
Välkommen som luzernerägare 
och till Luzernerringen du också!
Du är alltid välkommen att höra av dig till någon i föreningen för att 
få mer information om rasen och föreningen. Vårt avelsråd kan alltid 
hjälpa dig med uppgifter om vilka valpkullar som är planerade.

På hemsidan hittar du också mycket information och uppgifter till  
kontaktpersoner. Luzernerringen finns även på Facebook. 

www.luzernerringen.se

Välkommen till 
Svenska Luzernerringen

 LÄRKVALLENS ISAC GF LUZZIE

En gång luzerner  
– alltid luzerner! 
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Medlemstidning för Svenska LuzernerringenLUZERNER
STÖVAREN

• Dags för årsmöte!

•  Toppresultat på jaktprov

• ”Vår första valpkull”

• Medlemsförteckning 2022

• Utställningar – hela listan!



Föreningen
Svenska Luzernerringen är en  
intresseförening som bildades 
1990 och har till syfte att främja 
avel med luzernerstövare, såväl 
jaktligt som exteriört, samt även 
i övrigt tillvarata rasens intressen. 

I föreningen skapas god gemen-
skap och sammanhållning bland 
alla medlemmar, bland annat  
genom tidningen Luzernerstöva-
ren, hemsidan och en Facebook-
grupp. Dessutom arrangeras varje 
år ett årsmöte som är välbesökt 
och uppskattat.

Ras med gamla anor
Luzernerstövaren är en ras med 
mycket gamla anor, troligen ända 
från faraonernas Egypten. 

I slutet av 1800-talet publicera-
des en standard för de raser som  
kallas schweiziska stövare, varav 
luzernerstövaren är en. 

De första luzerner som kom till 
Norden kom till Norge i början av 
1900-talet. Avelsbasen var natur-
ligtvis liten och rasen utvecklades 
först ordentligt på 1960-talet när 
kennel Gruveåsen i Norge impor-
terade en tik vid namn Lola von 
Lunden. 

Den svenska grenen av rasen 
påbörjades när Malte Eriksson 
från Blomskog köpte två tikar 

ur Gruvåsens uppfödning 1967. 
Efter detta finns det många som 
framgångsrikt har arbetat med  
luzernerrasen och gjort den till 
vad den är idag.

Skicklig jakthund
Luzernerstövaren är fortfarande 
en till numerär liten ras. Däremot 
har rasen under de senaste åren 
visat utmärkta resultat på jaktprov 
och flera olika hundar har funnits 
med i topp på många elitprov.

De jaktegenskaper som brukar  
uppskattas mest hos luzernern är,  
förutom att den ofta är väldigt spår-
noga, att den har ett mycket hör-
bart skall. Ofta beskrivs det som  
om ”det sjunger” i skogen efter-

som skallet inte så sällan är fler- 
tonigt. Luzernerstövaren har ock-
så starka tassar som klarar svåra 
förhållanden och hård jakt under 
flera dagar. 

Hare är det vanligaste villebrådet, 
men en del luzerner hyser också 
förkärlek för räv. Rådjursintres-
set, som naturligtvis finns i början 
hos alla individer med stark jakt-
lust, är vanligtvis lätt att komma 
tillrätta med.

Frisk och sund
Mentalt är luzernern mycket 
stabil, lugn i hemmiljön och en 
mycket god familjehund. Luzer-
nerstövaren är en frisk och sund 
ras. Det största problemet är den 

något trånga avelsbasen, men med  
ett gott samarbete mellan avels-
ansvariga och uppfödare både i 
Sverige och i Norge känner vi stor 
tillförsikt inför en fortsatt positiv 
utveckling av rasen. 

Genom ett målmedvetet arbete 
har vi fått ner inavelsprocenten, 
vilket nu ger resultat i större valp-
kullar.

Alltid luzerner
En gång luzerner – alltid luzerner! 
Det är en ganska vanlig kommen-
tar bland dagens luzernerägare.
Om du själv inte haft en luzerner 
tycker vi att det är hög tid att du 
ser till att tinga en valp. Du kom-
mer inte att ångra dig!

SÅNTORPETS HASSE AXEMMYS HILDA


