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Protokoll fört vid SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
måndagen den 6/7 2015 i Öjebyn. Heldagsmöte. 

 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska, Catharina Ellerström samt från AK Slh 
NLK, Mette Guttormsen. 

 

§1 Mötets öppnande. 
Catharina förklarade mötet öppnat och hälsade speciellt Mette G från AK 
Slh NLK välkommen. 

  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria jämte sammankallande att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

. 
§5 Från CS 
 Inget att rapportera från CS.  
 
§6 Från RUK 

a) Ansökan domarkonferens 2018 
RUK har skickat in ansökan till SKK. Detta är åter tänkt att bli ett 
samarrangemang med Svenska Isländsk Fårhund klubben. 

b) Rassymposium oktober 2015 
Catharina har anmält samtliga medlemmar AK Slh till denna helg. 
 

§7 Domarkompendium 
a) Norska domarkompendiet 

Mette presenterade den senaste versionen som förelåg från NLK och 
mötet diskuterade de ingående delarna ur perspektivet att de nya 
domarkompendierna ska fokusera på det som är viktigt för rasens 
hälsa och överlevnad. Det är alltså inte läge för att peta i exteriöra 
detaljer. 

b) Svenska domarkompendiet 
Genomgång och diskussion runt den senaste versionen, nu också 
med den norska varianten i tankarna. 

.    



  
AK Svensk lapphund 

 
 
 

§8 Avel & hälsostatus Slh NLK 
 Mette presenterade befintlig information gällande de norska hundarna. 

Framförallt föreligger information relaterat till olika ögondiagnoser då 
detta har lyfts fram av den norska klubben. AK Svensk tog upp att man 
på inrådan av representant från SKK AK inte väljer att jobba på detta 
sätt. Självklart så ska hund som uppvisar symtom eller då det kan finnas 
en ärftlig varningsflagga ges veterinär uppmärksamhet, men i övrigt ska 
vi vara väldigt restriktiva med att införa screening undersökningar av 
våra hundar då konsekvenserna kan bli ödesdigra för rasen. Detta gäller 
inte minst i Sverige då SKK och Jordbruksverket har riktlinjer som tydligt 
skiljer sig från de i Norge. 

 
  
§9 Hur kan vi underlätta gränsöverskridande avel? 

a) Regelbundna möten mellan AK Slh NLK & AK Slh SLK är en god 
början. Dagens möte var en mycket god nystart och detta ska följas 
upp både via telefon och via nya fysiska möten. Ökat 
informationsutbyte kan också ske via respektive klubbs tidningar. 
Svenska AK Slh skulle t.ex. kunna skriva i den norska tidningen bland 
annat om släktskasvärden och tankarna runt dessa.  

b) Diskussion runt bakgrunden till de olika krav respektive lands klubb 
och kennelklubb har. Se §8. 

 
§10 Från SKK 

a) HD-Index 
AK Slh kommer ha ett telefonmöte med representant från SKK SK i 
augusti gällande eventuellt införande av HD index för Slh. 

b) Forskningsdag den 22 november i Stockholm  
Catharina kontaktar CS för att fråga om information om höstens 
avelskonferens har inkommit. 

 
§11 Diskussion runt potentiell inkorsning  

a) Catharina uppdaterar kort om status i det ryska projektet (för-studie 
gällande potentiell inkorsning av Nenets Laika), där KTH nu jobbar 
med att förbättra sin testmetod. De beräknas vara klara 
sensommar/tidig höst. 

b) AK Slh kommer under hösten åter ha kontakt med de 
nationella/internationella projekt som bedriver inkorsningsarbete i 
sina respektive raser för att höra hur deras arbete fortskrider och 
deras tankar runt detta. 
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§12 Mentalitet 
Ytterligare en hund har BPH-beskrivits (Västra). Maria försöker komma i 
kontakt med Grans i Piteå för att boka en hel dag för beskrivning av Slh. 

 
§14 Hälsa/sjukdom 

Det är dags att under hösten åter kontakta IF, Sveland och Folksam för 
återkoppling gällande eventuella skadereglering för Slh och jämföra med 
det till AK inrapporterade fallen. Detta ger oss en förhållandevis god bild 
av hälsoläget. 

  
  
§15 Uppdatering av listorna 

a) WK 
Catharina har varit i kontakt med WK för att diskutera uppdatering av 
information och funktion på hemsidan. 

b) Släktskapslistan 2015 
Catrin har jobbat med listorna och de uppdaterade versionerna finns 
nu tillgängliga på SLKs hemsida, 

 
§16 Övrigt 

a) Text till Lapphunden nr 3 
Catrin skriver texten tlll AK Slhs spalt för LH nr 3 (manusstopp 3/8) 
 

§17 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Mötet beslutade att inget ärende är av sådan art att ärendet inte kan 

diskuteras innan protokollet är justerat. 
 
§18 Nästa möte 
 Datum bestäms senare. 
 
§19 Mötet avslutas 
 Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström   Maria Niska  
   


