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Beslutsunderlag 

§ 062 – 01 Beslut om avelspolicy 

Se bilaga 1.  
 

§ 062 – 06 Beslut om regler för valphänvisning 

Se bilaga 2. 

§ 062 – 03 Beslut om årsmöte  

Datum och föreläsning.  

§ 062 – 04 Beslut om kommunikationsplan 

Se föreslagen kommunikationsplan i FB-gruppen.  

§ 062 – 05 Beslut om publicering av hemsidan 

Hemsideadress: http://finsk-lapphund.se 
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Bilaga 1 

SRFL’s allmänna avelspolicy 

 
Uppfödare som är medlem i Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund ska sträva efter att: 
 Alltid utgå från grundreglen att inte avla så att man riskerar lidande för hund och 

hundägare. 
 Ta hänsyn till stresskänslighet, ljudkänslighet och pipighet. 
 Vid genetisk belastning överväga vad den specifika hunden tillför rasen. 
 I värderingen av en enskild hunds avelsvärde väga in föräldrars och syskons status vad 

gäller hälsa och mentalitet. 
 Avelsdjur har känd DNA-status för Prcd-PRA och Pompes (GSDII). 

 
Uppfödare har följande skyldigheter, att såväl tik som hane: 
 ska vara minst 24 månader gamla vid parningstillfället. 
 ska vara höftledsröntgade med UA, A, B eller C. 
 med C endast får paras med fria höfter (d.v.s. UA, A eller B). 
 ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig 

defekt inom 24 månader vid parningstillfället. 
 bör vara armbågsröntgade och ska då vara UA. 
 Hund som har eller har haft gravt navelbråck ska inte användas i avel och avelsdjur bör 

väljas från så fria kullar som möjligt. 
 Hund som själv diagnosticerats med autoimmun sjukdom, som t.ex. hypotyreos, 

epilepsi eller Addison, ska inte användas i avel. 
 Hund som har minst två avkommor som är diagnosticerade med autoimmun sjukdom ska 

inte användas i avel. 
 Hund som har en avkomma som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom ska inte 

användas i avel i kombination med hund som har förälder, avkomma eller helsyskon som 
är diagnosticerad med autoimmun sjukdom. 

 Hund som har syskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom ska inte användas 
i kombination med hund som har förälder, avkomma eller helsyskon som är 
diagnosticerad med autoimmun sjukdom. 
 

Ovan beskrivna policy, som självklart gäller såväl tikar som hanar, ska även tillämpas på 
andra sjukdomar med bevisad eller misstänkt ärftlig bakgrund vilka har diagnosticerats av 
veterinär. 
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Bilaga 2 
 
SRFLs valpförmedling 
 
Valpförmedlingen är en förmån för uppfödare som är medlemmar i SRFL och som följer 
nedanstående regler. Uppfödarna ska: 
– följa SRFLs avelspolicy 
– följa SKKs grundregler 
– vara väl förtrogna med RAS (rasspecifika avelsstrategier) för Finsk Lapphund. 
 
För hälsoresultat som inte finns med i SKKs Hunddata eller Avelsdata ska kopior bifogas 
anmälan. 
 
Kriterier som måste vara uppfyllda för att en valpkull ska förmedlas via SRFLs 
valpförmedling: 
– Båda föräldradjuren ska vara minst 24 månader gamla vid parningstillfället. 
– Båda föräldrardjuren ska vara höftledsröntgade med UA, A, B eller C. 
– Ett föräldradjur med C får endast paras med fria höfter (d.v.s. UA, A eller B). 
– Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig 
ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 24 månader vid parningstillfället. 
– I det fall föräldradjuren är ED-röntgade ska resultatet vara utan anmärkning (d.v.s. UA eller 
0/0). 
– Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad Normal/Clear eller hereditärt fri 
avseende Pompes (GSDII). 
– Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad Normal/Clear eller hereditärt fri avseende 
Prcd-PRA. 
– Föräldradjuren får ej vara närmare släkt än kusiner, d.v.s. inavelsgraden får inte överstiga 
6,25 % över fem generationer. 
– Kullar efter hanhund som lämnat 20 valpar, varav de två första kullarna ej uppnått en ålder 
av 24 månader förmedlas ej. 
– Kullar efter hanhund som lämnat 50 valpar förmedlas ej. 
– Kombination som upprepas för tredje gången förmedlas ej. 
– Föräldradjur som genomgått BPH eller MH ska ha gjort detta med resultatet genomförd 
BPH / känd mental status och godkänt skott. Som godkänt skott för BPH räknas resultatet 4 
och för MH 1 eller 2. 
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Rekommendationer: 
– Föräldradjuren har uppnått Excellent eller Very Good som minst på utställning. 
– Föräldradjuren har uppnått godkänt tävlingsresultat i rallylydnad, agility, nose work, 
freestyle, bruks, viltspår eller liknande. 
– Föräldradjuren är ED-röntgade utan anmärkning (UA 0/0) 
– Kombinationer uppnår ett preliminärt HD-index på minst 100. 
– Föräldradjuren är ögonlysta och visar inga tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller 
allvarlig defekt inom 12 månader vid parningstillfället. 
– Föräldradjuren har genomgått BPH eller MH. 
– Inavelsgraden överstiger inte 2,5 %. 
 
 

 

 

 


