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 SNART har 2021 tagit slut!  
Redaktionen tackar Annika, Maria, 

Göran och Cecilia för ett långt och fint arbete med tidningen. 
Läs mera om deras arbete längre fram i tidningen. 

Till detta nummer av Lundehunden har vi en ny redaktör såväl 
som en ny redaktion.

Mitt namn är Mimmi Eriksson. Det ska bli kul och utmanande 
att som redaktör vara med och utforma tidningen tillsammans 
med övriga i redaktionsgruppen. Jag har alltid tyckt om att skriva 
och har under åren som medlem i föreningen skickat in några 
texter och artiklar till Lundehunden. Ett annat av mina intres-
sen förutom hundarna är att fotografera. Jag fotar mest våra egna 
hundar och våra två barnbarn. När barnen är hos oss är hundar-
na som gladast. Då blir det lek, mys och promenader. 

I detta nummer har den gamla och nya redaktionen hjälpts åt 
att göra tidningen. 
Vår nya redaktion består av: 
Ann-Christine, Mimmi Eriksson, redaktör 
Olle Mårtensson   Claes Eklund 
Jörgen Midander   Carina Jansson 
Jonna Stigborg. 

Vår ambition är att göra en lika fin och innehållsrik tidning som 
förut men med kanske några nya inslag. Tidningen behöver er, 
våra medlemmar, som skickar in bidrag och gör Lundehunden 
rolig och passar alla. Vi vill att den ska vara trevlig att läsa för alla 
målgrupper. Den ska vara läsvärd för våra utställare och tävlande 
i samband med den årliga utställningen men också för alla som 
bara är nöjda med att ta fina promenader med sina fyrfotade 
vänner. 

Vad minns jag från detta året som snart har gått? 
Störst var nog vår glädje över att vår lilla valp Tezzla kom till oss 
i januari. Hon livade verkligen upp oss alla efter Majas bortgång 
året innan. Idris fick en ny lekkamrat och Mio blev idolen för 
Tezzla. Minns också vår fina utställning i Gottåsa som blev så 
omtyckt. 

Läs vidare bland annat om: 
De avgående i redaktionskommittén
Luna blev viltspårschampion och gjorde eftersök på älg
Läs hur Olle och Susanne kände efter utställningshelgen i Gottåsa

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR  
ÖNSKAR REDAKTIONEN.

Trevlig läsning önskar redaktionen

Mimmi Eriksson, LuNdehuNdeNS nya redaktör, 
fotograferad av Jessica de Jong.



3Lundehunden nr4– 2021

Ur innehållet …

Omslagsbilden:  
Atle njuter i 
solnedgången. 
Lundetuvans Atle 
Stivsvingel.  
Ägare och  fotograf: 
Jonna Karlsson

 5 Tre månader senare...

 6 Så stora är prisskillnaderna 
  i djursjukvården

 7 ...när tiken går i avel 

 9 Morokulienträff 2022

 9 Årsmöte 2022

 10 10 minuter för ett  
  tryggare hundliv

 11 Första hjäpen

 12 Det blev 60 nummer på femton år!

 14 SLS-rutor

 15 Lundehundboka

 16 Nordiska utställningar 2022

 17 På älgjakt med Luna

 18 Uppfödarprofilen



Lundehunden nr 4 – 20214

Ordförandes ord …

19 7 7

  FONDE
N

  F
Ö

R  FRISKA  LUNDEH
UNDAR 

Stöd FoNdeN För  
FrISka LuNdehuNdar
Syftet med fonden är främst att bistå  

med medel till forskning till  
förmån för lundehunden.  

Det kan gälla IL, pseudopelade eller 
inom något annat område.

Även enskilda medlemmar kan  
söka bidrag ur fonden för en obduktion 

när hunden hastigt dött  
utan klar diagnos. 

Ansök hos ordforande@lundehund.se.
Fonden tar tacksamt emot penninggåvor,  

stora som små!
Bankgiro  5207-1594
Swish  123 156 17 03

Märk inbetalningen med
»Fonden« och ditt namn. 

Eventuellt överskott vid lotterier, 
försäljning av kaffe vid klubbens  

träffar etc går till fonden. 
Du som uppfödare eller avelshundsägare  

kan också bidra genom att skänka en 
summa per valp. Eller skänk en slant till 

minne av avliden hundkamrat.

Meddela vart Dina valpar hamnar på
www.lundehund.se

Använd blanketten Reg valpköpare 
som du hittar under Uppfödarfliken

Nya medLemmar
som hälsas hjärtligt välkomna till SLS

Jennifer Wallenius, Göteborg
Kristin Vestin, Bureå

 HEJ PÅ er där ute i höst- eller vintermörkret! När 
denna tidning landar i er brevlåda vankas det jul 

runt knutarna. Vi hoppas att kunna fira jul något mer tillsammans 
med nära och kära än vad vi har fått göra se senaste två åren. 
Detta år har minst sagt varit omtumlade. Efter årsmötet blev det 
ett stort skifte i styrelsen, där de flesta av oss är helt nya. Vi har 
kämpat på bra och genomförde bland annat en otroligt trevlig 
och välorganiserad helg i Gottåsa. Det är också första gången vi 
planerar för en gränsträff med vår norska grannklubb de två sista 
dagarna i juli nästa år i Morokulien, vilket är väldigt spännande. Nu 
i december blir det, som ni säkert noterat, tyvärr ingen Stockholms 
hundmässa där vi brukar delta och visa upp och informera om vår 
ras. Detta får vi nu göra på andra sätt i stället, via sociala medier 
eller liknande. 

Under hösten har vi jobbat med att uppdatera vårt RAS dokument. 
Vi har idéer om mycket och tänker under det kommande 
året försöka att anordna fler trevliga träffar och spännande 
medlemsmöten. Men vi vill såklart gärna ha in era synpunkter och 
tips på vad ni vill få ut av ert medlemskap i klubben, så hör därför 
av er till någon i styrelsen! 

Tyvärr har det varit ett år av förlust för många. Jag själv har förlorat 
en av mina lundehundar i kampen mot IL, endast 2,5 år gammal. 
IL är en grym sjukdom som kräver mycket av både hunden och 
hundägaren. Den suger musten ur en. Även om det är en sjukdom 
som är grym så väger lundehundens personlighet upp det mycket, 
det är därför vi håller på med denna underbara ras. 

Nu blickar vi framåt mot en härlig jul och nyår och hoppas på att 
2022 kommer bli ett superbra år! Vi planerar inför årsmöte den  
3 april, vi planerar såklart för gränsträffen i Morokulien, vilket ska 
bli jätteroligt att anordna tillsammans med den norska klubben.
Passa på och köpa kalender för 2022 och sponsra SLS! 

Vi i styrelsen önskar er alla en underbar jul och ett smäll-fritt nyår!

Maria Ringdahl, ordförande
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Tre månader senare…

– Visst var det mycket arbete, planeringen startade re-
dan vid årsskiftet. Pandemin gjorde att tidpunkten flyt-
tades fram och det var kanske bra för det gav oss mer 
tid. Jag tog sedan ledigt från jobbet under fem veckor 
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Lundehunden behöver dig…
…som har något att berätta om lundehunden – roligt, intressant, tänkvärt, 
tips, erfarenheter etc. – redaktionen väntar på ditt bidrag!
Skriv ner, ta en bild och skicka till redaktion@lundehund.se

… dvs i slutet på november träffar vi på nytt Susanne och Olle i Gottåsa. Det har alltså gått 
en tid sedan helgen den 28:e och 29:e augusti. Det var då som föreningens träff och den 
fina utställningen gick av stapeln på den stora ängen bakom den anrika huvudbyggnaden. 
Nu ligger ängen blötfuktig och vi beklagar att vi inte valt gummistövlar då vi vandrar över 
den och småpratar med Olle och Susanne om deras reflektioner efter mötet.
Text Jörgen Midander

innan för att hinna med allt, det var mycket detaljer att 
tänka igenom och förbereda, berättar Olle.

Allt avlöpte egentligen som planerat och det 
berodde sannolikt på det gedigna förberedelse-
arbetet och den genomtänkta logistiken. Utöver 
hela styrelsen så var också kompisar till värdpa-
ret engagerade.

Uppemot hundratalet personer kom tillsam-
mans med 61(!) lundehundar. Den fina ängen 
erbjöd inte bara plats till utställningen utan 
också utrymme till ett stort antal husvagnar, 
husbilar och personbilar.

Arrangörerna kunde redan under träffen 
fånga upp flera positiva kommentarer och det 
har man fått höra även senare.

Olles och Susannes »Gottåsa« var ett bra val 
för träffen då fastigheten erbjöd gott utrymme 
och lokaler som lämpade sig väl (Caféet i mang-
elboden inte att förglömma!).

- Vi var lite trötta omedelbart efter utställning-
en och innan anspänningen släppte men med 
lite perspektiv och distans till arrangemanget så 
känns det mycket bra, avslutar Susanne och Olle.

Susanne med Truls 
och Olle.
Foto: Annika Nygren



Lundehunden nr 4 – 20216

Västmanland är det län som har högst prisläge på djursjukvård i Sverige, medan Skåne ligger 
lägst i landet. Det visar en kartläggning av publika priser gjord av 2288 – Djurens vårdguide.
Text: Veterinärmagazinet. Fotograferad patient: Lix. Foto: Carina Jansson

Många djurägare kan uppleva utbudet av olika vårder-
bjudanden och veterinärkliniker som överväldigande, 
skriver 2288 – Djurens vårdguide i ett pressmed-
delande. Därför har man kartlagt 651 veterinärklini-
kers publika prislistor, vilket motsvarar en stor del av 
samtliga kliniker i Sverige. Sju vanliga behandlingar för 
hund och katt ingår i den totala genomsnittskostnaden 
per klinik.

Kartläggningen visar att det i samma län skiljer 15 
procent mellan de lägre och högre priserna för jämför-
bar vård. Prisskillnaderna mellan olika delar av landet 
är klart större. Västmanland toppar listan och har högst 
prisläge. Där ligger den totala genomsnittskostnaden 
per klinik på 16 435 kronor. På andra och tredje plats 
kommer Jämtland och Stockholm. Skåne ligger lägst 
av samtliga län. Där ligger genomsnittskostnaden per 
klinik på 13 128 kronor. Prisskillnaden mellan Skåne och 
Västmanland är 3 325 kronor eller 25 procent.

Länen med högst genomsnittlig  
kostnad per klinik:

Västmanlands län 16 453 kronor
Jämtlands län 15 391 kronor
Stockholms län 15 375 kronor
Västernorrlands län 14 922 kronor
Östergötlands län 14 407 kronor
Länen med lägst genomsnittlig kostnad per klinik:
Skåne län 13 128 kronor
Värmlands län 13 163 kronor
Blekinge län 13 318 kronor
Kronobergs län 13 384 kronor
Jönköpings län 13 600 kronor

– Vår kartläggning visar att kliniker erbjuder vård 
till olika pris beroende av geografiskt läge och typ av 
klinik. En mindre klinik på landsbygden kan rimligtvis 
erbjuda lägre pris än ett större djursjukhus i en storstad. 
Vi vill agera som en hjälpande hand för djurägare och 
påvisa dessa skillnader för att man ska kunna avgöra 
vilket vårdval som passar sin specifika situation och 
geografiska läge, säger Max Adler, vd på 2288 – Djurens 
vårdguide.

Källa: 2288 – Djurens vårdguide, som är ett helägt 
dotterbolag till videoveterinärtjänsten FirstVet.

Så stora är prisskillnaderna
i djursjukvården

kartläggning:
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Foto: Tove Schrödl

… när tiken går i avel 
aVElSkOMMittÉn

–  Avelshundar, inhemska eller importerade till Sverige, 
måste vara registrerade i SKK eller i en annan FCI-god-
känd kennelklubb för att kunna användas i avel.
–  Att gå på utställning och få en bedömning på sin 
hund är bra, men absolut inget krav.
–  Lär känna tikens löpcykel, hur de beter sig och om de 
blöder, vissa tikar blöder väldigt lite eller inget alls. Tips 
är att ta progesterontest när tiken har löpt i 7 dagar. 
Veterinären kan då säga när tiken går in i höglöp.
–  Uppfyller hundarna hälsokraven? Både tik och hane 
måste vara kliniskt friska. Detta avgör ägaren eventuellt 
i samråd med veterinär eller med avelskommitten. En 
hund kan användas i avel även om den varit sjuk, bara 
den är frisk vid tidpunkten för parningen. Är du osäker 
kontakta veterinär eller avelskommitten.
–  Vilka krav ställs på tiken? Tiken ska vara minst 18 
månader vid parning. Tiken får inte paras första gången 
om hon är över sju år om hon inte tidigare har haft en 
valpkull. Tik över 7 år måste alltid veterinärbesiktigas 
före parning och intyget bifogas till registreringsansö-
kan. En tik får inte ha fler än fem kullar. En tik får bara 
paras på två löptillfällen efter varandra om ålder, kondi-
tion, antal valpar och löptidsintervallen innebär att det 
inte blir en alltför stor belastning för henne. Om hon 
har två kullar under loppet av ett år ska det gå minst 12 
månader innan nästa valpkull föds.
–  Undvik att använda samma kombination mer än en 
gång, detta för att bredda avelsbasen.
Hitta tänkbara partners. Använd Norsk Lundehund 
Klubbs databas på nätet. Det är ett mycket bra ställe att 
börja sökningen i, lundehund.no 
Avelskommitten kan hjälpa till med att ta fram kontakt-
uppgifter till hanhundarna.

Inavelsgraden berättar hur nära släkt två hundar är med 
varandra. Man kan finna inavelsgraden till en tänkt 
kombination genom att använda Norsk Lundehund 
Klubbs databas eller SKKs avelsdata. Inavelsgraden i 
en kombination ska inte överstiga 2 procent på fem 
generationer.
–  Hur väljer jag hane? Om det är möjligt, ska man för-
söka hitta en hane som är bra på de områden där tiken 
har svagheter.
–  Skriv parningsavtal innan parning. Det finns att 
skriva ut på SKK.
–  Dräktighet och valpning: Läs på eller gå en kurs, SKK 
har uppfödarkurser. Uppfödaren till din tik eller annan 
uppfödare kan hjälpa dig. Det är bra att ha en mentor.  
–  När valparna är 5 veckor så registrera valpkullen på 
SKK, detta görs via nätet.
När valparna är 8 veckor ska de veterinärbesiktigas, 
chipmärkas och vaccineras. Besiktningsprotokollet får 
inte vara äldre än 7 dagar när man säljer valpen.
–  Klubben rekommenderar ett valppris, se aktuellt pris 
på hemsidan. Med valpen skall följa: ett köpeavtal. OBS! 
Båda exemplaren av köpeavtalet måste underskrivas av 
båda parter.
–  Försäkring. Du bör teckna en dolda fel-försäkring för 
din valpkull. Den gäller i tre år.
–  Efter försäljning. Gå in på SLS hemsida och fyll i 
blanketten Anmäla valpköpare för att rapportera vart 
dina valpar har flyttat.
–  Mer finns att läsa på Klubbens hemsida under fliken 
uppfödare och kom ihåg-lista.

Avelskommittén
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God jul 
och 

Gott nytt år!
LYCKÖNSKNINGAR FRÅN

OSS T ILL  ER  ALLA

FLOKEHEIMS KENNEL

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

www.delsbostintans.se
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40ÅR

gränsträff och utställning  
i Morokulien 30–31 juli 2022  

tillsaMMans Med  
norsk lundehund klubb  

Boka redan nu in helgen 30 – 31 juli nästa år för gränsträff och dubbelutställning  
i Morokulien.

NLK har sin utställning på lördagen den 30:e med domaren Christen Lang. 

SLS har sin utställning på söndagen den 31:e med Hans-Åke Sperne som domare.

En gemensam middag kommer att hållas efter utställningen på lördagen. 

Via Morokuliens infocenter kan du få tips om var du kan boka boende. Vi rekommen-
derar att du är ute i god tid eftersom det säkert blir många som kommer.

( hemsida: www.morokulieninfocenter.com  &  mejl: moro@eda.se )

Campingarna närmast utställningsplatsen ligger på norska sidan och heter:

Montebello camping  ( www.montebellocamping.no ) +47 62 83 72 33

Morokulien camping  ( www.morokuliencamping.no ) +47 62 83 52 80

Mera information kommer i början på nästa år.

        Hjärtligt välkomna!

I skrivande stund är det inte bestämt om mötet skall hållas digitalt eller fysiskt,  
vi ber att få återkomma i ärendet senare – Styrelsen Svenska Lundehund sällskapet

ÅrsMöte i svenska lundehundsällskaPet 
 koMMer att hÅllas söndagen  

den 3 aPril 20221 9 7 7
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Boromir Tezzla Turfaxe, Tezzla. Foto Mimmi Eriksson

I oktober 2021 släppte SKK ännu en e-tjänst till dig som hundägare... Om du har en SKK-registrerad hund  
kan du snabbt och enkelt ägarregistrera den på webben. Det kostar ingenting, tar mindre än 10 minuter att 
göra och kan betyda att du och din hund snabbare får återse varandra om hunden skulle springa bort. 

10 minuter för ett tryggare hundliv

Så här gör du – 3 StEg
1.  Logga in på Mitt SKK med mobilt BankID. Är du 

osäker på om du redan har ägarregistrerat din hund 
kan du titta under rubriken »Mina hundar«.

2.  Om din hund inte finns syns under »Mina hundar« 
går du vidare till »Digital ägaranmälan« i menyn.

3.  Fyll i hundens registreringsnummer och information 
om dess ID-märkning och skicka sedan in anmälan.

OBS! Om du vill anmäla en hund som inte är 
registrerad hos SKK (till exempel en blandras) använ-
der du en blankett. Det gäller också om du vill registre-
ra ett ägarbyte för en hund som redan finns DjurID.se, 
Svenska Kennelklubbens ägarregister. Du hittar mer 
information och blanketter på SKK:s hemsida under 
DjurID.se – SKK:s ägarregister.

uppfödarE –  
tipSa dina ValpköparE!

Att skicka in sin ägaranmälan via webben är för många 
ett smidigt alternativ, så tipsa gärna dina valpköpare 
om det! Svenska Kennelklubbens hantering av ärendet 
går också mycket snabbare när anmälan skickas via 
webben.

Har man inte mobilt BankID kan man självklart fort-
farande använda blanketten som kommer tillsammans 
med registreringsbeviset. 

Varför Ska jag ägarrEgiStrEra 
Min hund?

DjurID.se är Svenska Kennelklubbens ägarregister som 
innehåller information om cirka 950 000 hundar. Det 
finns flera anledningar till att din hund också bör finnas 
med: 
+  Om hunden oturligt nog skulle springa bort går 

den att spåra till ägaren via det registrerade ID-
numret. DjurID.se har öppet dygnet runt för 
bortsprungna hundar och katter. Polisen har egen 
inloggning till registret. DjurID.se finns även på 
Facebook, både för bortsprungna hundar och katter.

+  Om en hund skulle springa bort vid resa inom Eu-
ropa är DjurID.se kopplat till Europetnet, som är en 
europeisk databas. Där kan man söka på chipnum-
mer samt hitta information om vilket register hunden 
är registrerad i och på så sätt få kontakt med ägaren.

+  Genom ägarregistreringen bidrar du till att öka kun-
skapen om hundar. Forskare, rasklubbar och andra 
har möjlighet att komma i kontakt med ägare och 
lära sig mer om hundars hälsa och beteende.

+  Som ägare kommer dina uppgifter synas på SKK:s 
e-tjänst Hunddata om du har valt att publicera dina 
personuppgifter på SKK:s webbplatser.

+  Vid avel eller utställning/prov utomlands kan en 
ägarregistrering i DjurID.se vara ett måste.

Källa: Svenska Kennelklubben, 2021-11-05
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+ FÖRSTA HJÄLPEN +

Det är alltid obehagligt när ett djur skadar sig och som 
djurägare blir man illa berörd och kan hamna i ett lind-
rigare chocktillstånd. Men för att kunna ge hunden för-
sta hjälpen är det viktigt att behålla lugnet och hämta 
hjälp om det är möjligt, det är säkrare och tryggare att 
vara två personer som hjälps åt.

+ Börja med att bedöma faran, situationen måste vara 
säker för dig som människa så att du inte riskerar 
att skada dig själv eller utsätta hunden för ytterligare 
faror, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurför-
säkring.

+ Börja med att kontrollera hundens andning, stoppa 
eventuell blödning och hjälp hunden om den ham-
nat i chocktillstånd.

Så här StOppar du En blödning
+ Sprutande och pulserande klarröd blödning innebär 

artärblödning som kräver tryckförband.  
Lägg bandage med en hårt rullad kompress eller lik-
nande mot såret och tryck tills blödningen upphör. 
Se till att förbandet stoppar blödningen, men inte 
snör åt blodtillförseln. Lätta tillfälligt på förbandet ca 
var 20:e minut. Kontakt veterinär för bedömning av 
vidare behandling.

chOck
+ Symtom på chock kan vara bleka slemhinnor, svag 

och ytlig puls, samt oregelbunden andning. Hunden 
får kalla öron och tassar. Hantera hunden varsamt 
och prata lugnt till den. Håll hunden varm under 
skyndsam transport till veterinär.

Om ett akut olycksfall skulle vara framme under jul- och nyårshelgen är det viktigt att veta hur 
du kan rädda din hund. De flesta hundägare vet inte hur de ska göra om hunden drabbas av ett 
hundslagsmål eller blir påkörd. Här bjuder Agria Djurförsäkring på första hjälpen råd som kan 
vara avgörande för hunden.  
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40ÅR
Hjälp oss…
att uppdatera vårt medlemsregister.  
Vi planerar att med viss regelbundenhet skicka ut ett infoblad från styrelsen via mejl.  
Därför uppskattar vi om ni vill meddela er aktuella mejladress till vår sekreterare,  
sekreterare@lundehund.se

Tack på förhand! 

hjärt- Och lungräddning –  
för MEdElStOra hundar

Om hunden inte har någon puls och/eller andning - 
försök att ge den en akut hjärt- och lungräddning. 

Så här gör du:
+ Lägg ned hunden på höger sida på ett stadigt under-

lag, kontrollera att luftvägar är fria, dra ut hundens 
tunga och räta ut nacken försiktigt.

+ Knäböj nära hundens rygg och placera händerna på 
bröstkorgens nedre del.

+ Tryck ner bröstkorgen, men akta revbenen.  
Ta inte i för hårt på små hundar.

+ Tryck ca 30 gånger med en ungefärlig hastighet på 
80–100 kompressioner/minut.

+ Växla sedan till att göra två inblåsningar.  
Sträck djurets hals, forma munnen runt djurets 
nos och blås in luft så bröstkorgen reser sig.

+ Upprepa till andningen och pulsen fungerar.  
Om det inte sker inom 5 min kan det vara tveksamt 
att fortsätta.

+ Transportera hunden till veterinär så snart som  
möjligt.

Läs mera på: www.agria.se
Ett tips är att i förhand ta reda på om din närmaste 
veterinärklinik har öppet under helgerna.
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Efter femton år som redaktör för Lundehunden är det tid att kliva av. 
Femton väldigt roliga och emellanåt slitsamma år för att få fram artiklar 
och bilder för att fylla varje nummer med förhoppningsvis intressant  
läsning. Det har häpnadsväckande nog blivit 60 nummer av  
Lundehunden under alla dessa år!
Text: Annika Ågren.

Det var någon gång under hösten 2005 som det över-
raskande telefonsamtalet kom. »Kan inte du ta hand 
om tidningen Lundehunden tillsammans med Maria 
Hedström och Åsa Englund?«

Den som frågade var Anneli Rosenberg, kennel Er-
iksro på Åland. Ett halvår tidigare hade jag köpt en valp 
av henne och hon visste att jag jobbade som journalist 
i Gävle. Eftersom Maria också bodde i Gävle och Åsa 
strax utanför tyckte Anneli att det var en strålande idé 
att vi tre skulle ta över tidningen. 

Maria hade jag träffat någon gång bara, Åsa kände 
jag inte. Men vi satte i gång med att göra julnumret 
2005. Då var tidningen i A4-format och innehöll mest 
pressmeddelanden och kritiker. Kanske någon enstaka 
artikel från en hundägare och texter från danska uppfö-
dare, de senare inte helt lätta att förstå.

Året efter övergick vi till det behändigare C5-
formatet. Alla sidor var i svart-vitt förutom omslaget 
och mitt-uppslaget. Vi hade helt enkelt inte råd med 
fler färgsidor. Vi hade turen att få trycka tidningen hos 
Gävle kommuns föreningstryckeri.

Efter drygt två år försvann Åsa från redaktionen, 
men Maria och jag var kvar.

De första nio åren gjorde vi allt utom att trycka 
tidningen – raggade texter, skrev själva artiklar, gjorde 
layouten och när tidningen var tryckt, brukade jag eller 
Maria hämta kartongerna med tidningar på kommunen 

och så träffades vi hemma hos någon av oss och stop-
pade tidningen i kuvert, satte på tryckta namnlappar och 
klistrade frimärken på ca 200 kuvert. Sista åtgärden var 
att ta kartongerna med tidningar till posten och lämna 
in dem.

2011 slutade jag att jobba och familjen flyttade till Got-
land och tidningsproduktionen följde med mig. Första 
uppdraget var förstås att hitta någon som kunde trycka 
tidningen. Hittade ett privat litet tryckeri, som inte på 
långa vägar hade samma tryckkvalitet som vi varit vana 
vid, men det fick duga. Nu var jag ensam om att klistra 
på namnlappar och frimärken på närmare 200 kuvert.

2014 på hösten gjorde Göran Eklund entré och då tog 
vi ett jättekliv mot en professionell tidning. Göran var 
grafisk formgivare (och förstås ägare till lundehunden 
Lava från Maria, Kung Sunes kennel). Han gjorde en 
ny layout och design av tidningen i A4-format och alla 
sidor skulle vara i färg!

Vi gjorde offertförfrågan till flera tryckerier. Det 
visade sig snabbt att det endast fanns ett tryckeri som 
kunde komma ifråga – Strands tryckeri i Lindesberg 
(ägarna hade förstås en lundehund från Cecilia, kennel 
Utsiraz). 

Klubben fick ett fantastiskt rabatterat pris på tryck-
ningen plus att tryckeriet ombesörjde hela utskicket till 
medlemmarna. Äntligen slut på kuvert- och frimärks-
slickandet!

Det blev 60 nummer på femton år!  

Annika Ågren och Stina! Maria Hedström och Kerstin! Cecilia Obitz och Flickra! Göran Eklund och Lava!
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När första numret av den »nya tidningen« kom ut 
2015 fick vi mycket gott betyg av medlemmarna både 
inom och utom landet. Det kändes otroligt roligt att 
jobba med tidningen, gensvaret från medlemmarna i 
form av texter och bilder var också bra.

Sen dess har Göran, Maria och jag varit de som arbe-
tat med tidningen, på senare år kom även ordförande 
Cecilia med i redaktionen och var ett utmärkt boll-
plank med sitt gedigna hundkunnande och nätverk.

        
Men allt har sin tid. Nu har det gått femton år och 
eftersom varken Cecilia, Maria eller jag sitter i styrelsen 
längre så säger vi tack och adjö, så även Göran som har 
gått vidare inom en ny bransch.

Så här såg vårt första nummer av  
Lundehunden ut 2005!

2015 blev den en proffsig tidning….och årets nr 3 blev vår sista Lundehunden!

Svenska Lundehundsällskapets medlemstidning

nr 3 – 2021

Lundehunden
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Göran Eklund och Lava!

 

Lundehundskalendern 2022
DEN PERFEKTA JULKLAPPEN!
Lundehundskalendern 2022 är fylld med härliga hundbilder.  
En kalender att ge bort eller att ha på väggen hemma.
En kalender kostar 150 kr inkl porto, 2 kalendrar kostar 250 kr inkl porto och  
3 kalendrar kostar 350 kr inkl porto.

Du kan beställa kalendern hos: ledamot1@lundehund.se skriv »kalender« i ämnesraden.
Betalning görs till klubbens bankgiro 5207–1594 eller Swish 123 156 1703

Glöm inte skriva vart kalendern ska skickas 
och vad betalningen avser.  
Skickas efter betalning är mottagen!

Svenska Lundehundsällskapets  
kalender 2022 är sponsrad av  
STRANDS GRAFISKA
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SLS-rutor  

MEra blankEttEr på Vår hEMSida 
lundEhund.SE

Blanketterna heter Anmälan avliden hund 
och Anmälan ägare av hund. Om du använ-
der dig av dessa blanketter skulle det hjälpa 
oss mycket när vi i höst ska göra lunde-
hundsinventeringen. Denna inventering gör 
klubben vart tredje år. 

titta in rEgElbundEt  
på Vår fina hEMSida.

Här ligger nyheter och även annat intressant.

 Titta på den häftiga videon om Lundehun-
den som är skapad av Eva Bjöklund

 Här finns bl.a alla våra blanketter, tex för 
att  anmäla medlemskap i klubben.

 Vår Lundehundsfolder, som man kan skri-
va ut, vika och sen dela ut till intresserade av 
rasen. Kanske ta med när ni har några träffar.

 Titta även under Uppfödare, där finner ni 
hanhundslistan och tillgängliga hanar för avel. 
m.m.

 

prEnuMErEra på En lOtt  
Och Stöd klubbEn!

Genom att prenumerera på Folkspels Bingo- 
eller Sverigelott kan du sponsra Svenska 
Lundehundsällskapet om du anmäler dig som 
prenumerant på lotter? Som prenumerant stö-
der du klubben med 6 kr per Sverigelott eller 
13 kronor per Bingolott så länge du prenume-
rerar och du får dina lotter hem i brevlådan.
   Beställ din prenumeration på nedanstående 
länkar beroende på vilket typ av lott du väljer.

http://www.sverigelotten.se/prenumeration/
stod-din-forening 

http://www.bingolotto.se/prenumeration/
stod-din-forening 

 

lundEhundhalSbandEn
Nu har vi äntligen våra fina unika Lundehund-
halsband till försäljning igen. 
   Halsbanden finns i storlekarna tik och hane 
och du beställer dom via formuläret på lunde-
hund.se
Pris 275 kronor inklusive frakt inom Sverige.

 

nytt från nOrSk lundEhund klubbS databaS
Sedan en tid tillbaka kan du inte själv ändra uppgifter om dina hundar direkt i »Norska Databasen«, 
alla ändringar måste göras genom att du fyller i formuläret “Meld inn informasjon om hunden din” 
eller om du är inloggad i databasen »lägg inn opplysninger«. Ändringen har gjorts för att säkerställa 
informationen i databasen. Du kan också kontakta eller mejla uppgifter till Norsk Lundehund Klubbs 
representant i Sverige Cecilia Obitz på registratornlk@lundehund.se eller använda dig av de  
blanketter som finns på klubbens hemsida lundehund.se 
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Lundehundboka
Lundehunden är kanske den »norskaste« av alla 
norska hundraser, med en mycket gammal historia 
och tradition längs norska kusten. Det är också en 
av världens mest speciella hundraser, med sina sex 
tår på alla fyra tassar och dess unika smidighet. 
Norge ansvarar för att förvalta denna ras, som är 
utrotningshotat.

Lundehundboka tar sig an rasens historia och kustkulturens  
betydelse. Samtidigt ger boken en introduktion av lundehun-
dens skötsel och vård, och är väl lämpad för alla som är intres-
serad av rasen. För dig som vill skaffa lunnehund eller vill bli 
uppfödare av rasen kommer boken att ge viktig information. 
Lundehundboka bidrar förhoppningsvis till att väcka intresse 
för lundehunden så att flera skaffar en, och kanske bidrar till 
rasens räddning genom att avla på sina lundehundar. 

Inbunden bok, 256 sidor, med många fina bilder.
Pris 540 kr inkl. frakt inom Sverige.

För att beställa boken gå in på vår hemsida:  
www.lundehund.se  Klicka vidare till shop, där ni finner 
bl.a. boken. Längst ner på sidan hittar ni länk till  
beställningsblanketten.

’ 

Önskar 
DDRREEAAMM  HHIIPPPPOO 

www.dreamhippo.se 

God jul & Gott nytt år! 
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nordiska utställningar för  
lundehundar 2022

finland 
15 januari, Lahti mässcentrum, Finland. Domare Jari Partanen, Norge

sverige/ norge 
30 juli Norsk Lundehund klubb, Morokulien. Domare Christen Lang

31 juli Svenska Lundehundsällskapet, Morokulien. Domare Hans-Åke Sperne 

sverige 
24 april SSUK, Västerås, domare ej utsedd

3 juli SSUK, Borås, domare ej utsedd

10 september SSUK, Höganäs, domare ej utsedd

15 oktober SSUK, Sundsvall/Timrå domare ej utsedd,  

danMark
5 mars Skensved, Danska Spidshundeklubben, domare Carsten Birk 

2 april Bredsten, Danska Spidshundeklubben, domare Morten Matthes

21 maj Kvaerndrup, Danska Spidshundeklubben, domare ej utsedd 

20 augusti Fuglebjerg, Danska Spidshundeklubben, domare Radovan Lysák, Tjeckien

21 augusti Fuglebjerg, Danska Spidshundeklubben, domare Monika Milian, Polen 

8 oktober Hedensted, Danska Spidshundeklubben, domare Birgitta Svarstad, Sverige 

26 november Vissenbjerg, Danska Spidshundeklubben, domare John R. Walsh, Irlan
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2 Vuosikirja 2020 

Kannessa: Moonheim Kalles Esmeralda & Koviks Enastående Ester, kuva: Hanna Autio 

vuosikirja © Suomen Lunnikoirayhdistys ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lunnikoira.fi 

Materiaalit: Niina Eskelinen & Eija Keskinen 
Taitto: Niina Eskelinen 
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Allt följer den väletablerade rutinen med tystnaden som 
då och då bryts av kommunikationsradions knastrande 
och så lite avlägset gråhundarnas skall. Men så plötsligt 
hörs ett annat slags skall, mycket gällare och ivrigare 
än det vanliga. En för älgjakten ovanlig hund skymtas 
intensivt spårande. Jovisst är det en lundehund, det är 
Luna!

Så skulle berättelsen om Luna mycket väl kunna 
börja. Anne-Mari och Peter Tönnsen i Ekshärad har 
tidigare haft jakthundar och i avsaknad av dom så 
föreslog Peter att de skulle prova att spåra med den då 
tio månader gamla Luna (Lundetuvans Gry Silkeselje). 
Sagt och gjort, paret läste på lite om viltspår och sen 
gick Peter ut i skogen och lade ett spår med blod och 
rådjursklöv. Luna gillade det direkt och sedan tränade 
man vid flera tillfällen.

Efter en tid startade Luna på anlagsprov för viltspår 
vilket hon klarade och fick godkänt. Efter ytterligare 
träning fick Luna gå vidare och starta på viltspårprov. 

Det blev totalt fyra starter vid olika tillfällen vilket re-
sulterade i tre fina 1:a pris. Lunas Svenskt Viltspårcham-
pionat var därmed säkrat.

Tillbaka till den tidiga morgonen i skogen. Med 
Peter tätt bakom sig spårar Luna vidare i det nu riktiga 
älgspåret, för detta är det verkliga provet på hennes 
skicklighet. Hon klarar det jättefint och när hon så når 
fram till den imponerande stora älgen, som ligger där 
i gläntan, visar hon ingen rädsla. Man kan tänka sig att 
hon känner stolthet och nu börjar faktiskt solstrålarna 
att värma lite.

Fortsättning följer när Luna blir två år då Peter avser 
att ansöka om att gå den aktuella utbildningen vid poli-
sen för att därmed bli ett registrerat eftersöksekipage.

Anne-Mari och Peter kan varmt rekommendera att 
sökträna med Lundehundar. Luna tycker det är jättero-
ligt och det gör även husse och matte Tönnsen.

På älgjakt med Luna  
Det är tidig morgon, dimman ligger fortfarande tät i sänkorna men svaga solstrålar 
börjar tränga in mellan granstammarna. Älgjakten är i full gång i Värmlandsskogen. 
Text: Jörgen Midander (med info från Anne-Mari Tönnsen). Foto: Peter Tönnsen

Luna under lyckosam träning i viltspår med rådjursklöv. Liten men stolt hund tillsammans med stor älg.
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hur kOM dEt Sig att du  
SkaffadE lundEhund?

2013, när Clara bara var en valp, träffade vi Malin och 
hennes lundehundsvalp Rally. Jag och Clara blev för-
älskad i den underbara lilla hunden. Rally och Malins 
andra hund fungerade inte tillsammans så Rally spen-
derade mycket tid med mig. Clara och Rally blev oskilj-
aktiga och då Malin bestämde sig för att omplacera 
Rally, var det ett självklart val att hon skulle flyttatill oss. 
Det är som om var Rally som valde oss. Jag är väldigt 
glad över de åtta åren som jag tillbringat med den här 
hunden, det finna ingen mer underbar, charmig och 
älskvärd hund. Det var mitt första möte med lundehund 
och efter det så var jag fast och hundarna bara förökade 
sig från en till tre bara så där, i ett nafs.

hur längE har du  
Varit uppfödarE?

Mitt kennelnamn blev godkänt i januari 2017 och min 
första kull med en tik och en hane kom 2019. Jag har 
gått massor av kurser och utbildningar. Min dröm har 
alltid varit att starta en kennel och föda upp hundar.

Varför hEtEr kEnnEln  
drEaM hippO?

Hippo är namnet på min första lundehund jag köpte 
och dream betyder dröm och eftersom det är min 
DRÖM så blev det Dream Hippo. Jag blev väldigt glad 
när FCI godkände mitt kennelnamn på första försöket.

hur naMngEr du kullarna?
Jag hittar på olika teman för mina kullar. Jag älskar att 
hitta på valpnamn och det ska vara lite roliga men inte 
hur konstiga som helst. Hittills har jag haft en Goa kull, 
en Bakelse kull och en Choklad kull. Min sista valp fick 
heta Ella Kikat

Uppfödarprofilen  
»Jag älskar att fota och hålla på med mina hundar, att vara uppfödare är en dröm 
som blivit sann«, säjer Carina Jansson, Dream Hippos kennel. Carina, bor i lägenhet 
i Karlstad tillsammans med en vuxen son och sina tre hundar Clara, en blandras 
bordercollie/tax på åtta år, lundehund systrarna Hippo och Lix på fem år. Hon har 
planer på att i januari flytta in i familjens sommarstuga i Hova och göra om den till 
åretruntboende.
Text och foto: Carina Jansson och Malin Sjöström.

Carina och Super Magic’s Fancy Moon »Hippo« ©Malin Sjöström
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hur VäljEr du hanE  
till dina tikar?

Det är viktigt för mig är att hanen har ett bra tempera-
ment och en bra mentalitet. Jag vill ha en orädd, glad 
och pigg hane. Jag kontrollerar genetiken bakåt hos 
hanen och tiken och naturligtvis att inavelsgraden är 
låg. Ett absolut villkor är att han är frisk. Det är också 
en fördel om hanen bor hyfsat nära sen får han gärna 
vara mörk i pälsen.

hur SEr ValparnaS  
uppVäXtMiljö ut? 

Valparna bor med mig i sovrummet de första tre veck-
orna sen flyttar de in i vardagsrummet på dagarna men 
sover fortfarande i sovrummet på nätterna. De utsätts 
för alla ljud som finns i ett hem. När de är ungefär fyra 
veckor gamla träffa de dom andra hundarna här hem-
ma förutsatt att deras mamma tycker det är okej. Jag 
leker med valparna och det blir mycket mys också. Vi 
tar bilturer till skogen och stranden så dom får springa 
runt och undersöka lite nya miljöer och samtidig som 
de få lite bilträning. Några grannar med och utan barn 
hjälper till och leker och mysa med valparna så de även 
får träffa andra personer också.

har Valparna Varit SVårSålda?
Absolut inte. Jag får mänga av mejl från intresserade. Jag 
vill att mina potentiella valpköpare ska komma på besök 
minst en gång så jag får en känsla för personen. Jag går 
mycket på magkänslan när jag väljer. Hur jag upplever 
att de är med mina hundar när de hälsar på är viktigt. 
Sen vill jag också att de berättar om sig själva och hur de 
har tänkt igenom detta med att skaffa valp. Jag uppmanar 
också alla mina valpköpare att låta hunden gå i avel och 
betonar hur viktigt det är för rasens överlevnad.

har du planErat näSta kull?
Ja jag kommer att para Lix vid nästa löp, tror det blir i 
december eller i januari.

har du haft kOntakt  
MEd andra uppfödarE?

Ja, jag pratar ofta med flera uppfödare.
Det är bra att ha dessa kontakter så att vi kan hjälpa 

varandra, utbyta råd och ha trevliga hundmöten. Jag 
tycker att »lundehundsmänniskor” i allmänhet är trevliga 
och väldigt hjälpsamma, det är som en enda stor familj. 
Det är alltid kul att ses på hundutställningar och hund-
träffar och få en trevlig stund tillsammans med andra 
lundehundar och deras ägare. 

Dream Hippos Goa Neo och Dream Hippos Goa Nellie ©Carina Jansson 

Carina, Super Magic’s Fancy Star »Lix«, Clara, Super Magic’s Fancy Moon »Hippo« ©Malin Sjöström 



Returadress: 
Svenska Lundehundsällskapet
c/o Mimmi Eriksson
Ovanåker 109
824 74 Delsbo

Adressändring:
www.lundehund.se/medlem

Från oss alla, till er  alla
en riktigt

God Jul o Gott nytt år!


