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

MAJ  25/5 Agrias  

hundpromenad  

JUNI 15/6 SLK-utställning i  

 Leksand (sista anmälan 

20/5 kl 12.00) 

JULI 14/7 SLK-utställning på 

 Fårö camping, Piteå (sista 

anmälan 16/6 kl 12.00) 

AUGUSTI  16-17/8 Aktivitetshelg i 

  Trehörningsjö 

 24/8 SLK-utställning i  

  Märsta 

SEPTEMBER  28-29/9 SLK-utställning i 

  Kulltorp 

OKTOBER   

NOVEMBER 

DECEMBER 14-15/12 Stockholm 

  Hundmässa 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

mail: styrelse@srlv.se  

Hemsida: http://srlv.se  

FB: www.facebook.com/Lapskvallhund 

 

AKTIVITETER 2019 

 

SVENSKA RASKLUBBEN FÖR LAPSK VALLHUND  

NYHETSBREV – MAJ 2019 

STYRELSEN 2019: 

ORDFÖRANDE: LOTTA BRÄNNSTRÖM – lapsk vallhundsägare sedan drygt 20 år, 

utbildat ett flertal tjänstehundar (nuvarande patrullhund), tävlat lapsk i elitklass i såväl 

lydnad som i bruks. Har suttit i avelskommittén för lapsk vallhund sedan lång tid och ägde 

en av de första svenska inmönstringarna. 

VICE ORDFÖRANDE: ILARI KARLSSON – lapsk vallhundsägare sedan nästan 30 år, har 

varit aktiv finska och svenska rasklubbarna sedan 90-talet, inklusive avelskommittén i 

Sverige. Delaktig i en av de första svenska inmönstringarna. 

SEKRETERARE: CECILIA  HENRIKSSON – lapsk vallhundsägare sedan 8 år, aktiv i 

avelskommittén under så gott som all denna tid och tävlande i flertalet grenar. 

KASSÖR: JOSEFIN NORÉN – lapsk vallhundsägare sedan 5 år, har även finsk lapphund 

och har suttit i distriktsstyrelser inom SLK flertalet år. 

LEDAMOT: ELIZAVETA MATTSON – lapsk vallhundsägare sedan 10 år, har utbildat 

lapsk till räddningshund och är fortsatt aktiv inom räddningsträning. 

1:A SUPPLEANT: HELEN LINDGREN – lapsk vallhundsägare sedan 10 år, utbildad 

allmänlydnadsinstruktör och har tidigare varit aktiv inom såväl vallning (med border collie) 

som bruks och lydnad. 

2:A SUPPLEANT: ELSA LABBA IDIVUOMA – lapsk vallhundsägare sedan 6 år, men 

haft renvallare hela livet. Har hundar som används inom renskötseln och äger en av de 

hundar som mönstrades in under 2018. 

Hemsidan http://srlv.se har uppdaterats en hel del sedan sist – ta gärna en titt där!  

Vi har fått en aktiv valphänvisare i klubben, se Köpa LVH  Valpförmedling för en 

presentation. Kontaktmail till Elina är: valphanvisning@srlv.se  

Tävlingsregler för Årets Hund finns tillgängliga på hemsidan, se Aktiviteter  Årets Hund. 

Sedan önskar vi i styrelsen att så många som möjligt av er kan skicka in en hälsoenkät på 

er hund. Oavsett om hunden är sjuk eller frisk är det av stort intresse, du får vara anonym 

om så önskas och styrelsen har tystnadsplikt gällande vad som delges oss via denna enkät. 

Den finns på vår hemsida: Avel och hälsa  Hälsoenkät. 

Önskas aktivitet inom någon specifik träningsgren, hör gärna av er så 

ska vi göra vad vi kan för att bidra!  

 

 

 

 

Har du en arbetande renvallare? 
Vi vill gärna presentera arbetande 
hundar i nyhetsbrevet, hör av er! 

 

AGRIA bjuder in till promenad till fördel för Hundstallet, den 25/5 kl 11-13 

Promenaden går av stapeln på 12 olika orter:  

Enköping, Eskilstuna, Falun, Göteborg, Halmstad, Hässleholm, Karlstad, 

Linköping, Stockholm, Sundsvall, Växjö, Östersund 

SRLV & SRSL föreslår att göra gemensam sak och ta en promenad 

tillsammans! 

För mer information, se https://hundpromenaden.com 

Vilka kompetenser finns i vår klubb?  
Är du instruktör, MH-figurant, utbildad skrivare eller 

sekreterare eller kanske till och med mentalbeskrivare eller 

domare? Vi i klubben skulle önska en sammanställning av vilka 

kompetenser som finns och skulle varmt uppskatta om du/ni 

hör av er!  

Finns intresse att utbilda sig och arbeta för klubben? Kanske 

finns möjlighet för klubben att hjälpa till! 

Finns 
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