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Protokoll fört vid SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
måndagen den 28/9 2015 (telefonmöte) 

 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska, Catharina Ellerström 

 

 

§1 Mötets öppnande 
Catharina 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 Från CS 
 Catharina förmedlade information från ordförande gällande bland annat 
 arbetsrutiner för CS då ingen sekreterare finns. 
 
§6 Från RUK 
 Diskussion runt vår del i crash-course föreläsningen. Catharina börjar 

skissa på bilder och skickar ut för kommentarer. 
  
§7 Domarkompendium 

a) Norska domarkompendiet 
Ingen ny information har tillkommit sedan de gemensamma mötet i 
juli. 

b) Svenska domarkompendiet 
Catharina kollar med CS/PR gällande layouten då CS tagit beslut på 
att denna ska vara enhetlig för de tre raserna.   

.  
§8 Avel & hälsostatus Slh 

a) AK kommer att under december månad åter kontakta 
försäkringsbolagen för en ny uppdatering gällande skaderegleringar 
för svensk lapphund.  
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b) Hittills har 61 valpar registrerats under 2015. Tre hundar är importer 
och sedan är det 58 valpar fördelat på 11 kullar. Detta ger ett kullsnitt 
om 5,2 valpar per kull vilket måste ses som mycket positivt. Tyvärr 
gick flera tikar tomma så antalet registrerade valpar för 2015 kommer 
vara mycket lågt. 

 
§9 Svensk lapphund i världen 
 Även om det kommer vara få registrerade svenska lapphundar i Sverige 

för 2015 så noterar AK att Norge redan har registrerat lika många valpar 
nu som för hela 2014. Finland, som inte hade några kullar 2014 har nu 
en kull med åtta valpar. I Danmark förväntas en kull och nyligen så har 
den första kullen av Slh fötts i USA. Alla dessa hundar är viktiga och får 
inte glömmas bort. AK ämnar därför på en årlig basis uppdatera 
informationen gällande Slh som finns utanför Sveriges gränser. 

   
  
§10 Från SKK 

a) HD-Index 
SKK AK har under sommaren kontaktat AK Slh gällande HD-index för 
Slh. SKK kommer föra in HD-index för ett antal nya raser från januari 
2016, däribland för finsk lapphund. Frågan var om även svensk 
lapphund skulle ingå då (eller eventuellt tillkomma senare). AK Slh 
har haft telefonmöte med SKK AK för att diskutera för- och nackdelar 
med HD index för Slh. Ett tillförlitligt och lättolkat HD-index bygger på 
många individer som har HD röntgas - eftersom vi har en liten ras och 
där varje individ som går i avel inte bör ha mer än 15 avkommer kan 
HD-index bli mer svårtolkat. Då SKK AK behövde besked redan i 
augusti har vi därför bett SKK AK om att vi vill 1) invänta 
erfarenheterna som ägarna till Flh nu kommer att göra, 2) Hinna 
presentera HD-index och diskutera frågan på rasmöte med våra 
uppfödare 3) Uppdatera informationen från försäkringsbolagen för att 
se om skaderegleringarna har ökat gällande HD.  

b) Forskningsdag den 22 november i Stockholm  
AK Slh kommer att ha en person på plats den 22 november. 

 
§11 Diskussion runt potentiell inkorsning  

Under hösten kommer AK ha förnyade kontakter med de klubbar som är 
involverade i inkorsningsprojekt för att få en uppdatering om deras 
arbete och erfarenheter runt detta. 

  
§12 Mentalitet 

Glädjande nog har nu BPH beskrivningarna börjat rulla igång. Hittills i år 
så har 15 hundar BPH beskrivits. Totalt finns det 25 BPH beskrivna 
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hundar (perioden 2012-2015). Gällande MH finns idag 96 hundar 
beskrivna (perioden 2003-2015). 

 
  
§13 Uppdatering av listorna 
 Catrin uppdaterar listorna på veckobasis. 
 
§14 Övrigt 

a) Text till Lapphunden nr 4 
Catrin skriver. 

b) Lista till WK 
AK ska inkomma med lista till WK gällande vad vi önskar på åtgärdat. 
Prio 1 är utan tvekan ”Ej tillgänglig för avel” funktionen. 

c) Ingen information om återbetalning av Optigen pengarna har 
inkommit. Catharina kontaktar CS i frågan. 

 
§15 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Mötet beslutade att inget ärende är av sådan art att det inte kan 

diskuteras innan protokollet är justerat. 
 
§16 Nästa möte 
 16/10 i Linköping i samband med rassymposiet. 
 
§17 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
  
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström   Maria Niska  
   
 


