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Så var det snart dags för ett nytt år igen, men först det fjärde numret av LAPPHUNDEN 2016 som jag sitter 
här och filar på medan Stings ”A Winter’s Night” från Durham Cathedral fyller rummet för att skapa lite 
julstämning så här några timmar efter midnatt. Jag har under det gångna året funderat mycket över vad 
som händer i klubben och vad som driver människan att agera - eller inte agera - som hon gör? 
Det är mycket på gång just nu, omorganisationer både hos oss och hos SKK. 
Det blir säkert bra när det väl är färdigt.
Frågan är bara hur och varför? Att omorganisationerna till stor del beror på att det är svårt att få ihop tillräckligt med engage-
rade personer som är villiga att arbeta ideellt för att driva de här verksamheterna står väl ganska klart, men mer då? 
Vad är syftet med våra klubbar och vem ska göra det jobbet? 
Någonstans tycks vi ha tappat bort grundorsaken till att klubbarna bildades, nämligen hundarna!

När alltihop en gång började var det för att organisera hundaveln och för att få fram bättre, mer ändamålsenliga hundar. 
Sättet det gjordes på kan väl med de kunskaper vi har idag diskuteras, men ärligt talat, är vi så mycket bättre?
Det är enkelt att sitta i TV-soffan och förfasa sig över någon brittisk dokumentär om rashundsavel, eller för oss som fortfarande 
har raser som både kan andas och föda normalt att snegla nedlåtande på ”missfostren”. 
Men allt det som inte syns utanpå, tar vi hänsyn till det nu när vi har så många möjligheter att veta bättre, eller är det andra 
saker som styr? Om inte vi har fokus på rätt saker och agerar därefter så blir det i slutänden våra hundar som får betala notan 
och vad ska vi då med klubbarna till? 
Så alla ni som känner att ni kan och vill engagera er för våra hundar - gör det! Ni behövs!
Hjälps vi åt blir det säkert bra när det väl är färdigt!
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SLK CS INFORMERAR

SE VCH Fairdogs Mira
E. Rödmossa Vaiko U. Fairdogs Yksi Yritys

Uppfödare: Ingela och Leif Andersson
Ägare: Britt Wännlund

Pris 1        Värm/Dal   2016-07-02
Pris 1        Värm/Dal   2016-09-24
Pris 1 SE VCH   Värm/Dal   2016-09-25

SE UCH RLD N 
Blueberry Od Kremilka

E: Kastanjan Hjalmar 
U: Faira Du Doamine d Arinella Bianca
Uppfödare: Helena Beranova och Lubos 
Beran Tjeckien
Ägare: Alexandra Fransson

MY DOG SE UCH 2016-01-08
JBK RLD N  2016-09-03

GRATTIS NYA CHAMPIONS!

SE UCH Black Blossom Troll Rádná
E. Black Blossom Troll Artic 
U. Black Blossom Troll Chira

Uppfödare: Pia Juhlin, Kennel Black Blossom
Ägare: Sanna Larsson

Cert 1: Piteå   2015-05-16
Cert 2: Sundsvall   2015-10-11
Cert 3: Fårön/Piteå, SE UCH  2016-06-12

DK UCH, SE UCH, NO UCH,
NORD UCH Lillmusties Texas

E. Lillmusties Sami 
U. Lillmusties Online

Uppfödare: Ingrid & Gert Bååth
Ägare: John Kowalczyk & Anne-Mette Jakobsen

Cert 1: Nyborg  2014-12-06
Cert 2: Strøby  2015-03-07
Cert 3: Hårlev  2016-03-05
Cert 4: Lillestrøm  2014-11-14                      
Cert 5: Eslöv  2015-09-12

GRATTIS NYA CHAMPIONS!

DK UCH, SE UCH, NO UCH,
NORD UCH Lillmusties Quincy

E. Hemakas Balder
U. Lillmusties Lucia

Uppfödare: Ingrid & Gert Bååth
Ägare: John Kowalczyk & Anne-Mette Jakobsen

Cert 1: Roskilde  2012-05-05
Cert 2: Bornholm  2012-07-01
Cert 3: Strøby  2013-03-02
Cert 4: Tvååker  2013-07-12
Cert 5: Magnor                2016-08-07

Vi i CS vill ge er medlemmar den information vi har till dags datum angående omorganisationen och den
process som klubben nu går igenom. Det spekuleras mycket ute i landet och många felaktiga rykten florerar, så 
vi hoppas att denna information ska bringa lite klarhet i de viktigaste frågorna. 

Under SKK CS styrelsemöte i höstas beslutade SKK att två externa personer från SKK skulle tillsättas som till-
sammans med SLK CS ska vara med i processen med arbetet för den nya organisationen. 
Strax efter detta avsade sig tyvärr den av Riksstämman valda ordförande Lotta Sjaunja sitt uppdrag. Detta ledde 
till att vice ordförande Hans Balstedt trädde in som ställföreträdande ordförande i SLK CS, med stöd i uppdraget 
av ordinarie ledamot Mikael Köpman. SKK utsåg Alf Andersson och Ove Johansson att sköta förvaltningen av 
klubben. Vid ett fysiskt möte 2016-10-17 träffade delar av SLK CS Alf och Ove och vid det mötet deltog även 
Thomas Uneholt SKK/FK som 2016-10-18 skickade den åtgärdslista man kommit överens om till SLK CS. Uti-
från denna åtgärdslista ska SLK CS arbeta vidare om inte nya direktiv kommer. Datum, tider och agendor kan 
ändras under processens gång, vilket är viktigt att ha i åtanke. 
Åtgärdslistan ser i sin helhet ut på följande sätt: 
(OBS, när ni läser detta kan vissa punkter vara avklarade, då finns den nya informationen att läsa på SLK:s 
hemsida, första sidan eller under CS informerar på hemsidan. Den sidan kommer alltid att vara uppdaterad med 
senaste nytt.)

1. Decembermötet 10 december.

- Plats och dagordning. 
 Diskuteras i skrivande stund. forts. på sid. 6

SE UCH, NO UCH, FIN UCH
Luoppala Saijka

E. Charlie  U. Loabala Cahppe

Uppfödare: Ann-Brith Gaup
Ägare: Anita Hedman

Cert 1: Munksund  2013-07-07
Cert 2: Kemi  2014-07-14
Cert 3: Piteå  2016-05-28
Cert 4: Fårön  2016-06-12
Cert 5: Harstad                2016-10-02

(se sid. 24 reds.anm.)



6    4/2016  LAPPHUNDEN LAPPHUNDEN  4/2016      7

 
- Interimsstyrelse för rasklubbar + valberedning till dessa utses. 
 Denna punkt är inte färdigdiskuterad ännu. Några förslag har inkommit, där personer erbjudit sig att  
 vara villiga att arbeta i den nya organisationen. SLK CS tar gärna emot förslag. Interimsstyrelserna ska  
 vara det förberedande organet för de tre olika rasklubbarnas årsmöten.
 
- Distriktens avveckling diskuteras.
 Klart är att distriktens verksamhet ska fortlöpa som vanligt både med verksamhet och med ett planerat  
 årsmöte i varje distrikt. Klubben upphör INTE den 31 dec 2016. Hur distrikten ska avvecklas är inte klart  
 och kommer att diskuteras vidare.

- Presentera utkast till ny stadga och även namn på klubben.
   Förslag till nya stadgar arbetar nu Alf Andersson med. Förslag till namn för ”moderklubben” samt till  
 rasklubbarna diskuteras. Ang namn på vår specialklubb ska orden Svensk och Klubb vara med. 
	 Det	får	ej	tas	förkortningar	för	specialklubb	som	redan	finns.	

2. SLK nya organisationen.

- Vidareutveckla det organisationsförslag som nu ligger, med framförallt verksamhetskommittéer.
	 Ett	förslag	på	en	organisationsskiss	finns	på	SLK:s	hemsida	under,	”Centralstyrelsen/dokument”.
 Utifrån den organisationsskissen diskuterar CS löpande utvecklingen. Tanken är att det ska bli ett nära  
	 och	bra	samarbete	mellan	de	olika	kommittéerna	och	att	flera	medlemmar	ska	känna	sig	deltagande.		
	 Förslag	har	diskuterats	att	man	i	stället	för	distrikt	utser	person/personer	som	ansvarar	för	olika	projekt,		
 ”projektledare” för exempelvis utställningar och tävlingar och med ett samarbete mellan raserna. 
 
- Fundera på hur de nya rasklubbarna skall få ett startkapital.
 SLK CS har inte diskuterat denna frågan ingående ännu men kontakt ska tas med både SLKs och  
 SKKs revisorer.  

-  Fundera på hur distriktens ekonomi och tillgångar skall hanteras i den nya organisationen.
 Denna fråga kommer att diskuteras längre fram i processen.

3. Starta stadgearbetet.

- Nya stadgar för specialklubben.
- Utkast för rasklubbsstadgar.
 Alf Andersson har påbörjat arbetet med förslag till stadgar. Specialklubben och rasklubbarna kommer att  
 följa liknande stadgar med några undantag.

4. Akuta åtgärder.

- Firmatecknare
 		Se	protokoll	från	2016-10-25	på	SLK:s	hemsida,	Centralstyrelsen/dokument.
 
- Stängning av SLK:s forum på hemsidan, samt distriktens Facebook grupper!
 Tillsvidare kommer SLKs forum på hemsidan stängas ner då det förekommer spekulationer, förtal och  
 öppen kritik mot medlemmar och styrelseledamöter. Under den pågående processen med omorganisa- 
 tionen av SLK kommer SLKs hemsida bli uppdaterat med ”senaste nytt” på förstasidan eller under  
	 ”Centralstyrelsen	informerar”	och	information	kommer	också	att	finnas	i	vår	tidning	Lapphunden.	
 För att undvika diskussioner och möjligheter att lägga ut felaktig information, ska informationen endast  
 komma från dem som sitter på fakta. Samma sak ska gälla distriktens Facebooksgrupper.
 Det går som alltid bra att skicka mail till CS på adressen cs@slk.nu, vårt mål är att svar ska komma  
	 inom	10	dagar	enligt	SKK:s	rekommendationer.
 
 Vi gör här ett försök att förklara varför det ska bli sidor istället för grupper på Facebook!
 Varför skall distrikten göra om sina Facebooksgrupper till Facebookssidor?
 Samtliga distrikt har Facebooksgrupper utom Övre Norra och Mellansvenska som har Facebooksidor.  
 Deras sidor har en eller flera administratörer som godkänner inläggen innan de läggs ut officiellt. 
 Så kan man i och för sig ha det även på en Facebooksgrupp men det är viktigt att distrikten själva an- 
 svarar för distriktens sidor. Dessa sidor ska ge information om SLKs verksamhet och eventinfo och visa 

foton från olika evenemang. Medlemmarna ska också ges möjlighet att ställa frågor till styrelsen genom sidan. 
Alla som är administratörer av en Facebooksida kommer att skriva under sidans namn (i detta fall tex SLK xxxx 
distriktet). Det kommer att ge hela styrelsen ett större ansvar för vad som skrivs. Detta gör att personer som 
skriver inte kan skriva efter personliga preferenser eller för att få personlig ”reklam” för sitt namn. Dessutom kan 
inte någon i styrelsen ”skylla ifrån sig” att ”det var hen som skrev, jag vet inte något”. 
En Facebooksida kan speglas på SLKs hemsida i en så kallad Plug-in (se exempel www.slk.nu/?p=16 , där kom-
mer ni direkt till Mellansvenskas sida som speglar deras Facebooksida, vilket också gör att det som inte använ-
der Facebook har möjlighet att se vad som informeras om.)

I dagens läge med det stora arbete som det innebär att omorganisera klubben är det av stor vikt att samtliga  
berörda får arbetsro. Det har under en mycket lång tid varit så att SLK CS har fått ”släcka bränder” mer än att 
koncentrera sig på sitt ursprungliga uppdrag. Det är tidskrävande och flera i styrelsen har tagit illa vid sig vid 
påhopp. Styrelsen lägger ner många timmars arbete ideellt, tillsammans säkert minst en heltidstjänst, och då 
är flertalet också yrkesarbetande. Det är viktigt att känna till att hur ”hemliga facebooksgrupper” det än finns så 
kommer det alltid fram, ibland från det mest otroliga håll. Så vi hoppas nu att allt med sociala medier och vad 
man skriver och inte skriver ska bli bättre med denna lösningen. Hur det blir får framtiden utvisa.
Vi vill även poängtera att det är viktigt att alla läser och lägger ner energi på att förstå vad ”SKK:s Policy för 
Digitala Medier” innebär i praktiken! Denna policy finns att ladda ner på vår hemsida under ”Centralstyrelsen/
Dokument” eller på SKK.

- SKK informationsmöte 2016-11-19, Hans Balstedt  anmäler deltagare från SLK.
   SKK kommer att kalla till informations möte om SKKs egen organisationsutredning den 19 november
   kl 10.00 – 15.00. Mötena kommer att avhållas i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå.

- Klubbens Messenger, Ove och Alf bjuds in.
   SLK CS har en chatt på messenger där akuta frågor tas upp mellan de planlagda telefonmötena. 
   Ove och Alf är inbjudna på CS chatten och tar del i varje ärende som diskuteras i styrelsen. 

5. Information till medlemmarna 
 
- Mötet i Örebro 2016-10-17 har informerats på både i protokoll 2016-10-25 samt på SLKs hemsida.
 
- Om decembermötet.
   Information om mötet den 10 december som SLK CS håller för sina medlemmar informeras om både i  
   tidningen Lapphunden och på hemsidan.

6. Planera extra årsstämma senast den 15 februari.

- SLK CS arbetar i skrivande stund med att boka plats och lokal. 
 Eventuellt kommer stämman att förläggas i Mora eller Örebro. Pga att inga beslut är tagna och CS arbe- 
 tar med frågan så kan vi inte nu säga exakt vilken dag och tid det blir.

- Kalla till stämman enligt stadgar.
     SLK CS kommer att kalla till den extra årsstämman enligt nuvarande stadgar.

Till sist vill vi kraftigt dementera de spekulationer som funnits att SLK inte kommer att hålla några officiella hund-
utställningar längre! Flertalet distrikt, oavsett i vilken form de kommer att verka i framtiden, jobbar nu för fullt med 
planering för de utställningar som finns beviljade hos SKK för 2017. Det kan bli några förändringar i utställnings-
programmet, men ambitionen är att genomföra så många som möjligt!

Har ni synpunkter, förslag eller funderingar så kontakta oss gärna via CS mailen, cs@slk.nu 

Slutligen vill vi i Centralstyrelsen önska er alla God Jul och Gott Nytt År med förhoppningen om att vi 
gemensamt kan nå målet med en ny klubb som tar tillvara både våra rasers och medlemmarnas intressen.

     
                  Vi ska lyckas!!!    SLK Centralstyrelsen

SLK CS INFORMERAR forts.



AK-lapsk spalten denna gång får ta och handla om lite allt möjligt, mina tankar snurrar väldigt mycket mellan 
varven. 
Kom på mig själv att vara en curling-matte, jag vaknade klockan 3 på morgonen av att jag låg väldigt obekvämt 
i sängen, det är mina hundar tydligen som bestämmer hur jag får lov att sova, jag anpassar mig efter dem, bara 
de ligger bra så är jag nöjd. Jag kör dem hit och dit bara de får hålla på med sina roliga aktiviteter. Då jag även 
är instruktör så har jag sett väldigt många som curlar med sina hundar och det gör tydligen jag med. I träning 
sammanhang är jag däremot betydligt mer bestämd, där är det antingen svart eller vitt. 

Min hane har även fått sin första lönespecifikation, den kom som en glad nyhet från polisen i brevlådan, inte så 
värst mycket men några hundralappar blev det, han är ju eftersökshund på trafikskadat vilt.

Måttsundsträffen blev av och flöt på som det skulle, verkar vara en uppskattad träff. Ska själv försöka att vara 
med nästa år.

Jag har även varit på utbildning ”Grundkurs för avelsfunktionärer” som SKK AK höll i, jag fick med mig väldigt 
mycket därifrån och några idéer hoppas vi i lvh-AK kunna få igenom även på vår ras.
Cecilia kommer att åka på en utbildning för avelsfunktionärer i mitten av november och i november är det också 
åter dags för vallningsläger för alla våra tre raser, ett mycket uppskattat arrangemang från medlemmarna. 
Det blir även en föreläsning om BPH i Timrå i november, Ni kan gå in och anmäla Er till detta på hemsidan.

Då vi i AK fortfarande inte vet så mycket vad som händer inom klubben och vi vet inte hur den nya organisatio-
nen kommer att se ut heller så vet vi inte hur det kommer att bli med dessa läger, till våren blir det inget läger i 
alla fall.

Fått höra att RAS har blivit godkänt av SKK, nu väntar vi bara på att få det bekräftat via mail innan vi lägger ut 
det på hemsidan.
Så här långt in på 2016 är det 17 lvh som genomfört BPH och 11 MH detta år. 
36 st. har HD röntgat sina hundar och 23 st. är ED röntgade. 35 ögonlysningar har genomförts. 
49 hundar har registrerats i år, även om några av dem föddes i december 2015.

Vi i AK önskar att få in förslag från er medlemmar om vad Ni tycker att vi ska ta upp och belysa på riksstämman 
2017.

I detta nummer kan Ni även läsa ett reportage om ED (armbågar), ta er gärna tid och läs igenom det.

          GOD JUL!
          Sk. AK-Lapsk//Marie Bankhed
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AK LAPSK VALLHUND
aklapsk@slk.nu

Yes!!!
För första gången på 10 år så kommer det att registreras mer än 100 valpar av rasen svensk lapphund här i 
Sverige!! I skrivande stund rör det sig 105 mycket välkomna nytillskott! Bakom dessa 105 valpar ligger 22 kullar 
vilket ger en genomsnittlig kullstorlek om 4,6 valpar och det är för andra året i rad som den genomsnittliga kull-
storleken ligger på denna högre nivå!
Helgen den 22-23 oktober arrangerade AK årets sista rasmöte utanför Knivsta på Blå Wingen. Mötet var förvisso 
med i verksamhetsplanen för 2016 men vi kom ut med datumet relativt sent eftersom CS annonserat extra mö-
ten rörande omorganisationen som vi inte skulle krocka med. Detta till trots blev det ett välbesökt rasmöte och 
som det skulle visa sig – ett väldigt konstruktivt sådant!
AK hade bjudit in Maija-Leena Eloranta från SKK AK. Maija-Leena fungerar som AKs kontaktperson i SKK AK. 
Perfekt att ha SKK AK på plats när man börjar diskutera revideringen av hälsoprogrammen! SKK har nämligen 
uppdragit rasklubbarna att utvärdera samtliga hälsoprogram och för svensk lapphund berör det då t ex prcd-PRA 
och HD.  När det gäller HD kommer AK nu komplettera den skaderegleringsinformation som redan finns, titta på 
hälsoenkäterna från 2012, och försöka få till en enkel digital enkät om HD för att på så sätt få en så god bild av 
HD situationen som möjligt. Maija-Leena berättade också att det kan gå att få bidrag för att frysa in sperma på 
svenska nationalraser., något som AK fick i uppdrag att följa upp. Eftersom även inkorsning skulle diskuteras på 
mötet så hade vi bjudit in Bård Andersen från norska Lunnehundsklubbens inkorsningsgrupp. AK har via mejl 
stått i kontakt med inkorsningsgruppen sedan 1 ½ år tillbaka och ville förmedla hur en annan rasklubb tänker 
och agerar i ett inkorsningsprojekt. Bård gav under lördagen en mycket uppskattad presentation om inkorsnings-
gruppens arbete, vad som fungerat bra och vad som de eventuellt skulle ha velat göra annorlunda. Lördagens 
program avslutades med att Anci Emanuelsson och Cattlin Marques, på begäran, pratade funktionell anatomi. 
Härligt att se & höra när erfarna uppfödare delar med sig av sina kunskaper på rasen till nya uppfödare! Nästan 
alla stannade sedan kvar för att fortsätta prata lapphund, umgås och äta mat tillsammans. Det blev en mycket 
trevlig kväll!
Söndagen inleddes med att prata om svensk lapphund ur ett internationellt perspektiv. Hur kan vi underlätta 
gränsöverskridande avel? Den näst största lapphundspopulationen finns i Norge och vi måste i ännu större grad 
ha en gränsöverskridande avel, men olika registreringskrav skapar trösklar, ibland oöverstigliga. AK fick därför 
uppdraget att titta på dispensmöjligheter ur ett mer generellt perspektiv. Då varje individ är viktig så har vi inte 
heller råd att bortse från de kullar som föds i t ex Frankrike, Belgien och USA. Bård berättade om klubbens posi-
tiva erfarenheter från en internationell databas, och även detta kommer nu AK att titta närmare på.
Cattlin pratade sedan om sina tankar runt inkorsning med finsk lapphund och Elisabeth Gutenberg om svart 
älghund. För att kunna ta inkorsnings-diskussionen vidare är det nu väldigt viktigt att vi får
den nya organisationen på plats. AK vill tacka alla som deltog i rasmötet, extra varmt tack till er som bidrog med 
presentationer eller hjälpte till med lokal, mat och städning!!

En vecka efter rasmötet var det lite ”pay back time” då AK var inbjudna att presentera erfarenheterna från prcd-
PRA på svensk lapphund när specialklubben för västgötaspets hade avelsmöte i Jönköping. 
De var, minst sagt; imponerade av det faktum att våra uppfödare i mycket hög grad fastställer prcd-PRA status 
på valparna, fastän det egentligen bara krävs inför parning. Detta solidariska agerande underlättar verkligen 
avelsarbetet! 
Därmed önskar AK Svensk er ett gott slut och hoppas innerligt på ett produktivt & gott 2017!

       AK Svensk
       Catharina Ellerström, Maria Niska & Catrin Renlund

AK SVENSK LAPPHUND
aksvensk@slk.nu
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RUK
ruk@slk.nu

Hundstadens
önskar alla vänner
en riktigt God Jul
& Gott Nytt 2017!

Ingen text har inkommit innan tidningen gick i tryck.

INFOLAPPEN

Hösten börjar ta vid och när tidningen kommer i brevlådan är det snart jul. 
Vi hoppas att alla kommer att ha en härlig vinter och en underbar JUL.

Rapporter om nya sjukdomsfall är noll och det är ju positivt! Men tänk på att vi inte kan använda den informa-
tion som finns på Facebook . Det är alltså viktigt att ni även rapporterar till AK.

Sist men inte minst så söker AK finsk nya avelsfunktionärer. Vi söker dig som har ett stort engagemang för ra-
sen, har lätt för att samarbeta med andra och har ett sunt och ödmjukt tänk. Vi ser positivt på en bred spridning 
av ledamöter i landet, då vi behöver ha rasmöten i hela landet året om. Känner du är du är intresserad så ta 
kontakt med oss på AK så får du veta mer. Dessvärre så vet vi inte hur AK kommer att se ut eller hur vi kommer 
att arbeta i den nya organisationen 

       AK Finsk önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
       Ann-Britt Waldau, Maria Risberg & Ulrica Hjertquist

AK FINSK LAPPHUND
akfinsk@slk.nu

Jag köpte ett reflexgarn och så började jag med att sticka 
benmuddar till svenska lapphunden Luoppala Niehku. När jag hade 
gjort dom färdiga så kom idén på att göra en halskrage, men 
kragen försvann in i hans tjocka päls. Skam den som ger sig.
Tanken på att göra den i en annan form tog fart då kom jag 
att tänka på haklappen. Nya idéer kommer efter hand, så garn-
tofsar till honom och mej själv har det också blivit. Nu är det 
mjuka reflexer som gäller hemma hos oss och så syns vi bra 
på våra mörka promenader.
   Hälsningar Marita Torstensson och Niehku

Reflexer räddar djurliv
Nu är det hög tid för alla hund- och kattägare att rusta för mörkare tider. Många tror att gatubelysning räcker till för att synas, men sanningen är att bilis-
ter har svårt att upptäcka en hund eller katt i gryning eller skymning, och de flesta olyckor sker i tätbebyggda områden. 
Tusentals husdjur drabbas årligen av skada eller död i trafiken och i många fall skulle en bra reflex räddat livet på våra husdjur.
– En bra reflex syns på 125 meters håll när den träffas av bilens halvljus. Om du inte har reflex, syns du först på cirka 20 meters avstånd, säger Patrik 
Olsson, affärsområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring.

I dagens handel finns en uppsjö av reflexer för både hundar, katter och deras ägare - från koppel och halsband till rejäla västar och blinkande lampor. 
Se till att ditt val av reflex verkligen  syns och gör nytta. De flesta reflexer håller bara något år och behöver sedan bytas ut.

– Reflexvästar som tvättas, koppel som utsätts för väder och vind och vanliga reflexer som samsas med nycklar i jackfickorna åldras och behöver bytas 
ut, säger Patrik Olsson. Ta därför för vana att kontrollera gamla reflexer genom att lysa på en gammal och ny reflex på ungefär fyra meters avstånd. 
Jämför skillnaden mellan den gamla och nya reflexen och byt ut om någon syns sämre.

Reflextips för hund- och kattägare 

• Kombinera en lampa med reflex på djuret. Reflexen syns bra när den träffas av ljus, medan lampan syns när det är helt mörkt
• Hundar med rejäl päls syns bättre med reflexväst än med reflexhalsband
• Om du använder reflexväst på din hund – tänk på att reflexen bara syns från sidan och alltså inte framifrån eller bakifrån
• För katten passar ett reflexhalsband bättre för att undvika att den fastnar, kombinera gärna med en lite lampa
• Se till att även du bär reflexer! Med reflexband fästa runt handlederna och traditionella dinglande reflexer redo i fickorna syns du bra. 
        Bäst syns du med en reflexväst i kombination med dinglande reflexer och en lampa. Kom ihåg att ljusa kläder syns bättre än svarta.

             Källa: Agria
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Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen 
elbow dysplasia. Armbågsleden består av tre ben delar: humerus (överarmsbenet) som ledar mot de två underarmsbenen; 
radius (strålbenet) och ulna (armbågsbenet). Armbågsleden kan drabbas av olika ärftliga tillväxtrubbningar under hundens 
uppväxt. De vanligaste är fragmenterad processus coronoideus (FCP) och osteokondros (OC). En tredje relativt ovanlig 
tillväxtrubbning är en ofullständig förbening av processus anconeus (UAP, ununited anconeal process). Ordet inkongruens 
används ibland i samband med begreppet ED. Med inkongruens menas att leden har en dålig passform, främst så att de två 
undre viktbärande benen, (radius och ulna) är på olika höjd i förhållande till varandra. Detta kan orsaka punktbelastning på 
olika ställen i leden och anses vara en bakomliggande orsak till FCP, osteokondros och UAP. Dessa tillväxtrubbningar kan 
leda till hälta och smärta, samt till utveckling av benpålagringar, osteoartros, i armbågsleden. Avläsningen av röntgenbilder 
av armbågar går framför allt ut på att utvärdera om det föreligger benpålagringar i lederna och om så är fallet registreras om-
fattningen av dessa. 

Orsaker till armbågsledsdysplasi
Tillväxtrubbningar som leder till ED utvecklas under hundens uppväxttid och kan sällan påvisas före 3,5 månaders ålder. 
Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att 
det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad. Fragmenterad processus coronoideus, FCP, är den van-
ligaste tillväxtrubbningen och förekommer på armbågsbenets spets, i den nedre, främre och inre delen av ledhålan. Osteo-
kondros, OC, den näst vanligaste tillväxtrubbningen förekommer på överarmens inre ledrulle, nästan mittemot den plats på 
armbågsbenet där FCP kan förekomma. Ledbrosket har där förtjockats, har sprickbildningar och har ibland helt lossnat från 
underliggande ben. Ibland ses förkortningen OCD för osteochondritis dissecans. OC och OCD är samma rubbning, benäm-
ningen OCD används om det ledbrosk som lossnat har mineraliserats och följaktligen är synligt på röntgenbilderna. Ununi-
ted anconeal process, UAP, är den tredje relativt ovanliga tillväxtrubbningen som tillhör begreppet armbågsledsdysplasi. 
Den har varit känd sedan länge hos bland annat schäferhundar. Genom en ofullständig förbening av armbågsbenets tillväxt-
linje i den övre delen av ledhålan lösgörs en relativt stor bendel som är väl synlig på en röntgenbild av leden. 

Friska armbågar
- viktigare än vad vi tror

Fjällvallarens

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Fjällvallarens Kennel
Finsk Lapphund och Lapsk Vallhund
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Ledbroskdefekter kan även ses i andra delar av leden men är ovanliga. Det bör observeras att det enbart är UAP, som är lätt 
att identifiera på en röntgenbild. Den vanligaste defekten, FCP, är oftast mycket svår att urskilja. Till skillnad från metodiken 
vid avläsning av röntgenbilder av höftleder där man direkt bedömer det eventuella felet i utvecklingen av leden och sedan 
separat anger hur stora pålagringar som tillkommit (artrosgrad), är det när det gäller armbågsleder oftast endast möjligt att 
avläsa om det föreligger benpålagringar och sedan gradera dessa. Tyvärr ger inte graden av artros någon säker upplysning 
om hur allvarlig den ursprungliga defekten i leden är, speciellt inte hos äldre hundar, eftersom artrosen ökar med åldern och 
även är starkt beroende av det sätt hunden motioneras på.

Drabbade raser
Armbågsledsdysplasi, ED, har de senaste 30 åren uppmärksammats och diagnostiserats hos hundar av många raser. Liksom 
HD är ED vanligare hos storvuxna raser och utgör ett problem för ett antal av dessa. För några av de mest utsatta raserna är 
det en vanligare orsak till hälta än HD. Sedan början av 1980-talet har förekomsten av ED kontrollerats hos Berner sennen-
hund och rottweiler. Från och med 1998 sker central registrering för samtliga raser. 

Gradering
Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsdysplasi enligt följande skala, som nu också an-
vänds internationellt:

0 inga påvisbara förändringar
I lindriga benpålagringar, upp till 2 mm 
II måttliga benpålagringar, 2 - 5 mm
III kraftiga benpålagringar, över 5 mm

I de fall man helt säkert kan ställa diagnosen FCP, UAP eller OC graderas dessa som III oavsett om hunden har benpålag-

ringar eller inte. Något säkert samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte, men unga hundar, med 
måttliga eller kraftiga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framför allt efter hård motion.

Symtom hos hundar med armbågsledsdysplasi
Många hundar med lindriga pålagringar konstaterade efter 1 års ålder visar inga tecken på smärta (hälta). De hundar som 
är halta bör undersökas av veterinär. I ett tidigt skede, innan leden har fått stora förändringar, finns förutsättningar för att 
ett kirurgiskt ingrepp kan göra hunden besvärsfri. Operationens syfte är att avlägsna alla eventuella lösa ben/broskfragment 
samt att i förekommande fall korrigera nivåskillnader i ledens belastningsytor. En led som redan har pålagringar blir dock 
aldrig fri från dessa. 
Pålagringarna ökar ofta något, även efter en lyckad operation. Hundar med lindriga symtom och som opereras tidigt brukar 
dock kunna bli besvärsfria om de inte hålls i alltför högt hull och inte ansträngs kraftigt, såsom vid draghundsarbete eller 
hård brukshunds eller jakthundsträning. När hundarna är halta och har stora förändringar i lederna blir operationsresultatet 
osäkrare. Oftast får man i stället inrikta sig på att försöka få hunden besvärsfri genom viktminskning, ändrad motion och 
eventuellt även genom att ge smärtstillande medel. Vid kroniska, grava hältor som inte svarar på behandling kan av djur-
skyddsskäl avlivning vara den enda utvägen.

Bedömning av hundens lämplighet för avel
Vetenskapliga studier visar att utvecklingen av armbågsledsdysplasi hos de undersökta raserna till stor del är ärftligt be-
tingad. Arvbarheten har visats ligga i nivå med eller strax under den för HD. Nedärvningen är kvantitativ vilket innebär att 
såväl arv som miljö påverkar utvecklingen av ED. I ett antal raser används så kallat ED-index för en säkrare bedömning av 
hundens avelsvärde avseende ED. Som en generell rekommendation gäller att endast hundar fria från ED bör användas i 
avel.
           Text hämtad från SKK.

Armbåge med kraftig artrosbildningNormal armbåge
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2016 - Naàlias år!
FD I, LP I, AGD I, AGHD I, RLD N, RLD F, RLD A, RLD M, HTM I och Freestyle II 
Black Track’s Åcean 

e: Black Track’s Nougat 
u: Black Blossom Lady Valreas 
Alias: Naàlia 
Ålder: 2 år. 

År 2016 blev verkligen vårt år! I februari år tog hon sin första titel, RLD N, och har sedan dess arbetat sig 
framåt. 
Hon har alltid haft en arbetsviljaoch vilja att lära sig moment, nya som gamla. Tanken från början var enbart 
agility, det är det jag och min andra finska lapphund brinner för. Men efter motivation om rallylydnad och 
lydnad av Alexandra och Maria valde vi att följa med på tävling. Som en smäck satte hon ett godkänt resultat 
på första försöket, därefter blev vi fast.  
I början av maj blev hon rallylydnadsmästare och det var dags att prova på något annat. Det var där Maria 
visade och berättade om lydnad. Vi åkte på tävling, där var jag väldigt osäker på hur det gick till, vilket gav 
ett 3:e pris. Men vi åkte på ytterligare en tävling efter det och där blev det klass vinst med 1:a pris med min 
tjej. Efter att hon tog titeln, LP I avbröt vi lydnad, för tillfället. Vi behöver något med glädje, det fann vi inte 
riktigt på den tävlingsplanen.  
Så vi provade på freestyletävling istället. Med den glädjen Naália visade på träning som på tävling förstod jag 
- det här älskar hon. 

Frågor till veterinärer
Då jag frågade om ED hos en veterinär, så nämnde hon hur viktigt det är att röntga armbågarna. Hundens viktfördelning 
ligger på ca: 70% framben och 30% bakben för en stillastående hund. Vid rörelse så kan fördelningen bli ända upp till 90% 
fram och 10% bak. 

Jag läste en studie som SLU hade gjort på Labradorer och där framgick att även kosten kunde ha inverkan på armbågarna, 
det är viktigt att hålla hunden i god kondition och inte låta den bli överviktig. Husmanskost som en del ger sina hundar blir 
fel då vår mat är för fet och salt samt inte innehåller den mängd vitaminer som är bäst för hunden. Den ena vitaminen kan 
slå ut den andra. Men kost kan vi prata om i ett annat nummer av tidningen. Viktigt är ändå att man använder ett välrenom-
merat foder anpassat för åldern där fodret innehåller korrekta nivåer av energi, protein, mineraler , spårämnen och calcium-
fosfor kvot etc. Ger man ett bra fullfoder så skall man inte ge några fodertillskott för då förstör man ju balansen i fodret, och 
förstås skall hunden ha rätt mängd foder så att den inte blir tjock eller växer för fort.

En del utställningsdomare använder ord som ”lösa armbågar” uttrycket är fel och kan misstolkas av hundens ägare, egentli-
gen så menar de att skulderbladet är lös. Skulderbladet har ingen fast punkt där den sitter fast, alltså den har ingen led- eller 
benförbindelse. Det är senor och kraftiga muskler som håller den på plats. Vid hundens gångstil kan det ibland se ut som 
armbågarna vrids utåt, där av uttrycket. Armbågen fungerar som ett gångjärn och kan bara vinklas på ett sett, om hunden 
däremot fått pålagringar så blir leden stel och hunden har svårt att vinkla armbågen. Hundens vinklar på framställ kan ha en 
bidragande orsak till ED problem, men det är inget som det forskats i.

Orsaker till Armbågsledsartros kan vara
• Arv = Stor del anses vara ärftlig, men studier för att påvisa arvbarheten hos olika raser pågår.  
• Utvecklingsrubbningar = Flera olika varianter där små, men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt.
• Miljö = Det är större risk att en hund råkar ut för en skada i armbågen än i höftleden vilket kan efter uppkomsten  
 medföra benpålagringar.
• Foder = Rätt balanserat foder för valpen är viktig under uppväxten

I grund och botten är det rekommenderat att utesluta hundar med ED grader II och III i avel. ED är en allvarlig, mestadels 
ärftlig sjukdom som delvis kan påverka stora hundpopulationer och i många generationer. 

Hundar, speciellt i unga år och särskilt under tillväxtfasen, bör övervakas och röntgas. De bör också, vid hälta, hindras från 
överdriven rörelse, för att inte förvärra eventuell inflammation i leden. Hälta kan vara svårt att upptäcka om det är på båda 
benen. Om man ser att hund haltar och gjort så i några dagar så bör man uppsöka en veterinär som får undersöka orsaken till 
den. Vi ska ha i åtanken att växtvärk inte förekommer bland hundar så hältan beror på något.

ED-problem kan vara smärtsamt för hunden och åtföljs av en avsevärd minskning av livskvaliteten, särskilt om de upptäcks 
sent. Hundar med stora ED problem kan börja redan vid fem månaders ålder mer eller mindre verka halta. Hälta kan för-
ändras om armbågslederna ömsesidigt påverkas och förekommer särskilt efter perioder av vila eller långvarig stress. Delvis 
hälta kan förändras med halt fria faser för att sedan återkomma. Det går att kirurgiskt korrigera sjukdomen och förhindra 
artros. Upptäcks det tidigt kan hunden i stort sett få ett smärtfritt liv. Många av de kirurgiska åtgärderna man gör, görs idag 
med hjälp av artroskopi (titthålskirurgi) och det är även ofta är ett led i diagnosticeringen dvs. att försöka få reda på vad som 
orsakar bekymren.

Aktiviteten som vi utsätter vår hund för bör ligga på en lagom nivå och en del aktiviteter ska man vänta med till hunden 
har vuxit klart, valpen bör inte gå långa eller påfrestande promenader. Växande hundar skall röra på sig som de vill och vila 
sig som de vill dvs. vila och aktivitet på hundens villkor. De skall inte puschas till någon prestation men heller inte leva ett 
onormalt stillsamt liv. Lagom aktivitetsnivå är bäst även här, då det främjar normal utveckling av ben och leder

Med andra ord ett dåligt framställ ställer till stora problem för hunden. Så när du ändå röntgar höfterna ta armbågarna samtidigt.

          Text: SKK & Marie Bankhed
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Alf Andersson och Ove Johansson är männen som antagit utmaningen 
SKK givit dem, att hjälpa Svenska lapphundklubben på rätt spår.
Nyfiken som vanligt så har LAPPHUNDEN frågat dem om deras vision för 
klubbens framtid och om vilka de egentligen är?

Alf
71-årige Alf Andersson är den som fått huvudansvaret att hjälpa SLK på rätt väg. Han är född i Fritsla 2 mil 
söder Borås och har där drivit ett företag inom verkstads- och smidesbranschen i 45 år. 
–Jag är uppvuxen i Fritsla och har också bott i Borås och Göteborg men bor nu sedan 1991 på landet i 
Onsala utanför Kungsbacka tillsammans med min sambo och våra 5 hundar, berättar Alf. I övrigt kan jag väl 
säga att jag har ett stort hästintresse och att jag på fritiden jobbat med trav- och hopphästar, mina intres-
sen utöver hästar och hundar är i huvudsak ett rätt så allmänt sportintresse samt båt och hav.
–Jag växte upp i ett hem på landet där det alltid fanns en röd Cocker Spanielhane, jag tror att mina för-
äldrar hade fem av dessa genom årens lopp, alla jakt och utställningsmeriterade. På granngården intill oss 

LAPPHUNDEN möter

Alf            Ove
Andersson                Johansson&

Freestyle är en hundsport med mycket fantasi och inlevelse. Oavsett om det inte blir riktigt som man har 
tänkt på tävlingen kan man alltid improvisera, domarna vet inte exakt hur er koreografi ska gå till. 
Mycket moment från rallylydnad kan ni använda i freestyle. Det svåra är att hitta en passande låt, men man 
får helt enkelt testa sig fram tills man hitta något som sitter. Hjälp finns alltid i något hörn.  
Under tiden vi har testat på nya hundsporter har vi hela tiden haft agility i bakgrunden. I klass 1 tog hon 4 
agilitypinnar innan hon fick 1:a pinnen i hoppklass. Oftast brukar det vara tvärtom, men varför göra som alla 
andra tänkte hon säkerligen. Så nu i september fick hon äntligen ihop alla 5 pinnar i vardera klass. Så i novem-
ber startar vi äntligen i klass 2 tillsammans med min andra finska lapphund.  
Naália är mycket lyhörd, positiv, energirik, social, älskar allt och alla. 
 Hon må vara mycket aktiv av sig ute men inomhus är hon verkligen en knähund som älskar att mysa.  
Livet med henne är fantastisk! <3 
          Text och foto: Jenny Lilja
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fanns en av Sveriges på den tiden största jakthundskennlar, Kennel Jägar, med upp till 50 hundar och de 
hade även hästar. Det här var på 50- och 60-talet och jag tror nog att jag var mer där än hemma under min 
ungdom. Min första egna hund fick jag gratis från denna kennel, en helt underbar Beaglehane som blev 15 
år, säger Alf med värme i rösten. 
–Mitt uppfödarliv började först 1975, jag hade en moster som födde upp Boxer, men även Norfolkterrier i 
liten skala, och av någon anledning ledde det mig till ”kusinrasen” Norwichterrier som jag då införskaffade 
min första och första kullen kom 1978. Jag blev sen rasen trogen i 35 år under vilka det föddes drygt 75 
valpar, varav ett 40-tal blev champions. För detta erhöll kenneln Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj 
i guld för uppfödning av Norwichterrier i början på 2000-talet, berättar Alf glatt. 
–Under 1980-talet hade jag också två Skotska Hjorthundstikar samtidigt, det var fantastiska hundar som var 
väldigt personliga och läraktiga. 
Sedan 2005 har vi växlat över till strävhåriga Taxar, tre normalstora och en dvärg och tikar allihop, kvar finns 
också vår trotjänare en 14 år gammal Norwichterriertik. Uppfödningen är numera, med vår ålders rätt, nere 
på en mycket blygsam nivå och vi hade vår första kull nu under 2016, säger Alf.

–Vad gäller mina uppdrag i Hundsverige så har jag varit ledamot av SKK CS 2003-2005, ledamot i Stadge-
kommittén 1995-1997, ledamot i Föreningskommittén 1997-2015, förutom mellan 2003 och 2005 då jag var 
ordförande i SKKs utställningskommitté.
På länsklubbsnivå så var jag med i uppstarten av Södra Älvsborgs Kennelklubb och verkade där som sty-
relseledamot och utställningskommisarie under ett 10-tal år. Efter att ha flyttat till Halland 1990 kom även 
uppdrag inom Hallands Kennelklubb där jag var styrelseledamot till och från och även utställningsansvarig 
under ett antal år. 
Jag satt också flera år i valberedningen och sedan ett 10-tal år tillbaka är jag ansvarig för försäljare och 
tillbehörsmarknad under Tvååkersutställningen. 
Inom Specialklubbarna har jag varit ordförande i Svenska Terrierklubben under några år på 90-talet och 

styrelseledamot i samma klubb under 10-talet år. Nu sitter jag sedan ett antal år tillbaka i Terrierklubbens 
förenings- och utbildningskommitté och har också varit med och arrangerat Terrrierklubbens domarkonfe-
renser ett antal gånger. Jag var också styrelseledamot i lokalklubben Västsvenska mellan 1980 och 1997, 
säger Alf medan han ser ut att fundera på om han eventuellt råkat glömma något uppdrag.
Sedan fortsätter han, –Numera är jag styrelseledamot i Svenska Taxklubben sedan 2013 och ingår där även 
i kommittéerna för ekonomi och utställning, ovanpå det har jag också ett revisorsuppdrag för en lokalklubb 
inom Taxklubben sedan flera år.
På Rasklubbsfronten har jag varit styrelseledamot och kassör i Svenska Norwichterrierklubben under ett 
antal år på 1990-talet och Aridaleterriergillets ordförande under fem år på 2000-talet.
Är sedan 2003 hedersledamot i Svenska Terrierklubben och har förutom deras uppfödarmedalj också erhållit 
SKKs guldmedalj och förtjänstecken, berättar Alf med berättigad stolthet i rösten.

På frågan vad som driver honom att fortsätta sitt ideella engagemang svarar Alf, –Gemenskapen, att vara 
med och aktivt driva föreningsverksamhet och skapa förutsättningar för detta genom stadgar och arbetsdo-
kument. Något annat som jag med all kraft vill värna om, även om jag inte är aktiv jägare själv, är att den 
särskiljning som nu förekommer mellan jakt och utställningshundar i flera Specialklubbar minimeras. Jag 
tycker istället att vi skall arbeta för att en hund skall fungera till bådadera. SKKs organisationsutredning lig-
ger mig också varmt om hjärtat men det finns inte så mycket att säga om den innan vi fått utlyst info.

Ove
Ove Johansson är ursprungligen från Göteborg men hamnade som 11-åring i Karlskrona och har även bott i 
Malmö men är nu åter i Karlskrona. Under Kockums storhetstid jobbade han med att rita elsystem till kom-
mandobryggorna på de 450 000-tonsfartyg som byggdes där, därefter blev det krigsfartyg på Karlskronavar-
vet för att de sista åren före pensionen avsluta karriären som kvalitetskoordinator och enhetschef på Erics-
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son. När Ove började på Karlskronavarvet var han yngst i gruppen medan han däremot var mer än dubbelt 
så gammal som de flesta av sina arbetskamrater på Ericsson. Erfarenheterna av att mötas över genera-
tionsgränserna är något som han ser som tillgångar i det han sysslar med idag - att utifrån olika bakgrunder 
och kunskaper kunna jobba bra tillsammans och ha roligt. Som väldigt många andra aktiva pensionärer har 
han numera fullt upp i föreningslivet bland annat som ordförande i Blekinge Kennelklubb och som ledamot i 
SKKs Föreningskommitté, eller som han själv uttrycker det –Det har blivit så av någon anledning, egentligen 
förstår jag inte varför själv för jag var så otroligt blyg som barn. Jag bara hamnar i saker och ting som jag 
inte riktigt vet hur det gått till men, säger han med eftertryck, jag tycker det är så roligt! 
Lite tid finns det dock över tidiga mornar för Oves andra intresse golf, där han nu är nere på 15,9 i handikapp.

Om nu sanningen ska fram så är det faktiskt så att denne i Hundsverige så engagerade man faktiskt aldrigt 
ägt någon hund själv. –Näe, det är Christina, hustrun, som står för hundarna och kenneln, säger han samti-
digt som han tillägger att det faktiskt är något som haft sina fördelar när det kommer till hans engagemang 
i olika hundklubbar och deras utställnings- och tävlingsverksamhet. 1985 flyttade den första Irish Softcoated 
Wheaten Terriern in och den enda kontakten som Ove haft med hundar innan dess var med morfaderns 
jakthund. –Det var en annan hundhållning på den tiden, konstaterar Ove, den stod där och skällde i sin 
lina i väntan på älgjakten, sen var den med på jakten och efter det var det tillbaks till linan för att vänta på 
nästa års jakt. 
–Nej förresten, jag har ju haft ett mindre trevligt möte med en stor Schäfer på Kyrkotorget i Göteborg när 
jag var tio år, det var en dramatisk upplevelse för den högg mig i benet, så det var väl det närmaste jag 
kommit en hund innan vi skaffade våra, tillägger han med uppenbar ironi.
–Lite kuriosa i sammanhanget är att vår första hund faktiskt var den första i rasen som blev godkänd 
räddningshund. Jag har varit med som figurant flera gånger och jag minns särskilt en gång när det var en 
stor, jätteduktig bamseschäfer med. Jag vet att jag hade väldig respekt för den där hunden och jag minns 
att ägaren gav mig en tennisboll och sa att jag skulle kampa lite med hunden som belöning när den hittade 
mig. Men när den där bjässen var tio meter ifrån mig skickade jag iväg bollen, jag var ju livrädd! säger Ove 
med ett skratt. Gången innan hade han nämligen tagit tag över huvudet på mig när han fann mig, och jag 
minns hur jag kände hur tänderna gled över huvudsvålen när han plockade av mig toppluvan jag hade på 
mig. Taget var så kraftigt att det låg precis på gränsen till att huden sprack, tyckte i alla fall jag, så det där 
med att kampa med den där hunden det överlät jag till ägaren, berättar Ove.

–När vi skaffade vår första Softie hade rasen ännu inte blivit så känd och populär som den senare blev. 
I slutet på 80-talet gick det från kanske tre hundar till fulla ringar på utställningarna, men nu är det nere 
på ungefär 30-35 stycken normalt. När en ras blir sådär populär så tas det ju valpar på allting eftersom vad 
som helst går att sälja och det är aldrig riktigt bra. Jag har tidigare varit ordförande i Wheatenklubben och 
då skulle det tas fram ett raskompendium, och är det något som sätter känslorna i svallning på uppfödarna 
så är det just det. Tyvärr så finns det fundamentalister i alla sammanhang som kanske inte alltid driver 
saker så som man borde göra, utan dessvärre finns det ibland orsaker som tar överhand och tillåts påverka 
regelverket, som till exempel egna vinningar och vad man själv har i valplådan, konstaterar Ove.

När Ove får frågan om vad som driver hans ideella engagemang svarar han, –Det som ligger mig varmast 
om hjärtat i allt det här hunderiet är ändå föreningsfrågorna.
Mötet med människor är det intressanta och att utbilda folk i de här frågorna så att maskineriet fungerar 
väl, det är det som är det roliga! Hundtränandet är jag för dålig på så det överlåter jag åt andra.
Jag har ju som sagt varit ordförande i Wheatenklubben, men också vice ordförande i Terrierklubben ett antal 
år och medlem i styrelsen i Blekinge Kennelklubb i 20-25 år, de senaste två perioderna som ordförande.
Länsklubbarna har en ordförandegrupp som träffas några gånger per år och i den sitter jag också som ordfö-
rande, en syssla som jag tycker är jätterolig och som också känns väldigt hedrande att ha blivit vald till. Nu har 
jag ju snart även avverkat mitt första år som ledamot i SKKs Föreningskommmitté, och jag måste nog säga att 
det ändå är så att hundbiten är hustruns, medan människomötena och föreningsbiten är min starkaste sida. 
Det är också det som är drivkraften, att få folk att fungera ihop! På det personliga planet har allt det här varit 
otroligt utvecklande med tanke på hur blyg och nervös jag var som ung, det är klart att det fortfarande kan 
pirra ganska så bra i magen inför någon större sak, men när jag väl står där så är det bara roligt!

På frågan hur Alf och Ove skulle beskriva varandra och samarbetet dem emellan, kommer svaret blixtsnabbt 
från Ove: –Han är den arge, och jag är den gode! svaret från Alf låter inte vänta på sig –Jag skulle kanske 
mer uttrycka det som att jag är den mer allvarsamme medan Ove är en glad gamäng!
Det märks på jargongen att de känner varandra väl och trivs ihop.
Sedan forsätter de att berätta att de kännt varandra mycket länge och att de lärde kännas genom de samar-
rangemang deras respektive länsklubbar haft och att de också jobbat ihop i Terrierklubben i över 20 år.
 –Jag hyser stor respekt för Alf och hans kunnande, han var ju bland annat med och startade SKKs Fören-
ingskommitté och nu är han den utav oss som leder det här arbetet med er klubb och jag bara hjälper till. 
Vid de tillfällen jag suttit som årsmötesordförande åt olika klubbar har jag ofta tagit hjälp av Alf innan och 
skickat över de aktuella motionerna till honom för att få lite goda råd. Alf är väldigt kunnig och har stor erfa-
renhet och jag tror nu när vi arbetar tillsammans för att få ordning på er klubb att vi kompletterar varandra 
bra, summerar Ove.

Jag ber dem berätta lite om vad som kommer att hända i Svenska Lapphundklubben framöver och får då 
svaret, –På ett möte med klubbens styrelse i Örebro i oktober har vi dragit upp riktlinjerna för det fortsatta 
arbetet och det kommer att presenteras på ett medlemsmöte den 10:e december i Märsta. Om nu allt går 
som det är tänkt så är målet en fungerande specialklubb med tre stycken rasklubbar med allt vad det inne-
bär. Det SKK i dagsläget är oroliga för är rasansvaren, det är det som är anledningen till omorganisationen, 
att det ska finnas någon som har, och som tar, ansvar för de olika raserna. Med rasklubbar där ansvaret de-
legeras ned från SKK CS till specialklubben och därifrån vidare till rasklubben blir rasansvaret tydligare och 
man kan jobba för sin ras på ett annat sätt. För Svensk lapphunds del är det här extra viktigt eftersom det 
är en av våra nationalraser som vi i Sverige har ansvar för att se till att den överlever. Den ansvarsfrågan 
belyser Ulf Uddman ganska tydligt i sin spalt i senaste numret av Hundsport(nr.10/2016).
För de andra två raserna, Finsk lapphund och Lapsk vallhund, har Finland rasansvaret och där kan vi i 
Sverige inte göra på vårt eget sätt utan där får vi rätta oss efter vad de bestämer i Finland tex. vad gäller 
rasstandarden. Nya stadgar för specialklubben och rasklubbarna ska sen tas fram och presenteras på en 
extra riksstämma i februari 2017. Ordinarie riksstämma hålls därefter i juni 2017 enligt klubbens nuvarande 
stadgar, säger Alf och Ove unisont. 

Vad är då den största utmaningen med en sådan här omorganisation?
– Den största utmaningen är väl att man hade velat träffas mera. Personliga möten behövs alltid i sådana 
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Text: Malin Widlund
Foto: Per Undén & Christina Johansson 

här sammanhang känner jag, säger Ove. 
–För våran egen del ser jag inga större utmaningar i detta, vi har mycket klara direktiv från SKKs Central-
styrelse och från Föreningskommittén och det är vår uppgift att i bästa samförstånd utföra detta. Själv har 
jag en hel del tidigare erfarenhet av den här sortens arbete bland annat med Svenska Älghundklubben för 
några år sedan men även inom några rasklubbar, fortsätter Alf.
–Vår huvuduppgift är väl att visa hur organisationen är tänkt att se ut och hur ansvaret ska fördelas och 
vilka befogenheter man kommer att ha på olika nivåer i klubben, inflikar Ove.
–Det som är väldigt viktigt i de här sammanhangen är att man inte tappar de personer som verkligen ar-
betar för klubben och som har ett genuint engagemang för sin ras, tex. alla de som är med och arrangerar 
olika aktiviteter och alla de som kanske inte alltid syns utåt. När vi väl har fått till en specialklubbsstyrelse 
och tre rasklubbsstyrelser som är värda namnet, så är det ändå alla de här ideella krafterna ute i landet som 
är de som hjälper till att få hjulen att rulla, konstaterar de.
Ansvaret för de här rasernas officiella utställningar kommer att ligga på specialklubben, men i framtiden när 
saker och ting har stabiliserat sig så finns det ingenting som säger att de olika rasklubbarna inte kan ordna 
egna rasspecialer.

Med den organisationsform som vi siktar på kommer all officiell kontakt rasklubbarna emellan ske via spe-
cialklubben som är den som har det övergripande ansvaret och där rapporteringsvägarna också måste vara 
tydliga. 
–Nu är det viktigt att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att åka till mötet den 10:e december och 
där passar på att framföra sin syn och sina önskemål för att allt ska ske så demokratiskt som möjligt.
Den springande punkten i alltihop är ändå att få till en organisation där man klarar av att förvalta rasansva-
ren, för utan det ingen klubb - så enkelt är det, avslutar Alf och Ove.

Inbjudan till Medlemsmöte
10 december kl.11.00

Mötet kommer att hållas på Biokällan i Forumhuset (gamla Folkets Hus) i Märsta.
Adress är Stockholmsvägen 25, Märsta(strax söder om Arlanda).
En komplett agenda för mötet kommer på www.slk.nu i god tid innan mötet, men saker
som ska diskuteras är bl.a:

• Omorganisationen; hur, varför och när.
• Rasklubbarna; interimstyrelser och valberedning inför 1:a årsmöte.
• Nytt namn på Specialklubben och namn på Rasklubbarna.

OBS! Om någon önskar svar på någon specifik fråga utöver diskussionspunkterna, eller 
har specifika förslag på interimstyrelser eller valberedning, ombeds denne skicka frågan/
förslaget via e-post till cs@slk.nu.
På denna adress anmäler Ni även ert deltagande på mötet.

ALLA medlemmar är välkomna på detta möte! Ju fler desto bättre!

Sist vi var här på Fårön i Piteå var i mitten av juni då vi i SLK Övre Norra stod som värd för årets Riksstämma. 
Då stormade det rejält, flygstrejk utbröt och allt kändes som ett enda stort kaos. Att arrangemanget ändå slu-
tade lyckligt kunde ni läsa om i förra numret av Lapphunden. 
Helgen den 17 och 18 september var vi nu åter tillbaka på Fårön – den här gången för Övre Norras årliga 
Lapphundsläger (tidigare kallad ”Måttsundsträffen”). 

     Ett tjugotal glada hundar och ägare träffades för rasmöten, föreläsningar, praktiska övningar och bara ha 
trevligt och umgås.
Lördagen rivstartade klockan 09.00 med en fantastiskt intressant föreläsning av Leg.vet. Dan Grill från Evi-
densia Djursjukhuset Gammelstad. Dan är expert på hundens sjukdomar och har ett brinnande intresse för 
ortopedi och rehabilitering, främst höftleden, vilket var vad hans föreläsning handlade om: "Höftleden - Dess 
funktion och höftledsproblem". 

     Under närmare två timmar fick vi ta del av hans kunskaper kring höftledsdysplasi, artros och höftledsopera-
tioner. Som avdelningschef på operationsavdelningen har han genom åren genomfört många höftledsbyten på 
hundar. Frågorna från åhörarna var många efter föreläsningen och diskussionerna intressanta.
Efter lunchen, som bestod av hamburgare, så fortsatte dagen med en kort teorigenomgång av Ann-Christine 
Wallner-Hoppe i ämnet budföring och uppletande, som är specialmoment inom bruksgrenarna.

     Efter den teoretiska introduktionen fortsatte vi utomhus med praktiska övningar i dessa moment. Det var 
väldigt roligt att se hur fort hundarna lärde sig vad som skulle göras och deras arbetsvilja och glädje när de 
genomförde de olika momenten. 
På kvällen fanns det tid för fria aktiviteter innan grillen tändes och många samlades för att äta middag tillsam-
mans – ett mycket trevligt avslut på dagen.

ÖVRE
NORRAS

LAPPHUNDSLÄGER
FÅRÖN, 2016-09-17 – 18
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Söndagen började tidigt med ytterligare en föreläsning, denna gång av Susanne Nilsson från PiteÄlvens Hund-
tjänst.
     Susannes tema på föreläsningen var ”Beteendeproblem”. En mycket intressant och tänkvärd föreläsning där 
nog många av deltagarna fick sig en och annan tankeställare kring problemhundar eller hundproblem, hundars 
beteenden och kanske även fick en förklaring till sin egen hunds olika beteenden.
Till lunch bjöds det på viltskav i pitabröd innan dagen fortsatte med Rasmöten anordnade av de olika represen-
tanterna från respektive ras Avelskommitté. På rasmötena diskuterades allt från sjukdomar till avel, en ypperlig 
möjlighet för SLK’s medlemmar att framföra åsikter och funderingar.

     Efter rasmötena avslutade vi dagen med ”cirkelträning”.
Cirkelträningen bestod av olika stationer som vi byggde upp där ekipagen kunde välja att träna allt från Agility, 
Rallylydnad och Lydnad till utställningsträning och visitering och hantering. Ett roligt sätt att få prova på olika 
träningsformer eller helt enkelt förbereda sin hund för utställningsringen.

    Slutligen var det bara för styrelsen att plocka ihop alla prylar och pinaler, knyta ihop säcken och konstatera att 
vi återigen haft en lyckad hundhelg på Fårön, den här gången helt utan dramatik – om man nu inte räknar med 
det faktum att vi, mitt i allt det lugna och trevliga, glömde bort att ta det obligatoriska gruppfotot med alla delta-
gare – vilken miss! 
        Text & Foto: Sanna Larsson

   Bilder sid.27 fr.v.:  AnnaKarin Laitamaa och Kerstin Johansson tränar budföring med Lapptussens Maugrim.
     Catrin Renlund belönar sin hund med bus vid uppletandet.
     Budföring är inte så lätt när man är liten...
     Cirkelträning, station Rallylydnad.
     Leila Nutti tränar Rallylydnad

Leg.vet. Dan Grill       Susanne Nilsson från PiteÄlvens Hundtjänst
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Den 15 Oktober anordnade vi i Nedre Norra våran utställning på Norra Berget i Sundsvall.
Med över 140 anmälda hundar så blev det en riktig folkfest, visst vädret hade kunnat varit bättre, 
men trots de låga graderna i så var stämningen varm. 
Vi vill tack alla som har varit med och hjälpt till i alla förberedelser och efterarbeten, ni är guld värda 
och utan er skulle det inte ha kunnat bli någon utställning. 
Vi vill såklart även tacka alla ni medlemmar som anmält och kommit till våran utställning också, det är 
ni som gör en annars grå och trist dag till en underbar tillställning. 
Domare för valpar (FLH, LV, SLH), Lapsk Vallhund och Svensk Lapphund var Riita Lahtovaara
Domare för Finsk Lapphund var Pekka Teini.
Vi hade även 4 duktiga ringsekreterare, Liselott Madsen, Jenny Sävlund, Victoria Saugård och Elisa-
beth Wahlström.
      Vi i NN’s styrelse vill härmed tacka för oss och hoppas att  
      vi kommer att ses igen vid något annat tillfälle. 

              Foto: Jessica Wikberg, Mari Sjölund 
              och Per-Ola Wahlqvist

Nedre Norras sista utställning *

* Kommentar från SLK CS:
2017-08-05 är en utställning 
bokad i Svenstavik.

BIS: 1. Raiddokas Åska     2. Hoodwink´s Artic Nimbus           3. Lillmusties Pascall

SLK NNs städpatrull

Övre Norras inofficiella utställning 
Munksund, 2016-08-21

     Efter ett välbehövligt sommaruppehåll (efter pärsen med årets Riksstämma) så drog Övre Norra igång igen 
redan i slutet av augusti då vi i Piteå arrangerade en inofficiell utställning för alla SKK-registrerade raser från 
4 månader. En inoffare är ju ett perfekt tillfälle för alla med valpar och unghundar att börja ringträna inför 
kommande utställningar, men även ett tillfälle för ägaren att träna. Eller så kan man bara ha trevligt och 
umgås. 
     Arrangemanget blev väldigt lyckat och fick mycket beröm från deltagarna. Antalet anmälda hundar uppgick 
till 35 fördelat på 23 olika raser. Domare var Susanne Nilsson från Umeå och även hon fick mycket beröm då 
många av hundarna (men även ägarna) var helt nya i utställningsbranschen och Susanne visade stort tålamod 
och en mjukhet som fick de flesta av hundarna och ägarna att slappna av och trivas i ringen.
 
     Speciellt avslappnat var det dock inte för styrelsen för Övre Norra där på söndagsmorgonen…
Precis som på Riksstämman så startade morgonen lite lätt panikartat då vi kom till Munksund och fick se att 
gräset på platsen bakom simhallen där utställningen skulle äga rum stod högt och svajande. Då är det är 
tur det finns snälla mammor i närheten – Inger Laitamaa kom som en räddande ängel med en gräsklippare i 
bakluckan på bilen. Den stackars gräsklipparen fick verkligen slita, men lagom till bedömningsstart två timmar 
senare så var gräset nedklippt så att även Chihuahuaorna tog sig runt i ringen.

     Vädret var fint och människorna glada. Fikat gick åt som smör i solsken och så även hamburgarna. Kerstin 
vid grillen kämpade väl – både med hamburgarna och envisa flygfän. Jag är säker på att även en och annan 
geting fick sig en däng med stekspaden.
Under dagen pågick också ett lotteri och vid dragningen så blev det nästintill handgemäng vid det välfyllda 
prisbordet. Men slutet gott, allting gott och alla med vinstlotter fick till slut sina priser.
Vid slutet av dagen så kunde styrelsen sammanfatta det hela som en väldigt trevlig dag där alla varit nöjda 
och glada och vi hoppas att vi kan fortsätta att anordna liknande evenemang i framtiden.
         
          Text: Sanna Larsson
Resultat

Best In Show 
1. Lapsk vallhund, SE22264/2015 Kläppylets Giivis Geassi, Äg: Liselott Brännström
2. Mittelspitz, SE21835/2015 Sidmarkens Going For Success, Äg: Sara Lindblom Laitamaa
3. Samojed, SE27318/2014 Svartisens Diva, Äg: Sara Mårtensson 
4. Labrador Retriever, SE26469/2015 Tjotte’s Chose Your Enemy, Äg: Sanna Lindmark

Best In Show, Junior 
1. Chihuahua, långhårig, SE44636/2015 Runezzaz Glorius-Gasolin, Äg: Viktoria Albertsson

Best In Show, Valpklass I   
1. Russkiy Toy, SE24950/2016 Toy Angel’s C Boys II Men, Äg: Liselott Lindblom 
2. Australian Shepherd, SE18202/2016 Shihrott’z Go T Khaleesi, Äg: Therese Karlsson 
3. Flatcoated Retriever, SE21704/2016 Flatham´s Skåkkad Et Omblande, Äg:Hanna Johansson
4. Golden Retriever, SE24143/2016 Sunmist Starlite, Äg: Rosmari Nordvall   

Best In Show, Valpklass II
1. Tibetansk Mastiff, SE12919/2016 Mimayin Sgeg-Mo-Ma, Äg: AnnaKarin Laitamaa
2. Golden Retriver, SE11521/2016 Snöbollen’s Bleika, Äg: Srinthip Suwankham
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BIS Junior

BIS Veteran BIS 2 Uppfödargrupp

BIS 1 Uppfödargrupp
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Lumi fjantar in det nya året!
Min husse kallar mig för Jum-Jum ibland. Det är oftast med den där trevliga snäll-rösten. Tror han älskar mig lite extra när han kallar mig 

det. Förmodligen så är det min blotta uppenbarelse som bränner till i bröstet på honom så han inte kan låta bli å kuttra åt mig! 

…men här om veckan, då var det ingen som kvittrade Jum-Jum. Nej! 

Då fräste matte -LUHM-IHHH! VAAAD GÖR DUHH!? samtidigt som hon kom med snabba steg mot mig. Finn, den tönten, han brukar bli 

skamsen med en gång och bekänna sina brott. Men jag är liiite smartare än den fistussen jag… JAPP! 

Så jag bara stannade till och tittade på matte och undrade vad det var som var så nedrans viktigt så hon var tvungen å STÖRA MIG med vad 

jag höll på med?! 

Matte satte sig ner på huk och börja gnälla om något som jag inte var intresserad av att lyssna på, sen hade hon mage att ta min leksak 

ifrån mig! Vet ni vad, ibland är de där tvåbeningarna bra oförskämda! 

Först, tar de med mig till ett okänt hus och sätter sig och tråkar i köket. 

Får man någon fika? NEJ! Får man onda ögat av matte när man kryper på husägarna för att få smaka ändå? JA! Suck… 

Så då blev jag less och lämna rummet å la mig i hallen och tråka. Finn den smilfinken låg kvar i köket som en docka och jag hörde allt hur 

de prata om att han va så duktig och fin. Så himla typisk honom att alltid låtsas att han är så duktig! Jag smög mig upp på övervåningen 

utan att de hörde någonting… Chilla en stund i fönstret vid soffan och lämna lite ”nos-konst” som tecken på min uppskattning för vyn. 

Sen hittade jag några fina vedträn vid spisen som jag kunde tälja en aning på. När jag tröttna på det så smög jag in i ett sovrum och jösses 

vad förvånad jag blev! DÄR STOD DET EN HEL LÅDA MED UNDERKLÄDER PÅ GOLVET?!!!! …nu förstod jag varför jag inte fått någon fika, 

det skulle ju förstöra min aptit på strumporna! 

Har hört att de som bor här precis köpt huset och att det var lite rörigt i vissa rum… tydligen har de en katt också men den fick jag aldrig 

smak… jag menar se. Jag tog ett par strumpor och dansade med dem i sängen. Denna eufori som seglade genom rummet var magisk och 

det var som att strumporna skrattade av lycka och bad mig att slita dem i stycken! Ja, alltså… det är så jag minns det! Jag fiskade upp yt-

terligare ett par från lådan på golvet. Vad är det för underbara tvåbeningar som bor så här tänkte jag när jag dansade ut i hallen med en 

Finn&LumiBIS Avelsgrupp

BIS Valp

Fullständiga resultat hittar ni 
på: http://www.slk.nu/?p=493
eller SKK Hunddata.
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PR-KOMMITTÉN
pr@slk.nu

strumpa. Jag la mig i soffan och njöt med strumpan mellan tänderna - så hörde jag matte ropa på mig nerifrån. 

Där kunde hon stå som den sura fikafascisten hon är, tänkte jag, och tuggade vidare på min strumpa. Hon stannade till på toppen av trap-

pen och kikade på mig i några sekunder för att sen klampande och klagande komma och snappa åt sig strumpan. 

Men jag vet en hemlighet jag. Japp! 

Om man bara stannar kvar och tittar oförstående på’na så ger hon sig snabbt och blir snällmatte igen. 

Har en gjort klassikern ”huvudet på sned, stora ögon, smile” så kan man till och med, om man har tur, få tillbaka strumpan för lite kamp 

med matte. 

Hon är så dålig på att bli arg på oss, brukar hon säga. Hon kan ju faktiskt inte heller veta om det var jag eller den där katten!? 

Jag och de andra önskar en Go’ Jul till alla lappisar och tvåbeningar där ute! 

Jag hoppas alla får en fin julstrumpa och snö! 

     Lumi

          Text & foto: Anna Brändström

Vi kör vidare som vanligt med mässorna i Stockholm, Mydog i Göteborg och Jokkmokks marknad.
Hör gärna av er till oss med idéer och hjälp i montrarna.
Genom att klubben är i förvandling så väntar vi med spänning på nytt klubbnamn ,klubbmärken mm.  
Förvandlingen med rasklubbar och kommittéer gör att vi inväntar med aktiviteter då det kommer bli nya 
och fler möjligheter.
Som exempel profilsakerna, där det kan bli ett annat/större utbud, då nya ” distrikts former” gör att bred-
den på event, produkter /tryck  kommer att öka.
Vill ni vara med fram över så maila oss vi kommer behöva er till olika projekt. pr@slk.nu
 
            //SLK PR
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Fiderbyns Kennel
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt 2017!

Valpar väntas i dagarna 
för leverans i slutet av 

januari 2017!

Kontakta oss på 
mikael.kopman@gmail.com 

eller 070-3980198
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Hej!

Vi vill tacka alla er som kom till södras utställning i 
Sjöbo. En riktigt härlig utställningsplats. Vädret var 
som en sommardag, varmt och soligt. Positiv stämning 
och trevliga domare som bjöd på sig själva.
Styrelsen saknar förslag på vad ni medlemmar vill och 
kan göra. Vår promenad aktivitet blev tyvärr inställd. 
Fast klubben håller på att omorganisera så finns vi och 
våra hundar fortfarande kvar.
Årsmöte kommer vi som vanligt ha i distrikten. Vi 
ser gärna att ni kommer till Svedala brukshundsklubb 
kl.13.00 den 12/2 2017! 

Södras styrelse önskar er alla en riktig 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
       
   Ingrid Bååth , ordförande.

Hej!

Nu är den vackra hösten här och inte många 
månader kvar på 2016 . 
Under hösten har vi arrangerat viltspår i Halmstad och 
även våran traditionella lapphundspromenad  i Delsjön. 
Vi passar också på att här kalla till 
Västra distriktets årsmöte. 
Medlemmar i Västra distriktet hälsas varmt välkomna 
på årsmöte den 29 januari 2017 kl. 13.00 på Backamo 
lägerplats i våffelstugan. Vi bjuder på en bit mat, kaffe 
och kaka. Dagordning och övriga möteshandlingar 
kommer att anslås på www.slk.nu på Västras sida. 
Varmt välkomna, 
  Västra distriktets styrelse genom Jan Karlsson

Vägbeskrivning från Ljungskile, E6: 
1. Tag av vid avfart 92 på E6. 2. Kör väg 167 mot 
Lilla Edet. 3. Fortsätt rakt fram till väg 167, 4,1 km. 
4. Sväng vänster för att fortsätta på 167, 2,4 km. 5. 
Ankommer destinationen på vänster sida. 
Vägbeskrivning från Lilla Edet. 
1. Tag från E45 mot Ljungskile på väg 167. Fortsätt att 
följa väg 167, 11,9 km. 2. Ankommer destinationen på 
höger sida. 
  

SÖDRA
sodra@slk.nu

VÄSTRA
vastra@slk.nu

Ordförande

Ingrid Bååth

Simlingev. 409

231 97 Klagstorp

baath@lillmusties.se

Sekreterare

Malin Fräki

Rosbergsv. 19-30

29193 Önnestad

keilamatte@gmail.com

Ordförande

Anette Johansson

Berga 437

472 92 Svanesund

Tel: 0304-456 95

s.a.johansson@telia.com

Sekreterare

Catharina Ellerström

Övre Montörsgatan 10

426 68 Västra Frölunda

c.ellerstrom@gmail.com

Hundstadens Snövit och Cahppes Molly            Foto: Jan KarlssonLillmusties Pascall med släktingar                     Foto: Ingrid Bååth

Kommande utställningar:

2016

02 dec   Älvsjö, HUND 16, SKK  Jukka Kuusisto   LVH, SLH, FLH

04 dec  Älvsjö SKK   Markku Kipinä   LVH, SLH, FLH

2017

07 jan  Göteborg SKK   Paula Heikkinen-Lehkonen LVH
      Dan Ericsson   SLH
      Gunilla Skallman  FLH

08 jan  Göteborg SKK   Arvid Göransson  LVH
      Paula Heikkinen-Lehkonen SLH & FLH

11 mars Strängnäs SKK   Inväntar domarnamn

19 mars Malmö SKK   Annica Uppström  LVH & FLH
      Charlotte Laning Vrethammar SLH

23 april Västerås SKK   Nina Karlsdotter  LVH    
      Christina Bjerstedt Ohlsson SLH
      Johan Andersson  FLH

07 maj  Lidköping SKK   Leni Finne   LVH, SLH, FLH

SLK utställningar 2017(vissa ändringar kan komma att göras)

06 maj  Skara

06 juni  Norrköping

17 juni  Vännäs

16 juli  Piteå

05 aug  Svenstavik

26 aug  Eskilstuna

03 sept Sandviken

16 sept Ullared

17 sept Ullared

25 nov  Uppsala



Medans blötsnön vräker ner ute o bössan står i va-
penskåpet och vilar sig efter helgjakten, konstaterar 
jag att vintern kommer lika hastigt varje år eller är det 
värre... beror känslan på att vi haft en så otroligt varm 
och fin höst? 

Hur som helst ligger inte Mellansvenska distriktet på 
latsidan! Tyvärr blev uppslutningen till lägerhelgen i 
Lindesberg lite för dålig och vi fick ställa in. Men vi 
hänger inte läpp för det utan planerar för revansch i 
vår! Årsmötet är planerat till den 4:e mars kl. 13.00 
mer info kommer om var, har ni förslag skicka det till 
mellansvenska@slk.nu 

Planerna hos Mellansvenska sträcker sig i nuläget så 
långt som till 3 september då vi tänker hålla utställning 
i närheten av Högboutställningen. Vilket då ger en 
chans till dubbelhelg för den som vill ut med husvag-
nen en sista gång innan den stoppas om för vinterdva-
lan. 

Vi önskar er alla en God Jul och en God fortsättning 
och hoppas få se er på något av våra arrangemang 
2017! Var rädda om er!

    Malin JB, sekr.

MELLANSVENSKA
mellansvenska@slk.nu

ÖSTRA
ostra@slk.nu

Ordförande

Mikael Köpman

Fidervägen 1 Västäng

796 91 Älvdalen

micke.kopman@glocalnet.net 

Sekreterare

Malin Jonsson Bixo

Storflotsvägen 6

79293 Venjan

malin.jonssonbixo@bredband.net

Ordförande

Cattlin Marques

Uppsalavägen 353

762 95 Rimbo 

cattlin@herdinginstincts.se 

08-648 39 17

Sekreterare

Jenny Andersson-Mård

jennyanderssonmard@hotmail.com
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Cossaks Quaintic Qiira  Foto: Teresa LejenäsZanna och Dorrit  Foto: Pia Juhlin

Så där nu har vi haft vår oktober utställning, på Norra 
Berget, Sundsvall. Och det vart den största utställning 
som denna konstellation av styrelse har anordnat. 
Kan inte annat säga att det vart en riktigt lyckad till-
ställnintällningg, med så många glada härliga trevliga 
utställare och besökare.

Måste än en gång tacka er alla för att ni gjorde dagen 
till vad den vart, en helt underbar dag!

Och våra duktiga hamburgegrillargrabbar, såg till att 
det inte fanns några hungriga magar där på Norra 
Berget. Dom bjöd alla på hamburgare och dricka.
Och fina minnespokaler från Nedre Norra fick alla som 
kom, och alla hundar fick sig en liten godispåse.
Och sen rosetterna, tror ingen glömmer dom i första 
taget.
Hoppas vi alla träffas igen!

Sen vill jag påminna om att det kommer ett Årsmöte 
nästa år. Den kommer vi att ha den 25/3 kl.12.00. 
Plats återkommer vi med.
Och som vanligt bjuder vi på nåt enkelt att äta, och 
någon form utav hundaktivitet blir det med.
Anmäl till nedrenorra@slk.nu om ni tänker komma, så 
vi vet hur många vi ska fixa mat och kaffe åt. :)

    Väl mött// Mari Ordf

Hej,

17-18/9 genomförde vi vårt årliga lapphundsläger på 
Fårön, se mer om det i artikeln i detta nummer.

Håll fortsatt utkik på ÖN’s sidor på slk och Facebook så 
ni inte missar någon aktivitet.

Årsmötet kommer att hållas på Grans naturbruks-
gymnasium, Piteå.

Datum:17-03-11

Tid: Kl.12.00

Styrelsen önskar en härlig vinter med mycket lapp-
hundsbus i snön, en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

      /Lotta
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NEDRE NORRA
nedrenorra@slk.nu

ÖVRE NORRA
ovrenorra@slk.nu

Ordförande

Liselott Brännström

Drängsmarkskläppen 2

934 96  Kåge

076-811 59 92

lotta@jeloin.net

Sekreterare

Sanna Larsson

Borgargatan 1

962 31  Jokkmokk

070-362 92 53

sanarctica@hotmail.com

Ordförande

Mari Sjölund

Torsvik 305

870 16 Ramvik

lyckligatjejen@hotmail.com

076-0220659 

Sekreterare

Jessica Wikberg

Torgvägen 2

87052 Nyland

072-229 44 14

jessicawikberg@hotmail.se

Gátchis Bargi Saivi  Foto:  Lars SvedgårdBlack Track’s Ökömökö Mini  Foto: Malin Fräki 

Ingen text har inkommit innan tidningen gick i tryck.
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  önskar alla läsare en

  God Jul
  och ett

   Gott Nytt År

ManusSTOPP för Nr.1 är den 6:e februari!
Vi ser dock gärna att allt material kommer in så fort som möjligt för 
att kunna hålla deadlinen gentemot tryckeriet. Tack!

SÖDRA

Datum: 2017-02-12
Tid: 13.00
Plats: Svedala BHK
För uppdaterad info se
www.slk.nu/?p=29

ÖSTRA

Datum: 2017----
Tid: -
Plats: -
För uppdaterad info se 
www.slk.nu/?p=27

VÄSTRA

Datum: 2017-01-29
Tid: 13.00
Plats: Backamo lägerplats För 
uppdaterad info se 
www.slk.nu/?p=28

NEDRE NORRA

Datum: 2017-03-25
Tid: 12.00
Plats: -
För uppdaterad info se 
www.slk.nu/?p=23

MELLANSVENSKA

Datum: 2017-03-04
Tid: prel. 13.00
Plats: -
För uppdaterad info se 
www.slk.nu/?p=16

ÖVRE NORRA

Datum: 2017-03-11
Tid: 12.00
Plats: Grans, Piteå
För uppdaterad info se 
www.slk.nu/?p=26

Kallelser till Distriktens årsmöten 2017
Observera att motioner ska vara distrikten tillhanda senast två veckor före årsmötet!


