
Minnesanteckningar från möte med Rasutvecklingskommittén, RUK, 

Svenska Lapphundklubben 20121107. 
 

Deltagare: Pia Juhlin /AK Finsk lapphund, Beate Johannessen /AK Lapsk vallhund, Marie Sörensson 

/AK Svensk lapphund, Ulf Zetterström /CS, Johan Haglund /CS (mötessekreterare). Pia Juhlin ersatte 

Görel  Idergard som fått förhinder. 

Internationellt  Lapphund- möte, Laukaa, Finland, 19-21 oktober 2012: Ulf Zetterström berättade 

kortfattat från mötet med nordiska lapphundklubbarna i Finland. Referat från mötet kommer i 

Lapphunden. 

Rassymposiet 2013  

Preliminärt datum för symposiet är 2-4 augusti 2013. Arbetsnamn för mötet är Funktion – vad 

förväntas av arbetande hundar (vallare)? Under detta kan rymmas anatomi, hälsa (byggt bl.a. på 

hälsoenkäter), mentalitet etc. Mötet förslås börja på fredag kväll med samkväm, och med 

föreläsningar och diskussioner på lördag och söndag förmiddag.   Lördagen ägnas främst åt 

föreläsningar och diskussioner om arbetande hundar (Hans-Åke Sperna) och renvallande hundar 

(Olof Johansson). Söndagen ägnas åt hundars nosarbete (Leif Gustafsson; ev. på lördagen) följt av 

presentationer/diskussioner av klubbmedlemmar om hur lapphundar används i bruksgrenar o.dyl. 

Sociala aktiviteter viktigt för att skapa sammanhållning.  

Görel fick i uppdrag att kontakta Nedre Norrland/Maud Holtz Devall ang. uppgifter om 

campingplatser i Sundsvalls-trakten, t.ex. där RS 2012 hölls, för att kolla tillgänglighet, kostnader 

m.m. Beate fick i uppdrag att kontakta Olof Johansson.  Marie kontaktar Hans-Åke Sperne och Johan  

Leif Gustafsson. Telefonmöte med presentatörerna planeras för att tillsammans arbeta fram 

programmet. 

Ulf kontaktar SKK/AK ang. möjlighet att kunna söka bidrag till rassymposiet. 

Budget utarbetas inför CS budgetberedning i början av 2013. 

Johan kallar till nytt möte första vecka i december för att stämma av hur arbetsuppgifterna ovan utfallit. 

 

Övriga ärenden 

Information om uppfödarnas ansvar och möjligheter gentemot valpköpare finns på SKK:s hemsida, 

och länk det bör finnas på SLK:s hemsida http://www.skk.se/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/. 

Pia Juhlin rapporterade om HD-läget för Finsk lapphund, där det skiljer sig åt mellan nordiska 

länderna, troligen beroende på hur hundar med C-höfter används i aveln. Analysen bör presenteras 

vid möten med AK/FLH samt vid kommande uppfödarmöten. 

http://www.skk.se/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/

