
Minnesanteckningar gjorda på RAS mötet i Köping den 21 juli 2012 

Deltagare: Liselotte Ekberg ( AK SLH), Marie Sörensson ( AK SLH), Cattlin Marques (AK SLH), 

Liselotte Forsberg, Malin Widlund, Catarina Ellerström, Monica Tunviken, Lars Tunviken, Ulf 

Zetterström ( Ordf SLK ), Barbro Ahlberg, Lou Lundbäck, Teresa Lejenäs, Britt Lundberg, Ingrid 

Bååth, Irene Jonsson, Elisabeth Guthenberg, Jan Karlsson, Morgan Andersson, Lillian Andersson, 

Kicki Lilja, Anna Danielsson.  

Marie startade med att presentera dagen. Sedan presenterade alla deltagare sig själva.  

Ulf berättade lite om det mötet med SKK, som var den 12 juni. Minnesanteckningar ligger ute på SLK 

hemsida. Ulf framförde att mötet med SKK var positivt att det är ett samarbete med SKK. 

Tillsammans skall vi arbeta för rasen. SLK och SKK kommer ha flera möten under åren. SLK står inte 

själva med Svensk lapphund utan SKK ”äger” rasen.  SKK Centralstyrelse kommer engagerar sig i 

samarbetet med SLK om Svensk lapphund, istället för som tidigare när bara SKK AK har skött den 

biten. Arbetar vi i positiv riktning och har handlingskraft så finns ingen anledning för SKK att gå 

vidare i negativ riktning.  

SLK har fått en kontaktperson från SKK angående RAS. Vårt uppdrag till nästa möte är att redovisa 

vad som sagts och gjorts på detta möte. Vi skall redovisa hälsoenkäten. Finns det ytterligare 

sjukdomar/trender som vi behöver ta hänsyn till. Hjälp från SKK om förslag på upplägg av 

marknadsföring. Hur når vi ut med PR till de som inte redan är hundägare.  Jobba för att blå-gul hund 

införs igen. Specialklubbskonferens i januari, fredagen är nordiska rasklubbar inbjudna och där 

kommer SLK vara med.  

SLK CS har beslutat på uppdrag av rikstämman 2011 om en ny PR kommitté för extern PR för svensk 

lapphund. Den kommer bestå av en person från CS, en person från AK och en person från PR. Dessa 

medlemmar i kommittén kommer alltid finnas och sedan kommer några andra övriga medlemmar 

tillsättas efter behov. Alla uppfödare av svensk lapphund oavsett land får annonsera på vår hemsida, vi 

hoppas på att samarbetet leder till att det blir detsamma även i de andra nordiska raser.  SLK CS och 

AK jobbar ihop, uppfödar- och avelsfrågor kommer vara en huvudfråga för lapphundklubben. 

Det skall vara positivt att vara uppfödare av Svensk lapphund. Viktig punkt är att alla uppfödare måste 

använda hanar med låg släktskapsgrad. Hanar eftersom tikarna är de tikar vi har. Uppfödarnas 

benägenhet för förändring är viktigt.   

Vi diskuterade vad som rent konkret kan göras för att göra det enklare att vara uppfödare av svensk 

lapphund. Ett förslag var att AK borde ha en ”mall för utvärdering av kull” som vi kan lägga upp på 

hemsidan. Ett annat förslag var att AK kunde skriva i tidningen Lapphunden om utlåning/leasing av 

tik.   

Det kom upp en fråga om navelbråck och användandet av det. AK påpekade att allt är en vägning. Just 

nu prioriterar vi att rädda upp vissa ovanligare linjer och tycker därför att en hund med navelbråck kan 

komma i fråga för avel, men att den naturligtvis inte skall användas till ett antal kullar, utan en kull 

och sedan utvärdering.  

Cattlin redovisade sedan resultaten från de hälsoenkäter vi har fått in. Över 50 % svarsfrekvens får ses 

som ett mycket gott resultat. Väldigt bra att många har skickat in på sina ”gamlingar” så att det gått att 

följa ett helt liv i enkäten. Värt att notera är att rasen är förhållandevis frisk och den allra största 

majoriteten av lapphundsägarna kan tänka sig att skaffa sig en ny svensk lapphund. Det vi måste vara 

observanta på är problem med mentaliteten och cancer som förekommer i en lite större utsträckning än 



vad som är normalt. Anmärkningsvärt är även att ca 21 % av alla svenska lapphundar som deltog i 

enkäten var kastrerade. Redovisning av enkäten finns i bil. 1 

Marie presenterade sedan det förslag på RAS som AK har arbetat med. Vi diskuterade det, rubrik för 

rubrik. Några små justeringar gjordes och marie berättade att det finns möjlighet att skicka in förslag 

på ändringar och justeringar per mail.  

AK vill tacka alla deltagare för ett trevligt och givande möte i positiv anda. 

För AK Svensk lapphund/ Cattlin Marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


