
Motioner RS Gålö 2015

Motion 1-3 kommer från Mellansvenska distriktet, motion 4 kommer från Västra distriktet.

Motion 1:  Tillägg till Lapphunds SM (Rallylydnad)

Bakgrund:

Riksstämman beslutade att de regler för Lapphunds-SM med lydnad, agility och lagtävling som 

tillämpats vid de senaste årens Riksstämma blir officiella. Individuellt kan man tävla i en eller båda 

grenarna. I lagtävlan består laget av 3 ekipage, varje hund gör minst en start men kan delta i båda 

klasserna, laget måste ha fyra starter. 

Lagtävlingen räknar poäng från två starter i lydnad samt två starter i agilityn. Ettan i respektive klass 

får 1 poäng och tvåan 2 poäng o.s.v. Det lag vinner som har lägst poäng. 

Hunden gör bara en start per klass, resultatet gäller både individuellt och i lagtävlan. I Agilityn får 

ekipaget starta två gånger, bästa resultatet räknas. Åldergräns vid start för hunden är 10 månader i 

lydnad och 18 månader i agility. 

Tävlingsmoment: Lydnad: · Slät inkallning 25 m · Läggande under gång klass I · Apportering klass II 

· Fritt följ klass II · Hopp över hinder klass II Agility: · Hoppklass 1, hinderhöjd 40 cm för alla 

 

Förslag:

Att man lägger till Rallylydnad till detta SM.

 

Individuellt kan man tävla i en eller alla tre grenarna. 

I lagtävlan består laget av 3 ekipage, varje hund gör minst en start men kan delta i båda klasserna, 

laget måste ha fyra starter. Lagtävlingen räknar poäng från tre starter i Lydnad, tre starter i 

Rallylydnad samt tre starter i agilityn (hoppklass).

Ettan i respektive klass får 1 poäng och tvåan 2 poäng o.s.v. Det lag vinner som har lägst poäng. 

Hunden gör bara en start per klass, resultatet gäller både individuellt och i lagtävlan. 

I Agilityn (hoppklassen) får ekipaget starta två gånger, bästa resultatet räknas. 

Åldersgräns vid start för hunden är 10 månader i Lydnad och Rallylydnad samt 18 månader i agility. 

Tävlingsmoment: 

Lydnad: · Slät inkallning 25 m · Läggande under gång klass I · Apportering klass II · Fritt följ klass II 

Hopp över hinder klass II 

Agility: · 

Hoppklass 1, hinderhöjd 40 cm för alla 

Rallylydnad:   

Max 5 moment från Fortsättningsklassen och 3 moment från avancerade klassen (start och mål räknas 

inte)

Högerhandlingen är inte med, däremot ska "åttan"  (moment 206) var med i banan.  Totalt 12-15 

skyltar.

Motivering:



 Då Rallylydnad har visat sig passa flertalet hundägare av våra raser borde även denna gren få vara 

med i Lapphunds SM.

Mål: 

Att få ännu fler deltagare på vårt årliga Lapphunds SM.

Denna motions ska om den bifalles gälla per omgående.  

Motion 2: Ombilda SLK till Årsmötesorganisation. 

Bakgrund: 
Svenska lapphundklubben är en så kallad Riksstämmeorganisation och har i dagsläget ca 1400 
medlemmar fördelade över 6 distrikt. 
Var och ett av dessa distrikt ska enligt stadgarna ha en ordförande, en vice ordförande, 3 övriga 
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Därutöver ska varje distrikt även ha 2 revisorer och 2 
revisorssuppleanter och en valberedning bestående av 3 personer. Vilket alltså innebär 84 personer 
bara för distrikten. Vidare har klubben en centralstyrelse och flera olika kommittéer som även de 
kräver ett relativt stort antal personers engagemang. 

Förslag:
Det blir allt svårare att besätta alla de nuvarande posterna med personer som är villiga att offra av sin 
tid för ideellt arbete, i synnerhet när man ska hitta långt över 100 personer bland 1400 medlemmar. 
För att de nuvarande styrelserna ska vara beslutföra krävs det att mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande, annars får möten flyttas fram.  
Om man ombildar klubben till en Årsmötesorganisation kan man bättre ta tillvara de engagerade 
personernas tid och kunskaper och målsättningen måste vara att de ges tillfälle att arbeta på ett så 
effektivt sätt som möjligt för våra hundraser. En annan vinst i det här sammanhanget är att varje 
medlem får rösträtt på årsmötet.  
Något som troligtvis gör att fler kommer till årsmötet och även engagerar sig i klubben, när vägen 
mellan förslag och beslut blir kortare. 
Dagens system med delegater till riksstämman kräver också att varje delegat är någorlunda väl insatt i 
alla tre rasernas situation, vilket förståeligt nog inte alltid är fallet. 

Motivering: 
En ombildning av SLK från Riksstämmeorganisation till Årsmötesorganisation är en ganska enkel 
procedur som SLK dessutom får hjälp med av SKK. På senare tid är detta förfarande tydligen något 
som börjat rekommenderas till mindre klubbar just för att få de engagerade personerna att räcka till för
alla poster. 
Det finns inget som hindrar att man har de nuvarande distriktsstyrelserna kvar som regionala 
kommittéer istället och att de i princip jobbar på som förut med framför allt utställningarna, fast med 
det undantaget att man inte är tvungen att besätta alla poster och att man heller inte behöver revisorer 
och revisorssuppleanter. 

Mål: 
Ombilda Svenska Lapphundklubben från en Riksstämmeorganisation till en Årsmötesorganisation där 
klubben styrs av en styrelse med representanter från alla tre raserna som har nära kontakt med samtliga
kommittéer. Under styrelsen bör det finnas kommittéer för respektive ras(motsvarande dagens AK) 
eftersom förvaltandet av de till klubben knutna raserna ändå är varje specialklubbs huvudsakliga 
uppgift. 
Om man sen ombildar distriktsstyrelserna till kommittéer så spar man som sagt in en väldig massa 
poster som annars måste fyllas. 
Dagens Redaktion, PR- och Webkommittéer kan bilda en Informationskommitté, eftersom dessa är 



närbesläktade och bör kunna ha mycket nytta av varandra. 
Vidare kan man slå ihop Utställnings och Tävlingskommittéerna. 
 
Om denna motion bifalles bör den med SKKs hjälp träda i kraft så fort som möjligt. 

/Anneli Lindh           
 
Motion 3: Ändra poängräkning för tävlan om Årets uppfödare.

Tävlande om priset är uppfödare som är medlem i SLK. Tävlan sker årligen på SKK:s och SLK:s 
officiella utställningar. Minst ett resultat ska vara från en SLK-utställning. Poäng räknas som följer: 
bästa uppfödare i rasen får 4 poäng, den som kommer tvåa får 3 poäng, den som kommer trea får 2 
poäng och den som kommer fyra får 1 poäng. 
Tävlande får under tävlingsåret tillgodoräkna sig poäng från alla enligt punkt 2 godkända utställningar.
Om flera tävlande har samma poäng avgör i första hand inbördes möten, i andra hand den som har den
lägsta sammanlagda individuella poängen vid bedömd grupp och i tredje hand den som har högsta 
poäng med tredje utställda grupp. Individuella poäng är de poäng som deltagande hundar i 
uppfödarklass erhåller i samband med bedömningen av gruppen. 1:a i junkl, ökl och delt. i chkk och 
vetkk ger 1p, 2.a i junkl, ökl ger 2p och 3:e pris i junkl,ökl ger 3p. Det krävs vid bedömningen att 
gruppen har högst 4p för att bli godkänd

/Sarah Brandes

Motion 4: Gällande tävlingen Årets Veteran

Ändring i reglerna hur poäng beräknas samt att det ska gälla både hane och tik som ska kunna bli 
Årets Veteran.
Motivering. Hanar och tikar har olika förutsättningar att visa sig på äldre dagar.
Motivering 2 klasser. Vi ser idag många fler äldre hundar av våra tre raser. Vill även ge dem en rimlig 
chans att tävla om Årets Veteran. Ser gärna att man har 1. 2. 3. i alla klasser.
§ 1. Poängberäkning ska kunna räknas även för SKK-tävlingar.
§ 2. Man får räkna de tre bästa tävlingarna men minst en tävling måste räknas från en SLK-tävling.
§ 3. En indelning på två veteranklasser, 8-11 år och över 11 år.

/Gunnar Wallin

CS ställningstagande till motionerna:

*Motion 1: Säger vi JA till

*Motion 2: Säger vi NEJ till

*Motion 3, uppfödarpris: Vi hänvisar motionen till RS.

*Motion 4: Säger vi JA till


