehunden nr 3.2019) samt 1 500 kr som bidrag till inseminationskostnad.

Kapselprojektet
På grund av covid-19 har projektet i Norge blivit försenat men man hoppas kunna dra
igång under hösten 2021.

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 217 (218), fördelat på 155
huvudmedlemmar, 35 familjemedlemmar, 5 valpköparmedlemmar och 19 utländska
medlemmar, 1 utländsk valpköparmedlem samt två hedersmedlemmar, Monika
Jansson och Marie-Louise Ströberg Frisk.

Styrelsen ser att klubben de senaste åren haft 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 2020.
Avelskommitténs uppgift är att samla in och dokumentera uppgifter om våra hundars
hälsa, vilket främst sker genom den inventering som görs vart tredje år.

Under november och december 2020 gjordes den fjärde inventeringen av våra
lundehundar i Sverige. Genom sammanställning av register hos Svenska
Kennelklubben, Jordbruksverket och Norsk Lundehund klubbs databas gjordes
förfrågan på 328 hundar. Av dessa fick vi in svara av 232, 38 hundar har avlidit sedan
förra inventeringen 2017 vilket gör att vi med säkerhet vet att vi har 194 levande
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hundar i Sverige. Av de 96 hundar som vi saknade svar från har vi genom
uppfödaren till hunden fått reda på att 25 hundar är döda och vi antar att 20 hundar
till kan vara avlidna på grund av att dessa är födda mellan 2008 och 2010. Då
återstår 22 hundar som vi inte lyckats komma i kontakt med och därför saknar vi svar
från.

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 för medlem som äger en hanhund att få publicera på
hemsidan att hunden finns tillgänglig för avel, ansvaret för att uppgifterna är rätt
ligger på ägare till hunden.

Klubben erbjuder också som service till klubbens uppfödare att utan kostnad
annonsera planerade parningar och födda valpar på hemsidan. Under året har flera
uppfödare utnyttjat den tjänsten.

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 2020 var 21 stycken, en minskning mot 2019 då 26 valpar föddes.
Målsättningen för rasen är att alla som har en lundehund ska låta hunden bidra i
avel. Alla friska hundar behövs för rasens överlevnad!

Under 2020 registrerades totalt 35 (23) lundehundar i Sverige. Det föddes det 21 (26)
valpar fördelat på 6 (11) kullar till dessa har 6 (9) tikar använts med 5 (9) hanar,
medeltalet valpar per kull låg på 3,5 (2,4) valpar. Av de 21 födda valparna var 6 hanar
och 15 tikar.
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år.

Elva hundar har importerats, 3 hanar och 8 tikar.

Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,8 procent mot 0,3 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.

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 hjälpt till med att omplacera några lundehundar genom att upplåta
plats på hemsidan för annonsering om nytt hem.

Rasinformation
Klubben har sedan flera år tillbaka en ras- och informationsmonter på Stockholms
Hundmässa i december där klubben informerar om och visar upp norsk lundehund
samt svarar på frågor om vår ras.
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Tyvärr ställdes Stockholms Hundmässa in på grund av corona-pandemin under
2020.
Rasmontern är i vanliga fall en viktig del i marknadsföringen av norsk lundehund

Utställningsverksamheten
2020 ställdes alla utställningar in på grund av corona-pandemin, så även vår
planerade utställning i Malmköping.

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 publicerar och informerar om klubbens
olika aktiviteter och andra viktiga frågor på den sidan.

Redaktion/tidningen
Lundehunden kom ut med två nummer under våren. Redaktionen insåg tidigt att det
inte skulle gå att göra ytterligare två nummer under hösten eftersom alla
arrangemang, träffar och utställningar hade ställts in och beslutade därför att slå
samman nummer 3 och 4 och gjorde en 32-sidig Lundehunden som utkom i början
av november.

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 blivit en årlig återkommande aktivitet. 2020
var det Finland som skulle stå som värd för mötet och mötet skulle hållas i
Helsingfors 6-8 november, men det ställdes på grund av corona-pandemin.
Huvudsyftet med dessa möten är att knyta kontakter och inhämta och delge
information om vad som händer inom rasen inom de nordiska länderna. Samt få en
rapport om vad som sker inom korsningsprojektet.
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Aktivitetsombuden

Gotland 
Ungefär varannan månad genomförs lundehundspromenad med de numera fem
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
Fyra spontana tillfällen med lundehundspromenader har det blivit under året i
Gävleborg. Vi är då några stycken med våra lundehundar som går en runda på ca
6-8 km och våra hundar springer lösa och har roligt.

Mälardalen
I mitten på februari blev det lundehundspromenad i Södertälje. Med på turen fanns
förutom de fem hundarna och deras ägare, inte mindre än tre par som ville träffa
lundehund eftersom de blivit intresserade av rasen. Efter promenaden blev det
korvgrillning hemma i trädgården hos Eva Björklund Orendy.

En planerad träff 17 maj på Drottningholm fick tyvärr ställas in.

Småland
På grund av den rådande corona-pandemin så har vi inte haft mer en organiserad
aktivitet under 2020.

Vi sammankallade till en promenad den 22 augusti då vi hade ”Lundehundens Dag”
över hela Sverige. Naturligtvis höll vi alla säkerhetsavstånd med tanke på
smittorisken.

Vi var 19 hussar och mattar och 18 lundehundar som samlades utanför polishuset i
Växjö. Vi pratade samman oss och fotograferade och sedan startade promenaden. Vi
gick längs gågatan och när någon av oss blev stoppad av nyfikna flanörer stannade
vi alla för att visa våra hundar. Vi delade ut material om vår fina hundras till
intresserade. Vi fikade vid domkyrkan på svenska kyrkans café som vi brukar göra på
våra stadspromenader i Växjö. Efter fikat gick vi via torghandeln samma väg tillbaka.

Vi åkte sedan till Olle och Susannes gård i Gottåsa. Där anslöt ytterligare några
personer. Vi hade i förväg kontaktat domare Boo Lundström (han bor i Lenhovda 9
mil från Gottåsa) och han höll ett historiskt föredrag om lundehundarnas
härstamning, utveckling och egenskaper. Han bedömde också våra valpar (5 lundisar
och en samojed). Det var mycket bra och uppskattat. Vi var totalt 23 personer och 18
lundehundar.

Lundehundens Dag
Lördagen 22 augusti.2020 var det premiär för Lundehundens Dag, en aktivitet som är
tänkt att vara sista lördagen i augusti varje år. Det är ett sätt att marknadsföra och
visa fram rasen norsk lundehund. Aktiviteten hölls i tre städer - Stockholm, Växjö och
Lund - då ett gäng ägare med sina lundehundar gick en promenad i de centrala
delarna av städerna. Man delade ut broschyrer om vår ras till de som var nyfikna och
svarade på frågor. Se text ovan under Småland samt nr 3/4-20 av Lundehunden.
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Framtid
Vi kan se att klubben varje år får nya medlemmar, men dessvärre också tappar
medlemmar och därmed också intäkter. 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 vara medlem och stödja arbetet för att bevara rasen. Att öka
medlemsantalet är något som vi alla måste jobba mer med under året. Under 2021
hoppas vi att det också ska födas många valpar, rasen behöver många nya individer
och fler uppfödare.

Vi hoppas också att vaccineringarna av covid-19 nu kommer igång så att vi åter ska
kunna träffas på Lundehundsdagarna, aktivitetsträffar, i och kring utställningsringar
liksom på tävlingar och prov..

Vaxholm i mars 2021

Svenska Lundehundsällskapets styrelse

Cecilia Obitz Maria Karlsson
ordförande vice ordförande

Annika Ågren Carina Jansson Mimmi Eriksson
sekreterare ledamot ledamot

Olle Mårtensson Maria Hedström
suppleant suppleant
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