Verksamhetsberättelse 2021
Årsmötet ägde rum söndagen den 25 april 2021 via Google Meet med 28
medlemmar närvarande.
Verksamhetsberättelsen för år 2020 inklusive ekonomisk rapport godkändes
och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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Ordförande – Maria Ringdahl
vald tom 2021
Vice ordförande – Olle Mårtensson vald tom 2021
Sekreterare – Carina Jansson
vald tom 2021
Kassör – Susanne Gunnarsson
vald tom 2022
Ledamot – Mimmi Eriksson
vald tom 2022
Suppleant – Claes Eklund
vald tom 2021
Suppleant – Tove Schrödl
vald tom 2021
Likaså fortsatte de valda revisorerna att tjänstgöra ett år till enligt nedan:
Ingegerd Jansson och Monika Ekman (SSUK), valda på ett år.
Revisorssuppleanterna Lena Cederblad och Sofie Weibull, valda på ett år.
Även valberedningen har tjänstgjort under 2021. De är Cecilia Obitz (tom 2021),
Maria Hedström (tom 2021) och Annika Ågren (tom 2022). Cecilia Obitz är
sammankallande.
Maria Ringdahl tackade för förtroendet att leda SLS ett år framåt och övertog
ordförandeklubban och tackade mötesordförande Barbro Engman och
mötessekreterare Annika Ågren för ett förtjänstfullt värv under årsmötet. Därefter
delades följande utmärkelser ut.

Utmärkelser:
Årets Lundehund 2021 kunde inte genomföras eftersom nästintill samtliga
officiella utställningar och prov under året ställdes in av Svenska
Kennelklubben.
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Verksamhetsåret 2021
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Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer:
Avelskommitté

Tove Schrödl, Lasse Karlsson, Olle Mårtensson,
Maria Ringdahl, Ingbritt Viklund, Ursula Nyman &
Carina Jansson

RAS

Carina Jansson & Tove Schrödl

CUA

Maria Ringdahl & Carina Jansson

Hemsidan/webmaster

Ingegerd Jansson

Kartoteksförare i NKL:s databas

Cecilia Orbitz (utses av Norsk Lundehundklubb)

Rasinformatör

Styrelse

Redaktion/tidningen

Mimmi Eriksson, Olle Mårtensson, Claes Eklund,
Jonna Stigborg & Jörgen Midlander

Utställningsansvarig

Maria Ringdahl

Valphänvisning

Klubbens uppfödare erbjuds att gratis
annonsera på hemsidan www.lundehund.se

Aktivitetsombud
Gotland

Annika Ågren

Gävle

Maria Hedström

Småland

Olle Mårtensson & Maria Ringdahl

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju digitala styrelsemöten.
Styrelsen harvid 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 projekt kullen föddes i augusti 2014 ur en
kombination av norsk buhund och lundehund. Hittills har 68 projekt valpar fötts i
kombinationer lundehund/buhund, lundehund/isländsk fårhund och en kull med
lundehund/norrbottenspets.
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
Teknisknaturvetenskapliga 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”.
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Styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete i enlighet med klubbens stadgar
samt de uppdrag som årsmötet givit styrelsen.
BPH
Styrelsen föreslog på 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. 2021 har beslutade styrelsen att förlänga den till
31 december 2022 och för ev vidare förlängning årsvis efter uppföljning av
föregående beslut.
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Avelskommittén/RAS
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2021.
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 hösten/vintern har avelskommitté i samarbete med en Arbetsgruppen för
RAS jobbat med att uppdatera RAS. Uppdatering av RAS görs var 5: e år och
gjorde senast 2016.
RAS-dokumentet, (Rasspecifik avelsstrategi) är en handlingsplan för avel av norsk
lundehund. Dokumentet är uppfödarnas vägledning och den finns för nedladdning
på klubbens hemsida.
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 lundehund.
Avelskommittén har även anordnat ett uppfödarmöte:
11 personer deltog på det digitala mötet den 4 juli 2021.
Maria gick igenom inventeringen från våra medlemmar, som ska uppdateras i
RAS. Det pratade bland annat om ljudkänsliga hundar och vikten av socialisering
och miljöträning.
Vi pratade om RAS, som ska revideras, och att vi ska skriva lite i RAS om Giardia,
eftersom Giardia har liknande symptom som IL, och vikten av att utesluta Giardia
eller andra parasitsjukdomar.
Det var lite av varje som diskuterades på mötet, Herpes vaccination, valp priset,
att det behövs fler hundar i avel, både hanar och tikar.
Att vi avels kommittén ska skriva ihop informationsmaterial som man
somuppfödare kan använda till sina valpköpare, där information om
foder, vaccinationer, social träning, vikten av att låta sin hund gå i avel
mm. Detta informationsmaterial är påbörjat, men ska ut till våra
uppfödare så de fårtycka till om skriften.
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Hanhundslistan som finns på www.lundehund.se/uppfodare/hanhundslistan 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.
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Redogörelse för avelsarbetet
Antal födda valpar 2021 var 19, en minskning mot 2020 då 21 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 2021 registrerades totalt 27 (35) lundehundar i Sverige. Det föddes det 19
(21) valpar fördelat på 8 (6) kullar till dessa har 7 (8) tikar använts med 6 (7) hanar,
medeltalet valpar per kull låg på 2,3 (3,4) valpar. Av de 19 födda valparna var 8
hanar och 11 tikar.
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år. fem hundar har
importerats, 0 hanar och 5 tikar.
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,3 procent mot 0,8 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.
Tyvärr ställdes Stockholms Hundmässa in på grund av corona-pandemin under 2021.
Rasmontern är i vanliga fall en viktig del i marknadsföringen av norsk lundehund.
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Utställningsverksamheten
2021 kunde vi äntligen genomföra vår special, detta år blev det i Gottåsa utanför
Växjö hos Olle Mårtensson och Susanne Gunnarsson. Vi fick en regnig dag men
vi hade lika trevligt för det. Domare för dagen Karin Sjöholm Östlund. Det var två
valpar anmälda, två hanar i kryptklass, 16 hanar och 22 tikar. Totalt 42 stycken.
Det var även två uppfödarklasser som deltog. Det blev Eriksro Tuffa Victor som
återigen erövrade Bäst i rasen för andra året i rad, BIM blev Kung Sunes Kerstin.
BIR-veteran blev Lundeklippe Svarri och BIM-veteran Kung Sunes Lasse. BIRvalp blev Häggetorps Lunde Noelle. Bästa uppfödargrupp blev kennel Into the
wild.
Lundehundsracet gick också av stapeln och vilken succe! Flokeheims Rollo Of
Normandy tog guldmedaljen, Kung Sunes Kerstin fick silver och Into the Wild
Bonnie sprang in en bronsmedalj.
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 lundehund
anknytning.
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 som vanligt ut med fyra nummer under året.
Redaktionens ambition är att göra en tidning med mycket läsning, det ska vara
roligt och intressant att läsa Lundehunden.
På grund av redaktörens plötsliga avhopp fick tidningen en ny redaktör till
sista numret 2021. Redaktionen fick även några nya medlemmar eftersom
3 st. i gamlaredaktionsgruppen ville avgå efter sista numret 2021. Den nya
redaktionen arbetade riktigt bra ti
llsammans med de som fortfarande var kvar i december och fick till en fin tidning.
Det var dock inte lätt för oss kvarvarande att lära sig göra enpapperstidning då vi
var så nya på området. Det var även sista numret för formgivaren som hållit i
form/layout till tidningen under många år.
Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året medverkat i att fylla
Lundehunden med intressant läsning (Se Bilaga).
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Nordisk Lundehund Union (NLU)
Det nordiska mötet mellan klubbarna har blivit en årlig återkommande aktivitet.
2021 ställdes det in 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.

Aktivitetsombuden
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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
10 oktober var det Lundeträff i Åkeshov, Stockholm, med mkt lös spring, härlig
trollskog och god fika på Gateau vid Ängbyplan.
12 december vart det årliga adventsfikat hos Eva Lindroth. Förutom promenad och
fika med jättegoda lussekatter och smarriga kakor så var det även en
kunskapstävling. Vi var 19 stora tvåmeningar och en liten. 12 Lundehundar,
Tenterfield terrier, 1 tibetansk spaniel och 2 chihuahuor.
Småland
På grund av den rådande Corona-pandemin så har vi inte haft mer en organiserad
aktivitet under 2021
Lundehundens Dag
På grund av den rådande Corona-pandemin och vår special som sammanföll i
anslutning till Lundehundens dag så har vi inte haft mer en organiserad aktivitet
under 2021
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,
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Framtiden
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
2022 hoppas vi att det också ska födas många valpar, rasen behöver många nya
individer och fler uppfödare.
Vi hoppas också att pandemin släpper taget om oss och vi äntligen kan åter
samlas och träffas på Lundehundsdagarna, aktivitetsträffar, i och kring
utställningsringar liksom på tävlingar och prov.
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Karlstad i januari 2022

Svenska Lundehund Sällskapets styrelse

Maria Ringdahl
ordförande

Carina Jansson
sekreterare

Olle Mårtensson
vice ordförande

Susanne Gunnarsson
kassör, ledamot

Tove schrödl
suppleant

Claes Eklund
suppleant
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Mimmi Eriksson
ledamot
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