
 

RIKTLINJER FÖR INMÖNSTRING AV LAPSK VALLHUND 

Lapsk vallhund har så kallat "öppen stambok”. Det innebär att nya hundar, som inte har två 
registrerade föräldradjur, kan tas in till rasen. Enskild hundägare kan ansöka om registrering av 
en sådan hund hos Svenska Kennelklubben (SKK). SKK kommer då kontakta specialklubben 
Svenska Lapphundklubben (SLK) vilka sedan kommer föra frågan vidare till rasklubben (SRLV) 
som innehar rasansvaret, för yttrande. Alternativt tillvägagångssätt är att som enskild hundägare 
kontakta rasklubben och ansöka om inmönstring den vägen, då är beslut redan tagit hos ras- och 
specialklubb när ansökan skickas till SKK och SKK kan då snabbare ta beslut då allt underlag 
redan finns. 

Vilken hund kan tas in till rasen? 

Inmönstringen är avsedd för hundar som fortfarande tillhör renskötselområdets ursprungliga 

oregistrerade brukshundspopulation, det vill säga aktivt renvallande hundar och deras avkomma i 

första generation.  

Hundar som är renrasiga men inte registrerats på grund av föräldradjurens hälsostatus eller stort 

antal registrerade avkommor (ex tik som fått 5 registrerade valpkullar och får en sjätte kull som inte 

registreras), godkänns inte för inmönstring. 

Syftet med inmönstring är att tillföra ytterligare genetisk variation samt god arbetsförmåga till den 

registrerade populationen. I och med detta är enbart hundar som är tänkta att användas i registrerad 

avel aktuella för inmönstring. 

Inmönstring genom SRLV 

1. Hundägaren skickar en inmönstringsansökan till Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund, mail: 

lapskvallhund@slk.nu. Ansökan måste åtföljas av en redogörelse om hundens egenskaper samt 

bakgrund, allt man vet om hundens ursprung, föräldradjur, uppfödare mm.  Ansökan ska innehålla 

foton på hunden och möjligen också ett "arbetsintyg" från aktuell sameby, om hunden används inom 

renskötseln.  

2. Rasklubben behandlar sedan ansökan och om hundens bakgrund är önskvärd för rasintagning, 

skickas ansökan vidare till specialklubben SLK (Svenska Lapphundklubben).  

3. När specialklubben lämnat positivt svar på inmönstringsförfrågan skickas ansökan in till SKK:s 

avelskommitté. Ansökan måste innehålla hundarnas namn och id-nummer. 

4. När beslut tagits av SKK/AK, kontaktar rasklubben SKK:s utställningskommitté, för att tillsammans 

med hundägaren avtala om lämpligt utställningstillfälle för inmönstringen. Tid och plats kan avtalas 

separat för varje hund. Samtliga officiella SKK-utställningar godkänns, förutsatt att av SKK/UtstK 

lämpliga domare finns tillgängliga.  

5. Då två domare har bedömt att hundens exteriör är tillräckligt rastypisk, skickas inmönstringskritik, 

innehållande hundens id-nummer samt ägaruppgifter, till SKK, som fattar slutgiltigt beslut i frågan. 



 

Hunden erhåller ett registreringsnummer och en stamtavla skickas ut till hundens ägare. I dagsläget  

(2018) är registreringsavgiften vid inmönstring 0 kr. 

6. Hund aktuell för inmönstring måste vara id-märkt vid inmönstringsansökan till SKK, då information 

om id-nummer måste bifogas ansökan. 

7. Hundägaren måste medta bevis på giltig vaccination för hunden ifråga vid inmönstringstillfället, då 

denna sker på en officiell utställning. Vaccinationsregler: Hund över 1 år ska vara vaccinerad mot 

valpsjuka vid yngst 10 månaders ålder, och vaccinationen får vara maximalt 4 år gammal. Uppfylls 

inte dessa tidsintervall räknas hunden som ovaccinerad, och ny vaccination måste då vara gjord 

minst 14 dagar innan utställningstillfället. 

Inmönstrade hundar registreras fullt ut liksom övriga registrerade renrasiga hundar. De kan delta på 

utställningar, prov och tävlingar. Endast CACIB och den internationella Champion-titeln är uteslutna 

då dessa kräver en komplett stamtavla i 3 generationer. De inmönstrade hundarnas användning i 

avel styrs av rasens registreringsregler. Önskemål från rasklubben är att avelsrekommendationerna 

följs vid användande i avel, samt att kontakt tas med rasklubb inför avel då vi kan ha relevant 

information om hundarnas släktskap & hälsa. 

De avsteg de svenska inmönstringsreglerna gör från Finlands inmönstringsregler, är DNA-prov på 

inmönstrade hundar (detta då vi inte har någon genetisk DNA-bank på vår svenska population och 

alltså inte har något att jämföra de inmönstrade hundarna med) samt att vi inte har specifika 

inmönstringsdomare, utan SKK:s utställningskommitté gör en bedömning från fall till fall, vilka 

domare som kan vara lämpliga. En grundförutsättning är stor erfarenhet av rasen samt ett intresse 

från domaren att delta vid inmönstring. 

  



 

Utdrag ur SKK:s registreringsregler:  

Dispensregistrering 
a) För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs huvudregister 

enligt Allmänna registreringsregler kan registrering ske efter särskild dispens. Ansökan 
om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för yttrande. 
Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.  

b) Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan 
i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts med avseende på 
exteriör, mentalitet/funktion, hälsa och/eller med hänsyn till genetisk variation. Vilka 
uppgifter som behövs kan variera beroende på ändamålet med dispensregistreringen. 
Dispens kan ges till exempel för att möjliggöra uppbyggnad av raser, i raser där 
avelsbasen blivit alltför smal eller där viktiga egenskaper som hälsa eller funktion 
behöver förbättras.  

c) Syftet med dispensregistrering är i första hand att kunna tillföra rasen presumtivt 
värdefulla avelsdjur. För att en hund ska komma ifråga för dispensregistrering ska den 
motsvara sedvanliga krav för avel som att vara frisk med god mentalitet samt exteriör 
och genetiskt tänkas kunna tillföra de egenskaper som rasen behöver.  
• För dispensregistrering krävs att hunden är minst 12 månader och ID-märkt.  
• Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för 

yttrande.  
• Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.  
• Besluten anmäls till och protokollförs av SKK/AK samt meddelas till berörd 

specialklubb 

 


