SVENSKA RASKLUBBEN FÖR LAPSK VALLHUND
NYHETSBREV NOVEMBER 2018
Vintern närmar sig och renvallarnas hårda arbete börjar nu sätta fart. Rasklubben
har arrangerat såväl ett vallningsläger som en Nose Work-tävling, båda mycket
lyckade även om uppslutningen av lapska vallhundar gärna hade fått vara större.
Aktiviteterna inom rasklubbens regi byter nu inriktning för en period, och fokus
just nu är möjligheten att få visa upp våra hundar & prata om vår ras på de två

AKTIVITETER 2018-2019

stora mässor som anordnas under vintern. Till dessa söker vi hjälp av er
medlemmar! Hunden ifråga behöver vara över 9 månader gammal, och kunna
hantera den stressiga miljö en mässa innebär väl – samt roas av att träffa

Har du material som borde stå i
nyhetsbrevet, eller några
inplanerade träffar eller
promenader?? Hör av dig!

människor, givetvis. Kontakta oss för mer information!

NOVEMBER
DECEMBER

2/12 SRSL:s GENREPET,
inoff utställning, Uppsala
8/12 SLK-utställning i Uppsala
Sista anmälan (web) 5/11
8-9/12 Sthlm Hundmässa

JANUARI

3-6/1 My Dog, Göteborg

SÖKES!
Du som gärna pratar &
berättar om vår ras, och
som har en social &
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stresstålig hund.
BARGI 2018 – ställningen för LVH!

Kom och stå i vår

Resultat som finns registrerat på Hunddata
2/11-18.

rasklubbsmonter några
timmar på någon av
mässorna och möt blivande
ägare & nyfikna på rasen.
Fri entré till mässan ingår.
Datumen som gäller är:
8-9/12 Stockholm
3-6/1 Göteborg
Maila oss för mer
Vallningslägret som anordnades i oktober
var mycket lyckat, och de två lapska
vallhundar som anmält sig till att göra
officiellt vallanlagsprov (NHAT) blev också
godkända!

KONTAKT
mail: lapskvallhund@slk.nu
Hemsida: lapskvallhund.slk.nu
FB: www.facebook.com/Lapskvallhund

Njarga Lotka
Kläppylets Famolas Firon
Gátchis Átjájuoksa Adja
Tjakke’s Biegga
Koivulehdon Facklan
Rävrackans Lahji Raajtere
Söpnarby Varri
Kumppi
Kläppylets Darkil Doaivva
Raiikas Lihkolas Leksu
Gátchis Bargi Saivi
Obbolalägdans Beaivi-Birra
Šuvon Virošgiellasa Virko
Mysan
Tjakke´s Diiva
Arvåsens Balva
Gátchis Juoksanaste Lahji
Raiikas Nasta Niilo
Kläppylets Famolas Favru
Raiddokas Åke
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Glöm inte att skicka in tävlingsresultat till
SLK vid årsskiftet, för att delta i tävlingen!

Fem lapska vallhundar, i två lag, har deltagit i
SRhFs lagtävling och tävlat i konkurrens med
malinois, schäfrar, kelpies, borderterrier, boxrar
och ingen annan ras hade fem representanter.
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Tävlingen pågick under två dagar - fredag kväll
och under hela lördagen. De båda lagen
placerade sig på fjärde och femte plats (med en
poängs skillnad) av totalt åtta lag. Rasklubben
gratulerar Modji, Aili, Lime, Nemo och Kirou till
deras insats och tackar för god reklam för rasen.
Det var inte första gången ett flertal lapska
utmärkte sig, förra året deltog sju LVH av totalt
24 hundar.
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