SVENSKA
RASKLUBBEN FÖR
LAPSK VALLHUND

AKTIVITETER 2019

NYHETSBREV
JULI 2019

GRATTIS TILL VÅRA FOTOTÄVLINGSVINNARE!
Några av de vinnande bidragen pryder detta nyhetsbrev!

JULI
14: SLK-utställning på Fårö camping,
Piteå
AUGUSTI
16-17: Aktivitetshelg i Trehörningssjö
20: SPÅRKURS i Barkarby, Sthlm,
träff 1
24: SLK-utställning i Märsta, sista
datum för anmälan 28/7 kl 12.00

SEPTEMBER
3: SPÅRKURS i Barkarby, Sthlm,
träff 2
15: Hundlöpet, Lidingö
28-29: SLK-utställning i Kulltorp
foto: Nina Hedlund

foto: Lisa Sunna

OKTOBER

SPÅRKURS

NOVEMBER

Välkommen att anmäla dig till spårkurs
Plats: Barkarby, norr om Stockholm

DECEMBER
14-15: Stockholm Hundmässa

När: 20/8 samt 3/9 kl 18.30, efterföljande 2 träffar kommer kursdeltagarna överrens om
under kursens gång.
Nivå: individuellt, allt från nybörjare till erfarna ekipage är välkomna. Upplägg anpassas efter
deltagare.

Springer du med din hund?
Vill du springa hundlöpet i ett lag
med andra lapsk vallhundsägare?
Loppet är den 15/9 på Lidingö, se
http://hundlopet.se
för
mer
information!

Max antal deltagare: 8, först till kvarn
gäller.
Kursen erbjuds
medlemmar!

gratis

till

våra
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SVENSKA RASKLUBBEN FÖR LAPSK VALLHUND

NYHETSBREV JULI 2019

Tanken är nyhetsbrevet ska innehålla kortare presentationer av & berättelser om
arbetande lapska vallhundar framöver. Först ut att berätta är Elsa Labba
Idivuoma, ägare till 2 lapska vallhundar och suppleant i rasklubbens styrelse :

CALMMO-WEBBA
Calmmo-Webba,
med
registreringsnummer
SE47297/2018 inmönstrades i Överkalix 2018. Han är
en arbetande renhund med bra skall! Nästan alltför bra
även när han har "semester", annars är han en lugn
och snäll familjehund.
På frågan om styrkor & svagheter som renvallare är
det svårt att ge något enkelt svar. Det beror ju på
föraren, inte hunden. Båda mina hundar har för
mycket driv men det är inget som föraren, husse, har
brytt sig om. Det är bara att svära några gånger så blir
det bra.
En arbetsdag för Calmmo och Bilke. Det är att åka
iväg innan det börjar ljusna, kallt och mörkt i
december. Troligen - 20 om inte kallare. I början får
dom åka kälke innan dom når renarna. Då börjar
husse samla ihop renarna, hundarna skäller i kälken
eller är lösa och driver tillsammans med skotern. Efter
ett tag när husse fått ihop en skock renar så börjar
flyttning mot gärdet, fortfarande skällande i kälken
eller springandes, klockan hinner bli middag innan
dom är hemma igen i stugans värme. Där väntar mat
och vila tills nästa dag..
November-januari är jobbmånader för våra hundar. Dom är ganska slitna efter det. Efter januari är det inte lika intensiva dagar fast
dom är i skogen varje dag. Efter april använder vi inte hundarna. Inte förrän det blir dags igen på höstvintern att samla ihop alla
renar igen. Renarna går fritt tills dess. Det här är hur vi använder oss av våra hundar i arbetet med renarna, men visst används
hundar på sommaren också av vissa.

Vilka kompetenser finns i vår klubb?
VILL DU ATT DIN
ARBETANDE LAPSKA
VALLHUND SKA SYNAS I
NYHETSBREVET? SKICKA
IN TEXT & GÄRNA

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!

BILDER TILL
STYRELSE@SRLV.SE

Vill du gratta någon, eller vill du få visa upp dina prestationer med din hund?
Skicka in foto & tävlingsresultat / bedrift till styrelse@srlv.se så
presenteras det på såväl hemsida som facebook-sida (om så önskas)
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