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Ordförande har ordet 
Jag vill börja med att på Svenska Lundehunds Sällskapets vägnar tacka Birgitta Blomqvist för hennes tid 
som ordförande och för allt jobb som hon har lagt ner i klubben och säker kommer att fortsätta lägga ner. 

Jag vill också tacka för förtroendet jag fick av årsmötet att som ordförande i SLS leda organisationen vidare 
in i framtiden. Eftersom jag är ganska ny ”lundehundsfan” tänkte jag kort presentera mig. 

Jag heter Cecilia Obitz och bor med min familj, man och tre tonårssöner samt två lundehundar Erla (Erle) 
och Trollis (Aspheims Trollunge), på Resarö som ligger i Stockholms skärgård cirka åtta km från 
sommarstaden Vaxholm. 

Jag har haft hund under större delen av mitt liv, men då har det alltid varit större hundar närmare 
bestämt Berner Sennen. Man kan säga att jag fått dem med ”badvattnet” eftersom jag har en syster som 
föder upp Berner Sennen under kennelnamnet Odenhills. 
I familjen har vi även haft en del andra hundraser som schäfer, irish soft coated wheaten terrier och 
Appenzeller Sennenhund. 
Men nu kan man säga att jag hittat ”min ras”, den unika speciella lundehunden. 

Jag skulle därför vilja tillägna ett särskilt tack till ”Tanja” (Obrima´s Nanna) med husse och matte för att ni 
tog er tid att prata med oss den där sommarkvällen för fyra år sedan då vi av en händelse träffades på en 
kvällspromenad i Vaxholm. Man kan säga att ni är orsaken till att jag sitter här idag som ordförande i 
Svenska Lundehunds Sällskapet! 

När det här skrivs så har vi kommit en bit in i juni och vi har haft vår inofficiella utställning på Waxholms 
Brukshundklubb med tjugo anmälda hundar för domare Patric Ragnarson. Jag tror och hoppas att alla 
som deltog kände sig nöjda med dagen. Något man inte kunde klaga på i alla fall var vädret, strålande sol 
med en liten fläktande vind och ca 25 grader varmt, ja det kanske var lite för varmt för våra lundehundar. 

En del intresserade av vår ras hade också hittat ut till Vaxholm och ett par jag pratade med hade bara följt 
hänvisningsskyltarna med ”Lundehundsutställning” och var helt fascinerade av våra hundar, kanske får vi se 
dem med en lundehund i framtiden. 

Anki och Jörgen Karlsson från Sundsvall sken i kapp med solen då de tog hem både BIR-valp med Amber 
och BIR-pokalen med Mountjoy Vilda Ville. Dessutom vann Eriksro Mirakel Ladyn Tass-pokalen, ägare till 
”Lady” är Birgitta Andersson, Ankis mamma, det kan man kalla storslam. Stort grattis till er alla. 

Nästa år, 2007, kommer Svenska Lundehunds Sällskapet tillsammans med Norsk Lundehund Klubb hålla 
en officiell cert-utställning i Morokulien 
den 27-28 juli, mer information 
kommer, men planera in detta i 
almanackan redan nu. 

 
Sverige står som värd den 27 juli och 

Norge den 28 juli, certifikat delas ut från 
respektive land. Alla hundar är välkomna att 
delta båda dagarna på utställningen. 

 
Cecilia Obitz 

 
 
 
   

 
 
             Birgitta Blomqvist med tackblomma. Foto:Sophie       Weibull 
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Den heta utställningen i Vaxholm 
Det var varmt, mycket varmt den där junilördagen i Vaxholm när Lundehundsällskapet hade sin 
inofficiella utställning. Precis så solig och varm som resten av sommaren skulle bli, men det visste vi 
ju inte då. 
Där fanns 20 anmälda lundehundar med vidhängande mattar och hussar. Alla samlades och flämtade i 
den lilla skugga som fanns. Ringsekreterare Elin Muller satt under tälttakets skugga, domare Patric 
Ragnarson däremot befann sig större delen av dagen i den soliga ringen och bedömde med en aldrig 
sinande entusiasmhund efter hund. 
Vi höll till hos Vaxholms brukshundklubb och det var vår nyvalda ordförande Cecilia Obitz med familj 
som såg till att allt flöt som smort hela dagen. 
Det var inte bara lundehundsägare som fanns på plats, det dök även upp några intresserade som sett 
skyltningen och blivit intresserade och nyfikna på rasen. 
 
 

     Alla som kunde sökte skuggan under utställningsdagen i Vaxholm. Foto: Sophie Weibull 
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Svenska Lundehundsällskapet 
Inof utst 2006-06-17 
Plats: Waxholm 
Domare: Patric Ragnarsson 
Ring sekr. Elin Müller 

Valpklass 4–6 mån hanar 

1A. Eriksro Fantastic Bull s34093/2006 f. 20051219 
e.Mountjoy Yviga Yngve u. Silversounds Gee-Gee 
uppf Anneli Häggblom, Åland äg. Chatarina Widlund, Karlstad 
Mycket trevlig hanvalp, utm helhet. Välformat typiskt kilformat huvud, välplacerade och 
välburna öron. Utm ögon, bra nosparti, bra hals. Normala vinklar fram o bak. Stram rygg, 
välformad bröstkorg, väl plac o väl buren svans. Utm ben typiska tassar med väl 
utvecklade tår o trampdynor. Utm päls, bra färg. Rör sig med typiska vevande steg fram 
till, bra steglängd o stil. Utm temp, Har idag en testikel! Välvisad! 
1 HP BIM valp 

Valpklass 6–9 mån hanar 

1. Eriksro Super-Sonny s69449/2005 f. 20051030 
e, Skreppengs Tommy Tiger-Gutt u. Cliffhanger Elois of Eriksro 
uppf Anneli Häggblom, Åland äg. I Larsen o L Dingsten, Enköping 
7,5 mån mycket trevlig hanvalp, Bra prop. Välformat huvud med typisk kilform. 
Välansatta och välburna öron. omvänt saxbett, Utm nosparti o vackra ögon med typ 
uttryck. Bra hals, Normala vinklar fram o bak. Stram rygg, välformad bröstkorg, 
Passande benstomme, bra tassar o tillr utvecklade tår fram borde ha bättre bak. 
Välansatt o välburen svans. Lovande päls bra färg. Härligt temp. Rör sig med typiska 
vevande framsteg, bra stil. Har tyvärr endast en testikel, Välvisad! 
1 

Juniorklass 9–15 mån hanar 

2. Eriksro Luriga Ludwig s28459/2006 f 20050418 
e. Skreppengs Tommy Tigergutt u. Mountjoy Ultra Eriksro 
uppf Anneli Häggblom, Åland äg. Annika Ågren, Gävle 
Bra proportioner, välformat maskulint kilformathuvud, välplacerade o välburna öron. Bra 
ögonfärg en aning runda i formen. Omvänt saxbett, bra nosparti, Bra hals, normala 
vinklar fram o bak, stram rygg, Välformad bröstkorg, Passande benstomme, Typiska 
tassar med tillr utvecklade tår. Väl ansatt o buren svans, Bra pälskvalite o färg. Rör sig 
med typiska vevande framben, utm temp Välvisad! 
1HP BH-2 
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Unghundsklass 15–24 mån hanar 

3. Aspheims Trollunge s11503/2005 f. 20040802 
e. Lövheims Bevrast u. Obrima´s Geira 
Uppf Ann-Marie Graendsen, Norge äg. Cecilia Obitz, Vaxholm 
Utm typ, Bra prop, Välformat mask huvud med typisk kilform. Välburna o välplac öron. 
utm ögon med typisk färg. Oregelbundet bett. Utm nosparti, Bra päls normala vinklar 
fram o bak. Stram rygg. Ngt tunn i bröstkorge som dock har bra form. Bra ben, typiska 
tassar, tillr utv tår. Välansatt o välburen svans. Bra pälskvalite men i dagen ej i bästa 
pälskondition. kunde bjuda lite mer på sig själv. Rör sig med typiska steg. 
Vänligt temp, Välvisad! 
2HP 

4. Två Kronors Berra s63607/2004 f. 20041001 
e. Ingo u, Två kronors Arns Sissel 
uppf Annika o Sonja Kroon, Falköping äg. Sofie Weibull, Lögdeå 
Utm helhet. Välformat typiskt kilformat huvud. Utm ögon, aning lågt ansatta öron som 
dock är välburna. Omvänt saxbett, bra nosparti, bra hals, tillr vinklar fram.stram rygg, 
Välformad bröstkorg, Väl ansatt svans som dock kunde bäras mer öppen. passande 
benstomme, Typiska tassar, tillr utv tår, kunde haft bättre utv tår vänster bak. Bra päls o 
färg, utm temp, Välvisad! 
1HP 

Öppen klass 15- hanar 

5. Dykebos Tune Mikkelsberg s21889/2002 f. 20020811 
e. Mostertunets Mikkel u. Obrimas Fortuna 
uppf Kerstin Dykesteen Refvem äg. Viola Trolin, Vaxholm 
Hane på den större sidan men med goda prop. Maskulint typiskt kilformat huvud. Bra 
öron väl ansatta, bra ögon, Tångbett, Bra nosparti med typisk konvex nosrygg. Bra hals, 
Lite rak skuldra, Normala vinklar bak, Stark rygg, Välformad rejäl bröstkorg. Passande 
benstomme, Typiska tassar, Kunde ha lite bättre utv tår, i synnerhet höger fram o bak. 
Bra pälskvalite, välburen svans. Utm temp, rör sig med utm steg. Välvisad! 
1 

6. Pigunetts Ärlig-Lunde s37900/2001 f. 20010528 
e.Pluto u. Pigunetts Victoria-Lunde 
uppf Pia o Gunilla Aspegren, Norrköping äg. Sofie Weibul, Lögdeå 
En aning korta prop. välformat mask. kilformat huvud. Fina ögon. Välburna öron, 
Omvänt lite snett saxbett. Fin hals, Normala vinklar fram o bak. Stram rygg. Välformad 
bröstkorg, Välansatt o buren svans. passande benstomme. Kunde ha haft bättre utv tår 
runt om. Utm päls o bra färg. Rör sig med typiska vevande framsteg. Utm temp. 
Välvisad! 
2 
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Championklass hanar 

7. SUCH FINUCH Eriksro Sensuella Frej s38446/2002 f.20000731 
e.Lyngåsens Minus u.Silversound Ella-Cinderella 
uppf Anneli Häggblom, Åland äg. Sirpa Juslenius 
Utm stl o typ. Välformat typiskt kilformat huvud. utm ögon. Välplacerade o valburna öron. 
saxbett. Bra nosparti. Stram hals o rygg. Välformad bröstkorg. Passande benstomme. 
Bra tassar. Tillr utv tår runt om. Välburen svans. rör sig med typiska steg. Bra temp, 
Välvisad! 
2HP BH3 

8. SUCH Lövheims Dvalin s11034/2003 f. 20020909 
e.Obrimas Karo u. Lövheims Audhumbla 
uppf. Gerd haugen, Norge äg. Bo Johnsson, Örebro 
Utm prop på den större sidan. välform mask huvud med typisk kilform o typ välvd skalle. 
Välplacerade öron. utm ögon. Oregelbundet bett. Typ nosparti med konvex nosrygg. Fin 
hals. harmoniskt vinklad fram o bak. Stram rygg. Välformad bröstkorg. Välansatt o buren 
svans. Passande benstomme. Typiska tassar med bra utv tår. Rör sig med typiska 
vevande framstego bra stil. Bra pälskvalite med ej i bästa kondition. Välvisad! 
4HP BHR 

9. SUCH Mountjoy Spralliga Sune s41244/2002 f. 20020614 
e.Amled u. Silversound Gee-Gee 
uppf Monica Jansson, Spånga äg. Maria Hedström, Gävle 
Utm typ o stl. Välformat mask. huvud. Välplac öron. Bra ögonfärg men en aning runda. 
Typ konvex nosrygg. Oregelbundet bett. Bra hals, harmoniska vinklar fram o bak. Stram 
rygg Välformat bröstkorg. Passande benstomme. Typiska tassar, välutv tår fram tillr bak. 
Utm päls o färg. Välburen svans. Rör sig med typiska steg. Utm temp. Välvisad! 
3HP BH4 

10. SUCH Mountjoy Vilda Ville s51554/2003 f. 20030823 
e.Tja Tirs Viljar u. Silversounds Gee-Gee 
uppf Monika Jansson äg. Ann-Christin Karlsson, Sundsvall 
Utm typ ostl. Väformat maskulint huvud. Välplac öron. Typ ögonform o färg som ger ett 
typiskt uttryck. Fin konvex nosrygg. oregelbundet bett. Bra hals. Harmoniska vinklar. 
Stram rygg o välformad bröstkorg. Passande benstomme. Typiska tassar. Kunde ha 
bättre utv sporrar bak. Bra fram. Utm päls o färg. Välburen svans. Rör sig med utm steg. 
Välvisad! 
1HP BH1 BIR 

Valpklass 4–6 mån. tikar 

11. Amber s22580/2006 f. 20060216 
e. Aspheims Trollunge u. Erle 
uppf Cecilia Obitz Vaxholm äg. Ann-Christin Karlsson Sundsvall 
Mycket tilltalande tikvalp, utm proportioner, Välformat huvud med typisk kilform. 
Välplacerade o välburna öron. Vackra ögon. valpbett, Ljuvligt uttryck. Bra hals, 
harmoniska vinklar fram o bak. Stram rygg. Välformad bröstkorg, passande benstomme. 
Typiska tassar, välutvecklade tår fram, tillräckliga bak. Välburen svans, lovande päls o 
färg. Utm temp. Rör sig med utm stil o typ steg. 
1HP BIR valp  
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12. Amira s22581/2006 f.20060216 
e. Aspheims Trollunge u. Erle 
uppf Cecilia Obitz, Vaxholm äg. Elin Müller, Sollentuna 
Utm typ o proportioner. Välformat typiskt kilformat huvud. Väl ansatta ej ännu stadiga 
öron. Utm ögon. Valpbett. Fint uttryck, bra hals, harm vinklar fram o bak. Välformad 
bröstkorg, passande benstomme, Typiska tassar med fina välutvecklade tår fram, tillr 
bak. Utm päls o bra färg. Välburen svans. Rör sig med bra steg men har en liten 
tendens att bli överbyggd i rörelse idag. Utm temp, Välvisad! 
2HP 

Valpklass 6–9 mån tikar 

13. Leinstadshågens Tilde s67921/2005 f. 20050927 
e. Mikkel Rev av Vinterskogen u. Ålvisheims Isrid Kongsmoster 
uppf Rita Daverdin äg. Stina Sigmundsson, Stallarholmen 
Tilltalande tikvalp, utm proportioner, saxbett, Välformat typ kilformat huvud. Välburna o 
välplacerade öron. Utm ögon, Fint nosparti med fin konvex nosrygg Bra hals, 
harmoniska vinklar fram o bak. Stram rygg, välformad bröstkorg, Välansatt o buren 
svans. Passande benstomme. Typiska tassar kunde vara lite bättre utv tår vänster fram. 
Lovande päls. Bra färg, rör sig med bra stil o typiska vevande fram steg. Utm temp, 
Välvisad! 
1 

Unghundsklass 15–24 mån tikar 

14. Huldra Av Vintreskogen s60764/2005 f. 20050221 
e. Ålvisheims Illuge Skald u. Frida 
uppf Ingvild Espelien Norge äg. Maria Hedström, Gävle 
Utm typ o stl. Omvänt saxbett. Välformat kilformat feminint huvud. Fin skalle. Välplac o 
välburna öron. Fina ögon. Bra hals. Harm vinklar. fram o bak. Stram rygg. Välformad 
bröstkorg. Passande benstomme. Borde ha bättre utv tår fram, bra bak. Ngt låg 
svansansättning. Rör sig med typ vevande steg. Utm päls o färg. Välvisad av sin unga 
handler! Utm temp. 
2 

15. Tassan s16030/2005 f. 20050214 
e. Mountjoy Sprallige Sune u. Molly 
Uppf Åsa Englund, Karlsholmsbruk äg Karin Zelmerlööw, Saltsjö.Duvnäs 
Lite på den större sidan. Välformat feminint huvud med typisk kilform. Välansatt o 
välburna öron. utm ögon med typ färg. Fint uttryck. Oregelbundet bett. Bra hals. 
Normala vinklar fram o bak. Stram rygg. Välform bröstkorg. Passande benstomme. 
Typiska tassar fram med tillr utv tår. 5 tår vänster bak. Bra päls o färg. Välburen svans. 
Rör sig med typiska steg. Utm temp. Välvisad! 
1 
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Öppen klass 15- tikar 

16. Boromir Tekla Trollfaxe s55221/2003 f.20030924 
e.Pluto u. Boromir Målfrid Månfaxe 
Uppf Siv Kvarnström, Fjärdhundra äg. Dns 
Utm typ Välformat typiskt kilformat huvud. Välburna öron. Fin ögonfärg men ngt runda i 
formen. Bra konvex nosrygg. Omvänt saxbett ngt snett. Bra hals, tillr vinklar fram 
normala bak. 
Stram rygg, Välformad bröstkorg. Passande benstomme. Typiska tassar. men kunde ha 
bättre utv tår på vänster fram. 5 tår vänster bak. Ngt låg svansansättning. Kunde ha en 
öppnare svans. Härligt temp. Rör sig med typ steg. Välvisad! 
2 

17. Eriksro Mirakel Ladyn s66522/2004 f. 20030822 
e.Trofast Av Vinterskogen u. Sweet Lady Luci 
uppf. Anneli Häggblom, Åland äg. Birgitta Andersson, Hässelby 
Saxbett, Utm stl o typ. bra prop. utm välformat fem huvud med typisk kilform. Välburna 
öron, fina ögon o bra nosparti. Fint uttryck, Bra hals, Harm vinklar fram o bak. Stram 
rygg. Välformad bröstkorg, Passande benstomme, Utm tassar med välutv tår runt om. 
Bra päls! Bra svans. Rör sig med typiska steg, utm temp. Välvisad! 
1HP BT2 (Bästa tassar) 

Championklass tikar 

18. INT & NORD FINUCH Boromir Målfrid Månfaxe s20104/1999 f. 990302 
e. Boromir Hugo Hrimfaxe u. Linesvikens Saga 
uppf Siv Kvarnström, Fjärdhundra äg. Dns 
Utm typ o stl. Saxbett, Välformat fem huvud med typ kilform. Välburna öron. Bra ögon o 
fin konvex nosrygg. Bra hals. Normala vinklar fram o bak. Stram rygg. Välformad 
bröstkorg. Passande benstomme. Typ. tassar bra välutv tår, Bra pälskvalite o färg. Bra 
svans. Rör sig med typ. vevande framben o stil. Utm temp. Välvisad! 
1HP BT1 BIM 

19. SUCH Nora N10432/2000 f. 20000511 
e. Tass u. Lita 
Uppf Kjell Öivind, Norge äg. Karin Berg, Bålsta 
Utm typ ostl. Välformat fem huvud med typ kilform. Välburna öron, vackra ögon med typ 
uttryck. Fin konvex nosrygg. Saxbett. Bra hals. Harmoniska vinklar fram o bak, Stram 
rygg, Välformad bröstkorg som idag bär på lite väl mycket vikt. Passande benstomme, 
Typiska tassar med tillr utv tår fram, kunde vara bättre vänster bak. Rör sig med typiska 
steg. Välburen svans, utm temp. Välvisad! 
2 BT3 
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Patric Ragnarsson med t v Anki Karsson och Mountjoy Vilda Ville, BIR, och 
Siv Kvarnström med Boromir Månfrid Månfaxe, BIM. 

 
 
 

Så här tyckte domare Patric Ragnarson: 
 

”Till att börja med vill jag tacka för förtroendet att få döma er utställning i 
Waxholm. Det är alltid lite speciellt att få döma specialer och i synnerhet som jag 
inte heller är auktoriserad på er härliga ras (ännu i vart fall) så kändes det 
väldigt hedrande och ett uppdrag jag sett mycket fram mot! 

 
Dagen var en av sommarens allra första och varmaste dagar och antalet hundar 
var dryga 20-talet. 
Det kändes extra roligt då det helgen innan på Europa Winner Dog Show i 
Helsingfors var dryga tiotalet hundar anmälda. 
En mycket gemytlig stämning tycktes råda sett från insidan av ringen med glada 
människor och hundar som jag hoppas njöt lika mycket av dagen som vad jag 
gjorde. 

 
Dagen började sedvanligt med valpar och det var en fröjd att få gå igenom 
dessa! Härlig kvalitet med sunda och korrekt byggda valpar med fina 
temperament. Såvitt jag tolkat standarden så var de särdeles lovande. 
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Jag hoppas att hanvalpen får ner sin testikel då han borde kunna ha en lysande 
framtid. Bästa valp blev en tikvalp som redan förde sig på utmärkt manér. 
Vältränad och välvisad förde hon sig på ett utmärkt sätt där hon verkligen kunde 
visa sina stora förtjänster. Lycka till framöver! 

 

De vuxna hundarna tyckte jag överlag hade en mycket god kvalitet. Jag går inte 
närmare in på detaljer på specifika hundar utan där hänvisar jag till mina 
kritiker, som jag försökte formulera på ett så noggrant sätt som möjligt. 
Tack till mina fantastiska ringsekreretare som gjorde att arbetet flöt väl i ringen 
och starkt bidrog till den trevliga stämning som rådde. 

 
Mitt generella intryck av hundarna var en slående typlikhet, med bra pälsar och 
färger. Korrekta huvuden och uttryck. De flesta med bra svansar och typiska 
rörelser. Tassarna och tårna i synnerhet varierade en del och är ju väldigt 
specifika för rasen och det är ingen lätt ras att döma som jag ser det. Detaljer 
som på en del andra raser är helt felaktiga är helt korrekta på lundehunden, till 
exempel rörelserna. 

 
Sist men inte minst så hade alla ett underbart trevligt temperament. Denna 
detalj som vi lever med varje dag och som är av absolut största vikt. Vi har ju 
hundarna som sällskap och då är temperamentet oerhört viktigt för att hunden 
ska vara till behag. 

 
Mina vinnare var jag mycket nöjd med och som båda hade de för rasen så 
önskvärda detaljerna. Båda var mycket välgående och välbyggda. 

 
Stort tack till er alla som förgyllde min dag. En dag jag kommer att hålla i minnet 
för lång tid framöver. Som jag nämnde tidigare är jag ej auktoriserad på denna 
trevliga ras, men jag har med stort intresse läst dess fantastiskt intressanta 
historik och självklart dess standard. 

 
Jag är tacksam för att klubben tillsände mig ert fina raskompendium innan 
uställningen, den kompletterar ju standarden på ett mycket förtjänstfullt sätt.
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En säregen hund på Lofoten 
Lofoten, Vaeröy, klippön ytterst på Lofoten kan bjuda på spännande upplevelser. Vid 
ett tidigare besök berättade man om ett övergivet ”fiskevär” Måstad, som låg under 
ett högt fågelberg. 
Då man en gång övergav bosättningen, beroende på att hamnen var för grund för en 
nyare tids större båtar, stannade ändå ett par, fiskehövidsmannen Monrard 
Cristiansen och hans hustru, en originell bekantskap som man kallade för den sista 
vikingen genom hans vägran att flytta från den ensliga boplatsen. 

Monrard hade mycket att berätta, men främst var det deras hundar som intresserade oss då man 
sjövägen skjutsade oss dit. 
Ett par småskällande spetshundar gömde sig under husgrunden och tittade nyfiket fram. Det var den 
utrotningshotade lunnehunden som här vid fågelklippan Måstad överlevt sedan vikingatiden eller längre 
och anpassat sig för fångst av lunnefåglar, både för egen och människors överlevnad. 

 
Det är ett exempel på den ekologiska utvecklingen på samma sätt som, enligt Darvin, skedde på 
Galapagosöarna. Enligt uppgift kan den ha funnits på Island där också lunnefågeln funnits. Denna 
häckar i jordhålar i rasbranter som finns i fjällen. 

 
Lunnehunden gräver sig in i dessa och 
för detta har tassarna utvecklats 
med en tå mera än alla andra raser. 
Den kan också veckla ihop ytterörat 
för att skydda sig från nedrasande 
jord och grus. 

 
Ytterligare en egenhet som skiljer 
lunnehunden från andra raser är 
bettet, den saknar en eller två tänder 
i båda käkarna. Om detta är för att 
lättare kunna bära ett ägg i munnen 
kan man bara spekulera. 
Fågelfångsten med hundar existerar 
inte längre. 
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Då jag något år senare reste till Vaeröy hade jag kamera och 
bandspelare med mig. Den gången blev det en lång promenad 
över fjäll och längs stränder för att med god tid få lyssna till 
Monrard som berättade om faror på havet, äggsamlandet i 
fjällbranterna och örnen som det var skottpengar på men som 
man fångade med händerna vid fångstplatserna man kallade 
”örnhus”. 
På den resan fick jag träffa en kvinna som kunde berätta om 
när hon som flicka var med om att följa hundarna på fjället. 
En bra lunnehund kunde under en sommarnatt fånga ett stort 
antal fåglar. Flickorna som följde med på jakten stoppade 
fågelns huvud under en livrem och bar på det viset fångsten 
utför branterna till boplatsen vid havet. 
– Innan vi kom ner satt vi oss en stund och vilade. Vi fick inte 
lägga oss förrän vi plockat av de mycket värdefulla dunen, 
berättade kvinnan. 
Hon menade att en bra hund kunde vara så bra som en ko om 
den fångade mycket fågel.
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Den livsstil som formade människorna på de otillgängliga klippöarna, är nu bara ett minne. Jag är 
tacksam över att ha fått träffat några och ta del av deras berättelser. De är nu borta, hundarna höll 
på att få samma öde. 
Ett par intresserade människor i Sydnorge lyckades få en valpkull från Måstad på Vaeröy. Olyckligtvis 
fick de valpsjuka under krigsåren då inga botemedel fanns att få. De fick nya hundar från Vaeröy – som 
var vid liv då de sista på Vaeröy dog ut. En växelverkan på detta sätt räddade rasen. Jag fick veta att 
dessa hundar inte skulle få föras ut ur landet. 
Ändå ska de nu finnas i vårt land och beskrivs som en livlig och trevlig sällskapshund. Tydligen har de 
namnet kvar. I deras gener finns ändå driften att överleva som fågelhundar också i människans tjänst 
sedan urminnes tid. 
Bertil Jakobs 

 
 
 
 

Fotnot: Denna artikel publicerades i slutet av december 2005 i Avesta Tidning. 
Resorna som Bertil Jakobs berättar om ägde rum på 60 och 70-talen. 
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Svenska Kennelklubben - pressmeddelanden 

 
Noll koll på Hundkoll! 
På förekommen anledning vill vi uppmärksamma er på att Svenska Kennelklubben centralt, aldrig 
har varit kontaktad före eller under inspelningen av programmet ”Hundkoll” som nu sänds i 
Sveriges Television på onsdagar. Svenska Kennelklubben har därmed inte varit rådgivare eller haft 
någon möjlighet att yttra sig innan programmet började sändas. 
Det ligger i allas intresse att våra hundar fungerar i samhället, därför är det av största vikt att vi 
har en bra uppfostran på våra hundar. För att uppnå det målet finns det olika dressyrmetoder att 
använda. Svenska Kennelklubben har inget att invända när dessa dressyrmetoder ligger i linje med 
vår officiellt uttalade dressyrpolicy. För Svenska Kennelklubben är det självklart att all hunddressyr 
ska utgå från positiv inlärning och förstärkning. I den mån en hund behöver korrigeras, får 
tillrättavisningen aldrig vara onödigt hård, den måste anpassas till individen. Förseelsen och 
situationen och får aldrig styras av förarens ilska eller dåliga självbehärskning. Det är svårt att dra 
en skarp skiljelinje mellan tillåtna och otillåtna sätt att tillrättavisa en hund. I princip ska det i de 
flesta fall räcka med en verbal tillrättvisning och/eller kroppsspråk. 
En hund måste lära sig att det finns gränser. Korrigering eller tillrättavisning av hund måste alltid 
anpassas till individen då hänsyn ska tas till både ras och ålder. En hund måste alltid förstå varför 
den tillrättavisas vilket innebär att inlärningen/kraven på hunden måste vara tydlig och 
konsekvent, vilket ställer höga krav på både förare och instruktör. 
I Svenska Kennelklubbens nya film Välkommen valp, som skickas ut gratis till nyblivna valpköpare 
vars valp är registrerad i Svenska Kennelklubben, ger hundinstruktör Barbro Börjesson flera 
värdefulla tips i ämnet vardagslydnad med positiv inlärning. Bland annat säger Barbro: ”- Att ställa 
krav på sin hund är att bry sig om!” 

 

Hundkunskap som alla tjänar på 
För första gången har nu Svenska Kennelklubben producerat en DVD-film i konsten att köpa hund. 
Alla som går i hundköpstankar kan gratis rekvirera filmen Att köpa hund och den tillhörande 
broschyren. 

Allmänt talar man om att hund är trend och att intresset för hund har ökat, därför är det 
viktigare än någonsin att den som tänker köpa hund förstår vilket ansvar det är att bli hundägare 
samt att de väljer rätt hundras och uppfödare. Att köpa hund är viktigare än till exempel ett köp 
av en mobiltelefon eller en dator. En hund är ett levande djur och en familjemedlem med längre 
livslängd än en mobiltelefon. Att bli hundägare är bevisligen en positiv livsstil som förhoppningsvis 
ska vara i 10–15 år. 

 
Av mångårig erfarenhet vet vi att det finns en mängd frågor inför ett hundköp. Vi vet också att en 
del gör ett felaktigt köp som till exempel hundar med tvivelaktiga uppgifter, insmugglade- eller 
sjuka hundar. I slutändan kan detta bli en mycket kostsam erfarenhet. Svenska Kennelklubben vill 
försöka råda bot på detta genom ett informationsmaterial som ger svar på hur man på bästa sätt 
går tillväga då man ska köpa sig en hund. 

När man slutligen har bestämt sig och köpt en hund som är registrerad i Svenska Kennelklubben 
får man av uppfödaren ytterligare en film som heter Välkommen valp. En film som ger tips och råd 
samt tar upp många av de frågor som man ställs inför under valpens första levnadsår. 

 
Vår förhoppning med detta informationsmaterial är att vi ska få hundägare som gör kloka val, blir 
ansvarstagande och som lär sig att ta hand om sina hundar på allra bästa sätt. 
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Köpa hund? Tänk då på detta! 
 
* Har du tid och möjlighet att ta hand om en hund? 
* Varje ras är unik och avlad till ett speciellt ändamål, rätt hundras är den som passar dig och dina 
behov! 
* Gör inget impulsköp! Ta reda på så mycket som möjligt innan du fattar ditt beslut! 
* Köp en hund registrerad i Svenska Kennelklubben. Då får du en dokumenterad bakgrund på din 
hund och där konsumentköplagen gäller, det är grunden till trygghet för dig som 
konsument. 

 
Materialet är framtaget av Svenska Kennelklubben. DVD-filmen Att köpa hund beställs genom 
info@skk.se, på tel 08-795 30 30, fax 08-795 30 40 eller hämtas på Svenska Kennelklubbens 
kansli i Spånga. 

 
DVD-filmen Välkommen valp får valpköparen av sin registrerade uppfödare i Svenska 
Kennelklubben. Som bonus får man då också en film som riktar sig till barnen. Skurt, känd från 
TV, berättar för barnen om vad det innebär att få en liten valp i familjen. 

 
Fakta: 
I Sverige finns cirka 950 000 hundar, 70 % av dessa är registrerade i Svenska Kennelklubbens 
hundregister. År 2005 registrerade Svenska Kennelklubben 60 371 nya hundar. 

 

Brottsbalken ger stöd att rädda het hund! 
När värmen stiger blir bilen lätt en dödsfälla för hunden. Snabbare än många tror höjs 
temperaturen i bilen, oavsett om den står i sol eller skugga. Det hjälper föga att dra ner en eller 
flera rutor. När luften står stilla och värmen stiger över 25 grader hjälper inte ens en öppen 
baklucka som ventilation för en flåsande hund. 

 
Semestertider innebär för många hundägare bilresor, både inom och utanför Sveriges gränser. När 
vi packat bilen full och placerat hunden längst bak i lastutrymmet, glömmer vi bort att luften i bilen 
inte har samma möjlighet att cirkulera. Lika så tänker vi inte på den sol som strålar genom den 
stora bakrutan, detta kan också leda till att hunden drabbas av värmeslag. 

 
Hunden svettas inte genom huden som vi människor gör. Hunden svettas bara genom tassar och 
mun. Av den anledningen är de mycket känsliga för värme och överhettning. Hunden blir varm, 
den börjar flåsa och efter en kort stund blir hunden stressad, temperaturen stiger och hunden får 
en cirkulationskollaps vilket innebär att vissa organ slutar att fungera. Hunden kan då komma i 
chock och dö om den inte omedelbart kommer under veterinärvård. Om man ser att hunden är 
lättare medtagen kan man kyla den med vatten, blöta handdukar eller ett bad i närmaste 
vattendrag. Skulle hunden vara okontaktbar ska man så snabbt som möjligt, efter att först ha kylt 
ner hunden, bege sig till veterinär. 

 
Vad kan man då själv göra om man upptäcker att en hund, annat djur eller kanske ett barn, mår 
dåligt i en instängd bil? Svenska Kennelklubben rekommenderar att först och främst alltid kontakta 
polisen, är faran större än så bör man se till att man har ett vittne som också kan bekräfta att 
djuret eller barnet är i fara. Då kan man handla i nöd (Brottsbalken 24:4) och slå sönder bilrutan, 
öppna dörren och få ut djuret eller barnet så snabbt som möjligt

mailto:info@skk.se


16  

 
 
 
Svenska Kennelklubben rekommenderar när du reser med hund i bilen 

 
* Att vid långa turer köra nattetid då det är svalare. 

 
* Att rasta ofta och gärna vid en sjö så att kanske både förare och hund kan svalka sig. 

 
* Att tänka på att solen förflyttar sig snabbt, inom mycket snar framtid är värmen i bilen olidlig! 

 
* Att om du har en combi installera grindar eller en bur så att när du stannar till kan öppna luckan 
och låta hunden få frisk luft! 

 
* Att aldrig binda hunden i bilens stötfångare, dragkrok eller liknande - det kan sluta mycket illa 
ifall man plötsligt måste åka vidare eller flytta bilen (senast hände det en olycka 2005)! 

 
* Att hellre placera hunden hos goda vänner eller på pensionat om resan går till platser som 
hunden inte är lika välkommen till. Då behöver man inte oroa sig för att hunden får sitta långa, 
varma och kanske farliga timmar i bilen. 
Inga hundar i het bil! 

 
 
Sommarens faror 

 
* Ormbett 

 
* Giftalger 

 
* Paddor 

 
* Insektsbett 

 
* Fästingar 

 
* Heta bilar 

 
* Överansträngning under heta dagar 
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Ett skällande årsmöte 
Det var ett intensivt skällande när vi träffades i Gävle för att ha årsmöte i Svenska 
Lundehunds Sällskapet lördagen 13 maj. 
Nästan alla deltagare hade tagit med sig sina lundehundar, därav skällandet. I alla fall till en 
början. Efter en stund roade sig i stället alla hundar med att bekanta sig med varandra, vissa 

intensivare än vad andra gillade. 
Vi var ett femtontal medlemmar som hade samlats i   
Sälgsjön, några kilometer utanför Gävle. Där hade vi 
först det formella årsmötet (se besluten nedan) och 
drack samtidigt kaffe och åt smaskiga hembakta 
chokladrutor (tack Åsa Englund!), sen blev det en 
timmes skogspromenad i värmande sol med glada 
hundar och allt hungrigare hussar och mattar. 
Träffen avslutades med att deltagarna grillade korv 
och hamburgare. 
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Det här beslutade årsmötet: 
* att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
* att medlemsavgiften förblir oförändrad år 2007, d v s 200 kronor för huvudmedlem och 50 
kr för familjemedlem. 
* att välja Cecilia Obitz till ny ordförande. 
* ett förslag om att lägga årsmöte och utställning på samma dag fick gehör av årsmötet, men 
det får vänta två år, eftersom utställningen nästa år hålls tillsammans med Norska 
Lundehundsällskapet i Morokulien. 

 
Priser delades ut till: 
Aktivitetspris till viltspårchampion Kveikja Evert Gjafar äg. Annelie Pettersson 
Årets Lundehund 2005 – vandringspris gick till DK u CH Palunas Skol Herason äg. Mary 
Kvarnström. 
Aktivitetsdiplom delades ut till Skreppeng´s Ole Brumm äg. Eva Pretkelis för genomfört MH. 

 
 

Några av årsmötesdeltagarna samlade i Sälgsjön. Foto: Malin Virhage 
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Välkommen till uppfödarmöte för 
Norsk Lundehund! 
 
Lördagen 4 november i Stockholmsområdet (specificerad plats 
kommer när vi vet antalet deltagare) 

 
Föreläsning i ämnena genetik och avel, klubbens avelsråd kommer att finnas på plats. Därefter 
grupparbeten och öppna diskussioner samt utbyte av erfarenheter. Vid dagens slut utvärdering och 
planering inför uppföljning av mötet. 

 
Pris: 300 kr inkl lunch och fika samt kompendium. 

 
Ämnen: Parning/fertilitet/dräktighet, inavelskoefficient, valpdödlighet/små kullar, 
missbildningar/gomspalt m.fl (nedärvda och miljöpåverkade), 

 
kryptochism, IL (lundehundssyndromet), bettstatus, bakställ (hassvaghet), tår, mentalitet 
(rädslor/aggressivitet m.fl), övrigt (Kom gärna med förslag!) 

 
 
Detta är klubbens allra första uppfödarmöte, så missa inte denna chans! 
Vi hoppas på ett stort deltagarantal av nya och gamla uppfödare samt hanhundsägare 
och övriga med intresse för denna underbara ras. 

 

Intresseanmälan senast den 30 september till: canvivas@wtnord.net eller tfn 08- 
661 65 76 

För dem som ej är boende i Stockholmstrakten ska vi i största möjliga mån hjälpa till med övernattning 
under helgen. 

 
 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen och avelsrådet i Svenska Lundehunds Sällskapet 

mailto:canvivas@wtnord.net
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Utställning, hur gör man? Monika Jansson 

Först måste man anmäla till utställningen. Då finns det 2 olika blanketter för detta. 
Den 3-sidiga och den 1-sidiga/postgiroblanketten. Båda beställer man från Svenska 
Kennelklubben på tele 08/795 30 30 eller via internet www.skk.se. 
Sedan måste man veta var det är utställningar, och det kan man dels få veta genom vår 
tidning. Då är det SSUK eller SLS som anordnar. Eller också kan man läsa det i 
Hundsport (Svenska Kennelklubbens tidning) eller också kan man gå in på Internet. 
www.skk.se 

 

Nu är det bara att läsa i PM = utställnings info om vilken blankett man skall använda, 
vart man skall skicka den och till vilket postgiro man skall betala in pengarna. Där står 
även info om vilken domare som dömer, vilken dag som är sista anmälningsdag mm. 

 
Ca 5 veckor efter att du har anmält är det dags att åka till utställningen. Då har du fått 
papper från arrangören där det står angivet vilken ring ni skall gå i. När ni ungefär 
måste vara där mm info. Glöm inte att ta med alla dessa papper till utställningen för där 
finns även nummerlappen, som MÅSTE vara med. Du måste även ha kollat att hundens 
vaccinationer är i ordning. Hundar under 1 år skall vara vaccinerade vid 3 månaders ålder 
mot Valpsjuka & Parvo. Hundar över 1 år skall vara vaccinerade vid 1 årsålder mot 
valpsjuka & parvo. Sedan får vaccinationen ej vara äldre än 4 år. Men har man missat att 
vaccinera var lugn, (om det inte är hundens 1:a vaccination någonsin) så kan du vaccinera 
fram till dagen innan utställningen. Göm inte att klippa klorna innan utställningen. Och 
om hunden är riktigt smutsig, bada 5 dagar innan utställningen. Pälsen måste lägga sig 
annars kanske den vackra pälsen mer liknar en igelkott än en lundehund. 

 
Nu skall du packa ryggsäcken. Fika till dig och eventuellt ressällskap, gärna något rejält 
som sallad eller smörgåsar. På mindre utställningar kan man med fördel äta av klubbens 
cafeteria, för att bidraga till deras verksamhet. Något att sitta på och något rejält för 
hunden att ligga på (stor pläd eller dylikt). Vattenskål, vatten. Och godis till hunden. En 
liten borste och kanske en liten trasa att torka runt ögonen. Ett lite tunnare och 
diskretare koppel än det vanliga. Hundens papper, registreringsbeviset + 
vaccinationsbevis + alla papper från arrangören. Om det är en utomhusutställning kan 
det vara bra med ett eller flera paraplyer. 

 
Starta i god tid. Det är inte kul att komma inrusande med andan i halsen. Det finns så 
mycket att titta på eller också kan man med fördel fika lite innan man skall in. Du skall 
gå in där det står veterinärbesiktning. Då skall vaccinationspappren upp liksom 
nummerlapp och visas för en funktionär. Sedan kan du fråga var din ring ligger, så 
slipper du irra omkring så mycket. Slå upp ditt läger och gör det mysigt för er. Det blir 
både du och hunden lugn av. 

 
Har du köpt en katalog kan du följa med vad som händer i din ring och se vilka hundar 
som står på tur att bedömas. Håll nu noga uppsikt vad som händer i din ring. När det är 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/
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ca 10 hundar kvar innan du skall in bör du börja att göra dig i ordning. Borsta av hunden 

lite, byt koppel, ta fram hundens godis. 
Nu tar du en liten sväng så stelheten går ur din hund, du kollar även att hunden villigt 

följer dig och att den förstår dina kommandon. Du värmer upp dig och din hund helt 
enkelt, ni skapar lite kontakt och tänk på att vara glad, beröm mycket och ge den godis. 

 
Nu skall du in, ni ställer upp i nummerordning, lägst nummer först etc. Det viktigaste 
ögonblicket är nu. Domarens första intryck av hunden går liksom aldrig att sudda bort. 
Så var koncentrerad, försök att få din hund att stå stilla med fokus på dig. Locka med 
godis och röst, prata med din hund. Se till att den inte bryr sig om de andra hundarna i 
ringen. Det är nu ni skall visa upp er bästa sida. Efter att ni har stått still en stund så 
skall ni gå runt ringen ett varv eller fler, domaren talar om hur många varv. Även nu är 
det jätteviktigt att du får din hund att följa dig i trav. Den skall inte galoppera eller 
hoppa upp och ned. Eller streta till någon annan hund. Öva hemma på detta. Gärna gå på 
någon ringträning eller Brukshundsklubben eller liknande. 

 
Nu kommer den enskilda bedömningen. Hunden skall först upp på bordet, där tittar 

domaren på bettet, han 
lyfter lite på läpparna 
längst fram på nosen. 
Detta för att kunna se 
vilket bett din hund har. 
Sedan känner domaren 
på tassarna kroppen mm. 
Och detta är ju lätt att 
träna hemma. Du håller i 
halsbandet och talar 
lugnade till din hund och 
någon annan smeker 
hunden över kroppen och 
lyfter blixtsnabbt på 
hundens läppar. Sedan 
får den godis och beröm 

och smekningar. Domaren talar om när han/hon är klar med hunden på bordet. Då lyfter 
du ner din hund. Samlar ihop kopplet, tar kontakt med din hund och gör er båda beredda 
på att gå. 

 
Domaren talar om ifall ni skall gå fram och tillbaks eller i trekant/triangel. Eller kanske 
både och. fram och tillbaks är ju inte så svårt. Kolla bara att du startar från domaren, 
så han/hon ser hundens rörelser. Sedan kommer detta jättesvåra att gå i en triangel. 
Tanken med en triangel är att det är tre olika vinklar för domaren att se hunden. Första 
vinkel är när du går rakt från domaren, då ser domaren hundens rörelser bakifrån. 
Sedan stannar du upp och vinklar och tar sikte på någon punkt i ringen som du går rakt 
mot, nu skall domaren se hundens rörelser helt i profil/hundens bredsida. Sedan vinklar 
igen och tar sikte rakt mot domaren, för nu skall domaren se hunden rakt framifrån. 
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Detta är något man 
med fördel kan 
träna hemma, utan 
hund. För det är 
svårare än man 
tror. Man kan se 
många olika 
modeller när man 
sitter och tittar på 
andra ekipage. 
Runda bågar, U- 
svängar, cirklar mm. 
Men en triangel är 
det inte. Domaren 
är ena hörnet på 
triangeln du utgår 
ifrån den och 
skapar resten 
utifrån den. Som sagt träna hemma. 

 
Nu kommer det som känns som en evighet. Nu 
skall du ställa upp hunden framför domarbordet. 
Inte för nära utan ca 3–5 meter ifrån. Domaren 
sitter ofta ner och berättar för 
ringsekreteraren vad som skall stå i hundens 
bedömningspapper som kallas för kritiklapp eller 
kritik. Det är en beskrivning inte någon kritik av 
din hund. Står du för nära ser domaren bara 
ovansidan av ryggen, och det var ju liksom inte 
meningen. Utan du stannar hunden på lagom 
avstånd och talar lugnt och berömmande med 
låg stämma så hunden står still till dess att 
domaren/ringsekreteraren säger att det är 
klart. Nu får du antingen ett rött band (1:a 
pris), vilket talar om att du skall in i ringen en 
gång till eller också får du ett blått (2:a pris) 
eller gult (3:dje pris) band. Då får du inte tävla 
mer för den dagen. Om hunden haltar eller 
vägrar att bli bedömd på bordet. Kan du få 0 
pris och då får du oftast inget band alls. För då 
har 

domaren inte kunnat bedöma hunden helt och kan således ej ge den något pris. 
 

Men vi hoppas att du har fått ett rött band. Då skall du in till bedömning igen så fort 
domaren har bedömt alla hundarna i din klass. Då är det konkurrensbedömning och 
domaren placerar hundarna 1-5 resten blir oplacerade. Blir du placerad och får CK/HP, 
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Lila/rosa kort/band då skall du in och 
tävla i Bästa hanhundsklass resp. Bästa 
tikklass. Då får du gå in en tredje 
gång. I denna klass delar domaren ut 
Certifikat respektive CACIB 
(internationellt certifikat). Om du har 
sådan framgång att du blir 1: a i BHKL 
resp BTKL då tävlar du mot det andra 
könet om BIR (Bäst i rasen) resp. BIM 
(Bäst i motsatt kön). Blir du nu också 
BIR, ja då får vi alla gratulera för då 
har du blivit bäst av alla lundehundar 

för den dagen och då skall du in i ringen en gång till. Men det blir en annan ring, och det 
startar oftast framåt 14.00-15.00. Du skall nu in i BIG alltså tävla i Bäst i Gruppen 
tillsammans med alla de andra BIR-vinnande spetshundarna. Lundehundarna tillhör Grupp 
5 och man kollar längst fram i katalogen när ungefär man skall tävla. Om du vinner BIG 
då skall du tävla om BIS vilket betyder Best In Show vilket betyder Bäst av alla hundar 
på hela utställningen. 

 
Om du inte vinner BIR så är 
din hund precis lika fin nu som 
när du kom på morgonen. Du 
har däremot fått en skriven 
bedömning av din hund som du 
skall hämta hos 
ringsekreteraren inne i ringen 
efter att din hund är 
färdigbedömd. Du läser den 
noga och sedan tar du den i 
handen och går i väg till pris 
och plaketter, och kollar om 
du har något pris att hämta 
ut. Arrangörerna har lite olika 
kriterier för vem som får pris etc. Så för säkerhetsskull gå och kolla. Du kanske vill 
köpa någon fin rosett den finns på många utställningar. 

 
Några tips: Klä dig prydligt, hunden skall synas inte du. Glöm inte att rasta hunden innan 
bedömningen, ha med bajspåse. Plocka undan efter dig när du går. Gratulera vinnaren, 
det är sportsligt. Om hunden inte gör som du vill. Då är det du som har tränat för dåligt, 
det är inte hundens fel. Glöm inte att berömma hunden hur ni än blir placerade. Ni skall 
ju ha roligt båda två. 

 
LYCKA TILL 
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SSUK - RASKLUBB - ANSVAR OCH FÖRDELNING 
 

Först av allt vill jag önska Er alla en riktigt fin sommar med Era hundar. 
Sol och bad och trevliga upplevelser. 
Samtliga årsmöten i rasklubbarna, samt SSUK:s Fullmäktige, är nu avverkade. 
Verksamhetsplaner, och därtill hörande budgets, är tagna så nu är det bara 
att kavla upp ärmarna och arbeta för våra rasers väl och ve. Det är just det 
jag vill skriva några rader om till Er alla. Styrelser såväl som medlemmar 
i rasklubbarna. 
Under föregående år har vi i SSUK upplevt att det i några 
av rasklubbarna har förekommit stora konflikter mellan vissa ”intressegrupper” 
inom klubben. Detta har i sin tur lett till en e-mailkorrespondens i många fall av 
det slag som SKK:s nya grundregler klart och tydligt signalerar är helt i strid 
med SKK-organisationens tankesätt. De styrelser som tillsatts av årsmöten 
i god demokratisk ordning har inte fått den arbetsro som man har rätt att 
kräva utan fått lagt alltför stor tid och energi på att ”försvara” sig från 
allehanda mer eller mindre osakliga påhopp. Naturligtvis är det också så att 
SSUK har fått känna av dessa tråkiga yttringar. Vi har lagt alltför mycket tid 
på att försöka hjälpa och stötta, i många fall förtvivlade, styrelsemedlemmar. 
Detta kan inte på något vis anses acceptabelt. En klubb får den styrelse den förtjänar. 
M a o deltar man som medlem inte vid klubbens årsmöte och framför sina åsikter 
där får man ”leva” med den valda styrelsen och stötta densamma så att den kan 
göra ett gott arbete som främjar Er ras. 

 
Vi vill väl alla att vår ras skall skötas på ett bra sätt och det ansvaret har ju 
SSUK delegerat ut till rasklubbarna. SSUK:s ambition är att detta skall 
fungera väl för alla parter men framför allt för våra hundar och klubbmedlemmar. 
Detta förutsätter naturligtvis också att de valda styrelsemedlemmarna 
verkligen lägger ner den tid och energi som kan förväntas för att göra ett 
bra styrelsearbete. Vi gör ju alla detta för att ha roligt och många ideella timmar 
läggs ner på alla nivåer inom klubbarna. Får man hela tiden ”spott och 
spe” känns det inte roligt eller motiverat längre. Så alla Ni som klagar på 
än det ena än det andra inom Era rasklubbar. Erbjud Era tjänster och var med 
och dela på jobbet. Det kan bara vara av godo för våra hundar om vi alla 
strävar åt samma håll och har vi dessutom kul under tiden så har vi uppnått 
målet. 

 
Det känns som om detta blev väldigt många ”pekpinnar”. Jag hoppas 
att jag aldrig mer skall behöva upprepa dem utan i höst kan skriva till Er 
och berätta om det fantastiska arbete som utförs och vad rasklubbarnas 
medlemmar och deras hundar vinner på detta. 

 
Till dess SOL UTE, SOL INNE o SOL I SINNE 

 
Moa Persson 
SSUK:s ordförande 
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Har du lust och möjlighet att ordna någon aktivitet tillsammans med andra lundehundsägare i 
dina trakter? 
Det skulle kunna vara promenader, utställningsträning, prova på spår eller vad du nu vill. 
Medlemsmatrikeln medföjer denna tidning och där kan du se vem som bor i närheten av dig. 
Undrar du något om det här kan du kontakta Eva Pretkelis på 0523–54104 eller 
tant.eva@home.se 

 
Aktivitetsregler 

Klubben har beslutat att dela ut ett diplom till de lundehundar som tävlar och deltar i andra aktiviteter än 
utställning. Den främsta anledningen till det är att vi vill uppmuntra lundehundägare att göra olika saker med 
sina hundar. För att få diplomet ska ägaren vara medlem i SLS och hunden vara en registrerad lundehund. 

Hunden ska dessutom ha klarat minst en av nedanstående uppgifter: 

Agility 
Felfritt lopp vid officiell tävling och officiell klass. Det gäller alltså också nollade lopp som görs i lagklass. 

Lydnad 
160 poäng i lydnadsklass ett. 

Bruks 
Godkänt resultat i appellklass. Valfri specialgren. 

Eftersök/viltspår 
Godkänd anlagsklass. 

MH-test eller korning 
Genomfört prov med godkänt resultat på skotten. 

Tjänstehund , räddningshund eller servicehund 
Godkänt slutprov. 

Det ligger på ägaren att skicka in kopia på tävlingsprotokoll eller liknade som visar att hunden klarat sin uppgift. 
Det ska skickas till sekreteraren i klubben. Om någon jobbar med sin hund inom annan av SKK och/eller SBK 
godkänd tävlingsform kan ni väl ta kontakt med sekreteraren i klubben så vi får med den grenen också. 

Eva Pretkelis , sekreterare SLS 
 

 
 
 

 
 

 
Delat ansvar - delad glädje!!! 

SSUK har som ambition att i framtiden utöka samarbetet med våra rasklubbar. Inför 
utställningsåret 2007 vill därför SSUKs styrelse undersöka om det finns intresse i 
rasklubbarna av att vara medarrangörer av SSUKs utställningar. Det skulle då gälla det 
praktiska arbetet med att bygga och genomföra utställningarna runtom i landet. Den ev. 
vinst som uppstår kommer sedan att delas mellan SSUK och respektive rasklubb vilket 
säkert skulle kunna vara ett välkommet tillskott i klubbkassan för många klubbar. Om 
du som medlem i rasklubb eller dess styrelse finner att detta skulle kunna vara något för 
Din rasklubb. Vänd er till er styrelse som sedan vidare tar kontakt med SSUK. 

Styrelsen i SSUK 

mailto:tant.eva@home.se
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIKER 2006 
 
SKK Int Malmö, 2006-03-18, domare: Aase Jakobsen, Norge 

 

Öppenklass, hanar: 
DKUCh Ulfrigga Lundes Eske, DK19833/2001, f. 011103 (Int&DK&S&N&LUXCh 
KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Nysom Alteva), uppf. Lis 
Christensen, Danmark, äg. Erik Lyrig, Danmark 
Medelstor hane 5 år. Bra huvud och uttryck. Tångbett. Bra nacke och hals. 
Normal stark rygg. Acceptabel benstomme. Kunde önska mer förbröst. Moderat 
vinklad. Rör sig korrekt fram och bak men något stelt från sidan. Bra päls. Kunde 
önska att den var mer livlig. 
ÖKL 2 

 
DKUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 (NUCh NV-05 
Dykebo’s Miklagard – NUCh SUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, Norge, 
äg. Mary Kvarnström, Vårby 
Deltog ej 

 
Unghundsklass, tikar: 
Två Kronors Belize, S63609/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Annicka Svensson, Hörby 
Mycket god typ. Bra huvud och uttryck. Moderat underbett. Normalt utvecklad för 
åldern. Kunde önska mer förbröst. Moderata vinklar. Rör sig bra fram och bak och 
från sidan. 
UKL 1, UKK 1, HP 

 
Fenja Smilla, S35135/2005, f. 040709 (Santo - Kaisa), uppf. Knut Rogn, Norge, 
äg. Tove Schrödl, Lund 
2 år av god typ. Bra huvud med moderat underbett. Bra nacke och hals. Bra rygg. 
Kunde önska bättre bröstkorg. Rör sig bra fram och bak men något stelt från 
sidan. Kunde också önska ett mer lyckligt väsen. OK hårlag. 
UKL 2 

 
Öppenklass, tikar: 
DKUCh Boromir Elva Eldrimner, S20102/99, f. 990302 (Int&Nord&DKUCh 
NordV-97 EUV-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo Hrimfaxe – 
Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv Kvarnström, 
Fjärdhundra, äg. Jytte Nysom, Danmark 
Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god 
Bra huvud och uttryck. Bra päls. Bra bröstkorg. Normala vinklar. Bra benstomme. I 
något högt hull. Tångbett. Trevligt temperament. Championat. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BTK, CERT, CACIB, BIR (SUCh) 
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Championklass, tikar: 
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUV-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnaeus, Ystad 
Typ och helhetsintryck: Mycket god 
Bra huvud och uttryck. Bra nacke och hals. Moderata vinklar. Korrekta rörelser 
fram och bak. Något stelt från sidan. 
CHKK 1, CK, 2BTK, res-CACIB 

 
SUCh DKUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (Int&DK&S&N&LUXCh 
KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf. Jytte 
Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, Vårby 
Deltog ej 

 
SKK Västerås, 2006-04-22, domare: Rony Doedijns, Holland 

 

Unghundsklass, hanar: 
Aspheims Trollunge, S11503/2005, f. 040802 (Lövheim’s Bevrast – Obrima’s 
Geira), uppf. Anne Marie Grændsen, Norge, äg. Cecilia Odenfeldt-Obitz, Värmdö 
Very nice represant of the breed, nice size. Very good bone and substance, very 
typical in expression, nice eyecolour, level bite, very good muzzle, stop and scull, 
very good topline and tailset, needs to get more substance in body, very good 
tuck up, the toes are OK, typical movement, nice coat quality and temperament. 
UKL 1, UKK 1, CK, 2BHK 

 
Två Kronors Berra, S63607/2004, f. 041002 (Ingo – Två Kronors Arn’s Sissel), 
uppf. Annika & Sonja Kroon, Falköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå 
Good type and size, sufficient bone and substance, nice head profile with very 
good pigmentation, undershot with contact, could do with a bit more forechest, 
very good neck, topline and tailset, correct angulation behind, needs to get a bit 
more volume in body, typical front movement but he needs to get a bit more ring 
training, his toes are OK, typical temperament. 
UKL 1, UKK 2, CK, 4BHK 

 
Öppenklass, hanar: 
FINUCh Tja-Tir’s Viljar, FIN11881/03, f. 020311 (NUCh SUCh Lyrypa’s Bob- 
Tjalve – NUCh SUCh Bab-Tiril), uppf. Eva-Marie Jörgensen, Norge, äg. Anneli 
Häggblom, Finland 
Typical representant of the breed, very good size and proportions, sufficient bone, 
very typical in head, dee stop, very typical in expression, nice earset and carriage, 
very good topline and tailset, deep body, the toes and pads are OK, typical 
angulation, nice coat quality and condition, breed’s typical movement, nice 
temperament. Champion! 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR, BIG-5 (SUCh) 
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Pigunetts Ärlig Lunde, S37900/2001, f. 010528 (SUCh Pluto – Pigunetts Victoria 
Lunde), uppf. Pia Aspegren, Norrköping, äg. Sofie Weibull, Lögdeå 
Nice representant of the breed, rectangular in shape, sufficient bone and 
substance, very typical in head, nice eye shape and typical colour, very good 
topline, typical front and rear angulation, very good body, the toes and pads are 
OK, very good coat quality, typical movements. 
ÖKL 1, ÖKK 2, CK, 5BHK 

 
Championklass, hanar: 
SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune, S41244/2002, f. 020814 
(Int&Nord&EECh NV-02 Amled – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 
Silversound’s Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Maria Hedström, 
Gävle 
Typical representant of the breed, very good size and proportions, sufficient bone 
and substance, typical head with nice expression, correct pigment, could have a 
stronger topline, typical angul. in front and rear, very good pads and toes, nice 
coat quality, breed characteristic movement, nice temperament. 
CHKK 1, CK, 3BHK 

 
SUCh Ask, S47506/2002, f. 010528 (Hammerveien’s Heike – Obrima’s Jara), 
uppf. Brit Hege Kvalnes, Norge, äg. Barbro & Hans Gustavsson, Ösmo 
Masculine dog, up to size and very massive in body, rectangular in shape, very 
typical in head with strong bite, very good in pigment and expression, very good 
topline and tailset, very big and strong pads, the toes are OK, very typical in 
movemnet, nice coat quality and markings, typical temperament. 
CHKK 2, CK 

 
Juniorklass, tikar: 
Huldra av Vinterskogen, S60764/2005, f. 050221 (Ålvisheim’s Illuge Skald – 
Frida), uppf. Ingvild S. Espelien, Norge, äg. Maria Hedström, Gävle 
Very typy bitch, one year old, nice eyes, very good prop., correct bone, fem. head, 
she could have had a bit stronger muzzle, very good pigm. and eye colour, typical 
angul. in front and rear, sufficient pads, the toes are OK, nice temperament, very 
good coat quality, movements are typical enough, nice representant of the breed. 
JKL 1, JKK 1, CK, 1BTK, CERT, BIM 

 
Tindra, S16029/2005, f. 050214 (SV-04 SUCh Mountjoy Spralliga Sune – 
NordJV-03 SUCh SV-05 Molly), uppf. Åsa Englund, Karlholmsbruk, äg. Ingegerd 
Hinders, Hedemora 
Very nice type, good size, the right amount of bone and substance in body, typical 
pigm. and expression, the right amount of bone and substance and volume in 
body for her age. Very good topline and tailset. Sufficient pads and good toes, 
nice coat quality, movements are characteristic for the breed, nice temperament. 
JKL 1, JKK 2, CK, 3BTK 
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Öppenklass, tikar: 
Mountjoy Ultra Eriksro, S49202/2003, f. 030812 (JWW-03 FINUCh SUCh EECh 
Trofast av Vinterskogen – Int&NordUCh FINV-00 SV-02 WW-03 Silversound’s 
Gee-Gee), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. Anneli Häggblom, Finland 
Typical representant of the breed, lovely type, rectangular in shape with sufficient 
bone and substance, very nice feminine head with very typical expression, correct 
angul., nice topline, very good coat quality, very typical movements and very nice 
temperament. 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 4BTK 

 
Boromir Tekla Trollfaxe, S49202/2003, f. 030812 (SUCh Pluto – 
Int&Nord&FINUCh Boromir Målfrid Månfaxe), uppf./äg. Siv Kvarnström, 
Fjärdhundra 
Nice size, rectangular in shape, correct bone and substance, a little round in eye, 
very good pig., very good muzzle, stop and scull, typical front and feet, sufficient 
topline and angulation, the pads and toes are OK, very good coat quality, 
sufficient movement, could be more happy on the table. 
ÖKL 1, ÖKK 2 

 
Championklass, tikar: 
Mountjoy Vidunderliga Vilma, S51557/2003, f. 030823 (FINUCh Tja-Tir’s Viljar – 
Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella), uppf. Monika Jansson, Spånga, äg. 
Ingegerd Hinders, Hedemora 
Deltog ej 

 
Veteranklass, tikar: 
Int&Nord&FINUCh Boromir Målfrid Månfaxe, S20104/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUV-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf./äg. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra 
Typical representant of the breed, nice size, sufficient bone and substance, very 
typical in expression with very good muzzle, stop and scull, typical front, big pads 
and correct toes, very good topline and body, not in the best coat condition today, 
nice temperament, very typical movements. 
VETKK 1, CK, 2BTK, BIR-veteran 

 
Int&NordUCh Silversound’s Ella-Cinderella, S53640/2000, f. 981008 (FINUCh 
FINV-97 Obrima’s Floke – IntUCh FINUCh SUCh EECh EUW-96 NordV-97 Mar- 
Lini Bon-Bon), uppf. Raili Bloigu, Finland, äg. Anneli Häggblom, Finland 
Very typy bitch, good size, rectangular in shape, sufficient bone and substance, 
nice head profile with nice pigm. and expression, I would prefer a better topline, 
deep body, typical angul. in front and rear, very good coat quality, is handled to 
perfection, typical movement, nice temperament. 
VETKK 2, CK, 5BTK 
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SSUK Hässleholm, 2006-05-20, domare: Nina Karlsdotter, Sverige 
 
Öppenklass, hanar: 
DKUCh Paluna’s Skoll Herason, S12942/2004, f. 031110 (NUCh NV-05 
Dykebo’s Miklagard – NUCh SUCh Linesviken’s Hera), uppf. Liv Skjervik, Norge, 
äg. Mary Kvarnström, Vårby 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Maskulint huvud, bra proportioner, välformade ögon, välburna öron. Tillräcklig 
hals, bra överlinje. Svansen OK. Tillräcklig kropp, bra proportioner. Bra 
benstomme. Tillräckligt vinklad. Korrekt antal sporrar och trampdynor. 
Välplacerade fram. Typiska rörelser. Bra päls. Välpresenterad. Grattis! 
ÖKL 1, ÖKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIR (SUCh) 

 
Championklass, tikar: 
SUCh DKUCh Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (Int&DK&S&N&LUXCh 
KBHV-03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf. 
Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary Kvarnström, Vårby 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Nätt feminint huvud, välformat med bra nosparti. Bra ögon och öron. Bra hals och 
överlinje. Tillräcklig kropp, bra proportioner. Passande benstomme. Tillräckligt 
vinklad fram, något knappt bak. Rör sig bra från sidan lite trångt bak. Korrekt 
antal sporrar och trampdynor. Välplacerade sporrar fram. Bra päls. 
Välpresenterad. CHKK 1, CK, 1BTK, BIM 

 
Veteranklass, tikar: 
IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 
(Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUV-97 KBHV-97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo 
Hrimfaxe – Int&Nord&FINUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnaeus, Ystad 
Typ och helhetsintryck: Utmärkt 
Välformat feminint huvud. Bra proportioner, fint nosparti, bra ögon och öron. 
Utmärkt hals och överlinje. Välburen svans. Tillräcklig kropp. Bra proportioner. 
Passande benstomme. Tillräckligt vinklad. Rör sig bra från sidan lite trång bak. 
Bra fram. Korrekt antal sporrar och trampdynor. Sporrarna fram borde vara lite 
lägre placerade. Bra päls. Välvisad. 
VETKK 1, CK, 2BTK, BIR-veteran, BIS-2 veteran 
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RAPPORT FRÅN NLK SPECIALEN 2006 
 

 
 
Årets special i Norge var satt till 17.06 i Drammen, plats Drammens camping ett väldigt 
vackert ställe och den som ville kunde ta ett dopp om man kände sej för varm för varmt blev 
det allt eftersom dagen gick. 
Pga årsmötet försenades starten av ringen men det var det ingen som märkte, mycket folk att 
prata med och tiden gick fort – alldeles för fort egentligen. Men allteftersom klockan blev 11 
började folk droppa till platsen och det tog inte länge förräns det var fullt med folk runt 
ringen. Jag hoppas att jag har uppfattat resultaten ganska rätt om inte så ber jag om ursäkt så 
här i förväg, inte lätt att hastigt försöka sätta sej in i andra länders prissättning alla gånger. 
Anmälda hundar var ett 80-tal på denna utställning med Mona K Selbach som domare. 
Flertalet vandringspriser delas ut på NLK-specialen årligen och några hann jag med att  
uppfatta men inte alla. 

 
BIR blev NORD UCH Bulund´s Tiril-Tussi 
och även Vandringspriset för bästa 
lundehund gett av ”Lundehundens vänner” i 
Danmark 

 
BIM blev INT FIN S EST DK NL UCH 
JWW-03 NORDV-04 AMSTV-04 Trofast 
av Vinterskogen som också fick Cert och 
blev Norsk Champion. 
Utöver detta kom även två vandringspriser 
med hem i bagaget. Vandringspriset till 
BIM-HUND skänkt av Kennel Mountjoy, 
Monika Jansson och Vandringspris till 

BÄSTA HANHUND skänkt av kennel Boromir, Siv Kvarnström 
 

Två valpar var anmälda, Kari och Ålvisheim´s Katla Garmsdotter. 
Kari blev BIR-valp och fick Vandringspriset för bästa valp skänkt av 
Sharon Pederson och Frank Bays USA. Uppfödare till Kari är Janne 
Elin som erhöll KENNEL LINESVIKENS VANDRINGSPOKAL 
till uppfödaren av bästa valp. 

 
VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA TIK I ÖPPEN KLASS 
Detta gick till Paluna´s Ranja vilken också fick tikcertet. Priset är 
skänkt av Svenska Lundehund sällskapet och instiftat på NLK´s 
jubileumsutställning 1987. 
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KENNEL ENERHAUGENS POKAL 
Denna pokal tillfaller ägaren av den utställda hunden som har 
de mest anatomiskt mest korrekta labbar med de bästa 
utvecklade ”extratår”. För att kunna delta i konkurrensen om 
pokalen måste hunden på utställningen ha fått lägst en 1:a pris 
eller ha deltagit i championklassen. För att vinna pokalen 
måste ägaren vinna den 4 gånger med olika hundar. 
Labbepokalen gick i år till INT FIN S N UCH Silversound´s 
Ella-Cinderella. 

 

RÜDIGER JENZENS POKAL 
Ett vandringspris gett av Rüdiger Jenzen, en uppfödare som 
var bosatt i Väst-Tyskland. Detta tilldelas uppfödaren av den 
bästa av de deltagande lundehundar oavsett kön som på utställningsdagen inte är 3 år fyllda 
och som får minst 1:a pris. Detta tillföll i år Liv Skjervik som är uppfödare till Paluna´s Ranja 

 
MÅSTADPOKALEN 
Kommer från Helga Burshil med familj 
och går till uppfödaren / ägaren av tiken 
som tävlar med en avkomma (tik eller 
hane). Avkomman kan ägas av andra, 
uppfödaren måste vara medlem av godkänd 
klubb. Uppfödaren kan delta med en tik 
och en avkomma som är minst 9 månader 
gammal och skall ges till det par som 
domaren tycker är mest rastypisk och som 
uppenbarligen har likheter som gått i arv. 
Unni & Eiliv Hofstad fick i år detta med 
sin tik N S UCH Urda tillsammans med sin 
avkomma FIN S N UCH Ålvisheim´s Hede 
Skjoldmöy. 

 
BIR-veteran 
INT NORD UCH 
Ålvisheim´s Drott 

 
BIM-veteran 
N S UCH Linesviken´s 
Hera 

 
Bägge veteraner fick varsin 
pokal donerat från den 
tyska lundehundklubben 
som är en avdelning av 
DCNH. 
BIR-veteranen erhöll 
dessutom ett pris från Gro 
W. Viken som är en 
utskuren lundehundfigur i metall som kan hängas på väggen eller stå på t.ex. bokhyllan. 
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HANAR 
juniorklass 
Skreppeng´s Wirru 1/1 
Lyrypa´s Buster 1/2 

 
Öppen unghundsklass 
Felix Geirason 1/3 
Eriksro Lunde-Fenris 1/1 HP 
Veslefrikk av Vinterskogen 1/2 

 
Öppen klass 
L INT D UCH Maahornet´s Marmel 1/5 
S UCH Ask 2:a 
Pinken Saiton av Fjelleng 1/4 
FIN S UCH Skreppeng´s Tommy Tigergutt 1/2 CK BH-5 
Lyrypa´s Lucky Luke  1/3 CK 
INT FIN S EST DK NL CH JWW-03 NORDV-04 AMSTV-04 
Trofast av Vinterskogen 1/1 CK 1 Cert BH-1 BIM => Norsk Champion 
Paluna´s Yme 1 

 
 

Championklass 
INT NORD UCH Garm 6 
NORD UCH KBHV-05 FINV-05 Maahornet´s Annar 5 CK 
N UCH Obrima´s Karo 6 
N UCH Mikkel Rev av Vinterskogen 6 
N UCH NV-00 Rimfakse 6 CK 
N S UCH NV-99 Paluna´s Viljar 3 CK BH-4 
N UCH NV-05 Dykebo´s Miklagard 1 CK BH-2 
N UCH NV-03, -04 Herkules 6 
N UCH Ålvisheim´s Illuge Skald 6 CK 
INT NORD UCH Ålvisheim´s Drott 2 CK BH-3 
N UCH Skreppeng´s Prins Piro 6 
N UCH Asterix av Åsen 4 CK 

 
Veteranklass 
N S UCH Åskrogh´s Ålve 1/6 HP 
INT NORD UCH Garm 1/5 HP 
N UCH NV-00 Rimfakse 1/3 CK 
N UCH Asterix av Åsen 1/4 CK 
N UCH NV-03, -04 Herkules 6 
INT NORD UCH Ålvisheim´s Drott 1/1 CK BIR-veteran 

 
TIKAR 

 
Juniorklass 
Lupachis Menja 1/1 HP 3 
Lyrypa´s Bera 1/2 HP 
Öppen unghundsklass 
Linja 1/2 
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Eriksro Magiska Moxy 1/5 
Paluna´s Raija 1/4 
Emma DELTOG EJ 
Lövheims Fjorgyn 1 
Paluna´s Ranja 1/1 HP 1 CK CERT BT-2 
Ranja av Vinterskogen 2 
Paluna´s Runa 1/3 
Åskroghs Idun 1 

 
Öppen klass 
Lundekloen´s Vinga 1/2 CK BT-3 
Lundestugu´s Echo 2 
Mountjoy Ultra Eriksro DELTOG EJ 
Lundestugu´s Ea-Kaisa 2 
Lövheims Edda 1 
Cliffhanger Elendil 1/4 
LCH Ulfrigga Lundes Freja 1/5 
Cliffhanger Elois of Eriksro 1 
Ålvisheim´s Isrid Kongsmoster 1 
Lundekloen´s Fenja DELTOG EJ 
Leika av Vinterskogen 1 

 
Championklass 
N UCH Lyrypa´s Maya 6 
N S UCH Urda 5 CK BT-6 
N S UCH Bab-Tiril 6 
NORD UCH Ålvisheim´s Hede Skjoldmöy 6 
N UCH Lövheims Audhumbla DELTOG EJ 
N S UCH Beyla 6 
N UCH NORDV-02 Ulfrigga Lundes Vida 4 CK BT-6 
NORD UCH Bulund´s Tiril-Tussi 1 CK BT-1 BIM 
INT FIN S N UCH Silversound´s Ella-Cinderella 6 
N S UCH Linesviken´s Hera 2 CK BT-4 
N UCH Lyrypa´s Bessi 6 
N UCH Skreppeng´s Pirjo Perlemor 3 CK BT-5 

 
Veteranklass 
N S UCH Bab-Tiril 1/6 
N UCH NORDV-02 Ulfrigga Lundes Vida 1/3 CK 
N S UCH Urda 1/2 CK 
INT FIN S N UCH Silversound´s Ella-Cinderella 1/6 HP 
Maahornet´s Sala 1/5 HP 
N UCH Lyrypa´s Maya 1/6 
N S UCH Beyla 1/4  HP 
N S UCH Linesviken´s Hera 1/1 CK BIM-veteran 
N UCH Lyrypa´s Bessi 1/6 
Leika av Vinterskogen 1/6 HP 
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Uppfödarklass 
Kennel Paluna – 1 HP BIR uppfödare 
Kennel av Vinterskogen – 2 HP 
Kennel Ålvisheim – 3 HP 
Kennel Lyrypa´s – 4 HP 

 
Avelsklass 

 
 
N S UCH NV-99 Paluna´s Viljar – 1 HP BIR-avelsgrupp 
Leika av Vinterskogen – 2 HP 
N S UCH Åskrogh´s Ålve – 3 HP 

 
 

NKK DRAMMEN 18.06, domare Hans-Åke Sperne 
 

BIR, CERT CACIB Eriksro 
Lunde-Fenris 

 
BIM, BIM-veteran S N 
UCH Urda 

 
BIR-veteran 
N UCH NV-03, -04 
Herkules 

 
CERT BT-4 
FIN UCH Cliffhanger Elois 
of Eriksro => N UCH 

 
BIR-uppfödare 
Kennel Paluna´s 

 
BIR-avelsgrupp 
N UCH NV-99 Paluna´s Viljar 

 
Tack för två oförglömliga dagar, jag hoppas att alla som mötte upp hade lika trevligt som vad 
jag själv hade. 

 
Vid pennan: Anneli Häggblom, kennel Eriksro 
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FINNS DIN HUND MED? 
De här är de femtio vanligaste hundnamnen enligt försäkringsbolaget Agria. Efter att ha läst 
listan man kan konstatera att det i princip lika gärna kunna handla om populära flick- och 
pojknamn! 

 
Ronja, Molly, Wilma, Bamse. Ludde, Bella, Zorro, Rocky, Fanny, Sally, Charlie, Lady, 
Selma, Max, Sigge, Mimmi, Buster, Alice, Nalle, Lisa, Ida, Ebba, Zita, Kajsa, Maja, Jack, 
Rex, Tilda, Frida, Fia, Lukas, Nelly, Daisy, Tyson, Zack, Elvis, Hugo, Molle, Elsa, Rambo, 
Leo, Emma, Bonzo, Lina, Zeb, Nellie, Smilla, Nikita, Ozzy och Tindra. 

 
 
 

Femman Ludde. Foto: privat 
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