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SLK: s högsta beslutande organ är Riksstämman, RS. Ordinarie RS hålls varje år och 

distrikten turas om att stå som värd för arrangemanget. 2013 var det Västra distriktet som var 

ansvarigt distrikt och anordnade SLK/RS den 11 maj 2013 i Backamo. I samband med RS 

firades klubbens 50-års jubileum. 

 

SLK:s arbete leds mellan RS av en vald centralstyrelse, SLK/CS, som under 2013 har bestått 

av en ordförande, fem ordinarie ledamöter och fyra/tre suppleanter. Under verksamhetsåret 

hölls 10 styrelsemöten varav ett konstituerande möte.  

 

Svenska lapphundklubbens centralstyrelse har under verksamhetsåret 2013 bestått av följande 

personer: 
 
1 januari – 11 maj 2013 
Ordförande  Ulf Zetterström Östra distriktet 

 

Vice ordförande Bengt-Ove Bergquist Västra distriktet 

Kassör  Mats Larsson  Östra distriktet 

Sekreterare  Johan Haglund Södra distriktet 

Ledamot  Ulrika Isaksson Nedre Norra distriktet  

Ledamot  Stefan Johansson Västra distriktet  

   

Suppleant  Ingela Carlén  Östra distriktet 

Suppleant  Sandra Persson Östra distriktet 

Suppleant  Monika Tunviken Östra Distriktet 

 

Revisorer  Olle Bernhardtz 

  Gunne Åhl 
 

Revisorssuppleanter Iréne Jonsson 

  Cecilia Henriksson 

 
 
 
11 maj – 31 december 2013 

Ordförande  Teresa Lejenäs Östra distriktet 

 

Vice ordförande Marie Andersson* Östra distriktet 

Kassör  Mats Larsson  Östra distriktet 

Sekreterare  Johan Haglund* Södra distriktet 

Ledamot  Ingela Carlén  Östra distriktet  

Ledamot  Stefan Johansson Västra distriktet  

   

Suppleant  Johanna Björk Västra distriktet 

Suppleant  Ida Svanberg  Övre Norra distriktet 

Suppleant  Monika Tunviken Östra Distriktet 

 

Revisorer  Olle Bernhardtz 

  Gunne Åhl 
 

Revisorssuppleanter Iréne Jonsson 

  Bo Abrahamsson 

 

*Marie Andersson liksom Johan Haglund lämnade sitt uppdrag under hösten 2013. 
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En stor del av SLK/CS operativa arbete sker genom kommittéer. Nedan redogörs för 2013 års 

verksamhet i dessa kommittéer: 

   

Redaktionskommittén 
Tidskriften Lapphunden utkom med 3 nummer under 2013 var av ett dubbelnummer. 

Nummer 1 trycktes i en upplaga om 1 450 exemplar, nummer 2 trycktes i en upplaga om 1 

300 exemplar, nummer 3 & 4 trycktes upp i xx nummer. 

Under verksamhetsåret har redaktionen bestått av Ida Törneberg (redaktör), Kristina Ahlbom 

och Marianne Stenström. Ansvarig utgivare har varit Teresa Lejenäs. Kommittén har under 

året sökt fler medarbetare dock utan framgång. 

 

Webbkommittén 
Under 2013 har webkommittén sökt nya medarbetare för att kunna arbeta med att moderera 

forum, få ut mer information och redigera text/bild osv på hemsidan, 

dock utan framgång. Övrig verksamhet har varit att uppdatera information, felsökning och 

fixning samt optimering av kod. 

 

Årsboken 
SLK publicerar årligen en sammanställning av olika resultat, domarkritiker, kullstatistik, HD-

utfall, ögonlysningsresultat, avelsuppföljning, lydnads-, rallylydnads- och agilityresultat. 

Vidare presenteras årets nya championhundar med bild och stamtavla. Förhoppningen är att 

arbetet ska komma våra raser till del genom att sammanställa och presentera information om 

våra raser som kan användas av uppfödarna i sin avelsplanering.  

Ingegerd Sörensson har förtjänstfullt arbetat med att samla material.  

 
 
Public Relations  
SLK:s PR-kommitté ombildades i månadsskiftet november–december 2013 med Teresa 

Lejenäs, Håkan Klaar och Hans Balstedt (sammankallande) som nya 

ledamöter/kommittémedlemmar.  

 

Under december-13 planerades, organiserades och genomfördes SLK:s deltagande på 

rastorget i samband med Stockholm Hundmässa, och de aktiviteter som evenemanget 

innefattade. Kommittén presenterade också sina tankar kring ett långsiktigt PR-arbete för 

Svensk lapphund i samband med ett rasmöte för rasen under Stockholm Hundmässa. 

 

Under slutet av december-13 och i början av januari-14 organiserade, planerade och byggde 

PR-kommittén en rasmonter för SLK i samband med MyDOG i Göteborg. Rasmontern var av 

maxstorlek och byggdes delvis upp som en, för SLK, ny typ av monter med nytt material. I 

samband med MyDOG-dagarna genomförde också kommittén ett antal PR-planeringsmöten.  

Därefter tog omgående planeringen av rasmontern för Svensk lapphund under Jokkmokks 

marknad vid. Planeringen skedde i nära samarbete med medlemmar i norra distriktet. 

Rasmontern i Jokkmokk blev en stor succé med tusentalet besökare. Svensk lapphund fick en 

betydande medial uppmärksamhet – i TV, radio och press – som en direkt följd av närvaron 

på Jokkmokks marknad. 

 

PR-kommittén Svensk lapphund 
I protokoll från SLK/CS beslutades att det skulle bildas en PR-Grupp för SLH. Gruppen har 

varit vilande fram till maj 2012 och delar av tiden har Susanne Nylén-Linden och Marie 

Andersson var medlemmar men nu består gruppen av Lou Lundbäck, Madelene Lindström 

och Liselotte Ekberg. 

Vi har haft 5 telefonmöten och fört minnesanteckningar vid dessa och även uppfört en 

arbetsbeskrivning för gruppen.  

Under året 2013 var vi med på olika aktiviteter där vi visade upp SLH som t ex Hundens dag, 
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arrangemang som några BK klubbar anordnat på olika platser i Sverige. Tryckt upp fler och 

nya roll-ups på bara SLH, tagit fram en almanacka och fått en kontaktperson i varje distrikt i 

klubben som är tänkt att den ska ha en uppsättning till en liten monter bestående av Roll-up, 

broschyrer, bord  

Till HUND2013 gjorde vi även en film som visade olika aktiviteter som vår SLH kan 

användas i.  
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Medlemmar 

Det totala antalet medlemmar i SLK per den sista december 2013 uppgick till 1 288. Det är en 

minskning med 98 medlemmar sedan 2012. Medlemmarna i SLK har under året varit 

uppdelade i sex distrikt. Medlemsutveckling totalt i SLK och per respektive distrikt under de 

senaste åren visas i nedanstående diagram. Ändringen i antal medlemmar i Södra distriktet 

2007-2008 beror på delningen av distriktet i nuvarande Södra och Västra distrikten. 
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Ekonomi 
SLK: s verksamhet finansieras till största delen av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer 

utdelningar på aktier, bidrag från medlemmar, intäkter från försäljning och annonser i 

tidningen Lapphunden.  

  

Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 200 kr och familjemedlem 25 kr. 

Medlemmar i utlandet har betalat 240 kr för att täcka en högre portokostnad vid utskick av 

tidningen.  

 

 Klubbens tillgångar uppgår till 1 103 859 kr fördelat på aktier 770 560 kr, bank 280 142 kr, 

fodringar 28 987 kr samt lager 24 169 kr. 

  

.  
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Tävlingskommittén och Utställningskommittén 
Tävlings- och Utställningskommittéernas syfte är att på uppdrag av SLK/CS samordna 

klubbens tävlingsverksamhet. Följande officiella utställningar har arrangerats under 

verksamhetsåret: 

 
Datum Distrikt Plats Antal hundar Domare 

130310 MS Mora 28+77+20 Per Andersson + Hans-Åke Sperne 

130428 Ö Märsta 27+55+9 Elisabeth Spillman o Carin Åkesson 

130512 V Backamo 31+95+25 Britta Roos-Börjesson o Toni Jackson 

130519 ÖN Munksund 20+46+7 Elisabeth Spillman 

130616 MS Mora 25+55+14 Leni Finne o Saija Juutilainen 

130707 ÖN Munksund 17+33+11 Tuula Savolainen 

130908 Ö Österbybruk 24+35+10 Bo Skalin 

130915 S Helsingborg 9+57+8 Henrik Söeborg 

131012 NN Sundsvall 30+54+12 Rose-Marie Emery o Hans-Åke Sperne 
  

I kolumnen ”Antal hundar” anger antalet utställda hundar i ordningen svensk lapphund, finsk lapphund och lapsk vallhund 

 

 

Årspriser och Vandringspris 2013 har tilldelats följande: 

 

Pris  Hund  Uppfödare och ägare 

Årets hane, svensk lh Herding Instinct´sFamolas Faust Cattlin Marques / Cattlin Marques 

Årets tik, svensk lh  Jambos Chipsi  Ewy Pettersson/ Ewy Pettersson 
 

Årets hane, finsk lh Lapinlumon Elämänilo Sarah Brandes / Sarah Brandes 

Årets tik, finsk lh Black Track´s Noblesse Annika Kernen / Mikaela Kalitta 
 

Årets hane, lapsk vh Njarga Lukas  Beate Johannessen / Beate Johannessen 

Årets tik, lapsk vh Raiikas Tiiva  Anna Ziegler / Anna Ziegler 
 

LR Vandringspris Cahppes Izor  Anci oHenrik Emanuelsson / Staffan Larsson 
 

SLKs årspris, uppfödare Lillmusties kennel Ingrid Bååth 

Svensk lapphund 

SLKs årspris, uppfödare Lapinlumon kennel Sarah Brandes 

Finsk lapphund 

SLKs årspris, uppfödare Ingen utdelning 

Lapsk Vallhund 

SLKs årspris, avelsdjur Ingen utdelning 

Svensk lapphund 

SLKs årspris, avelsdjur Ingen utdelning 

Finsk lapphund 

SLKs årspris, avelsdjur Ingen utdelning 

Lapsk vallhund  
 

SLKs årspris, veteraner Cahppes Åike  Anci o Henrik Emanuelsson / Karin Andersson 

Svensk lapphund Fiderbyns Akela Mikael Köpman/ Mikael Köpman 

SLKs årspris, veteraner Shacal Darbanga Saara Sampakoski / Ambjörn Lindqvist 

Finsk lapphund  Fjällfarmens Kiwih Winnie Holmström / Pia Juhlin 

SLKs årspris, veteraner Aihke  Leena Rinne/ Annica Jansson 
Lapsk vallhund  Raiddokas Ykkönen Raili Molin/ Raili Molin 
 

SLKs Pris lydnad kl.1  Ikijään Filttitossu Susanna Talvitie/ Stina Frank 

SLKs Pris lydnad kl 11 Black Blossom Lady Moonflower Pia Juhlin/Gertie Alsenmyr 

SLKs Pris lydnad kl 111 Herding Instinct´s Golli Godis Cattlin Marques / Maj-Lis Gustavsson 

SLKs Pris appell Arvåsens Balva  Jenni Arvidsson/Anneli Lind  

 SLKs Pris lägre klass Njarga Lotka   Beate Johannessen/Cecilia Henriksson  

SLKs Pris högre klass Hemakas Blixtra Marie Sörensson/Marie Sörensson 
 

SLKs Pris agility Njarga Lotka   Beate Johannessen/Cecilia Henriksson  
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Årets Bargi  Herding Instinct’s Golli Godis Cattlin Marques/Maj-Lis Gustavsson
  
 

Årets rallylydnad 

Nybörjarklass  Black Track's Lerina  Annika Kernen/Sandra Fritzon 

Fortsättningsklass Herding Instinct's Jenna Jalokivi Cattlin Marques/Maria Nilén 

  o Lapinlumon Esimerkki Sarah Brandes/ Rebecca Ylén 

Avancerad klass Riddarens Balto  Marie Landberg/Cathrine Jonsson 

Mästarklass  Niehkos Menja  Britt Ohlsson/Britt Ohlsson 

 

 

 

De som arbetade i Tävlingskommittén under 2013 var Pia Zetterström. 

I Utställningskommittén arbetade Ingegerd Sörensson. 

 

Ungdomskommittén  
Kommitténs uppgift är att hålla kontakt med ungdomar runt om i Sverige som är aktiva med 

sina hundar genom olika aktiviteter och tävlingar såväl i samband med andra SLK-

arrangemang som fristående dito. Kommittén har varit vilande men är nu i uppstartningsfas. 

 

 

 
Utbildningsansvarig 
Johan Haglund har varit utbildningsansvarig under verksamhetsåret. Uppdraget är att 

informera sig om kommande utbildningar och att informera centralstyrelsen om dessa. Under 

året har Cecilia Henriksson, Catharina Ellerström och Maria Risberg gått utbildningen för 

avelsfunktionärer hos SKK. 
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Våra raser 
 

Registreringssiffor 
 

SLK ansvarar för raserna Finsk lapphund, Svensk lapphund och Lapsk vallhund. 
 

Finsk lapphund hade 2013 581 registrerade hundar varav 16 importer. Svensk lapphund ökade 

något till 86 registreringar 2013 varav 1 import. Registreringssiffrorna för Lapsk vallhund 

ökade antalet registrerade hundar  registrerade hundar 2013 till 98 varav 5 importer. 

Utvecklingen under perioden 2005 – 2013 visas i nedanstående diagram. 

 
Finsk lapphund 
Antal registrerade hundar 2005 – 2013 

   

 
 
Svensk lapphund 
Antal registrerade hundar 2005 – 2013 
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Lapsk vallhund 
Antal registrerade hundar 2003 – 2013 

 

 

 
Källa SKK-Avelsdata 

 
Valpförmedling 
Under verksamhetsåret har Teresa Lejenäs haft uppdraget som valpförmedlare för Finsk 

lapphund, Inger Laitamaa uppdraget som valpförmedlare för Svensk lapphund, och Pia 

Zetterström uppdraget som valpförmedlare på Lapsk vallhund. 

 
Rasutvecklingskommittén (RUK) 
 

Rasutvecklingskommittén består av sammankallade i respektive Avelskommitté för var och 

en av våra tre raser: Fram till sommaren bestod RUK av Görel Idergard (Finsk lapphund), 

Marie Sörensson (Svensk lapphund) och Beate Johannessen (Lapsk vallhund). Efter 

sommaren representerade Pia Juhlin Finsk lapphund och Catharina Ellerström Svensk 

lapphund. 

Kommitténs syfte är att generera ett helhetsperspektiv på rasutvecklingens många aspekter 

och fokusera på hållbar utveckling. 

Kommittén har haft möten där även CSs ordförande och sekreterare medverkat. Mötena under 

första halvan av året har till största delen handlat om planeringen av rassymposiet i Mora 

första helgen i augusti 2013. 

Ca 30 medlemmar deltog i Rassymposiet. Under höstens möten diskuterades därför bland 

annat hur man kan göra dessa möten mer välbesökta av våra medlemmar. Tidpunkt för 

symposiet, platsen och tema mm. 

 

Under hösten har också planering inför det Nordiska AK mötet 2014 inletts. Då står SLK som 

värd för eventet. 

 

RUK har också under hösten diskuterat hur vi kan dra större nytta av varandra och använda 

RUK som en gemensam informationskanal gällande avelsrelaterad information. 

 

Avelskommittén Svensk Lapphund 

AK-svensk bestod under början av 2013 av Marie Sörensson (SK), Cattlin Marques och 

Maria Niska. 

Det stora arbetet som följt med från 2012 är RAS som var det arbete som var viktigast att få 

klart så fort som möjligt. Vi jobbade tillsammans med SKK och hade ett flertal möten under 

de första månaderna av 2013. RAS skickades in till SKK för synpunkter och till RS 2013 hade 

vi ett förslag till RAS att diskutera runt på de två dagars uppfödarmöte vi hade där. Ena dagen 
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hade vi en representant från SKK med på mötet för att kunna få direkt respons på frågor och 

funderingar som vi hade. Det blev många intressanta diskussioner runt vårat RAS och många 

bra idéer att jobba vidare med bla att ha en grupp som kunde jobba med BPH för svensk 

lapphund och många ideer om hur vi skulle kunna marknadsföra våra hundar bättre. 

AK Slh har sedan augusti 2013 bestått av Maria Niska och Catharina Ellerström (SK). SKKs 

fd ordförande i AK, Britt-Marie Dornell deltog också i samtliga fyra protokollförda 

telefonmöten som hölls under andra halvan av 2013.  

 

AK färdigställde RAS och dokumentet fastställdes av CS och SKK under hösten*.  

Släktskapslistan 2013 publicerades på hemsidan och AK arbetade med att ta fram verktyg för 

att ytterligare tydliggöra avelstrender&mönster. 

Under hösten genomgick Catharina Ellerström grundutbildningen för avelsfunktionärer, 

arrangerat av SKK.  

 

Som en direkt konsekvens av prioriteringarna i nya RAS och som följd av diskussionerna i 

samband med uppfödarmötet på RS 2013 i Backamo arrangerades också en första BPH-dag 

för Svensk lapphund. Fem hundar beskrevs vid detta tillfälle. 

  

Under andra halvåret inkom också två dispensansökningar till AK gällande användandet av 

prcd-PRA affekterad hund i avel.  Då båda hundarna ansågs vara intressanta ur ett genetiskt 

perspektiv och hade låga släktskapsvärde valde AK att stötta båda uppfödarna i deras 

dispensförfarande hos SKK och SJV.  

 

AK har också jobbat med att få in komplementerande uppgifter rörande de norska hundar som 

för några år sedan prcd-PRA testades på SLKs bekostnad men där pappersarbetet var 

ofullständigt och SLK har därför ännu inte fått ekonomisk ersättning från SKK. 

 

Året avslutades med ett uppfödarmötet i Stockholm i samband med Stockholms Hundmässa. 

Detta var ett samarrangemang med PR-kommittéerna. 

 

*Brev från uppfödare inkom 1/12 till AK & CS gällande en skrivning i RAS från uppfödarna.  

 
Avelskommittén Lapsk Vallhund 
 

AK lapsk vallhund har bestått av  Cecilia Henriksson, Beate Johannessen, Lotta Brännström 

och Lars Ähdel, och en del av året även Ylva Pettersson. 

 

Vi har haft 5 telefonmöten, och mycket mailkontakt och även annan telefonkontakt. 

Vi hade en rasträff vid Riksstämman i Backamo, Cecilia och Beate och Lotta deltog. 

 

Saker vi har arbetat med, är hur vi ska samla och använda informationen från de kommande  

hälsoenkäterna. Vi har även arbetat med statistiken för lapsk vallhund från Agria. 

 

De tidigare hälsoenkäterna inskickat till slk-sidan, fungerar inte korrekt, vi vill gärna att det 

ska 

bli ett bättre system, så det är enklare att göra listor och statistik. 

 

Finland har en ny utgåva av rasstandarden som vi gärna vill ha med när vi ska arbeta med 

RAS-dokumentet. 

 

Vi har också arbetat med  frågan om vi ska ansöka SKK om att få eget viltspårsprov med 

renklöv, 

 så det kan finnas speciella ekipage som kan att leta skadade renar. 
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Och vi har arbetat omkring hur vi kan få in mer info på hemsidan om lapsk vallhund, som 

riktar sej till nya valpköpare, de som är nyfikna på rasen och även till nya uppfödare. 

 

Vi har inte kommit längre med arbetet med vallanlagstest. 

 

Cecilia var på SKK's AK kurs i mars. 

 

Beate och Ylva deltog i Rassymposiet i Mora i augusti. 

 

 

Avelskommittén Finsk Lapphund 
 

AK FLH har under verksamhetsåret bestått av: Görel Idergard (del av året), Jane Byström, 

Sofie Elofsson, Maria Risberg, Ann-Britt Waldau, Pia Juhlin, Rebecka Ylén och Pia Turunen. 

Under denna period har vi haft 8 möten som ligger protokollförda på SLK webben.  

Vi har också skickat nyheter via mail till de uppfödare som vi har adress till.  

Under året skickades också hälsoenkäter ut till de hundägare med hundar födda under åren 

2000-2012. Sammanställningen påbörjades innan nyår och fortgår.  

Ett uppfödarmöte/rasmöte har hållits detta år.  

Maria Risberg har genomgått Grundutbildning för avelsfunktionärer i arrangerat av SKK.  

 

Tack! 
Svenska Lapphundklubbens styrelse vill framföra ett varmt tack till alla er som på olika sätt 

arbetar positivt inom och för vår klubb och våra härliga raser! 
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VERKSAMHETSPLAN SLK-CS 2014-2015 
 

Målsättning 

Svenska Lapphundklubbens långsiktiga mål är att över tid verka för att klubben skall 

uppfattas av nuvarande och blivande medlemmar som en attraktiv klubb för attraktiva hundar. 

För att kunna tillsätta de olika kommittéer som klubben är uppbyggd av krävs det att vi i 

föreningen stöttar varandra för att möjliggöra för människor att kunna ta på sig ideellt arbete 

vid sidan om förvärvsarbete.  

Som ett led i detta arbete har centralstyrelsen för avsikt att under det kommande 

verksamhetsåret lägga fokus kring bemötandefrågor i syfte att öka vi-känslan i vår klubb. 

 

Medlemsnytta 

För att uppfattas som en attraktiv klubb är det av avsevärd vikt att medlemmar och blivande 

medlemmar möts av en positiv anda. Viktiga redskap är tidningen Lapphunden och vår 

hemsida, dessa båda områden är i behov av en översyn för att kunna fungera på ett mer 

tillfredställande sätt. 

Distriktens arbete är en viktig resurs när det gäller att arbeta för ökad vi-känsla och 

gemenskap. Arbetet i distrikten följs löpande upp via ordförandemöten. 

 

Rasutveckling 

Rasutvecklingskommitténs(RUK) uppdrag att arbeta ur ett helhetsperspektiv för utveckling av 

våra tre raser kvarstår. Arbetet bör ske i samförstånd med uppfödare och hundägare.  

 

Kommunikation 

Under verksamhetsåret kommer klubbens kommunikationsvägar ses över och utvecklas, för 

att bättre kunna leva upp till de krav och förväntningar som dagens snabba 

informationssamhälle ställer.  

För klubbens kommittéer kommer uppdragsbeskrivningar ses över och vid behov revideras i 

enlighet med tidigare års verksamhetsplan. 

PR-kommittéen uppdras likt tidigare år att bedriva verksamhet i syfte att sprida kunskap och 

intresse runt våra tre raser. 

 

Utbildning 

Centralstyrelsen ser positivt på utbildning och ser det som en förutsättning för att klubben 

skall kunna ha välutbildade personer som verkar i våra kommittéer, distriktsstyrelser och som 

uppfödare av våra tre raser. I styrelsen ansvarar en ledamot särskilt för utbildningsområdet. 

 

Ungdomsverksamhet 

I all föreningsverksamhet är tillväxt och tillvaratagande av nya krafter en förutsättning för att 

säkra klubbars framtid. Vår ungdomsverksamhet är ett prioriterat område. 

 

 

 

Verksamhetsplaner 2014 

 

RUK 

 

 Planering och genomförande av det Nordiska AK mötet 

 

 Boka MH/BPH dagar för våra tre raser runt om i landet för att på så sätt underlätta för 

hundägare/uppfödare att få sina hundar beskriva mentalt. 

 

 Planera för gemensamma informationskampanjer i tidning/hemsidan – t ex gällande 

information om sjukdomar som förekommer i raserna. 
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AK Svensk lapphund 

 Uppföljning av RAS. 

 Sammanställning och bearbetning av försäkringsbolagens skaderegleringar gällande 

Svensk lapphund för de senaste åren.  

 Sammanställning av de till AK inrapporterade sjukdomar/hälsoproblem som 

ägare/uppfödare inrapporterat direkt till AK och/eller via hälsoenkäterna. 

 Uppdatera avelsinformation som ligger på hemsidan. 

 Tre uppfödarmöten är inplanerade – detta för att underlätta för fler av våra medlemmar 

att delta och diskutera avelsrelaterade frågor. Vi planerar ett uppfödarmöte som 

kommer att hållas i Mora under Riksstämman. Det andra mötet hålls uppe i Piteå i 

början av juli och det tredje mötet kommer under senhösten söderut i landet. 

 Maria Niska deltar i SKKs temautbildning under våren (med presentation om Svensk 

lapphund) 

 AK Slh ska naturligtvis också delta i det Nordiska AK-mötet på Solvalla (med 

presentation om Svensk lapphund) 

 Mentalitet: Via RUK arrangera BPH/MH tillfällen för att få fler hundar 

mentalbeskrivna. 

 Fortsätta jobba nära PR-grupperna 

. 

 

 AK Finsk lapphund 

Under 2014 skall resultatet av hälsoenkäterna sammanställas och redovisas på hemsidan samt 

i tidningen Lapphunden.  

Sammanställning av Agrias statistik kommer också att presenteras tillsammans med 

hälsoenkäten.  

Vi planerar ett uppfödarmöte som kommer att hållas i Mora under Riksstämman.  

Deltagande i Nordiska AK-mötet på Solvalla. 

Vi kommer att fortsätta med informationsutskick via mail till uppfödarna.   

 

 

 

AK Lapsk vallhund 

Cecilia åker på kurs med SKK i Stockholm om avel i små raser. 

 

Arbeta med nya hälsoenkäterna, ta emot, sammanställa,lägga ut info på hemsidan. 

 

Planera rasmötet vid Riksstämman i Mora. 

 

Göra en utvärdering av RAS som läggas fram på rasmötet vid Riksstämman. 

 

Fortsätta arbetet med att förnya Lapsk vallhundsidan på SLK-sidan, både info om rasen 

och även om vilka uppgifter AK har . 

 

 

 

PR-kommittén 

Under 2014 planerar kommittén bland annat för följande verksamhet och aktiviteter: 

 

- Rasmontrar i samband med mässor/utställningar i västra distriktet i maj, i östra 

distriktet i augusti och i samband med Solvalla Expo den 23-24 augusti och 
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Stockholm Hundmässa 2014. Ytterligare verksamhet inom utställningar/mässor under 

året är dessutom troligt. 

 

- Utveckling av profilkläder; inledande samtal med ett par nätbaserade klädföretag. I 

denna del ingår också ett fortlöpande arbete med att hitta lämpliga sponsorer och 

samarbetspartners. 

 

- Planering, design och tillverkning av en helt ny SLK-rasmonter, preliminär ”premiär”; 

Stockholm Hundmässa 2014, 13-14 december. 

 

- ”Hunden som motiv i den offentliga konsten” med inriktning lapp-/renhunden är ett 

direkt samarbete mellan SLK:s PR-kommitté och Svenska Kynologiska Akademin 

(inom SKK). Utställningen är en bildutställning som presenterar nutida och historisk 

konst med inriktning lapphundsraserna som kommer att presenteras i sin helhet i ett 

reportage i ett nummer av tidningen Hundsport under hösten 2014. Utställningen kan 

också komma att presenteras som en monterad utställning på Älvsjömässan inom 

ramen för ”SKK 125 år” (se nedan). 

 

- Deltagande i jubiléet ”SKK 125 år” med tydligt fokus på de svenska raserna. ”SKK 

125 år” pågår under året som helhet, och inte minst i samband med Stockholm 

Hundmässa 2014 där preliminärt särskilda raspresentationer och rasmontrar exklusivt 

för de svenska raserna kommer att genomföras och presenteras. Förmodligen behövs 

en specifik rasmonter för Svensk lapphund, förutom den ”ordinarie” SLK-montern vid 

rastorget. 

 

- Fortsatta regelbundna PR-kontakter med media angående lapphundsraserna (förutom 

kontakterna inom projektet/samarbetet med tidningen Hundsport och Svenska 

Kynologiska Akademin under året). 

 

- Kontakter med samiska myndigheter och organisationer beträffande lapphundsraserna, 

inte minst med Sametinget och Samernas Riksförbund, men också samarbeten med 

samiska föreningar; bland annat finns det inplanerade föreläsningar/presentationer 

med inriktning lapphundsraserna under hösten 2014. Planering av ett preliminärt SLK-

deltagande i Same-SM i augusti 2015 pågår. Kontakter med renskötare som använder 

lapphundsraserna i renskötseln finns redan, dessa kontakter bör utvecklas samt 

presenteras i tidningen och/eller på hemsidan. 

 

- Kontinuerligt pågående arbete med uppdatering och nytryck av trycksaker; foldrar, 

broschyrer samt SLK-almanackan 2015. 

 

- Presentation av det långsiktiga PR-arbetet i samband med Riksstämman i juni. 

 

- PR-kommittén ska ha en kontinuerlig dialog med CS om kommitténs fortlöpande 

arbete samt om de övergripande målen med PR-arbetet. 

 

- Målsättningen är att PR-kommittén bör ha etablerade och upparbetade kontakter med 

samtliga sex distrikt, bland annat med syftet att stödja och uppmuntra olika typer av 

PR-inriktade initiativ på distriktsnivå. 

 

PR-kommittén Svensk lapphund 

Till år 2014 har vi planerat att vara med på: 

MYDOG 2014 

Gott arbete med Sveriges Radio, Samtinget i samband med Jokkmokks marknad 

Jokkmokks marknad 
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Valputställning som Västra KK anordnar 

I samarbete med STOKK och deras stora "dag" ha en rasmonter på Täby Galopp, Stockholm  

Olika jakt/natur mässor runt omkring i landet som t ex: 

Maj,Tullgarns Slottspark, o juni, Höga kusten, anordnas det Game Fair mässor med jakt och 

hund, fiske m m och där kan de vara bra att ha en monter och visa upp vår ras.  

Hundfestival i Karlshamn 20:e juli 

Fäviken Game Fair 25-27 juli 

Jönköpings 3 dagars utställning 

Augusti, Dalarnas  hund och hästmässa m m 

Stort samarbete med SKK i samband med 125-års jubileumet på Mässan i december 

Ny almanacka för 2015 

 

Vi söker en budget för  ovanstående aktiviter på 15 000 Kr. 

 

 

Tävlingskommittén 

 TK ska ta emot, räkna ut och publicera Årets tävlingshundar  på SLK:s hemsida samt i 

Lapphunden. 

 Köpa in priser till Årets tävlingshundar i de olika grenarna som går under TK. 

Ett fysiskt möte, resterande telefonmöten 
 

Utställningskommittén 

 Utställningskommittén ska planera att publicera en årsbok. En sammanställning av 

olika resultat, domarkritiker, kullstatistik, HD-utfall, ögonlysningsresultat, 

avelsuppföljning, lydnad och agility. Vidare presenteras årets nya championhundar 

med bild och stamtavla. Förhoppningen är att arbetet ska komma våra raser till del 

genom att sammanställa och presentera information om våra raser som kan användas 

av uppfödarna i sin avelsplanering.   

 Utställningskommittén ansvarar även under året för sammanställning, samordning och 

ansökan till SKK angående distriktens rasspecialer för 2017. 

 Kommittén består f.n. av:  

o Ingegerd Sörensson – Årsbok och resultat 

o Stefan Johansson – Utställningsansökan 

 

Under 2014 slogs TK och utställningskommiten ihop men båda ska fungera som 

tidigare. 

Webbkommittén 

Att få nya medarbetare i kommittén för arbete med redigering, uppdatering osv av sidor samt 

att vara medlemmar behjälpliga i diverse frågeställningar. 

Att uppdatera delar av sidan som behöver förnyas. Att fixa de fel som finns i hunddatabasen. 

Ungdomskommittén 

Ungdomskommittén har som mål att stimulera hundungdomar som är medlemmar i SLK att 

vara aktiva med sina hundar. Tävlingen ”Årets Hundungdom”, samt aktiviteter i samband 

med SLK:s utställningar och fristående aktiviteter är medel att uppnå detta syfte. Under 

verksamhetsåret kommer UK att återuppstartas så att aktiviteterna kan komma igång. 

 

Redaktionen Lapphunden 

Redaktionskommittéen har som främsta mål 2014 att kunna jobba för att ännu fler 
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medlemmar ska känna sig delaktiga i tidningen och skicka in material och bilder. Kommittén 

kommer fortsätta jobba mot att få en medarbetare från varje distrikt, som kan bevaka 

distriktets aktiviteter eller utse lämplig person i distriktet att göra detsamma. Vi hoppas att 

kunna fortsätta ge ut tidningen enligt utgivningsplanen. 

 

 

Vision 

På sikt är målet att medlemsantalet ökar ytterligare. Ett sätt att nå detta är att öka antalet födda 

och registrerade valpar av våra raser samt att väcka intresse för våra raser även utanför SLK-

leden.  

Idag är det mindre än 30% av ägarna till våra raser som är medlemmar i SLK. En målsättning 

bör vara att öka andelen medlemmar till 50% av ägarna till våra raser. 

Ett sätt att nå dit är att SLK skall vara en attraktiv förening att vara medlem i samt att sprida 

positiv information om våra raser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


