
AK-möte 2009.10.27 

Telefonmöte 

Närvarande: Beate Johannessen, Liselott Brännström, Lars Ähdel, Jenni Arvidsson 

Representant från CS: Ulf Zetterström 

Protokollförare: Jenni Arvidsson 

 

 

 

1. Nästa möte 

Telefonmöte 16 november kl. 20.00 

 

2. Kommunikation/Samarbete/Information 

Vi inför läskvitton vid mailkorrespondens. Viktigt fördela arbetsuppgifter och bestämma 

nästa möte så att vi har delmål att jobba mot. Samla all information gällande arbetet i AK på 

ett ställe (slk.nu och Lapphunden). Protokollföra våra möten och justera protokollen. 

 

3. Domarkonferensen 2010  

är inget ärende för AK utan för CS men viktigt AK finns tillhands här – bra sammanställa 

synpunkter från AK apropå vilka hundar som bör visas. Fokus kommer läggas vi hundarnas 

förtjänster den här domarkonferensen; 4 CK-hanar och 4 CK-tikar kommer visas av 4 erfarna 

handlers. Förslag på hundar inhämtades från deltagare på rassymposiet. Synpunkter och 

önskemål kommer även inhämtas av medlemmar/uppfödare bl a på hemsidans forum. 

 

4. Medlemskap i DKK och NKK 

Vi har medlemskap i danska kennelklubben. Beate kollar upp kostnad för medlemskap i 

norska kennelklubben till nästa möte och föreslår i RUK att AK:na går ihop om dessa 

medlemskap. Medlemmar kan då hämta information om dansk- och norskreggade hundar 

via respektive AK. 

 

5. Hälsostatistik från Agria  

för lapsk vallhund fixar Lars till nästa möte 

 

6. Obligatorisk mätning 

Förslag på motivering till upphörande av mätning fixar Jenni till nästa möte 

 

7. Inmönstringar  

Ett förslag på inmönstringsrutiner ska vara klart att presentera för CS  i och med nästa möte. 

Information om inmönstringar lägger vi ut på AKs sida när datum för inmönstring är klart. 

Inmönstrade hundar presenterar vi också i Lapphunden. Vi kan söka bidrag hos CS för 

omkostnader runt en värdefull inmönstring (resa, hälsokontroll, reg.avgift etc). I ansökan ska 

hundens värde för rasen motiveras. 

 



8. Bildgalleriet på hemsidan 

AK lägger upp representativa bilder i bildgalleriet på hemsidan så att galleriet kan publiceras.  

 

9. Vallning 

Vi lägger ut information om utförande/bedömningskriterier för det finska renvallarprovet på 

hemsidan. En gård i Skärblacka, Norrköping kan eventuellt arrangera vallningsprov efter 

önskemål. Beate skaffar mer information därifrån till nästa möte. Lars Ähdel kan ordna 

prova-på-vallnings-dag för en liten grupp hundar (4-5 st) utanför Malung. Kanhända finns fler 

”små arrangörer” att uppmuntra runtom i landet. 

 

10. Erfarenheter av lapsk vallhund på MH 

Beskrivare utan erfarenhet av rasen kan ibland innebära ganska stora skillnader i 

beskrivarens och hundägarens upplevelse av hundens reaktioner. AK kan hjälpa till att öka 

förståelsen för vår ras i MH-kretsar genom att sammanställa och tillhandahålla information 

om mentalbeskrivna lapska vallhundar samt uppmuntra intresserade lvh-ägare att utbilda sig 

till mentalfigurant eller engagera sig i sina lokala brukshundklubbar på olika sätt. 

 

11. Utvärdering/Revidering av RAS diskuterar vi nästa möte 

Önskemål från bl a Furuvik och Mora: 

- Tydliggöra mål 

- Rasprofil MH 

- Utöka nulägesbeskrivningen 

- Informera om tjänsterna på hemsidan 

- Populationsanalys 

 

12. Lapsk vallhund i USA  

Rasen registreras nu i United Kennelclub.  

För att kunna importera lapsk från USA måste rasen vara registrerad i American Kennelclub 

vilket förutsätter 200 registrerade hundar i 20 olika stater. 

 

13. Avelsrådgivning på hemsidan 

Vi vill utarbeta en tjänst för avelsrådgivning på hemsidan där tikägare kan lämna information 

om sin tik och lista sina egna förslag på hanar för att få AKs utlåtande om vad som bör 

uppmärksammas; eventuell sjukdomshistorik etc. AK rekommenderar inga specifika 

kombinationer, men kan avråda från en kombination om risk för sjukdom föreligger. 

 

14. Dalande registreringssiffror och hälsoresultat 

Just nu upplever vi en dip i antalet registrerade lapska vallhundar. Ett 50-tal hundar är 

registrerade i år – det är viktigt att rasen ökar i popularitet i lagom takt. En viktig uppgift blir 

därför att skapa ett positivt och välgrundat intresse för rasen genom det arbete vi utför i 

klubben. Nya hemsidan kommer underlätta det arbetet. Även antalet HD-röntgade och 

ögonlysta hundar är på nedgång. Idag är avläsningen av HD ett hett diskussionsämne vilket 

kan vara en delorsak till att färre hundar röntgats på slutet. Lyckas vi visa på fördelarna med 

att samla information om rasen, genom att sammanställa och göra informationen 



lättillgänglig, hoppas vi kunna uppmuntra uppfödare att hälsoundersöka sina avelshundar. 

 

15. Mötet avslutas 

Tack för ikväll! 


