
 
 
 
 
Motion gällande exteriörbeskrivning 

Avsändare Anneli  

Mottagare mellansvenska@slk.nu  

Datum 2017-02-05 10:48 
 

 
Bakgrund: 
 
Denna motion torde egentligen inte behöva skrivas utan vara en självklarhet för 
vår specialklubb om man läser stadgarna 
för klubben. Många höjda ögonbryn när denna motion fick avslag under RS i 
Piteå 2016.  

• Dagens utställningar ter sig mer som tävlingar i hur man handlar hunden och 
påverkas ofta av ”vem" som håller i kopplet. 

• Våra tre raser raser är idag ojämna både vad gäller anatomi och hårlag 
och det finns tendenser till att man börjar kunna se vilken kennel som 
fött upp en viss hund etc.  

Båda de ovannämnda punkterna inverkar menligt på våra rasers möjligheter att förbli 
rastypiska och sunda. 

Motivering: 

Fler och fler rasklubbar liknande vår har börjat implementera exteriörbeskrivningar av 
sina raser av flertalet orsaker.  

Vi behöver ett instrument att använda som hjälp i avelsarbetet där både förtjänster och fel 
hos våra hundar analyseras och påvisas.  

Under beskrivningen detaljgranskas hundarna på ett visst antal punkter från nos till 
svans. Allt från tänder till päls skärskådas av minst två personer varav minst en är 
utbildad exteriördomare på våra raser. Man bedömer även hundens alla tre gångarter 
(skritt, trav och galopp). Det ska ta ca 20-30 min. att gå igenom varje hund. 

På en utställning är det knappt om tid (max 3-4 min/hund) och alla detaljer hos hunden 
kan och hinner inte granskas. Syftet med utställning är att granska resultatet av aveln, d v 
s föräldradjuren granskas genom att avkomman bedöms. 

Det är inte självklart att den snyggaste utställningshunden som vinner på utställning är en 
bra avelshund. Exteriörbeskrivningen kan här fungera som ett komplement som ger en 
mycket mer nyanserad bedömning av hundens exteriör kopplat till den uppgift och de 
påfrestningar som avkomman kan komma att utsättas för vid arbete.  
 

Mål: 

• Att våra "presumtiva " avelsdjur  , förutom MH och BPH, även går igenom en 
exteriörbeskrivning innan avel. 

• Att exteriörbeskriva våra raser för att kunna kartlägga och utvärdera våra rasers 
utveckling. 

• Att förvalta och bibehålla utmärkta rastyper där även stor vikt sätts till 
arbetsegenskaperna. 

• Att ta fram standardiserade mätbara mått med sökbara data på exteriör för hjälp i 
avelsarbetet. 

mailto:anneli_lindh@hotmail.com�
mailto:anneli_lindh@hotmail.com�
mailto:mellansvenska@slk.nu�
mailto:mellansvenska@slk.nu�


• Att informera och utbilda exteriördomare, uppfödare, hundägare m.fl. om trender 
och förändringar inom raserna. 

Allt detta för att våra raser över tid inte ska avvika från rasstandarden och på sikt drabbas av 
anatomiska defekter. 
 

Motionen går i linje enligt  SLKs nuvarande stadgar: 

 §1 Mål 

För Svenska Lapphundklubben, SLK, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs 
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar 
för hunden, hundägaren och hundägandet genom att väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar att 
bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt 
bruk av dessa raser. 

§ 2 Verksamhet 

För att nå uppsatt mål skall klubben  
 

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer  

4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet  

5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper 
kan komma till användning.  
 

Förslag: 

Inför exteriörbeskrivning på våra raser som ett komplement till 
dagens "handler utställningar” där man genom att bedöma hundarnas exteriör och 
funktion utifrån rasstandarden får större möjligheter att avgöra individens avelsvärde. 
 
//Anneli Lindh, Mellansvenska Distriktet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motion: Lapphunds SM (Justeringar) 

Avsändare Anneli  

Mottagare mellansvenska@slk.nu  

Datum 2017-02-11 18:51 
 

Bakgrund: 
 
Klargörande: 
Refererar  till Protokoll från RS 2015: 
Styrelsen föreslog RS att bifalla motionen dock med justeringen att ändringen ska träda ikraft 2016. 
RS beslutade i enlighet med styrelsens förslag  
 
Dock skulle det även tilläggas att nybörjarhundarna skulle få gå i koppel , något som togs som självklart och missades att ta med i motionen. Det 
skulle även skrivas till efter samtal på RS på Gålö. Det står dock inte att läsa så i RS protokollet. 
 
Förslaget till motionen som sändes in till 2015 års Distrikt som sedan gick vidare till RS löd: 
Motion 1: Tillägg till Lapphunds SM (Rallylydnad).  
Förslag: Att man lägger till Rallylydnad till detta SM.  
 
Rallylydnad: Max 5 moment från Fortsättningsklassen och 3 moment från avancerade klassen (start och mål räknas inte) Högerhandlingen är inte 
med, däremot ska "åttan" (moment 206) var med i banan. Totalt 12-15 skyltar.  
Alltså det skulle INTE bli en "ren" officiell bana utan som  lydnaden lite "ihop plock" av klasserna. På RS i Piteå 2016 blev det ju inte riktigt så.  
 
Motivering/ Förslag: 
"Lapphunds SM" , som det ser ut idag med en del ytterligare  justeringar , ska fortsättningsvis endast vara till för de som aldrig provat på eller de 
som nyss börjat tävla i de olika grenarna. 
Då glädjande nog många Lapphundar idag tävlar i olika grenar har  "det inofficiella " Lapphunds SM tappat det den först var till för.  
Det vill säga , att få Lapphundsägare lite intresserade av göra något mer med sina hundar, testa nya grenar  och kanske även börja tävla. 
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Det är "galet" när etablerade tävlingsekipage tävlar mot sådana som aldrig tävlat förr på samma villkor.  
 
Grenarna i Lapphunds SM som det ser ut idag kan finnas kvar för de som vill "prova på" och kanske bli inspirerade. 
 
Dock är hög tid att det läggs "riktiga" Inofficiella tävlingar under RS  fortsättningsvis. Lagklasser kan läggas till.    
(I förlängningen när SLK blivit bra på att ha hand om tävlingar skulle vi kunna göra dessa officiella , men då får ju vemsomhelst anmäla sig .) 
 

Följande grenar skulle i dagsläget kunna göra sig gällande  vid beslut om att det även blir "riktiga" 
inofficiella tävlingar i  
Brukslydnads lydnadens olika klasser  , Agility med sina olika klasser 

Lydnaden med sina klasser Rallylydnaden med sina  klasser   samt 

Nosework med sina klasser ( är officiell nu sedan 1 januari och många Lapphundar tävlar redan i 
denna gren) 
 

 Klasserna döps dock om med en lite mer Lapphunds touch, förslagsvis:) 
 

Nybörjarklass i Rallylydnad och Startklass i Lydnaden och Appellklassens brukslydnadsmoment :  
Golhpestäjja  klass  (= nybörjare)  eller Aalkoe eller aalkove klass  (= inledning, begynnelse 
början) 

  
Fortsättningsklass i Rallylydnad samt Klass 1 i Lydnad och Lägre Klassens brukslydnadsmoment: 

Lavneese eller låvnes klass (soluppgång)  eller Orre-daajreh eller  tjetskehke   klass(=nyfiken ) 
 

Avancerad klass i Rallylydnad samt Klass 2 i Lydnad samt Högre Klassens bruksydnadsmoment: 

Learohke  klass (=Lärling, elev)  eller Onne daasta  klass (liten stjärna)     
 

Mästarklass i Rallylydnad samt Klass 3 i Lydnad och Elit klass i Brukslydnaden: 

= Stjärn klass   Násti klass 
 

I Agility och NoseWork : 
 

Klass 1 NoseWork samt Klass 1 Agility och Klass 1 Hopp :  Gálbi  klass   (=kalv ) 
 

Klass 2 NoseWork samt Klass 2 Agility och Klass 2 Hopp : Goddi eller  boazu klass    (=renar) 
 

Klass 3 NoseWork samt Klass 3 Agility och Klass 3 Hopp :  Násti klass 

  
Mål: 
 
Att främja tävlandet för våra raser och få fler inspirerade att börja träna / tävla med sin/sina hundar. 
 
  

//Anneli Lindh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VB: Motion : Rekommendationer ---> krav (nödvändighet för rasen 
LVH så vi inte hamnar i samma träsk som många andra raser)  

Avsändare Anneli  

Mottagare mellansvenska@slk.nu  

Datum 2017-02-19 18:29 
 

Bakgrund: 
             
         På SLKs hemsidas sida står att läsa följande :  
         Avelsrekommendationer Lapsk vallhund: 
• Hund/tik bör vara minst 24 månader gammal vid avelsdebut. --- > 36 månader 
• Föräldradjuren bör vara HD-röntgade med A-, B- eller UA-höfter samt  -- > AD/ED ua. 
• Båda föräldradjuren bör vara ögonlysta inom 1 år före parning. 
  Åtminstone en av dem bör vara gentestad för prcd-PRA. 
• En hund som är testad för prcd-PRA med resultatet C (sjuk) får ej 
  användas i avel. En hund som har fått resultatet B (bärare) får 
  användas endast i kombination med en fritestad hund. 
• Inavelsgraden för kombinationen bör ligga under 2,5 % på 5 generationer * 
• Enskild hund bör under sin livstid inte producera mer än tre kullar 
  eller ca 18 valpar i Sverige** 
• Föräldrarna bör ha känd mental status, genomgått MH/ 
   alternativt BPH (eller båda). 
• Föräldrarna bör ha visats på officiell utställning efter 2 års ålder. Om hanhunden inte är utställd, 
   måste han ha ett testikelintyg från veterinär för att valparna får registreras. 
• Medlemskap innevarande år i Svenska lapphundklubben. 
  
Observera att ovanstående punkter är rekommendationer och inte krav. 
För att bredda avelsbasen i rasen och inte stänga ute värdefulla 
avelsdjur kan det vara motiverat att använda hanhundar som inte 
uppfyller samtliga punkter. Detta gäller exempelvis vid användning 
av en finsk hane eller en arbetande renhund. 
* Som genomsnittlig nivå i en ras eftersträvas en inavelsnivå över fem 
generationer understigande 2,5 procent. Det möjliggör en effektiv 
populationsstorlek på 100 individer. Vid denna nivå anser man att 
inavelns negativa verkningar inte påverkar populationen i en sådan 
omfattning att dess framtid väsentligen äventyras. För praktiskt 
avelsarbete med våra hundraser är det önskvärt med en långsiktig 
strävan att nå en nivå av 200 individer. 
** För att uppfylla möjligheten till 100 individer i effektiv 
populationsstorlek får ingen enskild hund under sin levnad 
producera fler valpar än 25 procent av den genomsnittliga 
nyregistreringen per år de senaste åren. Observera att ovan nämnda 
siffra ska ses som en absolut övre gräns för en enskild individs 
valpproduktion. Ett riktmärke för far- och morföräldrar vad gäller 
antal barnbarn är det dubbla, dvs 36 st. 
   

Motivering/Förslag:  Sedan mycket lång tid har endast rekommendationer gällt för aveln 
på Lapsk Vallhund i Sverige. Dessa rekommendationer har i alldeles för låg utsträckning 
efterlevts av dem som väljer att föda upp den Lapska Vallhunden i Sverige. Av den enkla 
anledningen vore det hög tid att dessa rekommendationer skärps, så tillvida att man för 
att få annonsera en valpkull på SLKs hemsida måste kunna ange att  båda föräldradjuren 
faktiskt följer gällande rekommendationer som följaktligen blir krav) . 

Att få dem som väljer att föda upp den Lapska Vallhunden att inse det ansvar man tar på 
sig vid varje beslut om en parning. 

Tillägg blir att hund/tik bör vara minst 36 månader gammal vid avelsdebut samt att de 
självklart är AD/ED fria. 
 

2016 års styrelse yrkade på avslag då denna motion var med, då man dels såg faran 
med att kravbelägga avelsrekommendationer, och noterade att rekommendationerna är 
hårdare än i rasens hemland. 

Motionären finner ingen som helst fara till att kravbelägga något så självklart. 

 Mål: En nödvändighet för en framtida framgångsrik avel, för den Lapska Vallhunden i 
Sverige. Att Finland är mildare är väl ingen ursäkt för att den Lapska Vallhundsaveln ska 
vara bra och framgångsrik i Sverige?   

 
           // Anneli Lindh, MSV  
 

 

mailto:anneli_lindh@hotmail.com�
mailto:anneli_lindh@hotmail.com�
mailto:mellansvenska@slk.nu�
mailto:mellansvenska@slk.nu�

	Motion gällande exteriörbeskrivning
	Motion: Lapphunds SM (Justeringar)
	VB: Motion : Rekommendationer ---> krav (nödvändighet för rasen LVH så vi inte hamnar i samma träsk som många andra raser)

