
SVENSKA LAPPHUNDSKLUBBEN

Medlemsenkät 2015



SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGOR SOM STÄLLDES I MEDLEMSENKÄTEN, UTSKICKAD FRÅN PR!

Fråga 1. Hur nöjd eller missnöjd är du med SLK.
Ringa in/ skriv till den siffra som bäst motsvarar din åsikt: 1, 2, 3, 4, 5 
Där 1=inte alls och 5=mycket

Blått=1 (inte alls), Rött=2, Gult=3, Grönt=4 och Brunt=5 (mycket)

SVAR:

Blå. 1 Svar
Röd. 3 Svar
Gul. 8 Svar
Grön. 18 Svar
Brun. 20 Svar

En ej besvarat
frågan 

Kommentar: Det är ganska bra info med protokoll, däremot är det totala oacceptabelt att AK 
jobbar som de gör, infon därifrån är lika med noll. Var finns vårt inskickade material, hur ska vi 
kunna jobba mot en friskare ras när sjukdomar inte redovisas, var det finns mm. Idag vänder jag 
mig till AK i Finland om jag behöver hjälp. Galet!!!!

Kommentar: Det är ju inte lätt att sitta i en ideell organisation och det gör det ju inte lättare att det 
är hundnördar man ska dras med. Är dock evinnerligt tacksam över att det börjar likna något vad 
gäller folk i ”nya” CS. Det är bara att hoppas på att ni får sitta kvar så ni får en chans till att försöka 
göra något vettig utav vår klubb. 

Kommentar: Relativt nöjd
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Gradering 1-5



Fråga 2. Tycker du att medlemsavgiften är skälig?
Ringa in/ skriv till den siffra som bäst motsvarar din åsikt: 1, 2, 3, 4, 5 
Där 1=inte alls och 5=mycket

Blått=1 (inte alls), Rött=2, Gult=3, Grönt=4 och Brunt=5 (mycket)

Svar:

Blå. 1 Svar
Röd. 2 Svar
Gul. 11 Svar
Grön. 4 Svar
Brun. 32 Svar

En ej besvarat
frågan

Kommentar: Det är på tok för billig medlemsavgift! 
Hur får klubben det att gå ihop? Fattar fortfarande inte att ni inte använder
er av SKK:s medlemsregister och lägger på SEK 20 per person, åtminstone Höj
och ordna med rasträffa runt om i landet! 

Kommentar: OK
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Fråga 3. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?
 Ringa in/ skriv till den siffra som bäst motsvarar din åsikt: 1, 2, 3, 4, 5
Där 1=inte alls och 5=mycket

Blått=1 (inte alls), Rött=2, Gult=3, Grönt=4 och Brunt=5 (mycket)

a) Jag känner mig välkommen på events och aktiviteter anordnade av 
klubben/distrikten.

Svar:

Röd. 6 Svar
Gul. 10 Svar
Grön. 15 Svar
Brun. 17 Svar

Tre har ej besvarat
frågan

Kommentar: Det har varierat från 1 – 5

Kommentar: Känner mig välkommen men tråkigt nog är allt för långt bort.

Kommentar: Vad gäller ”events” tror jag att det är utställningar ni menar eller?
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Fråga 3. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?
 Ringa in/ skriv till den siffra som bäst motsvarar din åsikt: 1, 2, 3, 4, 5
Där 1=inte alls och 5=mycket

b) Jag får hjälp och svar på de frågor jag har om min hund och mitt 
hundägande.

Svar:

Blå. 4 Svar
Röd. 3 Svar
Gul. 18 Svar
Grön. 11 Svar
Brun. 8 Svar

Sju har ej besvarat
frågan

Kommentar: Besviken på AK Lapsk från starten som Lapskägare 1998. AK rekommenderade endast 
egna handhundar vid förfrågan om hanar för avel. Det kändes inte ok! AK allmänt ointresserad. 
Medlemsservice har fungerat lite si och så, till och från.

Kommentar: LVH var ju inte min första ras utan jag har ju varit med inom hunderiet skarpt sedan 
1977 med några års uppehåll. Initialt var AK LVH (=Beate) behjälplig, då min dåvarande uppfödare 
inte var det då det var en helt ny ras för mig. Illari gillade jag men han slutade i samband med att 
jag gick med i  Klubben tror jag.

Kommentar: Har aldrig frågat.

Kommentar: Har inte varit aktuellt.

Kommentar: Vet ej, har inte haft några frågor.
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Fråga 3. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?
Ringa in/ skriv till den siffra som bäst motsvarar din åsikt: 1, 2, 3, 4, 5
Där 1=inte alls och 5=mycket

c) Jag hittar enkelt information om klubben och dess aktiviteter på vår hemsida.

Svar:

Blå. 1 Svar
Röd. 10 Svar
Gul. 12 Svar
Grön. 13 Svar
Brun. 14 Svar

En ej besvarat
frågan

Kommentar: Hemsidan skulle kunna göras aningens tydligare!

Kommentar: Bra

Kommentar: Hemsidan har ju under årens lopp varit väldigt haltande. Tydligen ska man vara 
inloggad ibland, vilket jag mycket sällan är för att få upp en så enkel sak som när CS har möten. 
Tycket det såg mycket bra ut då man såg när alla möten kom upp på listan. Ser ju ut som 
föreningen ”lever” då liksom. Hunddatabasen är i sig en god idé men tyvärr är den inte alls 
tillförlitlig ….. Bort med den! Lite tråkigt att vi har en så anonym tävlingskommitté nu när så många 
börjat ”jobba” med sina hundar och sådant ska uppmuntras!
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4. Tycker du att klubbtidningen Lapphunden håller bra kvalitet?
Ringa in/ skriv till den siffra som bäst motsvarar din åsikt: 1, 2, 3, 4, 5
Där 1=inte alls och 5=mycket

Blått=1 (inte alls), Rött=2, Gult=3, Grönt=4 och Brunt=5 (mycket)

Svar:

Blå 1 Svar
Röd 1 Svar
Gul 3 Svar
Grön 22 Svar
Brun 23 Svar

En ej besvarad

Kommentar: I nuvarande skick en fantastiskt fin tidning! Det bästa med klubben och måtte 
redaktören bli kvar!

Kommentar: Oftast finns det något läsbart och vi får skicka in förslag. Mer om Finsk Lapphund.

Kommentar: Ja vad säger man om den? Har då aldrig sett en medlemstidning i denna klass och
då har jag gått igenom andra klubbar än SLK genom åren. Hundsport ter sig ju som en Insjöbladet
i jämförelse mot denna tidningen. 
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Kommentarer till fråga 4. ”Tycker du att klubbtidningen Lapphunden håller bra kvalité”?
Är det något du saknar i tidningen?

- Nej inte direkt.
- Att alla avdelningar/distrikt har lämnat in vad som händer i deras område!
- INTE NUMERA!
- Fler artiklar från hundägare som tävlar med sina hundar (alltså inte bara utställning)

och hundägare som har sina hundar i arbete (exp försvarsmakt eller vårdhund el dyl)
- Nej egentligen inte alls. Fortsätt bara ”tjata” om genetik för Svensk Lapphund. Tycker

personligen att kunskapen är låg tom hos vissa uppfödare.
- Jag skulle önska fler intressanta reportage om olika medlemmars liv tillsammans med

sin hund. Reportaget som det om hunden som åkte med till Himalaya är ett sådant 
exempel! Och gärna flera reportage som handlar om andra aktiviteter än utställning, 
arbetande hundar av olika slag, som Pias (avel och utställningshundar) i förra numret. 
(Lapphunden nummer 3/2015) 

- Saknar alla utställningsresultat med poäng som vi hade förr. I helhet saknar jag den
gamla tidningen vi hade och tycker det är för få tidningar per år så därav en trea på mitt
svar. Det jag med tycker är tråkigt är att södra på deras utställningar har så dåligt med 
rosetter medan västra har för bästa junior mm som de får i ringen vilket uppmuntrar mer 
att ställa ut. 

- Mycket
- Inte på rak arm, tycker den blir bättre och bättre för varje nummer som dimper ner i brev-

lådan.
- Utav de andra 4 rastidningar jag läst är denna överlägsen.
- Tycker tidningen blivit så mycket bättre på senare år, allt kan väl alltid göras bättre men för

nu, mycket bra jobbat! Trevlig och innehållsrik!
- Det jag saknar är att ni inte publicerar resultat från ögonlysning och höftledsröntgen. Det är

ju viktig information för alla lapphundsägare och det är fint att få alla resultat samlade på 
en gång. 

- Eventuellt en ”lista” över SLK:s godkända kennlar som har valpar till salu inom den ”närmsta
halvåret”. Frågan dyker ofta upp på olika sidor på Facebook och hänvisas då till olika 
kennlar, samt SKK. Tidningen finns ju online och blir då lätt att hänvisa till. 
Att i varje nummer ha en liten ”ruta”, där det skrivs om SLK:s policy, ”hur man uttrycker sig
i text och ord i sociala medier”. Att påhopp och skitsnack inte är en god klubbanda, vilket
många glömmer. Att det gäller alla men framförallt de som sitter i styrelser och/eller 
kommittéer. Tidningen är en fröjd för ögat med alla otroligt fina och välgjorda foton. Trevlig 
läsning och en super redaktör. Var rädd om henne!

- Kan inte på rak arm svara på det. Men ibland upplever man att den är jätte bra.
- Nej, den ser bra ut och är rolig att läsa.
- Fler reportage om hundar som tävlar i olika grenar för att inspirera fler att göra mer med

sina hundar, lapphundar kan!
- Ja mer info om hur AK jobbar och vad distrikten gör, tunn information av dem.
- Bläddrar igenom medlemstidningen när den kommer. Snygg, känns påkostad och ofta en 

hel del läsvärt.
- Jag vill läsa mer om hur man tränar Lapska vallhundar och vad som är speciellt med

dom. Be de som har brukschampions, lydnads osv skriva eller intervjua dom.
- Mer Lapska Vallhundar såklart!



Kommentarer till fråga 4. ”Tycker du att klubbtidningen Lapphunden håller bra kvalité”?
Är det något du saknar i tidningen?

- Lite mer fokus på bruks/arbetande hundar, vallning.
- Intervjuer med medlemmar/kennlar om deras syn på sina hundar. Kennelintervjuver har 

väl varit med förr? 
- Lapphunden har blivit väldigt bra tycker jag på senare år. Med hälsa, sjukdomar, historia 

kort sagt mer vetande än förr, inte bara utställnings resultat.
- Som uppfödare tycker jag att sammanställningen av utställningar, prov och hälsotester

var roligt att läsa. Saknar det mycket. Ev kan man trycka upp i separat och lägga bredvid?
Men kanske mycket jobb. Det intresserar mig att läsa om alla resultat även de som gäller 
valpar. Man får ju resultaten på hunddata så småningom men vore roligt att se valparnas.
Dock köper jag årsboken varje år och plöjer.

- Skulle gärna läsa mer om hundrasernas historia och den historiska och nutida användning 
av de tre raserna. Och mindre om olika utställningsresultat och liknande.

- Det finns en hel del Lapphundar som används i jakt med gott resultat. Det vore intressant
att kunna läsa lite om detta. 

- Nej inte med dagens redaktör.
- Fler reportage från ringside.
- Nej, tycker den är jätte fin.
- Mer vardagsberättelser från matte, husse och hund. Vad som hundägare kan/råkar ut för.

Under tex promenad. 

Kommentarer: Lämna gärna dina synpunkter på klubben och på vad du tycker kan förbättras här:

- Facebook är bra om man vill ha ut information snabbt men alla har inte Facebook så tänk
på att även lägga ut information om träffar och dylikt på hemsidan.

- Medlemsvärvning! I dag ska jag själv hålla reda på när medlemskapet går ut, då tappar 
många nya som har fått detta gratis vid köp av valp! Samt att de måste vara lättare att söka 
information om tex Pompes, vad det innebär att valparna kan vara bärare, att de INTE blir 
sjuka av detta, för nya valpköpare svårt att hitta sådan info!! Borde finnas en sökmotor som 
man skriver in vad man söker!

- Logotypen måste innehålla samtliga raser representerade i klubben! Som Lapskägare känns
det helt fel med endast en Svensk Lapphund i loggan! Alla tre rasernas ägare skall uppleva
sig lika välkomna. AK skall vara kunnig i både exteriör och mentalitet i respektive ras!
AK skall inte själv vara aktiv uppfödare! AK skall inte rekommendera egenuppfödda/ägda 
hundar för avel på förfrågan från enskild okunnig medlem som vill ha råd och lämplig hane!
AK i arbetande raser skall vara kunnig i och aktiv inom någon form av för rasen lämpligt 
hundjobb. Om inte vallning, så sök eller spår där självständigt nosarbete krävs. Inte endast
lydnad när det gäller självständiga raser som skall kunna jobba långt ut från föraren och
kunna lösa problem på egen hand! AK måste själv vara aktiv inom hundträning för att 
kunna vara rådgivande i en arbetande hundras. För att veta vilka egenskaper som krävs av 
en arbetande hund och vilka egenskaper som värdesätts av en aktiv renskötare i arbete 
med hund. Eller av annan förare som som vill ha en problemlösande och självständig hund 
att jobba med i avsaknad av renar! AK måste vara villig att med medlemmar diskutera 
mentaliteten i rasen! AK måste vara villig att besvara frågor från enskilda medlemmar! Det 
räcker inte i en arbetande hundras att AK känner till alla stamtavlor och linjer.



Skrivelser till AK skall inte besvaras privata mail. Frågeställaren vill veta att hela AK tagit
del av frågan. AK skall inte vara synonymt med en enda person. Det är en kommitté enligt 
namnet. 

- Hemsidan skulle kunna göras aningen tydligare när det gäller menyer/rubriker. Sedan hade
jag gärna sett sidor där man kan läsa om exp vanliga sjukdomar hos lapphundar etc.

- Bra med dessa inbitet intresserade personer, som med stor engagemang fortsätter år efter
år med klubbarbetet. Undrar bara hur förnyelsen och föryngring sker? 

- Jag skulle önska en bättre balans mellan fokus på utställningar och annat. Det är för
mycket utställningsfokus. Jag anser inte att en hund som går bra i ringen är detsamma som 
en bra hund, eller en hund lämpad att avla på. Fokus på sunda hundar som kan arbeta och 
fungerar socialt är viktigt för att rasen ska må bra. Jag ser för mycket utseendefixering som 
jag är rädd kan gå över styr i förlängningen. Titta på äldre bilder av lapphundar och 
jämför med dagens. Vilken lapphund vill vi ha om 100 år? Gärna fler aktiviteter i södra som 
inte kräver att man har körkort.

- Tack för att ni skickat mig ett frågeformulär!!! Där man fick tycka till.
- Ja mer info om hur AK jobbar och vad distrikten gör, tunn information av dem.
- Då jag börjar bli till åren kanske jag missat något som jag efterlyser nedan men det är vad

jag saknar: Jag saknar en utveckling av vad som ska avlas bort och vad som ska avlas in och 
vad som inte alls får förekomma och hur nära släktskapet ska vara och hur många kullar det 
max får vara. Jag saknar också en fortsättning på hur det är med DNA-släktskap från andra 
håll (öster ut) och vad detta kan leda till/innebära/utvecklingsmöjligheter mm. Jag saknar 
också en fortsättning på vad blev resultatet/slutsatsen av ”ögonsjukdomen” som skulle 
finnas hos lapphunden. 

Kommentarer: Lämna gärna dina synpunkter på klubben och på vad du tycker kan förbättras här:

- Saknar 1. En annan organisation. 2. Att åstadkomma mera, i alla sammanhang, i synnerhet 
AK'na och distrikten. Kan bero på bristen på ideella krafter. 3. Kunskap i AK'na! 4. Rasmöten
med samtala/diskussioner deltagarna emellan, istället för föreläsningar. Övrigt: Skulle gärna
se ett bättre klimat i klubben (jag vet att det är svårt) utan grupperingar som djävlas med 
varandra. Tror att det skulle bli bättre utan distriktsindelning. Vi måste koncentrera oss på 
att i första hand ta hand om våra raser (det är det klubben ursprungligen var till för) och red
ut de problem som finns där. 

- Jag skulle önska någon avelsrådgivare som man kan ställa frågor och kanske har förslag att
komma med ang kombinationer och som har bra koll på linjer. Jag kan inte hitta någon
kontaktperson ang avelsfrågor på hemsidan. 

- Det är väl alltid nyttigt och kul med fler träffar/i mindre omfattning på fler ställen i landet
för både valpköpare/uppfödare. Kanske inte alltid nödvändigt med avancerat med tävlingar 
mm, men ”Prova” på tillfällen kanske bara umgås, vet ju att det kommit igång på vissa 
ställen men känns som det är mer privat inriktat att ordnas, kanske kan SLK vara mer 
hjälpsamma att få igång det på fler och mindre ställen. Tycker också att kanske är hemsidan 
lite förlegad med Forum vilket inte skrivs så mycket på längre utan FB är nya mötesplatsen 
så kanske man kunde länka sidan. Forum till en stängd FB sida för medlemmar, bara ett 
förslag. Kanske kan man nå fler valpköpare, locka dom till hemsidan utan träffar, vet att det 
går fort framåt med Datavärlden nu men kanske måste vi hänga med om vi inte ska tappa 
våra medlemmar. Känns som om fler och fler valpköpare/medlemmar väljer att vara på FB i 
stället för att ens veta att hemsidan finns så kanske FB sida kan föra flera dit och inte bara 
tvärtom!



- Man borde få välja vilket distrikt man ska tillhöra. Jag tillhör Övre Norra trots att det är
mycket närmare för mig att delta i Nedre Norras evenemang.

- Att arbeta fram ett policydokument för klubben, ang uttryck i sociala medier.
Att det måste bli betydligt bättre och snabbare svar, när man skickar mail till vissa personer/
kommittéer, när man har frågor och framförallt vill ha ett snabbt svar.
Hemsidan är enligt mig ganska knepig att hitta på, hemsidan behöver bli enklare och 
tydligare. Att bli bättre på att få fler och nya medlemmar, en ”medlemsdrive”, få våra redan 
tidigare medlemmar att hjälpas åt att få fler nya medlemmar, kanske med en bonus som 
lockbete.

- Lägg gärna lite (läs mycket) mer energi på Svensk Lapphund. Distrikten borde tas bort för
att få alla att hålla bättre sams. Tycker PR gör ett bra jobb. AK konstruktion borde göras om 
så informationen blir öppnare inte så beroende av vem som känner varann. För idag har 
man ingen delaktighet som uppfödare för om inte vi fanns behövdes dom inte.

- Info om SLK-västras aktiviteter, uppdateringar på Facebook. Jag har bett om att gå med på
västras sida men förfrågan har legat obesvarad över ett år. Jag har gjort förfrågan flera 
gånger utan att det hjälpt? Om man inte är med i gruppen får man ju leta upp gruppen för
att få infon. Få mer info om hur man kan engagera sig i klubbarbetet. Inte sett något alls om
detta. Mycket positivt på alla forum, tycker det fungerar bra och väldigt lite personliga på-
hopp, tycker stämningen är god. Bra jobbat med detta. Utställningar som anordnas är super
fina arrangemang. Supernöjd med dessa.

Kommentarer: Lämna gärna dina synpunkter på klubben och på vad du tycker kan förbättras här:

- Info om SLK-västras aktiviteter, uppdateringar på Facebook. Jag har bett om att gå med på
västras sida men förfrågan har legat obesvarad över ett år. Jag har gjort förfrågan flera 
gånger utan att det hjälpt? Om man inte är med i gruppen får man ju leta upp gruppen för
att få infon. Få mer info om hur man kan engagera sig i klubbarbetet. Inte sett något alls om
detta. Mycket positivt på alla forum, tycker det fungerar bra och väldigt lite personliga på-
hopp, tycker stämningen är god. Bra jobbat med detta. Utställningar som anordnas är super
fina arrangemang. Supernöjd med dessa. 

- Det känns väldigt tråkigt att komma på ett årsmöte och känna att man aldrig kommer att
sätta sin fot på ett sådant igen. Att inte presentera vem styrelsen är och vilken rolll de har i 
den, känns inte bra. Att inte ”bjuda in” nya medlemmar. Valkommittén presenterar sig inte 
heller utan babblar bara på om vem man vill ha på den och den posten. Det kommer ju 
bara att bli styrelsen och valkommittén till slut. Det finns en klar förbättringspotential när 
det gäller årsmötesstruktur. Kanske inte hos alla distrikt men hos en del. För att skapa 
engagemang måste man se till att vara öppen och snappa åt sig (nya) medlemmar. Att man 
kommer på ett möte och blir välkomnad.
Själv känner jag att det jag brinner för och tycker är roligt det jobbar jag gärna med gratis.

- Funderar på hur fler medlemmar kan engageras i enkla saker som inte kräver så mycket
engagemang. Kan kanske led till ytterligare engagemang. 

- Har i stort sett bara deltagit i utställning samt ett rassymposium. Var under något år mycket
aktiv sökande vad gäller aktiviteter mm men eftersom det inte hände något slutade jag 
också gå in på hemsidan. Är kanske inne 3-4 ggr/år, när jag kommer ihåg att den finns.



- Klubbens hemsida!! Rörig, svår att få överblick på träffar, utställningar i olika distrikt. De
listor som AK lägger ut på tex DNA testade hundar, info om detta som testas mm är svår-
tillgänglig. Saknar något bättre system när medlemskap håller på att gå ut, klubben tappar 
många medlemmar på det nuvarande systemet, tror jag. Snabbare/enklare sätt för nya 
medlemmar att få ”tillträde” som fullvärdiga medlemmar på hemsidan (så de kan lägga in 
info mm och anmäla till utställningar)

- Aktivitetslistan är krånglig att hitta i!
- Ja lite ”brainstorm” bland medlemmar är aldrig fel! Ni skullle kunna låta alla ”distrikt” samla

till möten ute i landet angående just detta. Hur för vi vår klubb framåt och vidare? Tror det
det finns mycket bra Lapphundsfolk runt om i våra stugor i landet. Sveriges klubbar och 
föreningar blöder ju både vad det gäller ideella funktionärer och även sviktande medlems-
antal. Kanske SLOPA alla Årets listor? Det var ju ett riktigt bra tips från Uneholt på RS. 
Införa EXTERIÖRBESKRIVNINGAR på våra raser. Se till att få in bra folk i Akn och ut i landet i 
distrikten. Återigen önskar jag att SLK verkligen ser över detta med årsmötesorganisation. 
Slopa distrikten och låt det bli ”aktivitetsklubbar” istället. Se till att försöka behålla de som 
fortfarande vill vill jobba ideellt och slit inte ut dem ute i distrikten. 

- Funderar över avelsbeskrivningarna som finns i Finland där hundarna bedöms ut avels-
synpunkt enligt rasbeskrivningen och man får ett protokoll. Kan det diskuteras? Har glömt
vad den genomgången heter.

- Jag anser att alla SLK-medlemmars hundar borde räknas med i resultatlistorna, både då det 
gäller utställningar och bruksresultat.

- Fler träffar på fler ställen då antalet medlemmar säkert har ökat, en stängd fb sida för 
endast medlemmar, då man har chansen att fånga in nya medlemmar som kanske inte är
inne på SLK:s hemsida. 

- Varit medlem för kort tid, jag var bara med på utställningen på utställningen häromsistens 
som besökare/betraktare. Nästa gång kanske jag vågar ställa ut. 

- Jag tycker att klubben skall höja medlemsavgiften och även höja det distrikten får per
medlem. 

Tack för era synpunkter! Pr Kommittén
Hans Balstedt
Jannike Hallin sammanställande/Lena Wallin 
Håkan Klaar
Marie Nilsson


