
SRLV – Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund ǀ srlv.se ǀ styrelse@srlv.se 

JANUARI  3-6/1 MyDog Göteborg! 

  Vill du & din lapska stå i  

  rasklubbsmontern &  

  berätta om rasen på  

  torsdagen?  

  Kontakta Jennie:  

  prjennie@gmail.com  

FEBRUARI 

MARS 16/3 ÅRSMÖTE SRLV i 

  Skellefteå 

APRIL 

MAJ   

 

JUNI 15/6 SLK-utställning i  

  Leksand 

JULI 14/7 SLK-utställning på 

  Fårö camping, Piteå 

AUGUSTI  16-17/8 Aktivitetshelg i 

  Trehörningsjö 

 24/8 SLK-utställning i  

  Märsta 

SEPTEMBER 28-29/9 SLK-utställning i 

  Kulltorp 

OKTOBER   

NOVEMBER 

DECEMBER 

 

 

KONTAKT 

mail: styrelse@srlv.se  

Hemsida: http://srlv.se  

FB: www.facebook.com/Lapskvallhund 

 

AKTIVITETER 2019 
http://srlv.se 

Ny kontaktmail till styrelsen: styrelse@srlv.se 

Samtliga medlemmar erbjuds kostnadsfri valphänvisning via vår hemsida – fyll i 

formuläret på hemsidan. Uppfödare som är medlemmar har erbjudits att finnas med på 

vår uppfödarlista – skicka ett mail, eller fyll i det formulär som finns på hemsidan.  

Hund för omplacering? Maila styrelsen, så lägger vi in även det! 

ÅRSMÖTE 2019 

Datum: 16 mars 

Plats: Skellefteå 

§7 Moment 5 Motioner och ärenden 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och 

undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. 

 

Foto: Elina Bertne 
Foto: Jenny Gunnarsson 

 

SVENSKA RASKLUBBEN FÖR LAPSK VALLHUND  

NYHETSBREV – DECEMBER 2018 

Året går mot sitt slut, och med det har vi lite nyheter! 

Rasklubben har tack vare god hjälp från en engagerad medlem nu en egen domän med en 

ny hemsida under uppbyggnad! Ny adress är: 

SRLV deltog på Stockholm Hundmässa 8-9 december, stort tack till alla er som deltog 

med såväl er glädje för & kunskap om rasen samt medtog klappvänlig hund i montern, till 

er som deltog i rasparaden, samt till er som bidrog till vår fina monter med hjälp av foton. 

Ett extra stort tack till Liza Mattson, som gjorde ett utomordentligt arbete med såväl 

förberedelser, monterarbete samt efterarbete! 

 

 

 

 

Har du material som borde stå i 

nyhetsbrevet eller bilder att dela med dig 

av? Hör av dig! 

 

Mer information kommer – 

håll utkik på hemsidan! 

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt  

 

 

Foto: Marianne Neidhart 
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