
Protokoll fört vid telefonmöte med SLKs avelskommitté för Svensk 
Lapphund, tisdagen den 27/1, 2015. 

 

Närvarande: Maria Niska, Catrin Renlund, Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande. 
 Catharina hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria till att justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Budget 

CS har via ordförande på RUK mötet tidigare i januari meddelat att 
klubben har likviditetsproblem och att detta med stor sannolikhet kommer 
att innebära att den föreslagna budgeten för samtliga AK kommer att 
reduceras för 2015.  

  
§6 Rasmöte/Möte 2015  

a) Ett första rasmöte kommer att hållas i samband med Riksstämman i 
maj (Östra distriktet). Catharina och Maria planerar för detta. 

b) Övre Norra distriktet har ställt frågan om vi även kan arrangera ett 
rasmöte/uppfödarmöte i samband med Måttsundsutställningen under 
hösten. Maria och Catrin planerar för detta. 

c) Möte med AK Slh NLK i samband med Övre Norras utställning i juli. 
Maria har kontaktat AK Slh NLK för att se om tid och plats passar 
dem. 

d) Rassymposium anordnas av RUK den 17-18 oktober. Plats ej ännu 
bestämd men det blir i Linköping-Örebro trakten. Per Jenssen 
(professor i etologi) är redan inbokad och flera andra duktiga 
föreläsare är tillfrågade. 

 
§7 Utvärdering RAS 2014 

a) 2014-års RAS-utvärdering 
Diskussion runt innehåller i dokumentet. Catharina sammanställer 
dokumentet. 

b) Hur hantera när planerad parning inte följer RAS 
Diskussion runt hanteringen. Mötet beslöt att ta upp frågan med vår 
nya kontaktperson i SKK AK. Catharina tar kontakt. 
 

 
. 



§8 Från CS 
a) Finansiering av de norska hundar som har prcd-PRA testats på SLKs 

bekostnad (utan korrekt remiss).  
Sju hundägare har återkommit med den dokumentation som fattades. 
Övriga hundägare har inte svarat trots flera försök via, mejl, brev och 
FB. Maria och Catrin författar brev till SKK enligt Ulla-Britt Karlmans 
rekommendationer. 

b) Domarkompendium 
Maria jobbar på texten.  

c) Catharina återgav kort telefonmötet som CS hade med samtliga tre 
AK den 7/12 -14. 

d) Inkommande skrivelse via CS gällande parning som ej följer RAS 
Se § 7b. 
.  

§9 Från RUK 
a) Rassymposium 2015 

Se § 6d 
b) Domarkonferens 2018 
Förra domarkonferensen hölls 2010. Då man måste ansöka om 
domarkonferens hos SKK tre år i förväg tar SLK/RUK nu sikte på en 
domarkonferens för de tre raserna 2018. 

  
§10 Från SKK AK 

SKK har utsett Maija-Leena Eloranta från SKK AK till ny kontaktperson 
för AK Slh. Catharina träffade Maija-Leena kort under Stockholms 
Hundmässa 2014. 

 
§11 Lapphunden (LH nr 1, 2015) 
 Innehållet i AKs spalt för LH nr 1 2015 diskuterades. Catharina skriver. 
  
§12 Mentalitet  

Fler hundar behöver beskrivas! Flera distrikt har redan annonserat att de 
avser att ha MH/BPH dagar för sina medlemmar vilket är lovande. Vi 
behöver dock fortsätta att jobba på att just fler Slh beskrivs. 

 
§13 Hälsa/sjukdom 

a) Navelbråck 
Det har inkommit förfrågningar till AK gällande användandet av 
hundar med medfött navelbråck. SKK skriver följande om navelbråck: 
 

Medfött navelbråck: Ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000.) 

§ 85/125 Medfött navelbråck. Medfött navelbråck är en genetisk belastning. Det kan 
generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då 
avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För 
att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte 
behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till 
rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava 
medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel. 
 



Eftersom Svensk lapphund är en numerärt liten ras finns alltså vissa 
möjligheter att använda hundar med lindrigt navelbråck i aveln. Enligt 
bland annat hälsoenkäterna från 2012 och via information baserat på de 
senaste fem årens skaderegleringar från försäkringsbolagen förefaller 
inte navelbråck vara speciellt vanligt på rasen, och så ska det förbli. Vi 
har därför haft en diskussion med SKK om vilka rekommendationer som 
bör gälla och kom fram till följande: 

 
Hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel OM den är genetiskt 
viktig (lågt släktskapsvärde) och om den är mentalt bra, dvs. uppfyller 
prio 1 i RAS.  
 
När det gäller hundar med navelbråck så ser vi helst att uppfödarna 
kontaktar AK för en diskussion innan eventuell parning sker.  

 
  
§14 Uppdatering av listorna 

a) Problem med tik-listorna då avkommorna inte syns. WK är 
informerade och problemet ska åtgärdas. 

b) AK Slh har efterfrågat en ”knapp” för att markera hundar som 
ej aktuella för avel. Denna markering skulle bara kunna 
användas på direkt begäran från ägaren alternativt enligt SKKs 
grundregler för avel (t ex för att plocka bort tikar som pga ålder 
ej längre får gå i avel). AK inväntar besked från CS. 

c) Släktskapslistan 2015: Catharina har kontaktat SLU och 
påmint om 2015-års listor. Förhoppningsvis så kommer de 
under mars månad. 

 
§15 Övrigt 

Representanter från Gotlandstövare har varit i kontakt med Maria för att 
förhöra sig mer om hur vi har jobbat med hjälp av SKK. 

 
§16 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 
 
§17 Nästa möte 
 Nästa möte hålls tisdagen den 24 februari, 1900. Telefonmöte. 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Catharina Ellerström    Maria Niska 
   


