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Svenska Landseerklubben startade den 22 februari 2003 i Kungsbacka där det
första mötet hölls. Det var några landseerägare som hade träffats i V. Genastorp Osby och
kom fram till att det skulle vara roligt om vi hade en klubb. Vi visste att det hade funnits en
klubb innan men att den var nerlagd. Kristina Johansson (Shölin) kände Sten Åkesson och
han hjälpte henne och oss andra hur vi skulle gå till väga. Vi hade representant från SKK
Bengt Johansson på mötet och vår första ordförande blev Kristina Johansson som hon hette
på den tiden. De andra som valdes i styrelsen, var Britt Stridh, Maj Boseetti, Camilla
Eliasson samtliga på två år. På ett år valdes Bodil Arvidsson, Christina Olsson och Marie
Börjesson.
Styrelsen började lägga upp planer på hur Landseerklubben skulle se ut och även vad vi
skulle arbeta med i klubben. Kassör blev Bodil Arvidsson, och hon lämnade in en ansökan
till skatteverket samt till posten för att få skicka våra brev med B-post.
Redan i mars månad skickade dåvarande ordföraren Kristina in en ansökan till SKK om att
vi skulle få deltar i officiellt vattenprov. Kristina hade varit i kontakt med New
Foundlandsklubben SNK ordförande Sten Åkesson och tävlings sekreterare Monika Nilsson
och de bifaller ansökan.

Klubbens första träff och inofficiella utställning anordnades i september och platsen var Mullsjö.
Domare var Sten Åkesson. BIS etta blev Kullarnas Doubtless ägare Bodil & Sune Arvidsson och
som också blev vinnare av vandrings priset för hanar 2003. BIS två blev Landpower Calista
Flockhart ägare Eva-Britt & Thomas Östman. Även hon blev vinnare av vandringspriset för tikar
2003
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Klubbens årsmöte 2004 var i Mullsjö den 21 mars. Klubben valde Royne Rutström till ny
ordförande och omval på Christina Olsson, Bodil Arvidsson, Kristina Johansson till
ledamöter på två år. Två fyllnadsval på ett år blev Linda Söderström och Marie-Louise
Carlqvist. Till Suppleanter på ett år valdes Kerstin Skogh och Pia Larsson. På detta årsmöte
bestämdes att vi skulle ansöka om att gå med i SKK;s genetiska hälsoprogram. Bodil
Arvidsson tog fram statistik om hundarna HD & ED samt hur många hundar i % som var
röntgade. Det skulle också redovisas hur många som var fria och belastade med C, D, E.
Detsamma gällde för ED. När klubben hade denna information lämnades den in till SKK och
fick det godkänt den 20/4 2004. Från 1/1 2005 så skulle alla avelsdjur ha känd HD & ED vid
parning för att få sina valpar registrerade.
SvLK:s inofficiella utställning 2004 var på Farstanäs Camping Järna. Domare var Eva
Eriksson och vinnare BIS 1 blev Landpower Calista Flockhart BIS 2 Angel V. Hollandseer,
BIS 3 Cindylines Panda Hicka BIS 4 Kullarnas Doubtless och BIS-R blev Dark Duke V.
Hollandseer.

Den första Landseern som blev S(VP)CH var SUCH Kullarnas
Bluebell ägare Kristina Johansson (Schölin

Klubben hade fått in uppgifter om att vår ras kunde ha
blödarsjuka. Vår ordförande Royne Rutström letar efter en sjuk
hund att ta blodprov på. Om han hittar en sådan hund ska detta blodprov och ett blodprov
från en frisk hund sändas till ett veterinärmedicinskt universitet i USA för analys.
Styrelsen hade fått besked från SKK att vi skulle arbeta fram ett RAS dokument för vår ras.
De första som var med i ras-kommittén var Eva-Britt Östman , Carina Dehlin och Lillemor
Hjalmarsson
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Årsmötet för 2005 ägde rum i Nynäshamns brukshundsklubb 19 februari. Ordförare för
årsmötet var Sten Åkesson - representant för SKK/CS. Till ordförande valdes Mats Frånberg
och till ordinarie ledamöten valdes Agne Grundström, Ingrid Budmark och Linda
Söderström. Till ordinarie ledamöter på ett år (fyllnadsval) valdes Yvonne Björk och Royne
Rutström. Yvonne Kvistberg och Kirre Mandelberg valdes till suppleanter på ett år.
Vandringspriset 2004 för hanar blev Kullarnas Doubtless, ägare Bodil & Sune Arvidsson och
för tikar blev Kullarnas Jamba, även denna hund ägdes av Bodil & Sune Arvidsson.
Arbetet med ras går vidare med nya medlemmar. Royne är ansvarig för ras-kommittén och
ska kontaktar Märta Eriksson i SKK/AK. I övrigt gör kommittéerna sina egna riktlinjer och
har den klara senast vid Mullsjöträffen.
Det är styrelsens vilja att profilera landseer som vattenhund. Kristina och Linda fick
uppdraget arbeta med frågan under året.
Klubbens mål var att klättra i stegen hos SKK. Ansökan om att klättra ett steg i
anslutningsstegen till SKK. Styrelsen beslutade att ge Mats uppdrag att ansöka.
Klubben hade också köpt in olika märken och tröjor som man kunde köpa.
Klubben hade två träffar under året, Sundsvall och Mullsjö. I Mullsjö hade
klubben även utställning och domare var Monika Mattfolk. BIS1/BIR blev
Kullarnas Doubtless, BIS2/BIM Landpower Calista Flockhart, BIS3 Kullarnas
Jamba, BIS4 Landpower Grace Kelly, BIS-R Landpower Harry Potter.
SvLK hade för första gången en rasmonter och Linda Söderström deltog i
Rasparaden med sin hund Harry.
Nytt år och nytt årsmöte. Detta årsmöte ägde rum i samband med utställningen i
Stockholm den 15 april. Det anordnades samtidigt ett uppfödare möte. På
årsmötet valdes Mats Frånberg till ordförande, till ledamöter på 2 år valdes
Kristina Johansson, Bodil Arvidsson och Yvonne Kvistberg. Till suppleanter på
ett år valdes Britt-Marie Wahlen och Kirre Kandelberg. Vandringspriset 2005
tilldelades Kullarnas Doubtless bästa hane och bästa tik blev Kullarnas Jamba.
Nytt poäng beräkningssystem för SvLK:s topplista kommer att genomföras
4

och förslag delades ut årsmötet.
Förslag om en ny logga för SvLK. Två träffar var tänkt detta år, Sundvall och
Morokulien där det också skulle vara utställning. Träffen i Morokulien fick
ställas in för att det var för lite anmälda.
Diskussionen om blödarsjukan på Landseern fortsätter, men fortfarande inga
kända fall i Sverige.
Årsmötet 2007 ägde rum i Västerås i samband med utställningen. Till
ordförande valdes Mats Frånberg och till ledamöter på två år valdes Catharina
Östman, Agne Grundström och Linda Söderström. Till Suppleanter valdes
Anette Wennström och Monika Gilljam. Det framkom på årsmötet att SvLK
begärt restriktioner mot linjer som påstås vara bärare av blödarsjukan. SKK
handlägger ärendet.
Vandringspriset 2006 tilldelades Kullarnas Doubtless bästa hane och bästa tik
blev Kullarnas Jamba. De fick behålla priset för att de taget hem det tre gånger.
Nytt poäng beräkningssystem för SvLK:s topplista godkändes med tillägg att
rasspecialen skulle räknas med. Klubben anordnade en träff i Sundsvall.
SvLK beslutar att skicka ut hälsoenkäter till medlemmarna. Förslag om ny logga
lades ut på hemsidan tillsamman med den loggan som Svlk hade från starten.
Medlemmarna kunde rösta fram vilken logga som SvLK skulle ha i framtiden.
SvLk har fått inbjudan från den internationella Landseermötet i Dortmund. AnnMarie Krigh deltar i mötet. Medlemsmöte i Stockholm föreslog att uppfödarna
skulle skänka medlemsgåva till valpköparna om de hade annons på hemsidan.
Arbetet med ras fortsätter med nya medarbetare.
2008 årsmöte ägde rum i Västerås och i samband med detta var det också ett
uppfödarmöte. Märta Eriksson från SKK presenterade hur vi skulle arbeta med
ras och avelfrågor. Hälsoenkäten redovisades och det kom fram till att vi inte
hade många sjuka hundar utan den var istället mycket frisk ras.
På årsmötet valdes Håkan Johansson till ordförande och Mats Frånberg, AnnSofie Alexander och Bodil Arvidsson till ledamöter på två år. Fyllnadsval på ett
år valdes Anette Wennström. Till suppleanter valdes Monika Gilljam och Pia
Larsson. Årsmötet bestämde att uppfödare skulle ge sina valpköpare gåvormedlemskap. Röstningen bland medlemmarna om SvLK:s logga blev 90% för
den gamla och 10% för den nya. Beslutet blev att vi kommer att ha den logga
som varit med från starten. Nya vandringspriser delades ut för 2007 och Årets
Utställnings Landseer blev Landpower Ibrahim Pascha, Årets Vatten Landseer,
Årets Lydnads Landseer och Årets Allrounds Landseer blev Landpower
Harry Potter som tog hem hela tre priser.
Arbetet med blödarsjukan går vidare och en grupp från SvLK har varit på
möte med SLU där Åke Hedhammar, Bernt Jones, Stefan Marklund, Märta
Eriksson samt Helena Rosenberg deltog. I mötet framkom det att vi hade för lite
material, samt inga sjuka hundar. Det föreslogs att vi på frivilligbasis skulle testa
våra hundar, samt följa utvekligen i utlandet. Testresultatet skulle skickas till
SKK samt en kopia till sekreterare på SvLK.
Bodil och Sune har anordnat en träff om året i några år och där har alla som äger
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en Landsser fått komma.
Klubben anordnade en träff på Snibbens Camping Hälledal. I samband med
denna träff kunde man göra MH som Linda Söderström hade ordnat.

Medlemsträff anordnades i samband med Växjö utställningen. Håkan redovisade
om rasdokumentet och MH, samt informerade att SKK vill ha ett rasdokument
färdigt till årsmötet. Håkan Johansson informerade även om det Internationella
Landseermötet i Dortmund.

Vår andra Landseer i
klubben som fick titeln
S(VP)CH var
Landpower Harry Potter
ägare Linda Söderström

Årsmöte och Uppfödarmöte
2009
hölls i Västerås, och där hade vi
bjudit in Märta Eriksson från SKK och Tomas Bergström från SLU. Märta Eriksson
informerade om de nya regler som gäller vid avel, samt om utbildningar som uppfödare kan
gå. Hon pratade också om SKK-organisationen och dess arbete om avel, utbildning av
domare och avelfunktionärer. Märta Eriksson berättade om hur vi ska arbetar för att få vår
ras så frisk som möjligt.
Tommas Bergström informerade om DNA-tester, genetik. Han tog även upp frågan om
Thombopati (blödarsjukar hos Landseer) eftersom den har varit en av de sjukdomar som
diskuteras mycket om. Han informerade om att gentekniken idag kan ta fram ca: 500
sjukdomar på våra hundar men till vilket pris. Har man stora problem i rasen med
sjukdomar, kan man testa för de olika sjukdomarna. Han tog även upp andra åkommor som
våra hundar kan drabbas av.
Håkan Johansson valdes till ordförande på årsmötet och till ledamöten valdes
Linda Söderström, Pia Nordén, Monika Gilljam på två år. Fyllnadsval på ett år valdes Pia
Larsson. Till suppleanter valdes Maj-Lis Rünell och Eva-Britt Östman.
2008 års Utställnings Landseer blev Rozcoe´z Attracted Agnes, Årets Vatten Landseer, Årets
Lydnads Landseer och Årets Allrounds Landseer blev Landpower Harry Potter som tog hem
hela tre priser för andra året i rad.
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Rasdokumentet börja vara färdigt och styrelsen ska granska det. Styrelsen önskar att
rasdokumentet ska vara färdigt till nästa årsmöte. Håkan och Bodil har arbetat med
dokumentet, som sedan skall till SKK för granskning och godkännas innan vi har det klart.
Håkan Johansson och Bodil Arvidsson var närvarande vid det Internationella Landseermötet
i Dortmund. En förfråga till SKK om vi som klubb fick ansluta oss till den Internationella
Landseerklubben blev svaret NEJ. Som enskild medlem kunde vi, men inte hela klubben.
Klubben får sin första domare i Sim & Livräddning, Kristina Johansson (Schölin).
Medlemsmöte anordnades i Växjö. Det informerades på mötet att SvLK bara kunde ta upp
saker som vi fått intyg på.

SvL K anordnade rastorg i Stockholm
där det var några flitiga medlemmar
som gjorde ett mycket stort jobb och
reklam för vår klubb och våra hundar.

Segrade i Rasparaden blev dessa förtjusta två damer
med sina hundar. Damerna riktiga namn är Mats och
Jimmy!

Årsmötet 2010 ägde rum i Larv i samband med deras utställning. Till ordförande för SvLK
valdes Håkan Johansson och Bodil Arvidsson, Jimmy Larsson och Eva Hveem valdes till
ledmöter på två år. Fyllnadval på ett år för Erika Gren. Till suppleanter valdes Maj-Lis
Rünell och Eva Axberg.
Vinnare av vinstrikaste hundar 2009 delades ut och Årets Utställning Landseer blev
Kullarnas Doubtless, Årets Vatten Landseer och Årets Allround Landseer
blev Landpower Harry Potter som tog hem det för tredje gången och får behålla priserna.
Årets Lydnad och Bruks Landseer tog hems av Baniq Wom Wolfsstern.
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Styrelsen beslutade att det skulle anordnas en inofficiell utställning i samband med träffen i
Osby.

Domare blir Monika Åkesson. Utställningen blev mycket lyckad och BIS 1 blev Rozcoe´z
Attracted Andrew BIS 2 Rozcoe´z Attracted Annabell BIS 3 Rozcoe´z Attracted Agnes
BIS 4 Kullarnas Boubtless BIS 5 Alfahonas Braggi.

Sverige får sin första Landseer som blir
Världsvinnare året var 2010. Rozcoe´z Attracted
Andrew heter hunden och ägare är Maud Skogsberg.

Bodil Arvidsson och Jimmy Larsson har haft kontakt med Märta Eriksson på SKK angående
rasdokumentet. Det bestämdes att vi skulle komma upp till Stockholm och gå igenom vårt
förslag.
Medlemsmötet i Växjö fanns det framarbetade rasdokument till granskning.
Bo och Ulrike Jeppsson trycker vår tidning samt står för kostnaden.
2011 var årsmötet i Västerås och det var även ett medlemsmöte. Där meddelade Bo Jeppsson
att han ville att SvLK skulle bli mer känd och att vi skulle få fler medlemmar. Han skänkte
hela kostnaden för tidningen så att vi kunde göra något positivt för klubben och
medlemmarna. Klubben skickade ut information om klubben till alla som var ägare av en
Landseer mellan åren 2001-2011. Det bestämdes att utlänska utställning resultat kunde
räknas med i ”Vinstlistan”. Ägarna fick själva skicka in kopia av resultatet eftersom klubben
inte får det.
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Till ordförande valdes Jimmy Larsson, till ordinarie ledamöter på två år valdes Pia Nordén,
Erika Gren och Åsa Johansson. Ett fyllnadsval på ett år, valdes Maud Skogsberg. Till
suppleanter valdes Mal-Lis Rünell och Ingalill Runnvik.
Vinare av Årets Utställning 2010 blev Rozcoe´z Attracted Agnes, Årets Lydnad blev
Ånaryds Irma. Årets vatten fick Kullarnas Nice Natasha och Årets Allround blev Rozcoe´z
Attracted Andrew.
Ansökan om central registrering av resultatet från DNA-test anseende Thrombopati hos
Landseer har AK på SKK beslutat att bifalla. Testet anser i första hand avelsdjur. Alla hundar
som gjort testet efter SKK remiser finns nu på SKK:s hunddata under veterinärdata. Finns
någon hund som inte finns med, där ägaren har skickat kopia av resultatet från testet till
SvLK. Det är viktigt när man tar provet att veterinären skickar resultatet av testet när den får
det från USA. Rasdokumentet är nu färdigt och godkänt av SKK.
SvLK fick veta att Storsjöviddens Von Landseer Isabell har avlidet 14½ år gammal. Hon
kom från den första uppfödaren som Sverige hade, Margith Larsson. Hon är den äldsta
Landseer som vi fått in till klubben.

Storsjöviddens Von Landseer Isabell
*1996-12-25 †2011-07-03

I september hade SvLK en träff i Värmland, och där hade vi även medlemmöte.
Ett mycket trevligt ställe, och det gick även att ta S&R prov (vattenprov)

Jimmy Larsson och Bodil Arvidsson deltar i det Internationella Landseermötet i Dortmund.
Det diskuterades om bildande av klubb och hur mycket varje klubb skulle betala. Eftersom
SKK inte tillåter SvLK vara med så kunde vi inte vara med i beslutet. Det pratades även om
avelsdjuren och vilka krav de olika länderna har och om vi kunde ha något gemensamt.
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Deltagarna som deltog i det
Internationella Landseermötet.

Klubben skickar ut en ny hälsoundersökning till våra medlemmar. Läggs även ut på
hemsidan så icke medlemmar kan skicka in till klubben. En ny upplaga av Landseerkullar
1991-2011.

I Stockholm hade SvLK rasmonter
som träff & marknadskommittén hade
gjort, med ett mycket bra och blev
hedrad med ett hedersdiplom av SKK.

Monika Lindberg och Bo Jeppsson
deltog i rasparaden och lyckades att
vinna denna i år också. Därmed hade
SvLK tagit hem segern två år i
rad.(fanns ingen rasparad år 2010)
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Årets årsmöte 2012 var på samma ställe som förra året. Detta år hade vi endast årsmöte
eftersom Landseer ställdes samma dag i Västerås. Till ordförande valdes Jimmy Larsson och
till ledamöter på två år valdes Bodil Arvidsson, Maud Skogberg och Kristina Johansson. Ett
fyllnadsval på ett år, valdes Ingalill Runnvik. Till suppleanter valdes Mal-Lis Rünell och
Sonny Taberman.
Priser delades ut till vinnare av SvLK:s Topplista 2011 och vinnare av Årets Utställning
Landseer blev Rozcoe´z Attracted Andrew och Blå Rosens Glitter med samma poäng.
Årets Lydnad Landseer blev Rozcoe´z Attracted Annabell. Årets vatten Landseer blev
Kullarnas Nice Natasha och Årets Allround Landseer blev Landgold Sound Of Ludwig.
SvLK har ansökt om att få gå från steg 1 till steg 2. SKK har godkänt det och från och med
2014 får vi anordna nationell utställning. Den kommer att vara 27 juli i Östra Ämtervik,
någon mil från Ransäter.
Ett vattenläger i Markaryd anordnades ihop med New Foundlands och Leonberger klubben.
Där deltog även hundar från Danmark.
Årets inofficiella utställning var i V. Genastorp Osby i samband med den träffen
som Bodil och Sune anordnat under många år.

Domare var Carola Krüger och ringsekreterare var Christine Kjellsson och Kristina
(Johansson) Schölin. BIS 1 blev Electra, BIS 2 blev Landgold Magic Arya, BIS 3 blev
Rozcoe´z Attracted Annabell BIS 4 Landvild Oden.
En Landseerträff lite norr över, hade Monika och Erika ordnat där även del- tagarna kunde
göra ett MH-test.

Tredje landseern som fick titeln SE(VP)CH var
Rozcoe´z Attracted Annabell och hon tog även
hem segern i SM 2012. Den har bara vunnits av
New Foundlandshundar tidigare.
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Även i år ställde Träff &
Marnadskommittén upp och hade
ordnat med rastorg som drog
mycket besökare. I år var temat
fiske, som våra förfäder till våra
hundar jobbade med. Som du ser så
har det blivet fel datum på kortet,
men kortet är tagit 2012 .

Här har Kimmo hjälp till att fånga
den underbara jungfrun i nätet och
har just transporterat hem hela
lasten av fisk och jungfrun. Till
hjälp har han haft fiskarna Bosse
och Monika.

Åsmötet för 2013 kommer att äga rum i Västerås den 27 april och samtidigt kommer vi att
ha uppfödarmöte.
Detta är en liten berättelse om SvLK 10 år som klubb. Mycket arbete har många medarbetare
lagt ner för att vi ska kunna ha en klubb som fungera.
Låt oss hoppas att följande 10 år blir lika intressant för Landseer klubben som dessa har
varit.
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