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 Möte med Svenska Lapphundklubben den 31 oktober 2012  
 

Närvarande från Svenska Lapphundklubben: Ulf Zetterström (ordf), Marie Sörensson  

Närvarande från SKK: Helena Skarp, Sofia Malm, Ulf Uddman, Britt-Marie Dornell, 

Camilla Millner  

 

Minnesanteckningar: Camilla Millner  

 

Britt-Marie Dornell öppnade mötet och formulerade mötets syfte: At ta fram en 

framtidsplan att presentera på CS-mötet den 8 november, och att fortsätta hitta verktyg för 

att jobba vidare med RAS. Framtidsplanen är prioriterad.  

 

Deltagarna presenterade sig.  

 

Klubben framlade svårigheterna med att få medlemmarna att använda sina hundar i avel. 

Många hundar är inte röntgade just på grund av att de inte används i avel. Svårt att motivera 

uppfödarna att ta kullar när det är svårt att sälja valparna. Ökad information/kampanjer 

behövs för att få fler medlemmar att bli delaktiga i aveln. Ulf Uddman uppmanade klubben 

att skicka in bilder på lapphundar i olika situationer till skk.se. Bilderna skickas till 

cami@skk.se.  

 

Klubben känner sig också villrådig när det gäller att ge råd till uppfödare som undrar över 

olika parningskombinationer, och efterlyser tydliga och lättbegripliga rekommendationer 

för att kunna göra rätt.  

Sofia Malm betonade att det gäller att försöka hålla släktskapsindex så lågt som möjligt per 

individ, och att försöka hitta hundar för avel med lågt index. Det gäller att använda så 

många olika hundar som möjligt och gärna så obesläktade med varandra som möjligt. För 

närvarande har mindre än hälften av de hundar som är tillgängliga för avel ett 

släktskapsindex som är under 100. Tänk samtidigt på att individer med lågt släktskapsvärde 

kan vara nära släkt med varandra. Använder man sådana nära släktingar, och/eller 

överanvänder en individ med lågt släktskapsvärde svänger pendeln snabbt och de 

överanvända individerna och deras nära släktingar som tidigare haft lågt släktskapsvärde 

hamnar i andra änden av skalan. De efterfrågade rekommendationerna ska klubben få fram i 

sitt RAS – med stöd från SKK. Grunden är att komma i mål med RAS – då kan man också 

hitta svaren här. Lägg krut på ett RAS som är mer fylligt, förklarande och utbroderande. 

Förklara vad till exempel släktskapsindex innebär. Om alla är delaktiga blir RAS viktigt, 

förklarade Sofia Malm.  

 

Britt-Marie Dornell betonade att avelsrådet utgör hälften av uppfödarkåren, och att det är 

viktigt att få med även övriga uppfödare, så att de inte blir ett B-lag. Alla ska med på tåget. 

Klubben har inte råd med personliga motsättningar. ”Samla alla berörda till en helg när ni 

utformar RAS tillsammans!”  

 

Klubben (Ulf Zetterström) menade att RAS i dagsläget inte är det tunga dokument SKK vill 

att det ska vara, men att klubben inte vill fortsätta att ha det så.  

Britt-Marie Dornell betonade att RAS är en central fråga för klubben och ska vara det 

dokument man stödjer sig på, både som uppfödare och avelsfunktionär. Hon 

uppmanade  
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klubben att se till att det blir det här tunga dokumentet. RAS ska ju vara ett levande 

dokument som förklarar varför saker görs på ett visst sätt. Bra med resonerande texter där 

man förklarar tänket.  

 

Helena Skarp betonade att klubben är i en annan situation än de flesta andra rasklubbar, och 

därmed behöver ha ett annat tänk i utformningen av RAS än ”vanliga” klubbar. Viktigt att 

göra det tydligt att detta är en räddningsauktion. Ska den svenska lapphunden finnas om 10 

år? I en liten population har man liten möjlighet till selektion. I RAS är det viktigt att detta 

framgår, att det blir tydligt vad som bör prioriteras och vad man inte har råd att selektera 

för. Grundprincipen måste vara att primärt fokusera på ett klokt avelsutnyttjande med 

många djur i avel (precis som framgår av framtidsplanen).  

 

Framtidsplanen är viktig för att klubben ska veta vart den vill.  

Britt-Marie Dornell, Sofia Malm och Helena Skarp hjälpte gemensamt klubben att under 

mötet ändra de formuleringar i framtidsplanen som man kom överens om, så att denna 

kunde bli klar redan på plats.  

 

Majoriteten av uppfödarna är, enligt klubben, för inkorsning av annan ras. Det största 

problemet kommer att bli vilken ras som ska användas. Klubben efterfrågade kunskap kring 

detta. Sofia Malm menade att man i första läget bör fokusera på att färdigställa ett bra RAS-

dokument. Att utforma rutiner för inkorsning är sannolikt ett projekt som kräver en del 

arbete för att det ska bli framgångsrikt. Sofia menade att det vore oklokt att starta upp ett 

sådant projekt samtidigt som man arbetar med RAS, det blir troligen för tungt för klubben 

att hantera. Om, eller när, det blir aktuellt med inkorsning kommer SKK att vara klubben 

behjälplig med att ta fram rutiner kring detta.  

 

Ulf Uddman berättade att de fyra kennelklubbarna i Norden under 2013 gemensamt 

kommer att arbeta med stöttande avelsåtgärder. Flera av våra 25 nordiska raser är i liknande 

situationer.  
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