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Malin Widlund
redaktör

Inte kunde jag tro att jag skulle hinna ”avverka” fyra ordförande under min tid som redaktör när jag i mars 2014 sa okej till att 
göra det årets första nummer! Nu så här tre och ett halvt år senare kan jag utan att ljuga hävda att jag har arbetat under lika 
många ordförande som SKKs VD Ulf Uddman. Det ni! ;)
Dock med en liten, men inte helt obetydlig skillnad - han har innehavt sin post i nästan tre och ett halvt decennium, jag i tre och 
ett halvt år! Mer om Ulf Uddman och hans roll inom SKK kan ni läsa i ”LAPPHUNDEN möter...” på sidan 21.

Det gångna året har varit ganska omvälvande för Svenska Lapphundklubben, först en turbulent Riksstämma uppe i Piteå i början 
av juni 2016. Följt av många märkliga turer bakom kulisserna innan SKK gick in och satte klubben under tvångsförvaltning i 
början av hösten. Dessvärre upphörde inte underligheterna där och av den så kallade tvångsförvaltningen antar jag att ni som 
medlemmar, precis som jag i min redaktörsroll, inte märkte mycket utav varken tvång eller förvaltning? Det var först efter nyår 
då den ene av förvaltarna lämnade sitt uppdrag och det gjordes en kovändning gällande klubbens organisationsform, med en-
dast ett par veckor kvar till den extra riksstämman i Mora, som det för oss som delegater blev uppenbart att det i alla fall fanns 
ett tvång.
Därav röstade vi enhälligt igenom den nya organisationsformen och dess stadgar.
Nu har den ordinarie riksstämman fastställt desamma och till ny ordförande har SKK utsett Kjell A. Andersson. Mer om Kjell kan 
ni läsa på sidan 4. Nu hoppas jag att han ska ta tag i den andra halvan - nämligen förvaltningen - tillsammans med den nya Hu-
vudstyrelsen och de tre rasklubbarna. Naturligtvis kommer det inte att gå som på räls omgående utan en viss inkörningsperiod är 
ofrånkomlig och det får vi alla ha förståelse, och visa respekt, för. 
Jag önskar er i alla fall all lycka med ert viktiga arbete för våra tre raser, och då i synnerhet för Svensk lapphund, när jag nu läm-
nar över redaktörsposten till någon annan. Vem vet jag inte ännu. Kanske är det DU?! Hör i så fall av dig till Huvudstyrelsen.
      
    Tack för mig, och tack för allt jag fått lära mig under den här tiden!
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Hej alla lapphundsälskare!

Jag heter Kjell A.  Andersson och är ny ordförande för speciaklubben Svenska Lapphundklubben. 
Och hur gick det till? Jo så här är det: 
SKK:s föreningskommitté med Tomas Uneholt(ordförande) och Fredrik Bruno(sekreterare och jurist) har utsett 
mig till er nye ordförande och på riksstämman i Orsa i slutet av maj blev det klubbat. Jag ser nu fram emot ett bra 
samarbete med min nya styrelse som har koll på de tre rasklubbarna som ingår i SLK och på klubben i allmänhet.

Lite fakta om mig:
Jag är nybliven pensionär sen ett år tillbaka efter att ha arbetat som pressfotograf som stringer på både Expres-
sen och Aftonbladet. I övrigt har jag varit egen företagare inom foto, gymnasielärare(foto) på ett medieprogram, 
fackligt ombud(lärarförbundet), bytte sen skola och blev logistikansvarig för ungefär 2000 datorer och de sista 2 
åren även ombyggnadsansvarig.
Vi bor utanför Eskilstuna i en liten ort cirka 1 mil från tätorten med endast 9 stycken fastigheter. Är tillsammans 
med min hustru Dorothy Cairnterrieruppfödare sedan många år och vi föder upp max 1 kull per år så vi är inga 
massproducenter. Har idag två tikar, mor och dotter 5 respektive 2 år gamla, i hemmet. 
Själv är jag föreningsmänniska och av SKK auktoriserad årsmötesordförande så jag sitter på cirka 10 olika ras-
klubbars årsmöten per år. 

Jag är också ledamot i Svenska Terrierklub-
bens kommitté för utbildning och förenings-
teknik (SvTek är för övrigt specialklubb för 34 
rasklubbar). Har även varit sammankallande 
i SÖKK (Södermanlands Kennelklubb) valbe-
redning under flertalet år.
Är redaktör för Cairnterrierklubbens tidning 
Cairnbladet och har varit styrelseledamot 
under många år, både som vice ordförande 
men även som ordförande i nämnda klubb. 
Är också CUA dvs. certifierad utställningsan-
svarig. 

Nu kanske ni undrar om jag vet vad en 
lapphund är och hur den ser ut? Jo då! Fru-
gans brorsdotter har en Finsk lapphund som 
kommer från Vilhelmina, ett riktigt yrväder 
- och nu lånar jag ett ord från LAPPHUNDENs 
redaktör - för han är som en riktig flipper-
kula, men är väldigt trevlig och social på alla 
sätt! 

Vad är viktigast för mig, jo att alla vi, styrel-
sen, uppfödarna och alla funktionärer och 
medlemmar som jobbar för Svenska Lapp-
hundklubben är medvetna om att vi alla 
har ett ansvar för de här tre raserna, deras 
fortlevnad och klubben! Så jag önskar er alla 
ett stort lycka till med ert arbete och engage-
mang i Svenska Lapphundklubben och dess 
rasklubbar!
       
   Er Ordförande
       
   Kjell A. Andersson

Kjell och Hundstadens Snövit    
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FLOCK-LEDAREN GRATTIS NYA CHAMPIONS!

Några ord från f.d. FLOCK-LEDAREN 
Inget är som sommartider…och äntligen är den här – sommaren, härligt för människor och hundar, ledighet/se-
mestertider innebär förhoppningsvis samvaro! 

SLK är nu definitivt på väg i nya tider och en ny organisation då klubbens delegater röstade fram de nya special-
klubbstadgarna i samband med Riksstämman i Orsa lördagen den 27 maj. Lokalen för helgen var Orsa Rovdjurs-
park/Grönklitt, en utmärkt konferensanläggning med sin spännande rovdjurspark. Tre nya rasklubbar hade också 
sina första årsmöten den 27:e där respektive klubbs stadgar klubbades, och rasklubbarna är nu formellt startade 
– ett arbete som har förberetts under våren av interimstyrelserna för respektive rasklubb. Riksstämmedagen 
avslutades med trevlig samvaro och middag i Toppstugan på kvällen. 

Dagen efter, den 28/5, ägnades bland annat åt ett möte med representanter från SLK HuS och representanter 
från rasklubbarna där kommittéernas arbetsuppgifter diskuterades, liksom arbetsgång/kommunikation mellan 
specialklubben-rasklubbarna. Punkter som också hanns med inom ramen för mötet handlade om föreningsteknik, 
hemsidans struktur, ekonomi samt utvärdering av lördagens årsmöten m.m.

Sammanfattningsvis: SLK har nu tagit det ”stora steget” in i en ny organisationsform, en mycket utvecklingsbar 
sådan som bygger på strukturen specialklubb - rasklubbar, nu återstår det att få det hela att börja fungera, och 
nyckelordet för detta är givetvis kommunikation – på alla nivåer.

       Trevlig sommar!

       Hans Balstedt, nyligen avgången tf. SLK-ordförande
       numera styrelseledamot i SLK HuS.



URSÄKTA
 
att LAPPHUNDEN är sen!

Så kan det bli när
manusstoppet inte hålls...
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SVENSKA RASKLUBBEN SVENSK LAPPHUND
svensklapphund@slk.nu

INFOLAPPEN

LAPPHUNDEN
fr.o.m. LAPPHUNDEN nr.3 2017
söker tidningen en ny redaktör.

En fördel är om du någorlunda kunnig i InDesign 
och bildhantering och är van vid att jobba självständigt.
Tidningen utkommer med fyra nummer à 44 sidor per år

och arbetet sker helt på ideell basis.
Kontakta cs@slk.nu eller lapphunden@slk.nu

Anna Schön - sekreterare styrelsen för SRSL - jag är 
en värmlandsböna bördig från Stockholm. Under mina 47 
år har jag hunnit med en hel del hundar.
Skämtsamt brukar jag säga att småhundarna vi haft är 
en hobby, jakthundarna vi haft och har är ett tufft jobb 
medan Svenska lapphunden är min bästa vän.

Efter många år på kontor sadlade jag om till hundfrisör, 
ett superkul yrke när man älskar hundar men också 
slitsamt för kroppen, så idag är jag istället en stolt kugge 
inom Årjängs hemtjänst.

Vi har just nu 4 hundar, 3 Wachtlar och en Svensk Lapp-
hund.
Vår kennel föder upp Wachtelhund men vem vet om vi 
inte har små lakritstroll om ca 2 år.

Min övertygelse är att alla kan hjälpa till med något, och 
ingen ska behöva vara rädd för att göra eller säga fel 
saker. Det är tillsammans vi nu ska se framåt.
Personligen hoppas jag att mina erfarenheter från andra 
raser ska ge nya idéer och infallsvinklar som hjälper oss 
att bevara detta kulturarv - den Svenska Lapphunden.

Hej, Jan Karlsson heter jag.
Jag har haft Svensk Lapphund sedan 1983 och är även uppfö-
dare, Hundstadens kennel.
För närvarande har vi två hundar hemma som heter Molly och 
Snövit, naturligtvis Svenska Lapphundar båda två.

Min bakgrund finns inom kemins spännande värld, men jag är 
numera pensionär, dvs mer upptagen än någonsin. 

Jobbat ideellt för Svensk Lapphund har jag gjort en längre tid, 
framförallt med PR-biten.
Efter att jag har suttit med i interimsstyrelsen så har jag nu blivit 
invald till ordförande för SRSL. Genom detta engagemang hop-
pas jag hjälpa till att föra rasen mot en god framtid.

Här kommer en liten presentation av SRSL styrelses sammansättning.
Ordf. Jan Karlsson 
Ledamöter: Sekr. Anna Schön och Ida Törneberg 
Suppleanter: Lillemor Rodling och Agneta Sjöqvist

Trött på klet?

Ett praktiskt sätt att förvara godis är att 

fylla det i en tom liten PET-flaska. Om du 

tex. fyller den med små foderkulor så slip-

per du klet i alla fickor, den är smidig att 

ta med sig och din hund lär sig snart att 

”halsa” ur flaskan. Smart!  
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SVENSKA RASKLUBBEN FINSK LAPPHUND
finsklapphund@slk.nuJag heter Lillemor Rodling och bor vinterhalvåret i Härnö-

sand och sommarhalvåret i Solumshamn strax utanför staden. 
Under mina uppväxtår var det jakthundar, vorster och stövare, 
som gällde men som vuxen har jag levt med schäfrar och ägnat 
mig åt brukssporter; sök, spår, räddning, bevakning och natur-
ligtvis lydnadsträning. 
Svensk lapphund blev det när jag tänkte att jag skulle ha en lite 
mindre ras – enklare blev det inte men onekligen mer spännan-
de! Men först kollade jag igenom alla tänkbara raser och när jag 
så småningom kom fram till att med en slh-hund kan man i stort 
sett göra samma saker som med schäfrar så blev det så.

Jag har två hundar, Dávvir 3 år och hans dotter Lizzie 9 må-
nader. Dávvir har jag tränat människospår, viltspår, nosework 
och rallylydnad med och det är uppenbart att det är spår han 
föredrar. Lizzie går jag för tillfället i allmänlydnads- och utställ-
ningsträning med. 

Från början var jag inte helt klar över den svenska lapphundens 
utsatta läge. Det blev jag emellertid snabbt och det är därför 
jag har accepterat att vara med i styrelsen som suppleant och 
göra så mycket jag kan för att hålla ihop rasklubben och dess 
medlemmar. Att få alla att dra åt samma håll ser jag som en 
spännande uppgift och en förutsättning för att rädda rasen.

Sanna Larsson - ledamot
Jag heter Sanna Larsson och kommer från Jokkmokk. 
Jag äger tillsammans med mina föräldrar de två Finska 
lapphundarna Joska och Rádná, och jag har de senaste 
två åren varit aktiv i styrelsen för Övre Norra distriktet.
Tidigare har jag och tjejerna mest hållit på med utställ-
ning, men sedan ett år tillbaka så kan man även hitta 
oss på Rallylydnadsplanen, letandes möbeltassar med 
Eukalyptusdoft eller vandrandes ute i skogen där vi 
spårar klövvilt.

Johanna Levin - ordförande 
Jag heter Johanna Levin och bor i Värnamo. 
Mitt intresse för Finsk Lapphund startade när jag 2007 träffade en trevlig tik hos 
min dåvarande uppfödare. Då hade jag Tysk Spets/mittelspitz, en ras jag var 
aktiv inom från 2003 fram till 2015. 
Senare samma år var även jag ägare till en Finsk Lapphund och jag har varit mer 
eller mindre aktiv inom rasen sedan dess. Tyvärr har jag haft ganska mycket otur 
med bristande hälsa (och även bristande mentalitet) hos de Finska Lapphundar 
jag har haft, men jag hoppas att få min andra kull 2019. 
Jag har tidigare tävlat agility, bland annat med min Lapska Vallhund Focus, och 
jag jag har nyligen gått en nybörjarkurs med min Finska Lapphund Levi. 
För övrigt syns jag mest i utställningsringen och har varit runt i allt från Holland 
till Finland. 
Från 2010 och nästan 6 år framåt bodde jag i norrbotten. Där var jag aktiv i Övre 
Norras distrik och satt även som ordförande ett antal år.
Jag ser ljust på framtiden och denna nystart för klubben. Jag är helt övertygad 
om att med rätt inställning och engagemang så går vi en ljus framtid till mötes.

Anna-Karin Olsson - ledamot 
Hejsan. 
Jag heter Anna-Karin och är bosatt på landet utanför Hjo. Har i 
hela mitt liv haft ett hund/djur intresse. 2012 kunde jag äntligen 
skaffa en egen hund och valet av ras hamnade på finsk lapp-
hund. När jag träffade 6 månader gamla Soya var det kärlek 
vid första ögonkastet och vi har varit oskiljaktiga sen dess. Med 
detta växte mitt intresse för rasen och drömmen om valpar och 
kennel började växa. Så 2015 blev kennel Lilla Hamrums verklig-
het och då även min första valpkull. Med detta kom stormvinden 
Lea in i våra liv. Nu hoppas vi på att Lea ska ge kenneln sin 
andra valpkull 2018. I övrigt så tränar vi rallylydnad och kuskar 
land och rike runt på utställningar. Spenderar mycket tid framför 
datorn och läser stamtavlor, vissa kallar mig nörd... Men vad är 
roligare än att kolla stamtavlor?? 
Har tidigare suttit i valberedningen i västras distrikt. Men nu ser 
jag mycket fram emot att ta mig an denna utmaning!

Ulrica Hjertquist - ledamot
Hej jag heter Ulrica Hjertquist bor i Luleå med min sambo och våra 3 Finska 
Lapphundar Smilla , Izze och Teeny. Jag har haft djur omkring mig hela mitt 
liv,men hjärtat har nog klappat mest för hunden.
2005 tassade den första lapphunden in i vårt liv.
Jag har en mindre uppfödning och min kennel heter Lapptussens.
Jag har tidigare varit väldigt aktiv inom agility men nu mer så hittar man oss 
även i spår och sökskogen och vi har även testat på nosework.
Jag har har varit aktiv inom SLK , suttit i redaktionen för tidningen , varit med 
i styrelsen för Övre Norra samt tidigare AK.
Nu kliver vi vidare in i framtiden och lämnar det gamla bakom oss!!

Jag heter Agneta Sjöquist är 47 år. jag bor i Junsele ,väs-
tra Ångermanland,arbetar i hemtjänsten som undersköterska.
sambo har 2 utflugna barn,har en liten gård med får, oxar och 
katt, jag är även ägare till en lapphund,min tredje i ordningen.
det är en tik som heter Täppagårdens Bejla ,(men vi kallar 
henne Tanja).hon är mycket snäll men med mycket energi och 
egen vilja,
kräver mycket aktivering och kärlek.
Lapphunden är en unik ,fantastisk ras och jag hoppas att rasen 
får leva vidare som friska glada hundar.

Jag heter Ida Törneberg och är sedan några år tillbaka bosatt i en liten röd 
stuga på ön Tvärnö i Uppland. Tillsammans med mig bor maken Gustav, huskatten 
Wilda, den svenska lapphunden Jambos Herax och shetlandsponnyerna Memento, 
Zally, Zilla & Kölnäs Qlerence.
Utöver intresset för hundarna har jag ett stort intresse för sportkörning, där jag för 
tillfället groomar (burkar, för er som är mer intresserade av andra hästkrafter el-
ler segling) åt Sandra Söderberg och gotlandsrusset Valkyria DAR, hemsidor, grafisk 
design och fotografering.

Jag hoppas att tillföra kompetens inom bland annat sociala medier och PR, samtidigt 
som jag får chansen att lära mig mer om jobbet med och för vår underbara ras.
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Hej alla!

Sedan förra numret har interimsstyrelsen i Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV)oförtrutet jobbat vi-
dare med att färdigställa klubbens alla funktioner. Allt var faktiskt redan klart till den 8:e april vilket var det först 
tänkta datumet för vårt första årsmöte, vilket sedan ändrades till den 27:e maj för att sammanfalla med SLK:s 
riksstämma.
SLK:s riksstämma förflöt lugnt och planenligt och de nya stadgarna antogs för andra gången vilket medför att 
den nya organisationen har sjösatts.
Tiden mellan den 8:e april och 27:e maj blev lite av ett vacum då vi redan i april hade planerat att köra igång en 
del ”projekt”.
Rasklubbens (SRLV) årsmöte förflöt också lugnt, vi fick igenom en modifierad dagordning eftersom flera punkter 
var inaktuella för oss då de sedan länge redan var klara. På punkten ”beslut om klubbmärke” fick vi ändrat till 
”presentation av klubbmärke”, vi skall på olika sätt och via medier låta så många medlemmar som möjligt få se 
och ge sitt omdöme om vilket klubbmärke som vi skall anta innan det tas ett slutgiltigt beslut.
På årsmötet avgick interimsstyrelsen och det tillsattes en ordinarie styrelse. Det kan tyckas konstigt att en 
styrelse tillsätts och inte väljs av årsmötet men i det här fallet är det så att hela SLK organisationen sedan förra 
sommaren är satt under förvaltning av SKK föreningskommitté vilken då står för alla övergripande beslut och då 
kommer det hela i en annan dager. Det är t.ex inte helt ovanligt inom näringslivet att en konkursförvaltare tillsät-
ter en styrelse för att rekonstruera ett företag, det blir då inte fråga om några val. 
Liknelsen haltar en hel del men faktum är att nu är SLK en helt annan organisation än den var före årsmötet så 
det blir en nystart och ett helt annat arbetssätt.
Redan på ett tidigt stadium blev vi i SRLV:s interimsstyrelse tillfrågade om vi kunde ge förslag på lämpliga per-
soner att av SKK tillsättas att bilda en styrelse. Då vi inte ansåg det lämpligt att vi själva föreslog personer till 
en ordinarie styrelse så gick frågan ut om det fanns lapsk vallhund ägare som var villiga att bilda en valbered-
ning, vårt önskemål var att det skulle vara en person från syd, mitt och norr för att få spridning över hela landet 
också.
Denna valberedning har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete och skaffat fram personer till samtliga funktioner 
inom klubben .
SKK valde att helt följa de av valberedningen föreslagna personerna som sedan tillsattes.
Hela interimsstyrelsen tillfrågades om en fortsättning som ordinarie vilket accepterades av samtliga.
Här kommer namnen på de styrande i SRLV.

Ordf Stig Berndtsson,
Ledamöter: Cecilia Henriksson, Michaela Sjöholm, Josefin Norén, 
Anneli Lindh, Ilari Karlsson och Liselott Brännström.
Suppleanter: Leila Nutti och Evis Engman.
Hela styrelsen samt revisorer och valberedning finns på hemsidan.
                  / Stig Berndtsson  Ordf SRLV

SVENSKA RASKLUBBEN LAPSK VALLHUND
lapskvallhund@slk.nuMimmi Lange - sekreterare 

Jag heter Mimmi Lange, bor i Alfta i södra Hälsingland och har 
två finska lapphundar, Leia och Mysa. Mina hundar är mest för 
sällskap men är också arbetande hundar i högsta grad, tycker de 
själva och jag också. De hjälper mer än gärna till att hålla efter 
djurlivet; grannens katter, sork i vägrenen och de ståndskäller på 
traktens retsamma ekorrar. Vi har även mött större djur som rådjur 
och älg (på håll) och björn (nära). Vore jag jägare skulle Leia vara 
självskriven som jakthund, där finns inga rädslor alls och ett brin-
nande intresse för allt som rör sig. En annan av deras självpåtagna 
arbetsuppgifter är förstås att varna för allt och alla som kommer 
på byvägen. Ingen hund jag mött har haft samma otroliga hörsel 
(och röntgensyn?) som lapphundar. De börjar skälla och efter några 
hundra meter kommer en skidåkare ut ur ett snår. Inget undgår 
en lapphund verkar det som. Vi har prövat på både utställning och 
kurser men skogspromenader lockar betydligt mer. Samt gjort både 
mh och bph, något som jag tycker var väldigt intressant. Mina båda 
tjejer fick ganska så olika resultat. Mentaliteten får inte glömmas 
bort mitt i allt fokus på utseende som hunderiet självklart innebär. 
Har vi koll på mentaliteten tycker ni? Hur ska en lapphund vara och 
går det åt rätt håll? 
Jag har varit aktiv i styrelsen under tidigare år och hoppas nu på 
en nystart för klubben. Det är våra underbara raser (och deras 
tvåbenta familjemedlemmar) värda!

Helena Bergström - suppleant 
Hej! Helena heter jag och har varit aktiv i SLK i 3-4 år på olika 
poster. Jag bor i närheten av Göteborg med min sambo och hoppas 
på ett tillskott (valp) inom en inte alltför lång framtid.
Jag har haft/ levt med två finska lapphundar i ca 5 år, men har i 
skrivande stund ingen hund.
Mina hundar råkade ut för en del sjukdomar och då växte ett in-
tresse att försöka förstå och lära mig mer om sjukdomar/ åkommor 
inom rasen (även om det lyckligtvis hör till ovanligheten generellt).

Det som slog mig när mina hundar insjuknade var att hur kan detta 
hända just mina hundar? Ingen hade kunnat veta att det skulle 
hända, vi önskar ju att det fanns den där spåkulan. Avelsarbete är 
ett jättejobb så snälla, hjälp oss alla igenom att alltid vända er till 
Rasklubben för finsk lapphund om er hund insjuknar, det kan hjälpa 
alla Sveriges uppfödare och framtida valpar som föds.

Frida Fridheim - suppleant
Hej!
Jag heter Frida och bor i Stockholm tillsammans med min pojk-
vän och min Finska Lapphund Qujo. Jag har kennel Samerajernas 
tillsammans med min mamma, totalt har vi 5 finska lapphundar. 
Vi har haft hundar i hela mitt liv, dock så är det endast 6 år sedan 
vi skaffade vår första finska lapphund. Och vi har precis haft vår 
andra kull.
Jag läste hund på gymnasiet och sedan jobbat med hundar till och 
från under åren. Jag har provat på det mesta inom hundaktiviteter, 
förutom rallylydnad, det tänkte jag prova på nu i sommar!
Senaste åren har jag fått upp ögonen för utställning. Vi åker 
mycket runt om i Sverige i husvagn och träffar härliga människor 
och hundar och utbyter erfarenheter.
Jag har tidigare varit aktiv i andra styrelser (kattuppfödare) men 
det är första året som jag är aktiv för den Finska Lapphunden.
Jag ser verkligen fram emot denna lärdom och hoppas att vi alla 
hjälps åt, lär oss så mycket som det bara går och utbyter erfaren-
heter med varandra. Vi har mycket spännande framför oss!

Äijä studerar 
RS-handlingarna noga.
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Att få prova på renvallning med sin hund är nog en 
lapphundsägares våta dröm – men dock få förunnat 
att faktiskt kunna få genomföra. Fram till nu har vall-
ning av får varit det enda organiserade alternativet om 
man inte valt att resa till Minna Mäntyranta-Mustonen 
på Saajománnu i finska Pello, som bedriver verksam-
het med renvallningsläger. 
Detta var något som Leila Nutti, 26 år, i Jokkmokk 
ansåg borde kunna ändras då hon av egen erfarenhet 
märkt att efterfrågan på att få prova på renvallning 
med sin hund är stor. 

”Både jag och Minna 
ser ett stort be-
hov hos folk med 
lapphundar att de 
vill komma för att få 
prova på hundens 
ursprungsarbete och 
det den är avlad till. 
Så vi hoppas kunna 
hjälpa, komplet-
tera och samarbeta 
med varandra över 
gränserna så gott 
det går.” 

Sagt och gjort. Vájsás är Leilas alldeles nystartade 
hund- och turismföretag där hon kommer att erbjuda 
folk med hundar, främst lapphundsraser men såklart 
även andra raser, att komma till Jokkmokk och få möj-
lighet att valla renar i en hage, precis som man gör på 
Saajománnu.

Leila är född och uppvuxen i en renskötarfamilj inom 
Sirges sameby i Jokkmokks kommun, något som gett 
henne gott om erfarenhet när det kommer till just 
renvallning. 

Idag är hon också 
sambo med Nils, en 
aktiv renskötare, det 
vill säga: renskötsel 
är hans jobb, dygnet 
runt, året runt. Själv 
jobbar Leila med sitt 
företag, men deltar 
så mycket som hon 
bara hinner och kan 
inom renskötseln.

Även om hon är 
född in i renskötseln 
är hon dock förhål-

Vallning hos Vájsás

Foto: Maria Klang
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RIKSSTÄMMAN I BILDER
T.v. Björnen spanar lystet på Årspriserna

Mitten: Merparten av deltagarna på SRSLs möte
T.h. Thomas Uneholt ordf. i SKKs Föreningskommitté

Ovan: Rasmötena fortsatte under fikastunden i solen på söndagen.

T.v. Delar av de nya styrelserna.
T.h. Riksstämmans ordf. Mats Stenmark och sekr. Susanne 

Swedjebrink avtackas av SRLV & SLK HuS Anneli Lindh.
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landevis ny i branschen när det kommer till de olika 
lapphundsraserna, ofta är hundarna som används 
i renskötseln blandraser. Idag äger hon de Lapska 
vallhundarna Obbolalägdans Hedda, en tik på 4 år som 
används inom renskötselarbetet, och sen lilla ”Riggu”, 
Chevrott´s Garigal, 1 år, som är under upplärning. 

Företaget Vájsás, som bär samma namn som Leilas 
kennel för uppfödning av Lapsk vallhund, startades 
upp under hösten 2016 och efter ett studiebesök på 
Saajománnu så var det, den 2 – 3 april i år, dags för 
premiären av renvallningsläger hos Vájsás i Jokkmokk. 

En grupp på 6 personer utgjorde tillsammans med 
sina hundar, fördelade på 8 Lapska vallhundar och 2 
Finska lapphundar, den ”testgrupp” som fick äran att 
vara först ut. Gruppen bestod av Marie Bankhed, Elina 
Bertne, Cecilia Henriksson, Teresa Lejenäs, Helen Lind-
gren och Sanna Larsson. 
De flesta i gruppen hade åkt väldigt långt för att 
komma till Jokkmokk och strålade samman för en 
gemensam frukost på anrika Hotel Akerlunds (tidigare 
Hotell Gästis). 

Efter en presentationsrunda och förhållningsregler 
drog Leila igång dagens första pass – en föreläsning 
och bildvisning om renhunden och renvallning förr och 
nu. Hur har renskötseln, och därmed även renvallning-
en, förändrats genom tiderna? Vad har den tekniska 
utvecklingen inom renskötseln betytt för användandet 
av hundar? Hur har kraven på hunden förändrats? och 
vilka är de egenskaper hos hunden som anses vara de 
viktigaste? Dessa var några av frågeställningarna som 

Leila belyste i sin introduktionsföreläsning. 
”För oss är hunden så mycket mer än människans 
bästa vän. En duktig renhund är oftast den bästa 
drängen och kan göra 10 mäns jobb.”

Efter föreläsningen var det så dags att äntligen få 
komma igång med de praktiska övningarna. 
För att låta hundarna vänja sig vid ren och bekanta sig 
med lukten så började vi försiktigt med att låta hun-
darna, en och en, få träffa en ensam ren. Försöksre-
nen utgjordes av Leilas systers tamhärk (en kastrerad 
hanren) – ”Milo” – som matats i hage under vintern 
och därmed också vant sig vid hundar – med andra 
ord en perfekt försöksren. Han brydde sig knappt om 
att titta på hundarna så länge de inte kom för nära 
påsen med mat som serverades som tack för hjälpen 
för hans insats.

För att kunna genomföra vallningslägret, och för att 
också kunna erbjuda mat under de två dagarna, hade 
Leila tagit hjälp av Anna Kuhmunen, ägare av turistfö-
retaget Silba Siida. Anna har under vintersäsongen på 
sin anläggning strax utanför Jokkmokk ett antal renar 
som tagits hem och matas i hage. Dessa renar som 
under vintern är ett av inslagen i hennes turismverk-
samhet fick nu också vara föremål för testgruppens 
vallningsövningar. 

På Silba Siida började vi först med att själva bekanta 
oss med renarna. Renarna som matats av turister hela 
vintern mötte oss vid dörren för att få sig något till livs 
– sällan hade de väl trott att de en stund senare skulle 
vallas runt i hagen av ivriga lapphundar.     

Efter den första introduktionen serverades lunch till 
deltagarna, där det böjds på samisk husmanskost och 
en hel del samiska delikatesser, innan själva vallningen 
drog igång. En turordning gjordes upp så att endast 
en hund åt gången var inne i hagen eftersom renarnas 
säkerhet och välmående alltid går först! 

En lång lina kopplades på hundarna som sedan fick 
försöka valla renarna mellan de två hagarna som 
fanns – det var inte det lättaste skall sägas. Renarna 

lärde sig dessutom hur de skulle springa för att lättast 
”smita undan”. 
Vissa hundar var väldigt försiktiga medan andra, likt 
kamikazepiloter, kastade sig framför renarna i tron att 
de kunde stoppas.  Men trots mer eller mindre lyckade 
vallningsresultat så såg man glöden i ögonen på hun-
darna – oj så roligt de hade! 
Och som ägare var det minst lika roligt att se sin hund 
jobba och lösa sin uppgift.
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När eftermiddagen började övergå till kväll ordnade 
Anna middag till oss i sin lávvu på Silba Siida och 
passade på att berätta mer om den samiska kulturen. 
Efter en händelserik dag var det skönt att bara sitta 
ned på ett renskinn och ta det lugnt. Och hundarna? 
– Ja, de låg utslagna i bilarna.

Dag två var det bara på’t igen! Vi rivstartade klockan 
08.00 med första vallningspasset. Man såg direkt att 
hundarna hade lärt sig lite sedan dagen innan och de 
förstod nu på ett helt annat sätt hur renarna rörde 
sig, och agerade också därefter. 
Efter en välbehövlig lunch och vila för hundarna 
kördes ett sista vallningspass innan det var dags 
att avsluta detta första läger. Man kunde märka att 
hundarna var trötta, för det tar minsann på krafterna 
att klura på vad de oberäkneliga renarna ska hitta 
på, men de kämpade på in i det sista och gjorde ett 
jättebra jobb. 
Alla deltagare var lyriska efter de två dagarna och det 
var motvilligt som vi packade ihop och avslutade en 
fantastisk upplevelse. 
Renarna de tyckte säkert att det var skönt att vi för-
svann så att de kunde gå tillbaka till sin vanliga lunk. 
Men se den vilan varade inte länge då de några dagar 
senare flyttades för att sen påbörja sin vandring upp 
till sommarbetesmarkerna i fjällen. Vi hoppas att 
deras sommar blir bra och att vi får se dem (och valla 
dem) nästa vinter igen!

   Text & foto: Sanna Larsson

Mer information om både Vájsás och Silba Siida hittar 
ni här: • Vájsás: https://www.facebook.com/vajsas/
 • Silba Siida: http://silba.se/
   

En enda SLK-hund landade på en av 
Svenska Brukshundsklubbens topplistor för 
2016. Det var finska lapphunden Naia som 
for fram på rallybanorna hela vägen till en 
placering på topp-10.

Att Naia tog sig in på Svenska Brukshundsklubbens 
topp-10 över Årets hundar i rallylydnad kom som 
kronan på verket efter vårt händelserika första helår 
i mästarklass. Vi var med om så mycket roligt under 
2016 – inte minst vårt första SM där vi gick till final 
och våra totalt fem fullträffar med maximala 100 po-
äng. Åtta gånger under 2016 stod Naia högst upp på 
pallen i mästarklass och ungefär lika många gånger 
tog hon en annan pallplats. 
Naia är min första hund och att tävla fanns aldrig på 
kartan i början. Det bara blev så och längs vägen 
har jag förstått av många som har hållit på med 
hundsport i betydligt mer än mina fyra år att det 
måhända inte är det lättaste att slå sig fram med en 
finsk lapphund. Kanske har jag bara haft tur, men 
med den så tålmodiga, välvilliga och otroligt bussiga 
Naia har det inte varit så svårt. Blod, svett och tårar 
har inte alls varit nödvändigt – bara rejält med godis 
och mycket mys.
Vid sidan om rallybanan är agility en annan favorit 
och där har Naia fixat diplom i såväl hopp som agility 
klass ett. Snabbast blir hon nog aldrig, men stadig 
som få knep hon minst en pinne på alla tävlingar 
utom en under 2016.

Rally
Naia
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2017 har inte varit lika lyckat sett till resultaten och än så länge är topplistor långt borta. Sedan en olycka i sko-
gen i vintras har Naia inte varit riktigt varit sitt forna jag och som orolig matte har jag sedan dess förstås tänkt 
på helt andra saker än tävling. 
Visst har det blivit någon hundrapoängare även i år och Naia har blivit Svensk Rallylydnadschampion, men den 
där känslan som man så gärna vill ha har inte infunnit sig. Med bara några få tävlingar i ryggen sedan oktober 
blev därför SM i juni 2017 heller ingen höjdare. 
Nu lämnar vi rallybanan för ett tag och ska bara ha det lugnt och skönt. Kanske, kanske bidrar det till att vi får 
tillbaka känslan med stort K i rallyn så småningom, men det är egentligen sak samma. Naia har redan tagit mig 
så mycket längre än jag någonsin kunde drömma om och om det skulle råka bli nya rallyframgångar någon gång 
framöver är det bara en stor bonus.

Fakta om Naia:
Fullständigt namn: Fairdogs Vivekka
Född: 2012
Förare: Madeleine von Koch
Främsta meriter: Svensk Rallylydnadschampion, 
SM-final 2016, SM 2017, DM-brons Skåne 2016, 
Årets hund SLK i mästarklass år 2015 och 2016, 
Årets bargi (delad) 2015, Årets hund SLK i hopp-
klass 1 år 2015 och 2016, diplom i hoppklass 1 
och agilityklass 1.

Text & foto Madeleine von Koch

I vintras kom det ett mail där det stod:
”Här kommer den finaste bilden av vänskap och 
kamratskap” som innehöl fotot här ovanför föreställande 
Vallarjäntans Sotis, eller ”Sora” som hon kallas, och hen-
nes matte Lisbeth Eriksen.
Det tyckte LAPPHUNDEN var något att ta fasta på så 
här presenteras nu några bilder som visar förhållanden 
mellan människa och hund så som de alltid borde vara - 
fulla av ömsesidig respekt, tillit och uppskattning. 
En tanke att ta med sig ut i livet...

Bilden intill visar Team Art Diezel som sitter och myser 
med Isac Loft. Foto: Tina Loft
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   Ni har säkert hört hans namn, eller kanske sett honom i Hundsport eller på 
Stockholms Mässan i december varje år, men vem är han mannen som har 
det övergripande ansvaret för SKKs dagliga verksamhet?
Skämtsamt skulle man kanske kunna säga att han är Hundsveriges svar på 
Carl XVI Gustaf - ordförandena kommer och går, hittills fyra stycken, men 
Ulf Uddman består som den sammanhållande länken i kraft av sitt ämbete. 
LAPPHUNDEN beslöt sig för att ta reda på lite mer om ”kungen av SKK”.

Ulf Uddman är sedan 1984 VD på Svenska Kennelklubben och är i grunden ekonom även om de rent ekonomiska 
frågorna numera är en ganska liten del i hans dagliga arbete som i stort innebär att leda SKK-organisationen i dess 
helhet. Han rekryterades till SKK för att styra upp de ekonomiska delarna som varit mycket skakiga under 1970- 
och början av 80-talet. SKK genomgick därefter ytterligare en turbulent tid i början av 90-talet då man tillsammans 
med Svenska Jägareförbundet byggde fastigheten ”Möllan” i Rinkeby, i Stor-Stockholms västra utkant. ”Möllan” 
blev klar precis när Sverige drabbades av förra århundradets värsta fastighetskris så då var det en tuff period, 
konstaterar Ulf. –Det blev många interna diskussioner men vi och Jägareförbundet lyckades klara ”Möllan” från att 
bli övertagen av banken. 2004 sålde vi fastigheten och fick tillbaka pengarna som numera är placerade på Stock-
holmsbörsen där de ger en bättre avkastning. Sen vi sålde ”Möllan” så är inte längre likviditetsfrågan något bekym-
mer, så som den var under början av 90-talet utan numera är SKKs ekonomi rakt igenom god.
På frågan om skillnaden mellan rollen som SKKs ordförande och Ulf Uddmans egen roll som VD säger han att det 
grundläggande är att han är operativt ansvarig för SKKs kansli med 70-talet anställda och arbetet med att verkstäl-
la de beslut som styrelsen och kommittéerna fattar. Medan ordförandens roll primärt är att leda styrelsens arbete 
vilket i förlängningen också innebär att denne är chef över VD’n.
I ljuset av detta ter sig LAPPHUNDENs inledande jämförelse med Sveriges konung först lite felaktig, men om man 
sen ser till de faktiska förhållandena både inom SKK och riket så är inte liknelsen helt tokig. Ordföranden är stats-
minister och kan röstas bort vid nästa Kennelfullmäktige/riksdagsval medan VD’ns roll i det här fallet faktiskt mer 
liknar kungens, även om den senare inte har något operativt ansvar.
Ulf Uddman själv vill inte riktigt kännas vid liknelsen utan påpekar att han nästa gång fyller 60 år och därmed, till 
skillnad mot kungen, inte kommer att bli kvar på livstid. Eller som han uttrycker det –Om det vore en sport kan 
man väl utan vidare säga att jag är inne i sista halvlek eller sista perioden om man så vill!
Han gör också jämförelsen med de övriga nordiska länderna där VD-stolen tidigare närmast har varit att likna vid 
en katapultstol och där han ibland knappt hann träffa sina kollegor i de andra länderna innan de byttes ut. 

LAPPHUNDEN möterUlf UddmanUppe t.v.: Två salta brudar - Whipped 
Cream´s Love In Paris och Jenny Roos-Nydén. 
Foto: Anna-Karin Olsson

Uppe t.h.: ”Svea” Thukavuorten Bihci och 
”Saana” Miehtebiekka Saana tillsammans med 
lillmatte Monima Hagström på fjälltur.
Foto: Veronica Hagström

Mitten: Gátchis Nástitös-Modji pustar ut i har-
moni med Thomas Gilbert. Foto: Anne Gilbert

Nere t.v.: Asfaltsblommorna Lappbergets 
Frisco och hans matte Gunilla Vinghed som 
också tog bilden.

Nere t.h.: Lycka är en varm valp - Skierfe och 
Jacob Vidlund. Foto: Photass
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Samtidigt som det finns klara fördelar med att inneha en post under en längre tid, inte minst för att skapa ett lugn 
och en trygghet bland personalen, så blir det också oundvikligen så att det i vissa sammanhang lätt uppstår diskus-
sioner om tjänstemannastyre.

När Ulf Uddman var riktigt liten fanns det hund i familjen men större delen av hans uppväxt passerade sedan utan 
hund däremot med allt ifrån akvariefiskar, hamstar, kaniner och katt till burfåglar. Därefter har Ulf Uddman under 
hela sitt vuxna liv haft Labradorer men är just nu ”mellan två hundar”, som han själv uttrycker det. En hund som 
varit mycket speciell för honom var den gula labradortiken ”Elsa” som familjen hade under 1990-talet. 
Utöver hundintresset har Ulf och hans sambo Anna-Lena också en liten uppfödning av travhästar under namnet 
”Stall Dana”. Om sanningen ska fram så är det Anna-Lena som har det genuina hästintresset och det är också hon 
som beslutar när det kommer till vilka hingstar som ska användas. –Jag har snarare en rådgivande roll, eller jag 
kanske mer ska kalla det att jag är en ”speaking partner”, säger Ulf med ett skratt. Sen fortsätter han –Jag har 
ingen vetorätt men ibland behöver man ju någon att prata eller diskutera med och det är väl min roll vad det gäller 
våra travhästar.

Som nämnts inledningsvis så har Ulf Uddman samarbetat med fyra olika ordföranden i SKK genom åren, hittills i 
särklass längst med Nils-Eric Åhmansson som var SKKs ordförande i tjugo år innan han avgick vid förra Kennelfull-
mäktige hösten 2015. Nuvarande ordföranden Pekka Olson och Ulf har också en lång gemensam historia då de ge-
nom åren haft ett nära samarbete dels genom Pekkas olika roller inom Agria, men också i Hundstallet där rollerna 
är ombytta och Ulf är ordförande och Pekka vice ordförande. Ulf Uddman headhuntades till Hundstallet år 2000 när 
man behövde någon som hade erfarenhet av att uppföra nya lokaler och som var kunnig vad gäller ekonomi och 
skatteregler. Ordförande i föreningen blev han 2005 och trodde väl inte då att han fortfarande skulle vara kvar på 
den posten 2017. Ulf säger att arbetet med Hundstallet tillfört honom själv väldigt mycket i och med att han fått se 
den andra sidan av myntet vad det gäller hundar och hundhållning. Det vill säga arbetet med de hundar som inte 
blivit så väl omhändertagna av sina ägare men som också de har en rätt till en andra chans i livet.
Den gängse uppfattningen är nog att de hundar som tas om hand av eller lämnas in till Hundstallet är olika bland-
raser och inte sällan med någon sorts ”kamphund”-inslag, men så är inte alls fallet berättar Ulf. 
–Väldigt många av de hundar som kommer in till Hundstallet har faktiskt ett registreringsbevis från SKK och skälen 
till att ägaren inte längre kan ha kvar sin hund varierar mycket, men det är ofta ägarens personliga orsaker så som 
skilsmässor och sjukdom som ligger bakom beslutet, säger Ulf. Med andra ord är det inte så att hundens beteende 
är det avgörande utan ägarna försöker istället att ge hunden ett bättre liv än vad de själva kan erbjuda. 
Hundstallet har en lista där intresserade får skriva upp sig så en väldigt stor del av de hundar som kommer in 
hinner aldrig läggas ut på Hundstallets hemsida utan får ett nytt hem ganska omgående. Det gör att allmänheten 
kanske får en lite skev bild utav verksamheten och hundutbudet när det i regel ofta bara är de krävande unga 
slynglarna som annonseras. De hundar som är extra viktigt att de verkligen hamnar hos rätt ägare.
Det kommer in mellan 400 och 500 hundar per år och det har varit ett ganska konstant antal men nu har Hund-
stallet öppnat nere i Skåne också vilket naturligtvis innebär att den siffran kommer att stiga. På sikt planerar man 
även att öppna i Göteborg och medlen till det, ca 20 miljoner kronor, är redan insamlade men där är bekymret att 
hitta en lämplig tomt. Som inom så många andra verksamheter finns det alltid byråkratiska hinder och i fallet med 
Göteborg fanns det en mycket väl lämpad tomt som kommunen anvisat men där bygglovsavdelningen sen inte gav 
bygglov till ett hundstall. Förhoppningen är nu att man under året ska hitta en ny ändamålsenlig tomt lite längre 
från stadskärnan så att planerna kan sättas i verket, för behovet av ett hundstall är förstås lika stort i Göteborgs-
området som i de andra regionerna. 

För den som betraktar de stora aktörerna i Hundsverige utifrån så dyker samma tre namn upp ganska ofta, nämli-
gen Ulf Uddman, Pekka Olson och Bo Edoff, hur kommer det sig?
–Ja, vad gäller Bosse så var det jag som rekryterade honom till Hundstallets styrelse eftersom vi behövde någon 
på plats i Göteborg som kunde sköta kontakterna inför etableringen där. Sedan dess har dock Bosse och hans fru 
flyttat till Stockholm och spenderar dessutom en stor del av året i Spanien så vid årsmötet i våras lämnade han 
Hundstallets styrelse, svarar Ulf.
Bo Edoff har nu ersatts utav Charlie Lejdbrandt som också kommer ur SKK-leden då han är vice ordförande i Västra 
Kennelklubben och även gift med Eva Lejdbrandt som är ledamot i SKK CS och ordförande i Utbildningskommittén.
–Att det ofta blir så att sådana här platser tillsätts med personer ur de egna nätverken skiljer sig inte från hur res-
ten av samhället fungerar och i synnerhet inte heller vad det gäller ideella föreningar. Det är inte precis så att det 

finns en kö utav folk som gärna vill sitta i styrelsen, säger Ulf lite uppgivet.
SKKs kansli är just nu mitt uppe i en flytt till nya lokaler i Rotebro, beläget längs E4:an mellan Stockholm och 
Arlanda, ett uppdrag som Ulf Uddman bad SKK CS om att få förra året då ”Möllan” fick en ny ägare i form utav en 
fastighetsfond. Eftersom SKKs hyreskontrakt löper ut nästa år och Ulf Uddman befarade att man hade en ganska 
besvärlig hyresförhandling framför sig som troligen ändå skulle resultera i en kraftigt höjd hyra valde man att istäl-
let se sig om efter nya lokaler. Utöver den ekonomiska orsaken finns det även flera andra fördelar med att flytta då 
kansliet blivit tämligen trångbott och man har dagliga parkeringsproblem. Att klimatet i Rinkeby också hårdnat 
genom åren och att personalens möjligheter till lunchpromenader med sina hundar har inskränkts av de omdragna 
trafiklederna bidrog ytterligare.
De nya lokalerna ligger bättre placerade för tillresande, det finns nästan obegränsade parkeringsmöjligheter, man 
kommer att ha tillgång till en riktigt stor gräsyta för utomhusaktiviteter i samband med kurser och utbildningar, och 
dessutom finns det både ett litet hotell och ett vandrarhem på mycket nära håll. 
I de nya lokalerna kommer såväl SKKs museum som bibliotek att finnas mer lättillgängligt och det finns bättre 
möteslokaler för ras- och specialklubbarna att dra nytta av vid årsmöten och liknande då man också kommer att ha 
möjlighet att tex. ordna utställningar på den intilliggande gräsytan.

–Lunchpromenaderna för våra hundar kommer nu att gå utefter sjökanten istället för i Rinkeby, en skillnad som 
mellan dag och natt, säger Ulf nöjt.
SKK har som personalförmån att man får ha med sig hund på jobbet och det är också den förmån som persona-
len alltid klassar som nr.1, lunchrestaurant och annat i all ära men det tveklöst viktigaste för vår personal är ändå 
möjligheten att ta med hunden till jobbet. Det är förmodligen en starkt bidragande orsak till att så många blir kvar 
länge här vilket vi kan se vid varje Kennelfullmäktige då det brukar vara flera ur personalen som får Patriotiska 
Sällskapets medalj, vilket man får efter 25 års tjänst. På förra KF var Inger Wigzell, som är matte till de Svenska 
kansli-lapphundarna Nalle och Viran, en av mottagarna efter lång och trogen tjänst på Registreringsavdelningen.

Nordisk Kennel Union, NKU, har nyligen upprättat en hemsida där man kan följa deras arbete och i ljuset av detta 
frågar LAPPHUNDEN om NKU har några planer på att ha någon form av verksamhet eller samarbete vad gäller de 
nordiska raserna och deras fortlevnad?
–I NKUs vetenskapliga grupp finns det ett visst samarbete kring vad som fungerar och vad som inte fungerar ef-
tersom flera av de projekt där man jobbar med små avelsbaser gäller just de nordiska raserna där det sällan finns 
populationer utanför Norden som man kan hämta avelsmaterial ifrån. På stövarsidan har det bland annat diskute-
rats om vi har råd att ha ett tjugotal olika stövarraser i Norden eller om man ska börja sträva efter en nordisk Stö-
vare istället eftersom det finns stövarpopulationer som bara består utav en handfull individer och frågan är om de 
kommer att överleva på egen hand? Det är helt enkelt ett begynnande samarbete och det är också för de nordiska 
raserna som resurser kommer att avsättas. Det finns även olikheter i ländernas registreringssystem där man kom-
mer att försöka att få det att synka bättre. Sen har också rasklubbarna tagit kontakt med varandra över gränserna 
vilket naturligtvis utvecklar samarbetet. Vad gäller NKU i allmänhet så har den nya hemsidan inneburit en större 
öppenhet och det faktum att protokollen numera skrivs på engelska bidrar också eftersom det ger fler möjligheten 

SKKs nya hemvist i Rotebro
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att läsa och ta del av vad som sker. 
Svenska Lapphundklubben genomgår ju just nu en omorganisation och på frågan om SKKs egen omorganisations-
utredning konstaterar Ulf Uddman att det för tillfället är en ”vänta-och-se”-situation där utredningsgruppen nu läm-
nat över sin rapport till SKK CS att ta ställning till och att sen ta med sig de förslag man väljer att gå vidare med till 
Kennelfullmäktige. I dagsläget kan det sägas att det inte kommer att bli någon organisationsförändring eftersom 
man inte fick något stöd för en sådan även om alla tex. är väl medvetna om problemen med att tillsätta alla poster 
i klubbarna. Det här är något man kommer att skicka tillbaka till klubbarna att se över sina egna organisationer för 
att se om det finns förutsättningar att bedriva verksamheterna i den form de är idag och om man får ihop folk till 
det helt enkelt, säger Ulf. Den frågan måste då beslutas och komma ifrån klubben och inte från centralt håll. 
Här passar LAPPHUNDEN på att fråga varför Svenska Lapphundklubben inte kan ha en organisation liknande 
Norska Lapphundklubben som är en årsmötesorganisation där man också begagnar sig utav poströstning? 
–Det här är ett av de förslag som ligger, att man ska bejaka teknikutvecklingen för att underlätta för klubbarna. 
SKK kan till exempel etablera en bokföringsbyrå där klubbarna kan få hjälp med kassörssysslan eftersom det är en 
tjänst som allt fler klubbar väljer att köpa. Andra tjänster som SKK erbjuder är klubbförsäkring och medlemsregis-
terhantering och ett förslag är också att ras- och specialklubbarna ska kunna ha Hundsport som sin medlemstid-
ning, svarar Ulf.
Lapphundklubben är inte på långa vägar den enda klubben där det varit, eller är, bekymmer och SKK CS går nu 

fram till Kennelfullmäktige med ett förslag att förstärka vår verktygslåda med bland annat en möjlighet att kunna 
gå in och förvalta klubbar som temporärt saknar ledning. Vi ser nu flera klubbar där styrelsen kastat in handduken 
på grund utav olika händelser på sociala media, och sociala media är ofta också inblandat vad gäller problemen 
med rekryteringen av förtroendevalda. Det här är något vi ser i hela föreningssverige och är inte unikt för vår 
organisation men det upptar allt mer utav vår arbetstid och är ett problem som ingen ännu hittat någon riktigt bra 
lösning på. SKKs kommitté för medlemsfrågor som var tänkt att hantera frågor av den här typen har inte fått så 
många ärenden som vi kanske trodde och precis som det sas på Kennelfullmäktige sist så kommer kommittéens 
arbete att utvärderas nu till nästa KF.
En oundviklig följdfråga från LAPPHUNDEN blir då om SKK har någon mall eller handlingsplan för hur man hanterar 
sådana här situationer? Svaret från Ulf Uddman blir åter igen att SKK måste fylla på sin verktygslåda med mera 
verktyg för att hantera de här sakerna. Tidigare har man försökt lösa konflikter och andra besvärligheter med att 
samtala och därigenom hitta lösningar, men vi ser ju också att vi kommer i situationer där det kan behövas tving-
ande åtgärder för att bryta negativa spiraler. 
–Så nej, vi har väl ingen färdig mall utan just nu är det ”learning by doing” som gäller, konstaterar Ulf slutligen.

www.hundstallet.se
www.nordic-kennel-union.com    Text: Malin Widlund
       Foto: Anna-Lena Danielsson & SKK/Måns Engelbrektsson

Ulf tillsammans med Nougat Dana och hennes son Vincent Dana
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Att reflektera är att fundera över något, att försöka se saker ur olika perspektiv och att försöka lära av sina erfa-
renheter. Det är några av svaren man får när man googlar ordet ”reflektera”.
Som jag skrev på sid. 2 så har jag varit redaktör för LAPPHUNDEN sedan nr.1 2014. Det har varit en väldigt lärorik tid. 
Jag har lärt mig hantera InDesign, jag har fått bättre kännedom om hur ideella föreningar fungerar och trots att 
det handlar om en hundklubb har jag lärt mig oändligt mycket om den komplexa varelsen människa.
Men det som framför allt skett är att jag fyllts av frågor, där den i särklass vanligaste är:
 –Kan det vara så dj.... svårt? Jag tänkte att ni kanske kan svara på det?

Vi är en liten klubb. Medlemsantalet ligger kring 1200 personer. Svenska Lapphundklubben har funnits sedan 
1963, alltså i 54 år. Jag har ingen aning om hur många redaktörer som sett till att LAPPHUNDEN kommit ut genom 
åren, jag vet bara att jag nu haft det ansvaret i tre och ett halvt år. Om man funderar lite över hur det skulle se ut 
om varje medlem hade den uppgiften i 3 1/2 år....eller förresten det räcker med 1 år var. Var hamnar man då? 
Tja, backar vi i runda slängar 1200 år så kommer vi till år 817. Det är tolv år innan Ansgar kom till Birka och 
kristnade Sverige! Vi kan göra det mycket lättare för oss och se framåt istället och tänka att 10 medlemmar i taget 
hjälps åt att göra tidningen under ett år, då kommer vi att ha kvar LAPPHUNDEN i 120 år. Mer än dubbelt så länge 
som klubben hittills funnits! Varför finns det då ännu ingen som har tagit på sig den uppgiften?

Vad är det primära syftet med att vara med i en ideell förening?
Jag blir inte riktigt klok på den frågan. Jag troddde att det var för att man samlades kring ett gemensamt intresse. 
Och likt ett bi-samhälle organiserar sig för att gemensamt åstadkomma något bra. Helst något bra för alla. I vårt fall 
allra helst också något bra för våra hundar! 

Hur kommer det sig att det är så svårt att bemanna de olika posterna i såväl specialklubben som rasklub-
barna?
Jag vet inte. 
Jag förstår ärligt talat inte ekvationen att vilja ha en klubb, vilja ha en tidning, vilja ha aktiviteter men inte vilja 
betala en medlemsavgift som gör det möjligt för klubben att köpa de tjänster som behövs. När väldigt få vill bidra 
med arbete själva. Hur går det ihop? Vid Riksstämman i Orsa sista helgen i maj närvarade 26 personer, 4 av dessa 
var från SKK. 22 personer är bara 1.8% av medlemmarna! Behöver vi klubbarna då?
I Pekka Olsons ledare i Hundsport nr.6 2017 kan man läsa att det under SKK-paraplyet finns mer än 1000 klubbar med 
mer än 16 000 förtroendeposter som besätts av ungefär 10 000 personer då många är engagerade i mer än en klubb.
”–Det är ni, nya såväl som gamla förtroendevalda, som gör att SKK fungerar. Jag vill hälsa er alla välkomna till 
ett nytt arbetsår.” skriver han vidare. Jag undrar hur många av oss som lite motvilligt åtagit oss poster för att 
klubbarna ska överleva? Personligen har jag i över ett år aviserat att jag har för avsikt att sluta som redaktör, 
vilket jag nu gör. Tanken var då inte att behöva hoppa in som sammankallande i valberedningen för specialklubben, 
för att undvika att vi skulle bli tvugna att hålla ytterligare en Riksstämma. Och vi är många som ställt upp för att 
ingen annan vill eller kan. Är inte det lite bakvänt? Vi ska väl inte ha klubbarna för klubbarnas egen skull utan 
för den verksamhet som borde bedrivas i dem?

Ett av SKKs huvudargument till att specialklubben inte kan vara en årsmötesorganisation med en medlem/en röst 
var att det fanns en överhängande risk att det skulle bli ”polsk riksdag” och bli besvärligt att hitta lokal etc. med så 
mycket folk på årsmötena. Med tanke på den extra Rikstämman i Mora i vintras och Riksstämman i Orsa nu senast 
så tror jag inte att den oron är helt befogad. Vad tror ni? Med hjälp av ”teknikens under” eller poströster skulle 
säkert sådana situationer också gå att lösa om de uppstod.
Den nya organisationen vi nu fått innefattar tre rasklubbar med årsmöten och en medlem/en röst-systemet, men 
vad avser specialklubben så är det fortfarande ett delegatsystem med 3-5 delegater per rasklubb som gäller.
I praktiken betyder det att stora organiserade grupper medlemmar kan bli helt dominerande. Men jag har hört från 
initierat håll att det då kan avhjälpas med att man anmäler släktingar, vänner, valpköpare och vilka man än kan få 
med sig som medlemmar och åker till årsmötet och ”gör en kupp”! Så nu vet ni det.
Förklara för mig hur det ska få fler och yngre medlemmar att engagera sig i våra klubbar?

En del i att hitta, och behålla, förtroendevalda i våra klubbar är att alla håller sig till de regelverk som finns men 
också någon slags god ton. Alla som har ett gemensamt intresse behöver inte per automatik också ha en person-
kemi som går ihop, men om man håller sig till sakfrågorna och fullföljer sin del av arbetet borde det fungera ändå. 
Inte sant?

Redaktörens reflektioner
Som förtroendevald i en förening 
har man ett ansvar för sitt om-
råde inom föreningen. Det är en 
roll, ett arbete man utför. 
I de sammanhangen får man inte 
sätta egen vinning i första hand. 
Man ska heller inte behöva utstå 
personliga, många gånger i sak 
ogrundade, påhopp till följd utav 
sitt engagemang. I intervjun med 
Ulf Uddman tar han upp bekym-
ren med sociala medier, något 
som jag också vet har ställt till 
mycket elände för Lapphund-
klubbens styrelse med flera.

När förtroendevalda inte håller sig inom de ramar som finns utan ständigt utnyttjar svagheterna i systemet, 
väl medvetna om att det går att komma undan med det mesta, bör kanske systemet ses över. Vad tycker ni?
Det kan väl ändå inte vara rimligt att en massa tid som skulle läggas på klubbens egentliga verksamhetsom-
råde - hundarna - ska gå åt till att försöka reda ut situationer som uppkommit till följd av egenmäktigt förfa-
rande och diverse påhopp?

Att sen SKKs regelverk ännu inte klarar av att hantera ärenden utav det här slaget utan det bästa de kan erbjuda 
är en audiens hos VD tillsammans med Föreningskommitténs ordförande, där de unisont ber den utsatta om ursäkt 
kan omöjligt vara ett vettigt utnyttjande av deras och den drabbades tid. Eller hur? Hur tillmötesgående och vän-
ligt det än är. För att kunna få en kontinuitet i klubbarnas arbete och kunna behålla eller locka till sig personer som 
kan tänka sig att arbeta ideellt tror jag att det är nödvändigt att organisationen kan skydda sina förtroendevalda. 
Gör man inte det visar man väl bara att det är okej att hoppa på andra medlemmar och förtroendevalda och 
att bete sig lite som man själv vill?

Jag har otaliga gånger skrivit om min oro för Svensk lapphunds fortsatta existens och att det behövs en samord-
ning och en plan för hur vi ska kunna förvalta rasen på bästa sätt för kommande generationer. 
Då bör väl det naturliga vara att de instanser som bär rasansvaret och sköter registreringen av hundarna, 
också är de som organiserar och leder det arbetet? 
Om alla som har ett intresse för rasen samlas i den nybildade Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund - SRSL - 
och på ett föreningstekniskt korrekt vis arbetar tillsammans mot det gemensamma målet att bevara rasen, bör vi 
med tiden förhoppningsvis uppnå det. 
Att flytta ut den verksamheten från den officiella klubben till olika konkurrerande grupper och sammanslut-
ningar på nätet kan inte vara den för rasen mest gynnsamma vägen att gå, eller hur?

I det här sammanhanget vill jag nu också passa på att klargöra att det så kallade ”Ryssprojektet” redan från start 
bara har gått ut på att ta reda på om det finns ett släktskap mellan Svensk lapphund och Nenets laika och om 
Nenets laika kan vara ett tänkbart alternativ för inkorsning för att öka den genetiska bredden hos vår ras.
Inget annat. När vi har resultaten kommer de naturligtvis att offentliggöras och sen är det upp till SKK, SLK och 
SRSL att använda den informationen på det sätt de anser bäst. Det är trots allt hos dem rasansvaret ligger!

För rasens skull valde jag även att, utöver ”Ryssprojektet, hjälpa till att göra tidningen en tid men nu lämnar jag över 
den stafettpinnen till någon annan. Att hamna i valberedningen var inte min plan, men så blev det - kanske mest för 
att ingen annan ville. Hur det kommer att gå för oss återstår att se. Men det kan väl inte vara så dj.... svårt?! ;) 
Det ska i alla fall bli trevligt att jobba ihop med Britt och Mimmi! Vi tar redan nu tacksamt emot förslag på perso-
ner som är villiga att arbeta för våra raser i framtiden! Om någon av er läsare har några svar på, eller funderingar 
kring, alla mina frågor och reflektioner får ni gärna höra av er! Ni som vill komma i kontakt med mig av de här 
anledningarna(eller någon annan) når mig fortsättningsvis på: info.adtji@gmail.com

   Tusen tack för all den positiva respons jag fått under de här åren! Vi hörs och ses!  

         Malin Widlund, snart f.d. redaktör
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En träningsgrupp bestående av sju 
Lapska Vallhundar tränar regelbundet 
varje vecka räddningssök tillsammans. 
Omväxlande utomhus och inomhus, be-
roende på årstid. En vardagkväll i mars 
2017 tränade fyra Lapska tikar och två 
hanar tillsammans  på en avdelning i ett 
nerlagt sjukhus under ombyggnad. Alla 
kan inte komma alltid, då livet konstigt 
nog består även av annat än hunderiet.
Denna kväll bands hundarna upp i två 
tomma rum, i väntan på att få söka 

”försvunna människor” i alla rum och 
korridorer, som erbjuder fler gömställen 
än man kan tro, när man ser de tomma 
rummen. Vad binder man upp hundarna 
i när rummet är kliniskt rent på möbler? 
Jo, i elementinfästningar och rör. En 
jacka fungerar bra som liggplats.

Larry är utbildad tjänstehundinstruktör 
i räddningssök och han brukar kunna 
ha många idéer när det gäller träning. 
Så även denna kväll! En miljöbana 
förslog han överaskande, trots frånva-
ron av inredning i de många tomma 
rummen och korridorerna. Det gäller 
att ha fantasi och att se möjligheterna 
i stället för omöjligheterna! Larry är 
dessutom känd även i våra grannländer, 
som den som drar iväg med hundar och 
förare på miljöbanor i alla tänkbara 
sammanhang. På läger, på kurser och 
på träningar. En miljöbana fungerar så 
att hundar och förare utför en avanserad 
”Följa John” med Larry (eller annan 
kompetent ledare) i täten, över under 
och igenom diverse hinder längs vägen. 
Med vissa inslag av parcour, för hundar 
med förare. Här ingår inte bara att ta sig 
från punkt A till punkt B via lite olika 
hinder. På Larrys miljöbanor ingår även 
hantering av hundarna på olika sätt 
och transport av hundarna på mer eller 
mindre möjliga/omöjliga sätt. De flesta 
både två- och fyrbenta klarar väsentligt 
mycket mer än man tror härvidlag. För 
en hund som skall utbildas till rädd-
ningshund är det ett måste att den, samt 
dess förare, kan ta sig fram på besvär-
liga ställen tillsammans och att hunden 
låter sig hanteras av okända och i ovana 
situationer. Den här träningskvällen fick 
gruppen order om att hålla ihop hela ti-
den och Modji lånades ut till en hundlös 

medföljande husse. Veteranen Násti i den egna familjen fick hoppa 
över denna övning och vilade sig i form för en egen uppgift efteråt.

Gruppens första uppgift blev att den skulle ta sig från ett rum, via 
korridoren till ett annat rum, utan att nudda golvet! Medförande 
hundarna! Gruppen kom snabbt på en lösning tillsammans och 
häktade av en smal garderobsdörr som lades på golvet. Den kom-
pletterades sedan med jackor för att utgöra en landgång mellan de 
två rummen. En förare kröp sedan omkring på golvet och fördelade 
jackorna på lämpligt avstånd från varandra, för att gruppen skulle 
nå fram. En hundförare hittade då små rullar med smala tapetrester, 
som lades ut i stället för jackorna. Vips fanns en smal stig att gå 

på och alla kunde vandra vidare med sina hundar i famnen eller 
över axlarna. Bara för att beordras tillbaka och att plocka upp alla 
föremål, så att det åter blev tomt på golvet! Kul! Här måste man 
tänka till för att få alla hundar tillbaka, samt dörr och tapetrem-
sor. Larry stressade så gärna på för att försvåra och göra det lite 
realistiskt. Gruppen leddes sedan vidare i sin ”Följajohnlek” och 
kom till köket. Där fanns en öppen serveringslucka mellan köket 
och matsalen och genom den skulle alla hundarna lyftas. För att bli 
mottagna på andra sidan av någon annan hunds förare. Som sedan 
lämnade tillbaka hunden till sin egen förare. Som bussigt nog slapp 
krypa genom serveringsluckan, utan fick gå genom den intillig-
gande dörröppningen till matsalen från köket. 

Nästa uppgift för gruppen blev att på ett kvarlämnat sängbord på 
hjul, med lampan ännu sittande fast i kanten, köra hundarna en 
och en genom en korridor. Föraren måste hela tiden hålla i bordet, 
tillsammans med de två ”bordförarna”, varför endast en hand blev 
över för att hålla i hunden, som färdades på det lilla bordet på en 
liten bit hundfäll. Hundarna lämnades sedan uppbundna i en kor-
ridor. Alla hundarna klarade övningarna galant! 
Under fullständig tystnad.
Efter denna ”miljöbana” fick hun-
darna varsina frisök på avdelningen, 
med 2-3 figuranter gömda utspritt på 
hela avdelningen. De gjorde alla bra 
ifrån sig på sina frisök och fick verk-
ligen jobba hårt på vissa vittringar, 
för att lokalisera vittringskällorna. I 
skåp, bakom dörrar snedställda i hörn 
och bakom ett gytter av undanställda 
diskbänkar fanns det människor att 
hitta och var de var gömda visste inte 
förarna.
Nu var det dags även för Násti, några 
få veckor före sin fjortonårsdag, att få 
ha lite roligt! För att undvika halko-
lyckor på de aningen hala golven, när 
Násti inte begriper sin ålder och öser 
på i full fart i sökarbetet, begränsades 
hon genom att få ett kopplat sök. 
Násti fick söka rätt på tre ”försvunna” 
personer, gömda på för föraren Larry 
okända ställen. Násti älskar ännu sök-

arbetet, trots att det är tio år sedan hon blev certifierad räddnings-
hund och hon var på hugget! Även den person som var gömd i ett 
mycket mörkt hörn av ett mörkt rum hittade hon fint. Precis som 
gamla människor, behöver gamla hundar få använda både kroppen 
och knoppen för att inte åldras för fort och i förtid. Räddningssök-
träningen och de timslånga skogspromenaderna håller Násti i form. 
Pensionärsgympa och korsord/sudoko för äldre hundar. Det är 
härligt att se hennes glädje när hon får jobba! Även om träningen 
nu är åldersanpassad.

Det här är ett exempel på hur en grupp med flera Lapska Vallhun-
dar tränar/roar sig regelbundet tillsammans. Räddningssök kan 

man träna som en rolig träningsform helt allmänt! Man måste 
inte gå kurs och utbilda hunden till certifierad räddningshund för 
att hålla på med detta. Ett fåtal kurser hålls och sällan (det styrs 
av MSB) och ett fåtal hundar klarar sig till slutprovet och klarar 
certifieringen. Många hundar kan däremot träna räddningssök som 
en träningsform bland andra. För den som gillar att tävla med sin 
hund finns möjligheter även för icke certifierade räddningshundar 
att tävla i IPO-R.

Vi har nu utbildat och tränat räddningshundar kontinuerligt sedan 
Gázzi blev den första Lapska Vallhunden som certifierades som 
räddningshund i Sverige 2001. Hennes dotter, son och dotterdotter 
gick i hennes spår och blev certifierade räddningshundar. Hennes 
dotterdotterdotter Aili tränas i räddningssök med lyckat resultat, 
men får inte gå kurs då hennes husse och matte anses för gamla för 
att gå räddningskurs. 
Men tränar räddning fortsätter vi med för att det är så himla roligt! 
Med både Gázzis dotter Násti, Nástidottern Modji och Modjidot-
tern Aili.

 Text & foto: Marianne Neidhardt och Larry Aletorn

RÄDDNINGSSÖKTRÄNING INOMHUS MED ETT GÄNG LAPSKA VALLHUNDAR
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Det finns många sätt att vänja hundarna vid olika situationer, 
lyfta dem genom en gammal serveringslucka, låta dem åka på 
ett skakigt sängbord eller gå på lite obehagliga underlag som 
tex. en diskbänk. 
Hundarna som deltog den här gången var:

Násti - Gátchis Gaz-Násti. Förare Larry.
Modji - Gátchis Nástitös-Modji. Förare för kvällen,Thomas.
Aili - Gátchis Bargi Aili. Förare Marianne.
Lime - Gátchis Átjájuoksa Aiko. Förare Janne.
Stella - Rävrackans Lumi Prinsessa. Förare Johan.
Kirou - Kaitiks Hutkái. Förare Anne.
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DEL 2 OM HÖFTLEDSDYSPLASI

Röntgen av hundars höftleder har en lång tradition i 
Sverige. Redan i slutet av 1970-talet infördes det första 
hälsoprogrammet för schäfer och snart följde krav på fria 
höftleder inom flera raser. Från att tidigare har avlästs 
enligt en svensk modell som till stor del liknade det så 
kallade FCI-systemet förändrades avläsningsrutinerna 
år 2000 efter ett beslut av Kennelfullmäktige, Svenska 
Kennelklubbens högsta beslutande organ. Det innebar 

att man helt övergick till det så kallade FCI-systemet för 
att nå en större internationell harmonisering. 

– Den tidigare modellen hade stora likheter med 
FCI-systemet och skillnaden mot dagens avläsning är inte 
så stor. Dock tillät den en viss anpassning till olika hund-
raser och åldrar, och det blev lite turbulent under de första 
år det nya systemet infördes, berättar Kerstin Hansson, 
som tillsammans med Jessica Ingman och Annie Liman 

OM HÖFTLEDSDYSPLASI DEL 2
Röntgen och avläsning

Svenska Kennelklubbens hälsoprogram avseende höftleder bygger på en väl etablerad 
screeningsverksamhet. Röntgen av höftleder sker på ett flertal veterinärkliniker 
och djursjukhus landet runt medan avläsning av röntgenbilderna och gradering av 
hundarnas HD-status utförs av SKK centralt.

All avläsning av röntgenbilder 
på höftleder utförs centralt 
på Svenska Kennelklubbens 
kansli av personer med 
specialistkompetens.
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ansvarar för de ca 14 000 stycken höftledsavläsningar 
som SKK gör varje år. Bland annat så finns inom FCI-
systemet två benämningar på normala höftleder (grad A 
och B). Tidigare användes ibland graderingen ”utmärkta 
höftleder” vilket inte ska översättas till grad A eftersom 
den benämningen inte användes för alla raser och sattes 
i relation till höftleder inom den specifika rasen. Inom 
FCI-systemet använder man även den så kallade Nor-
bergs vinkel vilken är ett av flera kriterier men som har 
betydligt mindre påverkan än vad många tror.

Det nuvarande systemet för röntgenavläsning används 
i de flesta länder som är anslutna till den internationella 
kennelorganisationen FCI. Det passar väl för screening 
(massundersökning) av den omfattning det handlar om. 
I t ex USA används bland annat PennHIP, en modell som 
fokuserar på slapphet i lederna och som fordrar att rönt-
genbilderna tas av särskilt utbildade kliniker samt sänds 
till USA för avläsning av särskilt utbildade personer. Det 
gör det svårt att använda modellen för en brett upplagd 
undersökning av ett stort antal hundar.

I Sverige kan man få sin hund höftledsröntgad i stort 
sett oavsett var man bor i landet. De flesta veterinär-
kliniker och alla djursjukhus utför idag undersökningen. 
Samtliga bilder skickas till SKK för central avläsning 
som utförs av någon av de tre kontrakterade avläsarna. 
Detta ger en enhetlig bedömning med hög och jämn 
kvalitetsnivå, utförd av personer med avancerad utbild-
ning inom området. Den enskilde veterinären kan ofta 
känna igen när det finns en tydlig förändring i höftleden 
med till exempel dålig passform mellan höftledskula 
och höftledsskål men HD tar sig många uttryck och 
fordrar expertkunnande för att klassificeras korrekt. 
Ibland hör man hundägare uttrycka sin besvikelse över 
HD-resultatet eftersom ”min veterinär sa att allt såg bra 
ut” men en veterinär som är van att bedöma halta hundar 
kan ha en helt annan referensram för vad som är normalt. 
Man kan också ha menat att själva bilden var bra tagen.

Ytterligare en komponent som bidragit till den höga 
siffran röntgade hundar i Sverige är det krav på offentlig-
het som finns för att en höftled ska läsas av och föras in 
i SKKs databas. I samband med att hunden genomgår 
undersökningen får ägaren underteckna ett avtal som 
medger publicering av resultatet. I USA och många andra 
länder utanför Norden kan djurägaren själv bestämma 
om resultatet ska offentliggöras eller inte. Detta gör na-
turligtvis att det finns ett mörkertal avseende sämre resul-
tat. Betydligt färre hundar kommer också till röntgen.

– Att många individer röntgas och att resultaten, 
oavsett hur bra eller dåliga de är, finns att ta del av för 
den som är intresserad, är en viktig anledning till de 
framgångar vi har haft i arbetet för bättre höftleder, säger 
Jessica Ingman. 

Så går en avläsning till
Medan röntgenfotograferingen görs ute på landets alla 
kliniker kommer alltså samtliga bilder till SKK centralt 
för avläsning. Tidigare skickades röntgenbilderna med 
post till SKK, numera sker det till största delen digitalt. 
Innan bilderna når avläsarna passerar de SKKs avdelning 
för avel och hälsa där personalen kontrollerar det for-
mella, som att registrerings- och chipnummer stämmer, 
att bildmärkningen är rätt, med mera. 

Det första en avläsare gör är att förvissa sig om att 
röntgenbilden håller en tillräckligt hög teknisk kvalitet. 
Bilden får inte vara otydlig med kornigt utseende eller ha 
suddiga benkonturer. Det är också viktigt att hunden har 
rätt position och att samtliga referenspunkter finns med. 
Hundar som till exempel ligger med bäckenet roterat eller 
bakbenen i felaktig position, precis som tekniskt dåliga 
bilder, returneras till veterinärkliniken som får kalla djur-
ägaren till ny röntgen. Feltagna röntgenbilder är ibland 

ett problem och från SKKs håll har man lagt resurser på 
att utbilda veterinärklinikerna. För åtta år sedan arrang-
erades en föreläsningsturné genom landet i syfte att öka 
jämnheten och kvaliteten hos röntgen undersökningen 
genom större kunskap hos den röntgande personalen. 
Ändå är det flera bilder varje dag som går i retur. SKK 
tillhandahåller sedan en tid ytterligare resurser i form 
av ett utbildningsmaterial om HD för veterinärer och 
klinikpersonal som bland annat innehåller anvisningar 
för hur man tar en korrekt bild.

Med röntgenbilden framför sig på dataskärmen 
studerar avläsaren ledskålens djup och form men också 
ledspringan mellan skål och ledkula.

– Vi tittar på passformen, det vill säga hur väl ledskål 
och ledkula passar ihop, berättar Kerstin. Vi tittar på 
ledkulans position i ledskålen, på ledskålens form och 
dess främre och yttre kant. Norbergs vinkel är ett stöd och 
en hjälp för att få ett indirekt mått på eventuell slapphet 
eller grundhet i leden. Eftersom flera olika kriterier vägs 
samman vid bedömningen är Norbergs vinkel inte en-
samt avgörande och den mäts därför inte på alla individer. 
Vi kontrollerar också om det finns några benpålagringar 
runt leden, dessa noteras separat. Pålagringar uppstår 
som en följd av en inflammation i leden som när det 
gäller HD har sin grund i en led som inte har en bra 
passform och/eller stabilitet. I FCI-anvisningarna står det 
uttryckligen att en hund med benpålagringar aldrig kan 
få ett friande resultat. Det här gör att man inte ska vänta 
med att HD-röntga sin hund tills den är medelålders eller 
äldre då benpålagringar vid den åldern kan ha uppstått till 
följd av annat än HD, såsom till exempel hård belastning 
av lederna.

Sedering obligatorisk
Alla hundar sederas vid HD-röntgen vilket innebär att de 
får ett muskelavslappnande preparat. Det görs för att de 
inte ska ha kvar någon muskelspänning och en eventuell 
slapphet i leden ska synas. Syftet är ju inte heller att kon-
trollera musklernas inverkan på lederna. Väl utvecklad 
muskulatur runt lederna är generellt bra för hunden men 
ibland blandar man ihop det med att själva dysplasin blir 
bättre av att hunden har mer muskler. Sederingen görs 
även av arbetsmiljöhänsyn. Man vill undvika att behöva 
ta alltför många bilder och riskera att exponera personer 
som befinner sig i röntgenrummet för mer strålning än 
nödvändigt.

– Ibland är hundägare oroliga för att de själva har hållit 
i hundens ben vid röntgen och att de då har gjort något fel 
som i sin tur gett hunden ett dåligt resultat, säger Kerstin. 
Men vi tittar inte på vem som håller i hunden. Antingen 
är bilden så bra att den går att avläsa eller inte och i det 
senare fallet skickas den tillbaka. Vid avläsningen tar vi 
inte heller någon hänsyn till vilket preparat hunden har 
sederats med. Den informationen kan dock användas i 
andra sammanhang för att avgöra hur avläsningsresultat 
ska tolkas och nyttjas i avelsarbetet. Om det är uppenbart 
att en hund är otillräckligt sederad kan vi returnera 
bilden.

En hund får alltid sin HD-status efter den sämsta 
höften. Om den till exempel har A på ena höften och D 
på den andra kommer det att synas i röntgencertifikatet 
men i SKKs databas får den bara D.

– Avsikten är ju att upptäcka förändringen, inte att 
dölja den, säger Jessica. Röntgen görs för att se vilka 
individer som har HD, även om det bara är på den ena 
höften.

Svårast för avläsarna är de hundar som balanserar 
mellan grad B och C. Det är vid sådana tillfällen som 
man kan ha nytta av att mäta Norbergs vinkel. Det här är 
också de fallen där det är extra noga med hur hunden är 
positionerad när bilden tas.
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Här följer andra delen i en artikelserie om HD ur Hundsport Special som vi fått från SKK.
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Screening ett avelsverktyg
Oavsett hundras har en hundhöft alltid samma anato-
miska komponenter. Däremot kan de omöjligt ha samma 
utseende, det är lätt att förstå bara man jämför olika rasers 
exteriör. Den intressanta frågan är om det finns ett hälso-
problem i rasen som kan kopplas till höftens utformning. 
Här menar Kerstin och Jessica att inblandade parter som 
hundägare, uppfödare och rasklubb måste fundera på vad 
man ska ha informationen från höftledsröntgen till, om 
man väljer att undersöka rasen. I sammanhanget är SKKs 
avläsare ett verktyg som förmedlar vad de ser i fråga om 
ledens utformning, inget övrigt. De gör inga uttalanden 
om hur aveln ska se ut eller gå till, det är andras ansvar. I 
de raser där man önskar att inrikta sig på en förändring 
är det särskilt viktigt att röntga många individer för att 
få en tydlig bild av rasens HD-kvalitet/status och för att 
verktyget HD-screening ska bli användbart i avelsarbetet.

– Det är inte upp till oss att avgöra vad som ska ske 
inom en ras, förklarar Jessica. Här är det viktigt för 
klubb och uppfödare att undersöka utfallet av eventuella 
kliniska besvär – blir hundarna dåliga av orsaker som kan 
härledas till HD? – ja, då får man agera utifrån det.

I förra avsnittet om HD (Hundsport Special 2-2016) 
avhandlades bland annat kliniska symptom på HD. 
Också Kerstin och Jessica menar att det är förhållandevis 
vanligt att en djurägare inte ser om en hund har ont, sär-
skilt inte om den är dubbelsidigt halt. Ett problem menar 
de är att symptomen ofta kommer smygande.

– Man ska komma ihåg att SKKs hälsoprogram och 
screeningverksamhet är ett avelsverktyg, inte en metod 
för klinisk diagnosticering, säger Kerstin. Vi läser inte av 
röntgenbilder för att förutspå en hunds kliniska framtid. 
Statistik visar dock att hundar med D- och E-höfter 
löper större risk att få besvär av sin HD. En hund med 
C, lindrig HD, kan få ont men också leva helt besvärsfri.  
Vårt utlåtande är istället en information som bör ligga till 
grund vid en bedömning av lämpligheten för avel ifråga 
om just den här egenskapen. 

Omröntgen
Inom de nordiska länderna går det att röntga om sin 
hund, i Sverige tidigast 6 månader efter första röntgentill-
fället. Bilderna bedöms av den av avläsarna som tjänstgör 
den aktuella dagen och avläsaren kan inte se vem som 
gjorde den tidigare bedömningen om bilderna är insända 
digitalt. 

– Tidigare gjordes en omröntgen främst vid anmärk-
ning om slappa leder och ägaren hoppades då få ett annat 
resultat, säger Kerstin. Vid en omröntgen tittar avläsaren 
på alla bilder som tagits eftersom det är samma hund på 
bilderna. Slapphet är en av de viktigaste indikationerna 
på att hunden har HD och betyder att höftledskulan är 
rörlig i förhållande till ledskålen, ibland kan kulan ligga 
längre in i skålen, ibland längre ut ur skålen. Därför kan 
ibland slappheten synas olika mycket på olika röntgen-
bilder. Av den anledningen är det viktigt att hunden är 
fullständigt muskelavslappnad vid röntgentillfället och 
det är också anledningen till FCIs regel om att den bild 
som visar mest slapphet ska ligga till grund för bedöm-
ningen. Det här kan ibland ge upphov till frågor om 
hunden har röntgats på olika kliniker och den som tittar 
på bilderna inte vet hur höftlederna ser ut på de tidigare 
bilderna.

Överklagan
Överklagan av en röntgendiagnos kan ske skriftligen till 
SKK och röntgenbilderna bedöms då av avläsare från våra 
grannländer i den så kallade Nordiska Röntgenpanelen, 
på samma vis som de svenska avläsarna bedömer röntgen-
bilder i Nordiska Röntgenpanelen när en hundägare i 

Bland de flitigast röntgade 
hundraserna är labrador 
retriever, golden retriever och 
tysk schäferhund.
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något annat nordiskt land gör en överklagan till panelen. 
Överklagande är avgiftsbelagt men avgiften återbetalas 
om diagnosen ändras till det bättre. Antalet överklagans-
ärenden i Sverige har ökat de senaste åren och ligger nu 
på en nivå som är jämförbar med övriga Norden. Under 
2015 överklagades 34 st svenska HD-röntgenärenden 
till Nordiska Röntgenpanelen varav sex ledde till en 
förändrad diagnos. Antalet genomförda HD-avläsningar 
i Sverige var under samma år 14 598 stycken. Resultatet 
av en överklagan är slutgiltigt, det är alltså inte möjligt att 
röntga om hunden på nytt när en överklagan är gjord.

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen är omfattande när det handlar om 
höftledsröntgen och sker såväl inom Sverige som i den 
Nordiska Röntgenpanelen.

SKKs kansli ställer samman statistik och gör utvär-
deringar av avläsarnas resultat årligen. Det visar sig att 

överensstämmelsen mellan SKKs tre avläsare är mycket 
hög. De nordiska röntgenavläsarna träffas två gånger om 
året. Inför varje möte cirkuleras ett antal röntgenbilder 
på olika raser och varje land gör en bedömning. Bilderna 
diskuteras sedan gemensamt på mötet. Det händer också 
att man inför mötestillfällena gör kalibreringsövningar 
för enskilda raser. Även särskilt intressanta röntgenbilder, 
eller om någon hund fått olika bedömning av de olika 
länderna i Nordiska Röntgenpanelen, kan tas upp för 
diskussion vid panelens möten. Ibland uppstår frågor 
av kanslikaraktär som även de i möjligaste mån likriktas 
inom de olika nordiska länderna.

Fotnot: FCI – Fédération Internationale Cynologique, en 
internationell sammanslutning av kennelklubbar från 
flera länder.

Finns det HD, i betydelsen HD-avläsningsresultat som 
visar på grava former av förändringar, hos alla hund-
raser?

– Det är svårt att säga eftersom inte alla raser röntgas. 
Det finns på relativt många, och på några kan ju 
frekvensen vara okänd i och med att få hundar röntgas. 
Anledningen till att man en gång i tiden började röntga 
höftleder var ju att man ville minska förekomsten av grav 
HD som gör hundar kliniskt sjuka, det vill säga halta och 
att man hade insett att det finns genetiska faktorer som 
man kan påverka genom selektion i avelsarbetet.

Är det inte så att det är en schäferhöft som är idealet och 
allt som avviker från den får en anmärkning?

– Nej, så är det definitivt inte! Det finns ingen ideal ras. 
I den allra första sammanställningen som gjordes av FCIs 
Vetenskapliga kommitté 1983 står det skrivet att be-
dömningskriterierna ska användas för alla raser. Den här 
missuppfattningen kommer sig troligen av att schäfern 
var en av de första raserna där man uppmärksammade 
HD-problematiken och följaktligen röntgade många 
hundar. 

Men det här med slappa leder, vad är det egentligen?
– En slapp led innebär att ledkulan kan glida ur 

ledskålen och sedan pressas in igen. Den amerikanska 
PennHIP-modellen för undersökning av höftleder foku-
serar på slappa leder. PennHIP har visat att hundar med 
högt värde för slappa leder har en ökad risk att utveckla 
artros och kliniska symptom. 

– En C-höft på grund av slapphet är inte ett dugg 
bättre än en höftled som bedöms som C på grund av 
att den är grund eller har dålig passform. Slappheten är 
lömskare eftersom den till viss del kan gömma sig. Men 
en slapp led är inte normal – det är en felaktig utveckling 
och alltså HD.

Om man röntgar om en slapp led kan det väl bli ett bättre 
resultat?

– Tidigare sa man ibland om en hund med slappa 
leder att den kunde röntgas om och kanske få ett bättre 

Frågor om HD-avläsning till Kerstin och Jessica:
resultat. Problemet är att just vid slappa leder kan bilden 
variera till exempel utifrån hur avspänd hunden är och 
hur muskulaturen ser ut, kort sagt utifrån situationen. 
Kroppen kan också försvara sig mot slappheten genom 
att strama åt ledkapseln så just vid slappa leder kan 
bilderna variera både vid ett och samma röntgentillfälle 
men också mellan olika röntgentillfällen. Röntgenbilden 
är ju bara ett foto, en bild. En led ska inte gå att rubba ut 
och in i position utöver den naturliga rörelseförmågan 
som behövs för funktion. Att med alla medel försöka få 
till en bild där kulan ligger i skålen på en slapp led kan 
vara kontra produktivt för arbetet med att minska före-
komsten av HD. Det är också en anledning till att man 
vid omröntgen ska gradera efter den bild som visar mest 
slapphet. När man röntgar på en klinik ser veterinären 
på plats endast sin bild som kanske inte visar något trots 
att slappheten syns mycket tydligt på en tidigare bild.  
Detta är också orsaken till att man vill att alla tekniskt 
bra bilder som tas vid ett röntgentillfälle ska skickas in för 
avläsning. Att välja bort en bild som påvisar slapphet kan 
resultera i en felaktig uppfattning av hundens HD-status 
och i förlängningen, om hunden eller dess nära släktingar 
används i avel, leda till att det föds valpar som får smärta 
och hälta på grund av sin HD. Det har ibland spekulerats 
i om tikars löpning har någon påverkan på slapphet men 
den lilla forskning som är gjord visar ingen skillnad på 
bilder som är tagna under olika faser av ett löp respektive 
mellan löp.

”Jag har fött upp tio valpkullar, jag kan se att det inte är 
något fel på min hunds höfter!”

– Många uppfödare har lärt sig en hel del och ingen 
ska ta ifrån dem deras erfarenhet. Men i jämförelse med 
vår erfarenhet och avläsning av 14 000-15 000 bilder om 
året har de flesta visserligen sett många bilder, men inte 
tillräckligt många för att göra en bedömning enligt FCIs 
kriterier.

Slappheten 
är lömskare 
eftersom den 

till viss del kan 
gömma sig. Men 
en slapp led är 
inte normal – 

det är en felaktig 
utveckling och 

alltså HD.
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LÄS MER!

På webbsidan skk.se kan du hitta mer informa-
tion samt i broschyren ”Röntgen av leder hos 
hund” som går att ladda hem. Här beskrivs vad 
som krävs för att en hund ska kunna röntgas 
och avläsas officiellt men också regler för om-
röntgen och överklagan.

Efter ett beslut vid Kennelfullmäktiga i början 
av 2000-talet har Svenska Kennelklubben tre 
röntgenavläsare. Detta var en nödvändig ut-
veckling då den tidigare modellen med endast 
en kontrakterad avläsare befanns vara ett alltför 
sårbart system. Idag läses röntgenbilderna av:

Kerstin Hansson, veterinär med svensk, 
brittisk och europeisk specialistkompetens i 
bilddiagnostik, ett ämne som hon har över 30 
års praktisk erfarenhet av. Hon har doktorerat 
i ämnet och är docent. Kerstin har haft en god 

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération 
Cynologique Internationale (FCI).

> A  normala höftleder grad A
> B  normala höftleder grad B
> C  lindrig dysplasi
> D  måttlig dysplasi
> E  höggradig dysplasi

inblick i SKKs HD-avläsning sedan 1992, 
bland annat har hon fungerat som vikarie för 
tidigare avläsare och har arbetat tillsammans 
med Lars Audell och Håkan Kasström, SKKs 
tidigare avläsare. Kerstin arbetar i Uppsala 
och är universitetslektor i bilddiagnostik på 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med ansvar 
för undervisning och forskning inom ämnet. 
Tillsammans med Jessica föreläser hon om HD 
för veterinär- och djursjukskötarstuderande. 

Jessica Ingman, också hon veterinär med 

svensk specialistkompetens i bilddiagnostik. 
Därtill har hon genomgått den europeiska 
specialistutbildningen i bilddiagnostik. Hon 
arbetar på Universitetsdjursjukhuset vid SLU 
i Uppsala där hon enbart sysslar med bilddiag-
nostik. År 2006 började hon läsa röntgenbilder 
för SKK under ledning av Kerstin Hansson 
och Håkan Kasström.

Annie Liman, veterinär och avläsare av 
röntgenbilder för Finska Kennelklubben 
sedan 1995. Annie har utbildats av professor 
Saki Paatsama som tillsammans med den 
tyske professorn Wilhelm Brass skapade FCI-
avläsningssystemet.  Sedan 2006 läser Annie 
även röntgenbilder för SKK. Av nu aktiva 
avläsare är Annie Liman troligen den i världen 
som har läst flest röntgenbilder av alla.

SKKs röntgenavläsare fr v Kerstin Hansson, Jessica Ingman och Annie Liman. 
Foto Måns Engelbrektsson

Ovanstående graderingar avser screeningresultat till skillnad mot 
kliniska problem på grund av HD. Ibland används ordet HD utan att 
man uppger huruvida det är frågan om screeningsresultat eller hundens 
kliniska status. Exempelvis kan meningen ”min hund har HD” antingen 
betyda att den fått ett screeningsresultat som inte är A eller B, eller att 
den är halt eller har andra problem med sina höfter. I sådana fall måste 
man vara noga med att ta reda på vilken av definitionerna som avses i det 
aktuella sammanhanget.

Detta är den andra delen i Hundsport Specials 
serie om HD. Den tredje och sista delen som 
kommer i nästa nummer tar upp HD ur ett 
avelsperspektiv.

Exempel på höftleder, olika gradering: Från vänster – Grad A; Grad C – grunda leder; Grad C – slappa = subluxerande leder; Grad E.

SVENSKA KENNELKLUBBENS RÖNTGENAVLÄSARE

SÅ HÄR GRADERAS HÖFTLEDER
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Tassar vidare. 
Det här är vårt sista lilla bidrag till tidningen på ett tag. 
Det har varit kul att få vara med i Sveriges finaste rastidning men nu lämnar vi en blank sida för någon annan 
att fylla i. Vill du fylla i? Skicka in! 
Vi har underbara raser och trots allt som händer i och runt klubben så vill jag påminna om vad som är det vik-
tigaste – våra älskade hundar! Nu i sommar fyller min Finn fyra år och aldrig hade jag kunnat tro att jag skulle 
träffa och lära känna så många härliga människor i och utanför Sverige som har en lappis. 
Att mitt hundägarskap skulle föra med sig så många fina saker förutom en hund! 
Alla vi som på något sätt är aktiva inom vår hundras - oavsett vilken det är, tycker jag ska fokusera på att vi har 
en fantastisk gemenskap som vi ska vara rädda om. 
Jag och pojkarna fortsätter som vanligt på vår Instagramsida ”Finnsanna” och där kan ni hitta oss om ni undrar 
vad vi håller på med i framtiden! 
Vi vill också ge redaktörskan Malin en sista tassen upp för ett väl genomfört jobb. Tidningen har varit så fin och 
läsvärd! 

Ha en fantastisk sommar med era fyrbeningar! 
       Anna, Finn & Lumi 
       www.instagram.com/finnsanna 

              Text: Anna Brändström Foto: Anna Åström

Finn&Lumi

ur Hundsport Special nr.3 2016
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PR-KOMMITTÉN
pr@slk.nu
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Din hjälp behövs
Huvudstyrelsen söker personer som är intresserade av att arbeta i tre nya kommittéer i den nya organisatio-
nen. Kommittéernas uppgift är att samordna och möjliggöra arrangerandet av aktiviteter, tävlingar, utställning-
ar och liknande i hela landet. De kommer att administrera ansökningar om sammankomster och vara arrangö-
rer behjälpliga med saker som domare, ekonomi och administriva uppgifter.

Är du intresserad, eller känner någon som skulle vara en tillgång till kommittéerna tveka inte att höra av dig 
till HuS på cs@slk.nu.

Tävlings & Aktivitetskommittén
Stöttar och samordnar samman-
komster så som träningar, täv-

lingar & promenader.

Utställningskommittén
Stöttar utställningsarrangörer och 
hjälper till att samordna utställ-

ningar över landet.

Mediakommittén
Ansvarar för LAPPHUNDEN, hem-
sidor, sociala medier, montrar och 

annan PR.

Sommaren är en härlig tid att ha hund, men se upp för farorna. Picnick-rester, metkrokar, ormbett, fukteksem och förgiftningar 
kan snabbt sätta stopp för friden.

Ibland får hunden det sista på glassen, men tänk på att pinnen är så liten att den kan hamna fel om hunden blir för ivrig. Fastnar delar av 
den i svalget är den svår att få bort och den kan orsaka bölder och sår under lång tid. Om hunden sväljer pinnen kan de spetsiga flisorna 
perforera både magsäcken och tarmen.
Rester från en picknick kan bli dödsfällor för hunden. Tillagade fågel-, fläsk- och fiskben ska hundägare vara särskilt uppmärksamma på 
eftersom de kan splittras till mycket vassa bitar i magsäcken. 
Se också upp med engångsgrillspett i trä som hunden tycker smakar gott av kött, men som kan sticka hål på magsäcken och tarmen om 
hunden sväljer det. Majskolvar är populärt att lägga på grillen men inte alls bra för en hund, eftersom de sätter sig som proppar i tarmen. 
Enda sättet att rädda en hund som svalt en bit majskolv är att operera den. 

Värmeslag – ett livsfarligt tillstånd
Ha alltid med friskt vatten till hunden när du åker bil och lämna aldrig hunden i bilen. Att lämna ett fönster öppet är långt ifrån tillräckligt. 
Värmeslag kan leda till döden. Med en utetemperatur på 20-22 grader tar det inte lång stund innan värmen i bilen har stigit till 85 grader.
Om bilen saknar luftkonditionering bör du undvika långa bilresor när det är som varmast.

Eksem och bett från orm och insekter
Sår och insektsbett kan utvecklas till fukteksem, speciellt om de kliar och hunden slickar ofta. Men även hundar som badar ofta kan få 
fukteksem. Gå igenom hunden dagligen, ta bort fästingar och håll hudförändringar under uppsikt.
Getingar, bin och humlor kan locka hunden till jakt. Ett eller två stick är oftast ingen fara men får djuret fler eller blir stucken i munnen 
bör man uppsöka veterinär.
Huggormsbett är vanligt från vår till höst med störst risk under april-maj då ormen ofta ligger och solar för att få upp sin kroppstempe-
ratur. Om hunden blir biten är det viktigt att hålla det i stillhet, annars sprids giftet fortare i kroppen. Åk snarast till veterinären även om 
djuret inte är direkt påverkat. Giftet kan påverka bland annat hjärta, lever och njurar. 

Båtutflykter och bad
De flesta hundar kan simma – men inte hur länge som helst. Och hur många hundar kan klättra upp för en badstege? Alltför få tänker 
på hur de ska få upp sin hund om den trillar i från båten. Det finns också en risk att hunden får panik eller skadas på vägen ner i vattnet. 
Flytvästar för hundar har ett handtag på ryggen som gör det enklare att lyfta upp hunden igen.
Det händer att hundar får fiskekroken i munnen eller kinden. Ofta är det svårt att få loss den på ett bra sätt. Det bästa sättet är att trycka 
kroken genom huden och klippa av den när den gått igenom. Inte sällan behöver djuret få lugnande medel eller sövas för att veterinären 
ska kunna ta bort kroken.
Hundar som blivit kalla när de badat eller vistats ute mycket i regnet kan drabbas av en slags förlamning i svansen som kallas vattensvans. 
Sjukdomen är smärtsam, men går ofta över inom någon vecka.

Första hjälpen
Att kunna ge snabb hjälp till en skadad hund eller katt har stor betydelse för läkningen. Det kan också vara avgörande för djurets framtid. 
Om hunden eller katten till exempel får ett sticksår in mot en led måste såret göras rent direkt och veterinär tillkallas.
Annars kan såret bli infekterat och djuret får i värsta fall kroniska problem. Med snabb rengöring läker det oftast av sig självt och ger inga 
kvarvarande men.
En första hjälpen låda bör innehålla material för att ta hand om de vanligaste skadorna som husdjuren kan råka ut för och som kan be-
handlas på hemmaplan eller under semestern. Självklart bör du också kunna ta tempen på ditt djur och ha bra ljusförutsättningar för att 
kunna se skadorna ordentligt.

Bra att alltid ha hemma i djurens första hjälpen låda: 

Några enkla vardagstips för friskare hundar
Genom att skapa enkla rutiner för att ta hand om hunden i vardagen kan du också förebygga en hel del sjukdomar eller i alla fall upptäcka 
dem i tid.

1)      Vaccinera hunden
Alla valpar bör vaccineras mot parvo, valpsjuka och HCC, en smittsam leverinflammation, genom en trippelvaccination. Vaccin mot ken-
nelhosta kan ges i samband med dessa vaccineringar. Trippelvaccinet bör ges vid 8 veckors ålder samt efter 12 veckors ålder, därefter vid 
12 månaders ålder. Agria rekommenderar därefter vaccinationsrutiner vart fjärde år.

Var rädd om hunden i sommar!

2)      Borsta tänderna
Ta hand om din vovves tänder lika bra som dina egna.  Daglig tandborstning grundar för en frisk munhälsa och hunden slipper problem 
som smärta och tandlossning. Du behöver heller inte betala dyra pengar för att dra ut hundens tänder.

3)      Håll koll på vikten
En lagom dos av foder kombinerat med friska promenader minst tre gånger om dagen, en springtur eller cykeltur emellanåt håller hunden 
i trim. En lagom vikt minskar också risken för diabetes. På en normal viktig hund ska du känna hundens revben, se en tydlig midja och 
lagom med fett över revben och svansrot.

4)      Borsta pälsen & klipp klorna
Hur ofta du ska borsta pälsen beror på vilken typ av päls din hund har. En riktlinje kan vara att borsta igenom hela hunden minst en gång 
vecka, men en riktigt lurvig hundras kan behöva en tur med borsten varje dag. Klorna bör klippas ofta och en liten bit varje gång. Även 
här skiljer det sig åt mellan olika typer av hundar och individer - en del sliter ned klorna själva medan andra kan behöva en regelbunden, 
veckovis putsning.

5)      Avmaskning
Vuxna hundar ska inte avmaskas regelbundet eftersom de kan bli resistenta, däremot är det viktigt att kontrollera om hunden har mask om 
det finns misstänkta tecken som diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta. Enligt SVA påvisas inga parasiter hos 95 procent 
av de vuxna hundarna i Sverige.
En valp däremot bör avmaskas regelbundet, bland annat mot spolmask som är mycket vanligt hos hundvalpar. Maskmedel kan köpas 
receptfritt på apotek men rådfråga din veterinär om vilket preparat du ska välja till just din hund.

6)      Daglig genomgång
Skapa en daglig, mysrutin i TV-soffan eller annan fast hållpunkt till att för att känna igenom hundens kropp. Förutom att du kan hitta 
fästingar, knutor i tikarnas juver eller annan kroppsdel så ökar chansen att notera om hund har ont någonstans.

7)      Rädda hunden från de vanligaste farorna
Hundens största fara är risken att bli påkörd - god vardagslydnad, i kombination med koppel och reflexer ökar hundens chans att överleva. 
Även förgiftningar drabbar många hundar varje år. Vanligast är orsakerna är råttgift, läkemedel, för mycket foder, glykol och svamp. 

Läs mer på agria.se.

• Sax med trubbiga ändar.
• Pincett
• Sårspruta
• Gasbindor, för tryckförband och bandagering och eventuell 

stasning
• Bomullsrulle

• Sterila kompresser
• Elastiskt, självhäftande bandage
• Koksaltlösning att tvätta sår och irriterade ögon med
• Alsolsprit
• Handsprit
• Febertermometer
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Södra distriktet har på egen begäran lagts vilande då 

man inte fick ihop en komplett styrelse för 2017.
Vid det här laget har det nog inte undgått någon att 
förändringens vindar blåser genom SLK med tanke 
på omorganisationen, och för Västra distriktets del 
kan det spekuleras om det var därför deltagarantalet 
på årets officiella utställning i Skara bara var hälften 
jämfört med tidigare år. Tyvärr fick vårt inofficiella DM 
dagen innan utställningen ställas in på grund av för 
lågt deltagarantal. Med det sagt så hade vi ändå en 
härlig dag i Skara med strålande sol och många glada 
hundar, däribland en ny finsk lapphunds-champion och 
dagens lyckligaste vinnare i barn med hund. Styrelsen 
tackar alla utställare och de som hjälpte till på ett eller 
annat sätt – utan er, ingen utställning!
Det som händer framöver i distriktet är att vårens 
lapphundspromenad i Väst går av stapeln lördag den 
27 maj på Vargön utanför Hunneberg. (Hoppas fler av 
er hade möjlighet att delta!)
BPH (5 platser) är inbokat till den 3 september vid 
Sanden i Torslanda. Information om anmälan finns på 
Västra distriktets sida på SLK:s hemsida. 
Planer finns fortfarande på prova-på-viltspår och en 
aktiveringsdag men något datum är ännu inte spi-
kat när denna upplaga går i tryck – håll utkik på vår 
FB-sida SLK Västra och under aktiviteter på SLK:s 
hemsida!
Avslutningsvis så kommer Västra distriktet tyvärr inte 
att ha några delegater på plats på Riksstämman i Orsa 

27-28 maj, vi hänvisar till Västra distriktets protokoll 
från styrelsemöte den 9 maj 2017 om man vill läsa 
mer.
Västras styrelse önskar er alla en härlig sommar och 
hoppas att vi ses på aktiviteter framöver! 
     Jennie Prytz

SÖDRA
sodra@slk.

VÄSTRA
vastra@slk.nu

Ordförande Sekreterare Ordförande

Catharina Ellerström

Övre Montörsgatan 10

426 68 Västra Frölunda

c.ellerstrom@gmail.com

Sekreterare

Ann Gustavsson
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05 augusti  Visby (SKK)  Anita Whitmarsh  LVH, SLH och FLH

05 augusti  Svenstavik (SLK) Flyttad till Sundsvall 7 okt.

06 augusti  Visby (SKK)  Kurt Nilsson   LVH, SLH och FLH

06 augusti  Svenstavik (SKK) Frank Christiansen  LVH
      Sara Nordin   SLH och FLH

12 augusti  Överkalix (SKK) Per-Harald Nymark  LVH, SLH och FLH

12 augusti  Askersund (SKK) Kurt Nilsson   LVH och FLH
      Arvid Göransson   SLH

13 augusti  Ronneby (SKK) Eva Nielsen   LVH, SLH och FLH

19 augusti  Eskilstuna (SKK) Eeva Resko   LVH
      Ann-Chaterine Edoff FLH
      Johan Andersson  SLH

20 augusti  Norrköping (SKK) Gunilla Skallman  LVH
      Åke Cronander  SLH och FLH

26 augusti  Knivsta(SLK)  Per Svarstad   LVH, SLH och FLH

27 augusti  Ljungskile (SKK) Knut-Sigurd Wilberg  LVH
      Lynne Harwood  SLH
      Börge Espeland  FLH

27 augusti  Märsta (SKK)  Marianne Holmli  LVH, SLH och FLH

02 september Sandviken (SKK) Tapio Eerola   LVH och SLH
      Jeff Luscott   FLH

03 september Sandviken(SLK) Info kommer på www.slk.nu

03 september Öland (SKK)  Wera Hübenthal  LVH
      Johan Andersson  SLH och FLH

09 september Gimo (SKK)  Jussi Liimatainen  LVH, SLH och FLH

10 september Eslöv (SKK)  Astrid Lundava  LVH och FLH
      Ruth Wagner   SLH

07 oktober  Sundsvall (SLK) Info kommer på www.slk.nu

08 oktober  Sundsvall (SKK) Annica Uppström  LVH, SLH och FLH

04 november  Växjö (SKK)   Arvid Göransson  LVH och FLH
      Vigdis Nymark  SLH

25 november  Uppsala (SLK)  Info kommer på www.slk.nu

16 december  Stockholm (SKK) Börge Espeland  LVH och SLH
      Hans-Åke Sperne  FLH

Kommande utställningar:

Winners Teams Geronimo  Foto: Achim Blok

”Heimo” Böleknabbens Pondus Profet  Foto: Therese Hedkvist 

”Arvi” foto: Imma Autio



Hej!
Hoppas ni har en skön sommar med era lappisar! 
I Mellansvenska distriktet planerar vi för fullt för vår 
utställning i Sandvikens kommun, närmare bestämt på 
Gästriklands Riviera, Strandbaden camping i Årsunda! 
Ni är Varmt välkomna den 3 september! Passa på 
och ställ ut era hundar på SKKs utställning i Högbo 
Bruk samma helg! Högbo Bruk ligger bara 2 mil från 
Strandbadens camping. Se mer info på annan plats i 
tidningen och på www.slk.nu. 
Priser för Årets Hundar 2016 inom Mellansvenska 
distriktet kommer att delas ut på utställningen i Års-
unda! 

Vi kommer även att göra ett nytt försök med Aktivi-
tetshelgen Buoris Beana hos Olle Bernhardtz i Lin-
desberg, detta planeras i skrivande stund till 23-24 
september eller 30:e september - 1:a oktober. 
Vi kommer med stor sannolikhet att arrangera ett 
begränsat antal Prova-på-Exteriörbeskrivningar under 
helgen! Fårvallning och Rallylydnad är andra möjliga 
aktiviteter som kan testas hos Olle.
Håll koll på hemsidan samt vår Facebooksida för mer 
information och anmälan!

  Hoppas vi ses!/MSV gm Micke K.

Ingen text har inkommit.

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

Ingen text har inkommit. I samband med Södra Norrbottens Kennelklubbs inter-
nationella utställning i Sjulnäs, Piteå, i juli anordnar vi 
dubbla rasspecialer: fredag 14 juli (kvällsutställning) 
samt söndag 16 juli. Domare på Övre Norras båda 
utställningarna är Kurt Nilsson och Saara Sampakoski. 
Mer information hittar ni på vår distriktssida på www.
slk.nu
Välkommen till en tredagars utställningshelg i Piteå! 
Vi vill även påminna om vårt Lapphundsläger (tidigare 
Måttsundsträffen) som kommer att äga rum under 
september månad, håll utkik efter min information på 
webb och Facebook. 
Detta läger blir det sista i Övre Norras regi, men vi 
hoppas att det kommer att fortsätta leva vidare inom 
SLK. 

Styrelsen i Övre Norra önskar alla medlemmar en 
trevlig sommar!
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NEDRE NORRA
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ovrenorra@slk.nu

Ordförande

Liselott Brännström

Kåge

076-811 59 92

lotta@jeloin.net

Sekreterare

Sanna Larsson

Jokkmokk

070-362 92 53

sanarctica@hotmail.com

Ordförande

Mari Sjölund

Torsvik 305

870 16 Ramvik

lyckligatjejen@hotmail.com

076-0220659 

Sekreterare

Jessica Wikberg

Nyland

072-229 44 14

jessicawikberg@hotmail.se
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Lappbergets Frisco  Foto: Gunilla Vinghed Thukavuorten Bihci  Foto: Veronica HagströmMånskimrans Ylva Yllevante   Foto: Nicklas Holmqvist



B
 Porto Betalt
 Returadress:
 Ingegerd Sörensson
 Skördestigen 5
 718 32 Frövi

ManusSTOPP för Nr.3 är den 28:e augusti!
Vi ser dock gärna att allt material kommer in så fort som möjligt för 
att kunna hålla deadlinen gentemot tryckeriet. Tack!

LAPPHUNDEN 
önskar alla läsare en fortsatt skön sommar!

”Heimo” Böleknabbens Pondus Profet  Foto: Therese Hedkvist 


