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SVENSKA RASKLUBBEN FÖR LAPSK VALLHUND  

NYHETSBREV - november 2017 

Det är mycket att göra och mycket att tänka på när en ny rasklubb 

bildas, och det tar tid innan allt är på plats. Vi jobbar på för fullt och 

hoppas ni alla kan ge er till tåls.  

Vi har hittills, sedan årsmötet 

då rasklubben officiellt 

bildades, haft konstituerande 

möte samt två styrelsemöten. 

Protokoll från dessa finns på 

slk.nu under fliken för 

rasklubbarna. Årsmöte 2018 är 

under planering, vi återkommer 

med plats och datum så snart 

vi kan. 

Vi arbetar i dagsläget för fullt med bland annat en ny hemsida samt att 

utveckla en exteriörbeskrivning för vår ras. Vi kan också glädjande 

meddela att från den 1 januari 2018 kommer vår ras att via Svenska 

Kroppsvallarklubben kunna delta på officiella vallanlagsprov och 

vallningstävlingar. 

Träffar planeras i vårt avlånga land.  

Vi skulle jättegärna vilja veta vad ni som medlemmar skulle vilja ha för 

aktiviteter, Så tveka inte att kontakta oss. 

FCI har godkänt en engelskspråkig domarguide – se vår flik på slk.nu 

Lite kul info från sociala medier: 

I Finland har 62 olika raser genomfört ca 600 räddningsprov. Lapsk 

vallhund är näst efter Schäfer den vanligaste rasen på proven med 

totalt 41 deltagande hundar.  

 

NOVEMBER SLK utställning Uppsala 

DECEMBER  

instruktör Emelie Söderberg, 

www.bruksviljans.com 

Mer info samt anmälan:  

anneli _lindh@hotmail.com 

 

HUND 2017, Stockholm 

JANUARI MYDOG, Göteborg 

FEBRUARI 

MARS  

APRIL 

MAJ  Vallningsläger i Örnsköldsvik 

JUNI 

JULI 

AUGUSTI  Aktivitetshelg i Örnsköldsvik 

SEPTEMBER  Nose Work-tävling, Lindesberg 

OKTOBER  Vallningsläger, Mårtensby gård 

NOVEMBER 

DECEMBER 

 

Har du material som borde stå i 

nyhetsbrevet? Hör av dig! 

 

KONTAKT 

lapskvallhund@slk.nu 

 

AKTIVITETER 2017-2018 

Monterhundar med ägare sökes 

16-17 december i Stockholm 

4-7 januari i Göteborg 

En fin möjlighet att få prata om 

vår ras med nyfikna 

mässbesökare.  

Kontakta oss för mer information. 

3 dec: Brukslydnadsläger i Dalarna 

instruktör Emelie Söderberg, 

www.bruksviljans.com 

Mer info samt anmälan:  

anneli _lindh@hotmail.com 

SKRYT & GRATTIS 

Tjakke’s Biegga – SE HtMCh samt deltar i SM i Heelwork to Music  

Koivulehdon Facklan – SE AgCh  

Alvvalas Silba Suonjar – SE VCH 

Rävrackans Lahji Raajtere – SE RALLY CH 

Fjällvallarens Asta & Black Blossom Lord Borka deltar i ett pilotprojekt genom 

SBK där 7 eftersöksekipage deltar 

7 lapska vallhundar av totalt 24 hundar deltog på SRhF:s årliga lagtävling 

Kläppylets Famolas Firon & Njarga Lotka har blivit uppflyttade till elitklass spår 

http://www.bruksviljans.com/
http://www.bruksviljans.com/

