
Motioner till Svenska Lapphundklubbens Riksstämma 2012 
 

Motion 1: TÄVLING ÅRETS HUNDUNGDOM. FRÅN SLK CS. 

För att stimulera ungdomar som är medlemmar i Svenska Lapphundklubben att vara aktiva med sina 

hundar, vill Ungdomskommittén att ett pris som Årets Hundungdom inrättas. Resultat från officiella 

tävlingar angivna i poängnyckeln nedan inrapporteras senast 31 januari påföljande år av de tävlande 

till Ungdomskommittén, som sammanställer resultaten från föregående års tävlingar och delar ut 

pris till segraren = Årets Hundungdom samt till 2:an och 3:an i samband med SLK:s Riksstämma. 

Tävlingen startar fr.o.m. början av 2012, och Ungdomskommittén inkluderar kostnaderna för 

priserna i sin budget. Ungdomar äger rätt att delta till och med det år man fyller 25 år. 

Poängnyckel: 

Tävlan sker på alla officiella prov och tävlingar i Sverige. Tre resultat per gren räknas. 

 

Agility 

CACIAG: 40 poäng 

Cert: 30 poäng 

Pinne: 20 poäng 

Felfritt lopp: 10 poäng 

Deltagande: 10 poäng (gäller per dag, även om man tävlar i både hopp och agility) 

 

0,01-5 fel: 6p 

5,01-10 fel: 4p 

10,01-15 fel: 2p 

15,01-ej DQ: 1p 

 

Poängnyckeln är densamma för klass I-III och gäller i både hopp- och agilityklass.  

 

Freestyle 

Cert: 30 poäng 

Uppflytt.poäng: 20 poäng 

Deltagande: 10 poäng 

 

Poängnyckeln är densamma för klass I-III. 

 

Heelwork to Music 

Uppflytt.poäng: 20 poäng 

Deltagande: 10 poäng 

 

Poängnyckeln är densamma för klass I-III 

 



Rallylydnad 

Kvalificerat resultat: 20 poäng 

Deltagande: 10 poäng 

 

Poängnyckeln är densamma för alla klasser. 

 

 

Bruks 

Cert: 30 poäng 

Certpoäng: 25 poäng 

Uppflyttad: 20 poäng  

Godkänd: 10 poäng 

Deltagande: 10 poäng 

Poängnyckeln är densamma för alla grenar och klasser. 

Viltspår 

Godkänt anlag: 20 poäng 

1:a pris öppenklass: 30 poäng 

2:a pris öppenklass: 25 poäng 

3:e pris öppenklass: 15 poäng 

Deltagande: 10 poäng 

HP: 10 poäng 

 

Lydnad 

1:a pris: 30 poäng 

2:a pris: 25 poäng 

3:e pris: 20 poäng 

Deltagande: 10 poäng 

Poängnyckeln är densamma för alla klasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 2: REVIDERING AV TÄVLINGSREGLER FÖR TÄVLINGEN OM ÅRETS HANE OCH TIK INOM SVENSKA 

LAPPHUNDKLUBBEN. FRÅN SLK CS. 

 Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda svenska lapphundar, finska lapphundar samt 
lapska vallhundar  vars ägare är medlem i Svenska Lapphundklubben. 

 Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 

 Baserade på publicerade resultat i tidningen Lapphunden (utländska resultat måste skickas in av 
utställaren själv) erhåller hundarna poäng efter slutlig placering på resp. utställning. (se 
nedanstående tabell). 

 Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där antalet deltagare är beroende på antalet hundar som 
deltagit i 

 exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig. 

 Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller flera hundar uppnått samma 

poäng avgör i första hand inbördes möten1 och i andra hand strukna poäng i turordning. 

 De tre första hanarna resp. tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser. 
 

1
 Med inbördes möte menas direkt konkurrenssituation t.ex. Bhkl, Btkl, BIR och BIM 

 
                                                                                                                                      

Poängnyckel NKU-utställning              

 

      
             
                              
             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poängnyckel FCI-utställning 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

     Vetkl. Vetkk.  
     Chkl. Chkk. Bhkl 
Plac. Junkl. Junkk. Unghkl. Unghkk. Ökl. Ökk. Btkl 
1. 3 8 9 14 15 20 25 
2. 2 7 5 13 11 19 24 
3. 1 6 3 12 9 18 23 
4.  5  11  17 22 

Tilläggspoäng  
CK 2p 
  

  Antal deltagare 
2 – 3       1p 13 – 15      6p 
4 – 5       2p 16 – 18      7p 
6 – 7       3p 19 – 21      8p 
8 – 9       4p 22 – 24      9p 
10 – 12   5p 25 -          10p 

Tilläggspoäng  
Exc. 2p BIR 2p 
  

 Vetkk. 
 Chkk. 
 Ökk. 
 Unghkk. 
Plac. Junkk 
1. 23 
2. 22 
3. 21 
4. 20 

Antal deltagare 
2 – 3       1p 13 – 15      6p 
4 – 5       2p 16 – 18      7p 
6 – 7       3p 19 – 21      8p 
8 – 9       4p 22 – 24      9p 
10 – 12   5p 25 -          10p 



MOTION 3: ÄNDRING DELTAGANDE PRESTATIONSKLASS. FRÅN CS 

Prestationsklass 

Revidering av prestationsklass då rallylydnad har blivit en officiell gren. 

Är en inofficiell klass för våra raser, vid Svenska Lapphundklubbens utställningar. Den skall 
uppmuntra till att man arbetar med sin hund i bruks, lydnad, rallylydnad, agility eller viltspår. För 
deltagande gäller något av följande, erövrat vid officiell tävling:                                                                                               

 Spår, Sök, Rapport, Skydds- Godkänd Appell 
 Lydnad -1:a pris lydnadsklass 1 
 Rallylydnad-GK i Nybörjarklass 
 Agility – 1 pinne i klass 1 
 Viltspår – GK Anlagsprov 
 Tjänstehund - Godkänd 
 Vallhund – Godkänd 

För att äga rätt att tävla i prestationsklass krävs att hunden fått pris under dagen, KEP eller 0:a i 
kvalité räknas inte. En rosett delas ut per ras. Rosetten skall vara blå-gul-röd och köps in av 
arrangerande distrikt. Prestationsklassen arrangeras efter rasbedömningen är slut och innan BIS-
finalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTION 4: INKLUDERING AV TÄVLINGSRESULTAT FÖR RALLYLYDNAD I TÄVLINGEN ÅRETS BARGI. 
FRÅN SLK CS. 

För att delta i tävlingen måste hundägaren senast den 31 januari påföljande år skicka in de resultat 
man vill räkna till den sammankallande i tävlingskommittén. Endast inskickade resultat räknas. Till 
vinnare utses den hund som kan tillräknas mest poäng under ett kalenderår. Vinnaren erhåller ett 
hederspris som utdelas vid följande riksstämma. 
 
Resultat beräknas på dels poäng som följer med år från år, dels på 6 tävlingsresultat och ett 

utställningsresultat per år. 

Poäng som följer med år från år är: 

Genomförd Mentalbeskrivning/MH 15 poäng 

Lydnadschampion 75 poäng 

Lydnadsdiplom 20 poäng 

Rallylydnadschampionat, RLDM 60 poäng 

Rallylydnadsdiplom 20 poäng 

Viltspårchampion 50 poäng 

Agility hoppchampion 75 poäng 

Agilitychampion 75 poäng 

Freestylechampion 75 poäng 

Championat i bruksgren 90 poäng 

Vallhundschampionat 75 poäng 

Godkänt vallhundsprov 50 poäng 

Tjänstehund 90 poäng 

Ovanstående meriter räknas varje år 

 

Nedanstående meriter räknas varje tävlingsår. 6 stycken tävlingar ( för tjänstehund räknas 

funktionskontroll som tävling) i ovanstående grenar eller BSL och BS , 1 gren eller flera räknas ihop 

enligt nedan.Ett resultat från utställning skall läggas till . 

Varje start ger 5 deltagarpoäng. I agility får man 5 poäng per tävlingsdag oavsett antal lopp.  

 

 

 



Räknas som följer: 

Lydnad 

KLASS 1 : 1a pris ger 15 poäng 2apris ger 10 p 

KLASS 2 : 1a pris ger 20 poäng 2a pris ger 15 p 

KLASS 3 : 1a pris ger 30 poäng 2a pris ger 20 poäng 

KLASS ELIT : 1a pris ger 40 poäng 2a pris ger 30 poäng 

RALLYLYDNAD 

NYBÖRJARKLASS: Minst 90p ger 15 poäng, Godkänd ger 10 poäng 

FORTSÄTTNINGSKLASS: Minst 90p ger 20 poäng, Godkänd ger 15 poäng 

AVANCERAD KLASS: Minst 90p ger 30 poäng, Godkänd ger 20 poäng 

MÄSTARKLASS: Minst 90p ger 40 poäng, Godkänd ger 30 poäng 

BRUKS 

Appell : Uppflytt ger 25 poäng Godkänd 15 p 

Lägre . Uppflytt 35 GK 20 

Högre : Uppflytt 45 GK 30 

Elit: CERT 60 Certpoäng 50 Godkänd 40 poäng 

AGILITYKLASS OCH HOPPKLASS 

KLASS 1 : Pinne 15 , 0 fel 5 sammanlagt 20 

KLASS 2: Pinne 20 , 0 fel 10 sammanlagt 30 

KLASS 3 : Pinne 30 0 fel 10 sammanlagt 40  

VILTSPÅR: 

Godkänd anlagsklass 15 poäng 

Öppen klass . 1apris 20 2a pris 15 poäng Hp 5 poäng 

FREESTYLE 

Klass 1 uppflytt 15 poäng 

Klass 2 Uppflytt 25 poäng 

Klass 3 CERT 35 poäng (eller motsvarande) 



TJÄNSTEHUND: 

Godkänd funktionskontroll: 40 poäng 

IPO-R godkänd 40 poäng 

BSL och BS  

V och SG ger 40 poäng 

G ger 20 poäng 

Utställning en gång per år är obligatoriskt. Ett resultat räknas: Deltagit med lägst bedömning Good    

5 poäng. Certifikatkvalitet 10 poäng. Deltagande i prestationsklass på SLKutställning ger ytterligare  

10 poäng. 

Sammanfattning. Baseras dels på poäng som medföljer varje år, dels på lägst 3 högst 6 tävlingar + ett 

utställningsresultat per år. 

En lista presenteras varje år på samtliga tävlande i Bargipriset. De tre främsta erhåller pris. 

Resultaten skall vara inskickade till SLK 31 januari varje år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTION 5: ÄNDRING AV KRAV FÖR ATT DELTA I ÅRETS ”BARGI”. FRÅN MELLANSVENSKA 

OCH NEDRA NORRA DISTRIKTEN. 

  

Bakgrund: 

"Bargi" är samiska för arbetare. 

Tanken med ”Årets Bargi” från början var att de som inte var utställningsintresserade eller har en 

hund som man av olika skäl inte ställer ut skulle få kunna ha ett pris att tävla om. 

Idag finns det dock ändå ett krav på att hunden ska ställas ut för att få tilldelas priset. Detta ligger 

inte i linje med att svenska lapphundsklubben ska rikta sig till alla medlemmar. En del, hur stor låter 

vi vara osagt, av våra medlemmar lämnas på detta sätt utanför även i detta pris. 

 

Förslag: 

Ta bort utställningskravet i "Årets Bargi". 

 

Motivering: 

Ett krav på utställninsgresultat i tävlan om "Årets Bargi" främjar inte prisets syfte.  

"Årets Bargi" ska vara ett pris som ska uppmärksamma de medlemmar vars bedrift handlar om att ta 

vara på och visa upp våra rasers mångsidighet som arbetande hundar, utställningsmeriter 

fyller här inte något syfte.  

Vidare känns grenar/arbeten som vallprov/arbetande vallhund och tjänstehund väldigt angelägna att 

lyfta fram. 

Vad gäller bruks är sök, rapport och spår tre olika jobb - tre skilda grenar- med helt olika 

förutsättningar och svårighetsgrad både i inlärning och utförande och bör därför bedömas som 

sådana.  

Prisets regler innebär även att hundar som redan är champions eller äldre och som anser sig 
ha ställt ut sin hund tillräckligt ingen möjlighet att tävla om priset då hunden minst en gång 
om året måste ställas för att få vara med och tävla om ”Årets Bargi”.  

Mål:  

Målet är ett pris som ska uppmärksamma de medlemmar vars bedrift handlar om att ta vara på och 

visa upp våra rasers mångsidighet som arbetande hundar - något annat än de olika championatens 

syften. 

 
CS yttrande: CS yrkar avslag på motionen med 4 röster för avslag och 2 emot avslag med 
motiveringen att det är viktigt att behålla det rastypiska för våra raser, och att kravet på deltagande i 
utställning bör kvarstå. 
 
 
 
 
 
 



 
MOTION 6: MOTION OM FÖRTYDLIGANDE- REVIDERING. FRÅN SÖDRA DISTRIKTET. 

 
Vill att Rikstämman bör gå igenom motion 8-2010, förtydliga den, då den inte kan stämma 
med verkligheten. 
Samt att revidera i efterhand Årets utställnings hund 2011, svensk lapphund. 

Motion 8 BESLUT: Tävlingsregler för tävlingen om årets hane och tik inom Svenska 
Lapphundklubben . Motionen bifölls, d.v.s. även resultat från FCI-utställningar 
räknas (träder i kraft fr.o.m. 2010). 

Godkändes poängtabellen? Svaret kan tydas som det endast är resultat från” FCI-
utställningar som räknas”. Poängtabellen har inte publicerats, varken i tidningen eller på 
hemsidan. 
 
Utdrag från motion 8, 2010: 
”Tanken bakom FCI-förslaget är att om en ÖKL, CHKL eller VetKL hund blir BIR så får den 
hunden lika många poäng som vid "vanlig" poängberäkning.” 
 
Då SLK räknat ut resultatet från världsutställningen i Paris 2011 så här: 
Veteranhane   1:a Bästa hane 26 poäng 
Championhane  2:a Bästa hane  28 poäng 
Om en Öppenhane hade blivit BIR så hade han fått 32 poäng…. 
Om en juniorhane blivit BIR så hade poängen blivit 24 
 
Om det hade varit i Norden hade de fått: 
 
Veteranhane   1:a Bästa hane 30 poäng 
Championhane  2:a Bästa hane  29 poäng 
Öppenhane som blivit BIR får 30 poäng 
Om en juniorhane blivit BIR så hade poängen blivit 30 
 
 Det är bestämt av SLK att FCI:s utställningar ska räknas. Det var 12 svenska lapphundar på 
en FCI utställning och då bör den räknas till motsvarande, i Nordens poäng. FCI:s utställnings 
bedömning är olika från land till land. Precis som vi haft det i Norden fram till nu. Hane och 
tik bedöms alltid var för sig, som det görs i Sverige. CK finns inte. 
 
Motion 8 
TÄVLINGSREGLER FÖR TÄVLINGEN OM ÅRETS HANE O TIK INOM SVENSKA 
LAPPHUNDKLUBBEN 
Centralstyrelsen föreslår att även poäng från FCI-utställningar ska få räknas in i 
tävlingen om ”Årets Hund”. Centralstyrelsen har även tagit fram ett 
poängberäkningssystem för FCI-utställningar. Då reglerna för FCI-utställningar skiljer sig 
från SKKs regler kan inte samma poängberäkningssystem tillämpas (det var detta som 
vållade problemet med WDS i Stockholm 2008 och som gjorde att denna tävling måste 
styrkas från SLKs tävlingar). 
Tanken bakom FCI-förslaget är att om en ÖKL, CHKL eller VetKL hund blir BIR så får den 
hunden lika många poäng som vid "vanlig" poängberäkning. Certpoängen tillkommer för 
att utjämna för ev. cert i JunKL eller UKL. 



 
Poängnyckel FCI-regler 
Plac. Junkk Ukk Ökk/Vetkk/Chkk 
1. 15 15 21 
2. 14 14 20 
3. 13 13 19 
4. 12 12 18 
Tilläggspoäng 
CK 2p 
BIR 2p 
Cert 2p 
Cacib 2p 
Antal deltagare 
2 – 3 1p 
4 – 5 2p 
6 – 7 3p 
 

CS yttrande: CS beslutade att yrka avslag på motionen med motiveringen att annan motion (Motion 

2) behandlar ändringen av poängberäkningen. Vidare motsätter sig CS revidering i efterhand av 

resultat som grundas på regler beslutade av tidigare RS. CS framhåller även att reglerna för tävlingen 

finns offentliggjorda i handlingarna och protokoll från RS 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTION 7: AVGIFTS FRI KENNEL ANNONS, ”UNDER UPPFÖDARE”, PÅ SLK:S HEMSIDA. FRÅN SÖDRA 

DISTRIKTET.  

Uppfödarna betalar idag 100 kronor för att få stå med sitt kennelnamn på klubbens hemsida. Det 

utgör en stor del av hemsidan. Det visar att klubben är aktiv med fler uppfödare, för våra 3 raser. Är 

det avgiftsfritt  kommer fler uppfödare att synas, med en jämn fördelning över året.   

 

CS yttrande: CS yrkar avslag på motionen då det inte ansågs troligt att antalet kennelannonser skulle 

öka vid slopad avgift, samt att intäktsbortfallet skulle ha negativ inverkan på klubben ekonomi. 

 

 

 

 

MOTION 8:  VALPANNONSER, SVENSK LAPPHUND. 

För att visa att vi tillsammans, verkligen försöker vara aktiva med valpar, då främst med 

Svensk Lapphund, hade det varit bra om fler lägger ut annons på hemsidan. Då det idag är en 

kostnad på ytterligare 50 kr/annons för oss uppfödare, önskar vi att kostnaden slopas. Ett 

steg till att försöka få ut mer information, till eventuella valpspekulanter till den Svenska 

Lapphunden. 

 

CS yttrande: CS yrkar avslag på motionen då den inte finner det möjligt att slopa avgift för en av 

våra tre raser, samt att kostander per annons är låg. 

 


