
Minnesanteckningar telefonmöte 20120620 Svenska Lapphundklubben 

Rasutvecklingskommittén RUK. 

Närvarande: Görel Idergard Finsk lapphund, Beate Johannessen Lapsk vallhund, Marie Sörensson 

Svensk lapphund, Johan Haglund SLK CS. 

 

Ordförande i SLK CS Ulf Zetterström hade kallat till mötet, men kunde själv inte närvara p.g.a. 

sjukdom.  

Diskussionspunkter var RUK:s arbetssätt, Rassymposiet 2013, samt teman för SKK:s Avelskonferens 

mars 2013. 

RUK:s arbetssätt finns beskrivet på SLK:s hemsida under Kommittéer/Rasutvecklingskommittén. 

Beskrivning uppfattades av deltagarna som relevant. Möten ska hållas regelbundet samt efter behov, 

bla.a med tanke på arbetet med Rassymposiet. 

Tid och plats samt teman för Rassymposiet 2013 diskuterades. Viktigt är att det är rimligt lätt och 

snabbt att komma till platsen även med tåg/flyg. Symposiet bör inte ligga i samband med utställning, 

då det visat sig att många kommer bara till utställningen och inte vill stanna en extra dag. Sociala 

aktiviteter i samband med symposiet är också viktigt, t.ex. sådant som uppmuntrar till aktiviteter 

med hundar. 

Huvudtema för symposiet kan vara hundarnas praktiska bruk. Beteende- och Personlighets-

beskrivning Hund, BPH, och hur detta kan användas för lapphundsraserna kan vara av intresse. 

För Svensk lapphund är det viktigt med ”uppmuntrande” snarare än problemorienterade 

föreläsningar. Uppfödarmötet 21 juli kan användas för att få fler idéer. 

För Lapsk vallhund är vallanlagstest viktigt. 

För Finsk lapphund är anatomi/funktion viktigt för att säkra rastypiska hundar. Även hälsofrågor 

utöver ögon och höfter, som immunbristsjukdomar/autoimmuna sjukdomar viktiga. 

För alla raserna är hälsoenkäter, från valpar (vad händer med en kull fram till registrering?) till vuxna 

hundar. Beate Johannessen översätter det som Finska Lapphundklubben har och diskuterar vidare 

inom RUK och respektive AK så att SLK får fram enkäter som är användbara för våra raser. Detta bör 

också harmoniseras med SKK:s hälsoenkäter. 

Till SKK:S Avelskonferens i mars kan mentalitet och valpenkäter var intressanta teman. 

Johan Haglund kallar till nytt möte i RUK i andra halvan av augusti. 


