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Verksamhetsplan 2022 

De övergripande uppgifterna som Svenska Lundehundsällskapet ska arbeta med 
står inskriven i klubbens stadgar och innefattar att klubben ska skapa bästa 
möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att: 

● Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar

● Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka
för utvecklingen av dressyr och praktiskt bruk av denna.

● Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess
fostran, utbildning och vård.

● Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse
för hundägaren och hundägandet.

● Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och
hundägaren och hundägandet.

Styrelsen 
Styrelsen i Svenska Lundehundsällskapet ska ha minst fyra protokollförda 
styrelsemöten samt kalla till årsmöte som enligt stadgan ska hållas innan 
maj månads utgång. 
Styrelsen ska också utse representanter som deltar i möten anordnade av 
SSUK. Samt senast sex veckor innan SSUK fullmäktige anmäla om Svenska 
Lundehundsällskapet avser att delta på årets fullmäktige och i sådant fall anmäla 
utsedd delegat/er och dennes suppleant. 
Styrelsen ska vara öppen och lyhörd för medlemmarnas idéer och i möjligaste 
mån uppfylla önskemål som gagnar och utvecklar klubben. 
Styrelsen har som målsättning att under året kalla till minst ett digitalt uppfödarmöte. 

Övrigt 
Klubben kommer att kontinuerligt utbilda och fortbilda våra klubb funktionärer, 
arbeta för ett ökat medlemsantal i Svenska Lundehundsällskapet samt fortsätta 
arbetet med att få i gång aktivitets- och kontaktombud runt om i landet. 

Klubben kommer att stå värd för gränsträffen i Morokulien med en officiell 
utställning 31 juli 2022 tillsammans med Norsk Lundehund Klubb som har sin 
utställning 30 juli. 

Styrelsen kommer att verka för att pengar samlas in till Fonden för friska 
lundehundar för att användas för rasens bästa. 
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Verksamhetsplan 2022 för SLS kommittéer 

Avelskommittén 
Arbeta med insamling och sammanställning av uppgifter om våra hundar, såsom 
bett, tår, sjukdomsbild mm samt efter tillstånd från hundägaren registrera dessa 
uppgifter i NLK:s databas för norsk lundehund. 
Sammanställa och uppdatera listan över hanar som finns tillgängliga i avel. 
Hålla sig informerad om hur arbetet fortgår med de olika informationsmaterial som 
NLK arbetar med. 

Kontaktpersoner i Avelskommittén 
Sedan 2022 är IngBritt Viklund, Lars Karlsson och Tove Schrödl kontaktpersoner 
för medlemmarna när det gäller frågor om avel. Deras kontaktuppgifter står på 
hemsidan under fliken Avelskommitten. 

Anordna föreläsningar 
Under 2022 ska vi anordna så att medlemmarna får ta del av en eller två 
föreläsningar. Detta kan ske digitalt eller som fysiskt möte. 

Anordna uppfödarmöte/medlemsmöte 
Vi kommer att ha ett digitalt uppfödarmöte/medlemsmöte där vi ska ta upp RAS 
dokumentet, där vi i avelskommitten kan berätta om nya reviderade RAS och 
svara på frågor, vi vill också ha ett digitalt möte där vi går igenom Norska 
databasen, och hur man använder den. 

Informationsblad till valpköpare 
Avelskommitten har gjort ett informationsblad till valpköpare med information om 
olika saker som är viktig för valpköparen att få. Det innehåller information om 
foder till valpen, vaccinationer, vikten av socialisering och miljöträning mm. 
Informationsbladet kommer vi att lägga på hemsidan som hjälp till de uppfödare 
som önskar att använda sig av det. 

Tik och hanhunds brev 
För att fler hundar ska gå i avel så kommer avelskommitten att börja skicka ut 
ett brev en gång per år till tik- och hanhundsägare. 

Där vi skriver att deras hund är värdefull och behövs i aveln, och berätta hur vi i 
avelskommitten kan hjälpa nya uppfödare och ägare till hanar som ska gå i avel. 

Valphänvisning och omplacering 
Klubben kommer fortsätta att ha avgiftsfri valphänvisning på hemsidan för 
medlemmar och verka för att så många som möjligt annonserar sina valpar där. 
Verka för att fler lundehundsägare ställer sig till förfogande när det är folk som är 
intresserade av att få träffa lundehundar i hemmiljö. 
Att i möjligaste mån bistå de ägare som av någon anledning måste omplacera 
sin lundehund. 



16 

Redaktion/tidningen 
Vi vill med hjälp av klubbens medlemmar göra fylliga och intressanta tidningar som 
passar alla. Den bör ha ett innehåll som är varierande. Tidningen Lundehunden ska 
ges ut med 4 nummer per år. 

Rasinformation 
Delta om intresse finns hos medlemmarna med en informativ rasmonter på 
Stockholms Hundmässa och lämna information om rasen och klubben till dem som är 
intresserade av Norsk lundehund. 
Även anordna för de som vill lundehundspromenader runt om i Sverige för att utöka 
kännedom om vår ras. 

Utställningsverksamhet 
29–31 juli 2022 har SLS gemensamma Lundehundsdagar med Norsk Lundehund 
Klubb i Morokulien, där SLS står som värd för den gemensamma middagen. Vår 
utställning äger rum söndagen och NLK arrangera sin utställning på lördagen. 
Domare är Hans-Åke Sperne och på Norsk Lundehundklubbs utställning Christen 
Lang. 

Hemsidan www.lundehund.se 
Vi fortsätter att hålla hemsidan uppdaterad och levande med hjälp av det som 
händer i klubben och med medlemmarnas bidrag. 

Facebook 
Att fortlöpande lägga ut information till medlemmarna via klubbens facebookkonto. 

Aktivitetsombud 
Verka för att engagera fler lokala aktivitetsombud som kan ordna lokala 
aktivitetsträffar och vara kontaktperson för medlemmar och de som är 
intresserade av Norsk lundehund samt att verka för att det skrivs om träffarna i 
tidningen och på hemsidan. 

Lundehundens Dag 
Verka för att sista lördagen i augusti få medlemmarna att delta i aktiviteten 
Lundehundens Dag, för att marknadsföra och visa fram rasen norsk 
lundehund. 

http://www.lundehund.se/
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Nordiskt och internationellt samarbete 
Att fortlöpande delta i Nordisk Lundehund Unions informationsmöte. 

Utbildning 
Skicka våra klubb funktionärer på den utbildning som klubben kan behöva för 
sin fortsatta verksamhet. 

Domarkonferens 2022 
Den planerade SSUK:s domarkonferens i oktober 2020 blev inställd på grund av 
corona-pandemin. Den är flyttad till 29–30 oktober 2022. Till konferensen är 
domarkompendiumet uppdaterat och inlämnat till SSUK. Domare Hans-Åke Sperne 
är kontrakterad som presentatör av norsk lundehund. 


