
GRATTIS! 

 

Gátchis Átjájuoksa Adja – som utöver 

viltspårchampionat & tidigare RLD M nu 

även fått rallylydnadschampionat samt 

blivit godkänd i högre klass spår (SE 

RALLY CH, SPH II) 

   

Berglejonets Keelhauled – som i år blivit 

certad patrullhund (TJH (PTRH)) 

Kläppylets Famolas Firon – som utöver att 

vara tjänstehund (patrull) och godkänd i 

elitklass spår, nu även blivit godkänd i 

elitklass patrull (PTRH III) 

Koivulehdon Facklan – som är 

agilitychampion sedan tidigare och nu även 

blivit svensk agility(hopp)champion (SE 

AG(Hopp)CH 

   

Vill du gratta din hund för någon bedrift, på hemsida & facebook-sida? Skicka in en kortare 

text & ett foto till styrelse@srlv.se så lägger vi ut det!! 

AKTIVITETER 2020 
 

JANUARI 

MyDog 3-6/1 

Har du en social och stresstålig 

hund, och tycker du själv om 

att prata med andra som är 

intresserade av lapsk vallhund? 

Vill du komma till mässan med 

din hund och stå i rasklubbens 

monter? Fri entré den dagen. 

Hör av dig! pr@srlv.se  

 

JULI  

19/7 SLK-utställning Piteå 

AUGUSTI  

22/8 SLK-utställning Märsta 

OKTOBER 

10/10 SLK-utställning Sundsvall 

 

Vilka kompetenser finns 

i vår klubb?  
Hittills har vi bl a MH-figuranter, 

instruktörer inom spår, valp- och 

allmänlydnad, nose work, 

tävlingssekreterare och 

rallylydnadsskrivare inom vår 

klubb! Tänk så mycket kul vi 

skulle kunna göra tillsammans. Vill 

du vara med? Antingen bidra med 

kompetens, eller lära dig mer om 

något? I höst har t ex medlemmar 

erbjudits en spårkurs i 

rasklubbsregi, vi kan hitta på så 

mycket mer runt om i landet om 

intresse finns 

SVENSKA 
RASKLUBBEN FÖR 
LAPSK VALLHUND 
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TIPS 
Uppfödare:   

Du vet väl om att du kan bjuda dina valpköpare på ett års gratis medlemskap i rasklubben?  

Fyll också gärna i valpkullsformuläret under ”Avel och hälsa” på hemsidan, för de valpkullar du haft, 

samt skicka in hälsoenkät på dina hundar – även de friska.  

Ta gärna kontakt medavelskommittén inför avel, vi kan ha relevant hälsoinform ation om din planerade 

valpkull, och dra nytta av den fantastiska möjlighet valprådgivaren innebär och informera denna om vad 

du söker för hem åt dina valpar.  

Det finns också en uppfödargrupp på facebook, via rasklubbens sida, för möjlighet att utbyta tanka r & 

erfareneter med såväl andra uppfödare som avelsko mmittén. 

Valpköpare:   

Du har väl sett informationen ”Att köpa LVH” på vår hemsida? Ta gärna del av såväl den texten som 

sidorna om mentalitet, vallning och avelsrekommendationer, varför inte titta på RAS -dokumentet också? 

Vi har också en valprådgivare du kan ta kontakt med för hjälp.  

Vi uppmuntrar att intresserade av rasen informerar sig , läs på & ställ frågor !  

Styrelsen styrelse@srlv.se Avelskommittén ak@srlv.se  Valprådgivaren valphanvisning@srlv.se   

 

Kanske har ni som läst dokumentet på hemsidan om de hundar som mönstrats in reagerat på 

att flera av dem har namn som slutar på –Webba? Detta beror på att Webba, närmare 

bestämt Iresa Webba, är deras mor. Då SKK lämnar inmönstrade hundars stamtavla tom, 

oavsett om det är kända och registrerade hundar bakom eller ej, framgår det åtminstone nu 

av namnen, hur släkten ser ut. Dagens arbetande lapska vallhund är nämligen just denna tik.  

IRESA WEBBA 
 

Det här är Iresa Webba och hon är mamma till flera av de 

hundar som mönstrats in i rasen de senaste året.  

Med sina 11 år är hon nu sedan några år pensionerad från 

det hårda jobbet i renskogen och tillbringar nu sin tid i 

Mertajärvi med matmor Maria.  

Hon var en mycket duktig renhund i många år, och de flesta 

av hennes avkommor har följt i hennes spår och blivit bra 

renhundar. 

Den gamla traditionen att endast spara de duktiga 

renhundarna lever ännu kvar på sina håll, vilket säkerställer 

att det enbart är hundar med goda arbetsegenskaper som 

går vidare i avel. Det är genom det avelsurvalet rasen en 

gång utvecklats, även om det för många av oss verkar vara 

ett hårt sätt att se på hund.  
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