
Rasmötet för lapsk vallhund vid Riksstämman på Gålö 14.maj 2015. 

 

Det kom 5 medlemmar, vi var 2 från AK lapsk vallhund och ordförande Teresa kom med lite 

senare. 

Vi tog upp dessa punkter : 

 Hälsoenkäterna, utvärdering och diskussion, bl a om hur dom kan utformas 

för bättre gensvar framöver.  Det skickades ut 400 enkäter, hälften med 

email, resterande med vanlig post, vi fick ca 150 svar.   

 Det visade tyvärr att många unga hanar blir kastrerade, av olika orsaker, det 

känns som det kan vara för lätt att kastrera, hunddagis kan kräva det, av unga 

hanar utan fel, väldigt dåligt för en så liten ras som lapsk vallhund.  Vi 

diskuterade också att även tikar ibland kastreras för fort, t ex vid kejsarsnitt. 

Viktigt att säga till att man inte vill att det görs, om planen är att tiken ska gå 

vidare i avel.  Vi diskuterade också om hur vi i klubben kan ge bra information, 

bl a om hanhundsproblem, kanske ha en ”hanhundsrådgivare” viss 

kontaktuppgifter ska finnas på slk-sidan, så folk kan ta kontakt och ställa 

frågor och få hjälp vid behov.                                    

 Om hemsidan:  

Vi vill också ha mer och bättre info på lapsk-sidan, om det viktiga att ge 

valparna social träning, besöka olika platser med valpen, sälja valp till rätt 

köpare, informera om rasens egenskaper, skriva information som man lämnar 

till valpköpare om att varje lapsk vallhundvalp är ett ” potentiellt avelsdjur” 

som är viktigt för rasen, visa till SKKs dokument om att man ej ska kastrera i 

onödan, man får från 2017 t ex inte ställa ut kastrerade hanar.   

Vilka egenskaper är viktigt att bevara, så rasen kan fortsätta att vara en 

fungerande renhund, egenskaper som också är bra för annat arbete:  

Arbetslust, motor, samarbetsförmåga, exteriöra egenskaper som gör att 

hunden orkar och kan jobba hårt.  Om jaktintresse/ensamhetsproblematik, 

den är fortfarande en renvallare som är självständig, nyfiken, uppmärksam.   

 

Vallning/jakt/djurintresse hänger ihop. Hur kan man träna/tänka om det när 

man tränar en valp/unghund. Full uppmärksamhet, långlina, träna viltspår…  

Skallet är ett arbetsredskap, som finns hos rasen, hur träna så det inte blir ett 

problem… 

En lapsk vallhund vallar när det behövs, inte hela tiden, ska kunde ta det lugnt 

mellan arbetspassen, kanske mer allsidig en många andra vallande raser? 

 

Det är viktigt att ha info på hemsidan, inte bara i sociala medier, alla kanske 

inte är med där, eller vill skriva där.  Bra att det finns kontaktpersoner inom 

klubben som folk kan få råd av. Vi måste berätta brett om rasen, positiva 

saker, men också fel och brister, och att det är en ras om kan vara rätt 



krävande under uppväxten. Det är nödvändigt att fråga valpköparen om vilka 

planer dom har för sin valp, vilka kunskaper har dom om rasen och vad vill 

dom använda hunden till. Viktigt att inte ta valpar på dåliga hundar, utan rätt 

egenskaper. Bra med mer info om vad man kan kolla på, om man vill ta en kull 

med sin hund, MH, egenskaper för hundar som inte har gjort MH, hur är 

föräldradjurens släktingar när det gäller temperament/hälsa. Vilka 

egenskaper nedärvs?  

Vi behöver följa upp nya medlemmar, alla måste få tidningen, kanske ett 

”välkomstpaket” med info och tidning skulle vara bra? 

 

 Vi pratade om MH och BPH, dom två mentalbeskrivningarna som finns för vår 

ras nu, det är nu en del lvh som har gjort både BPH och/eller MH, dom verkar 

vara likvärdiga i följe SKK, kan vara lättare för många att få plats på BPH, men 

vi har ju sedan tidigare ett stort material från MH.  Viktigt för båda 

beskrivningar att vara observant på återstående rädslor och skottberördhet 

när man väljer avelsdjur. 

 Marie Bankhed, som också är SLKs kontakt i Föreningen Kroppsvallarna,  

berättade om dom två vallningslägren som har hållits på Mårtensby gård norr 

om Stockholm, där många lapska vh och några finska lh har deltagit. Flera har 

fått godkänd på inofficiellt vallanlagsprov.  Vi arbetar för att få provet 

officiellt, så SKK kan registrera det som ”gk anlagsprov vallning” i sin databas. 

Vi har kontakt med AK och andra i Finland för att höra hur de arbetar med 

anlagstest och träning där. Kan vi ändra testet längre fram vid behov, om det 

är officiellt?  Är det lättare att få folk att komma till testet om det är officiellt ? 

Främjar vi rätta egenskaperna hos rasen med hjälp av testet? Det görs på får, 

kan ev göras på ren också?  Ska vi ha en utvärderingsperiod? 

Kanske en egen vallningskommitté inom SLK? 

 

 Övriga frågor: Beate har skickat ut en inbjudan till rasmötet med en 

uppfödarlista, vi kan skicka information med en sådan lista till nya och gamla 

uppfödare.  En idé är att vi automatiskt skickar ut en valpkullsenkät, liknande 

den klubben har i Finland, när det läggs ut valpannonser på slk-sidan. Tipsa 

uppfödarna om att valpköparna kan få ett (eller ett halvt?) års gratis 

medlemskap i SLK, om deras ägaruppgifter/email skickas in. Viktigt också att 

nya ägare till lvh skickar in sina ägaruppgifter/email till SKK, det gör det 

enklare med hälsoenkäter och andra kontakter t ex inför avel, om adresserna 

finns hos SKK. 

Beate Johannessen, för AK lapsk vallhund. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             


