
Motion ang Exteriörbeskrivning av SLK:s tre raser!
Bakgrund: 

Denna motion torde egentligen inte behöva skrivas utan vara en självklarhet för vår specialklubb 
om man läser stadgarna 

för klubben. Många höjda ögonbryn när denna motion fick avslag under RS i Piteå 2016. 

* Dagens utställningar ter sig mer som tävlingar i hur man handlar hunden och påverkas ofta av 
”vem" som håller i kopplet. 

* Våra tre raser raser är idag ojämna både vad gäller anatomi och hårlag och det finns tendenser 
till att man börjar kunna se vilken kennel som fött upp en viss hund etc. 

Båda de ovannämnda punkterna inverkar menligt på våra rasers möjligheter att förbli rastypiska 
och sunda. 

Motivering: 

Fler och fler rasklubbar liknande vår har börjat implementera exteriörbeskrivningar av sina raser av
flertalet orsaker. 

Vi behöver ett instrument att använda som hjälp i avelsarbetet där både förtjänster och fel hos 
våra hundar analyseras och påvisas. 

Under beskrivningen detaljgranskas hundarna på ett visst antal punkter från nos till svans. Allt från 
tänder till päls skärskådas av minst två personer varav minst en är utbildad exteriördomare på våra 
raser. Man bedömer även hundens alla tre gångarter (skritt, trav och galopp). Det ska ta ca 20-30 
min. att gå igenom varje hund. 

På en utställning är det knappt om tid (max 3-4 min/hund) och alla detaljer hos hunden kan och 
hinner inte granskas. Syftet med utställning är att granska resultatet av aveln, d v s föräldradjuren 
granskas genom att avkomman bedöms. 

Det är inte självklart att den snyggaste utställningshunden som vinner på utställning är en bra 
avelshund. Exteriörbeskrivningen kan här fungera som ett komplement som ger en mycket mer 
nyanserad bedömning av hundens exteriör kopplat till den uppgift och de påfrestningar som 
avkomman kan komma att utsättas för vid arbete. 

Mål: 

* Att våra "presumtiva " avelsdjur , förutom MH och BPH, även går igenom en exteriörbeskrivning 
innan avel. 

* Att exteriörbeskriva våra raser för att kunna kartlägga och utvärdera våra rasers utveckling. 

* Att förvalta och bibehålla utmärkta rastyper där även stor vikt sätts till arbetsegenskaperna. 

* Att ta fram standardiserade mätbara mått med sökbara data på exteriör för hjälp i avelsarbetet. 

* Att informera och utbilda exteriördomare, uppfödare, hundägare m.fl. om trender och 
förändringar inom raserna. 

Allt detta för att våra raser över tid inte ska avvika från rasstandarden och på sikt drabbas av 
anatomiska defekter. 



Motionen går i linje enligt SLKs nuvarande stadgar: 

§1 Mål 

För Svenska Lapphundklubben, SLK, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs 
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för 
hunden, hundägaren och hundägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och
fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasernas
specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser. 

§ 2 Verksamhet 

För att nå uppsatt mål skall klubben 

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer 

4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet 

5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 
komma till användning. 

Förslag: 

Inför exteriörbeskrivning på våra raser som ett komplement till dagens "handler utställningar” där 
man genom att bedöma hundarnas exteriör och funktion utifrån rasstandarden får större 
möjligheter att avgöra individens avelsvärde. 

Annelie Lindh Mellansvenska Distriktet

SLK: HuS kommentar:
Motionen överensstämmer med klubbens syfte och mål enligt stadgarna och bör därför bifallas.


