
Minnesanteckningar för SLK AK Svensk lapphund telefonmöte den 11 september 2012 

Närvaro: Britt-Marie Dornell,  Lise-Lotte Ekberg,  Cattlin Marques, Ewy Pettersson Lotta Sjaunja Marie 

Sörensson, , Ulf Zetterström 

Ulf informerade om vad som sagts på det möte som hölls på SKK den 5 september. Den 8 nov skall vi 

redovisa läget; hur många tillgängliga avelsdjur som finns och hur avelsarbetet skall ses ut de 

närmaste åren.  Listor på tikar och hanar som är tillgängliga i avel i Sverige. Listorna skickas till Britt-

Marie Dornell. Listorna skall rensas på hundar som inte är lämpliga för avel innan de skickas. Uppdra 

åt Webmastern att göra listor på tikar av samma karaktär som det finns på hanhundarna. 31 oktober 

kommer nästa möte vara med SKK. 

Långsiktigt mål.  

* Tik användning, fler tikar i avel (går att leasa in tikar), begränsa antalet valpar efter kull. Idag 

används bara ca 10% av tikarna i aveln, denna siffra måste öka.  

* Hur ska vi göra så att kastreringar minskar, ett sätt kan vara att skicka ut ett brev till alla valpköpare 

med bra argument, som kunde gå ut från registreringsbrevet och som är undertecknat av SLK och 

SKK. Lotta Sjaunja tar på sig att börja skriva brevet.  

* Mentaliteten. Enligt hälsoenkäten är detta ett problem som vi måste titta närmre på. Föreläsare för 

uppfödarna på ras symposiumet om hundars mentalitet. Prata med uppfödare så att de stöttar sina 

valpköpare på bästa sätt. Hur är den ideala lapphunden i mentaliteten, få det på pränt i RAS.  

*Inseminera. Göra det möjligt att söka bidrag från SLK för detta. AK får en förmedlande roll mellan 

uppfödare och SLK CS. 

* Para med flera hanar, vid samma löp. Finns möjlighet att få dispens idag. Möjlighet till bidrag för 

detta är något som måste diskuteras.  

* Inkorsning av andra raser. Vi behöver formulera detta i skrift. Konkret hur, ska vi gå tillväga. Finns 

olika förslag på lämpliga hundar att göra dessa korsningar med: Ryska ren nomadhundar, finsk 

lapphund, svart älghund, samojed. Den ryska hunden är den vi har som förstahandsval. Ulf kontaktar 

B-O Bergquist om detta då han redan har tittat lite på denna hundtyp/ras så att vi andra kan få veta 

mer. 

Cattlin och Marie formulerar strategin hur den ska konkret ska se ut, första utkastet klart till nästa 

möte. 

Nästa möte 25 september 19:30 

/Cattlin 

 


