Den Finska Lapphunden

Samerna har länge använt Finsk lapphund-liknande hundar till att valla och
vakta renarna. 1945 fastställde Finska Kennelklubben Lapsk vallhunds
rasstandard. 1967 ändrades namnet till lapphund.
Rastypen och rasbilden utkristalliserades under 1970-talet, standarden har
modifierats flera gånger.
Först 1993 ändrades namnet till Finsk lapphund.

Användningsområde
Den är en mycket bra allroundhund som lämpar sig utmärkt till agility, i
lydnadsringarna, i spårskogen, som vallhund, räddningshund och även som
eftersökshund samt jakthund främst på fågel och älg.
I hemlandet Finland tog en finsk lapphund från Sverige silvermedalj i VM i
räddning.
Det är en mycket trevlig sällskaps- och familjehund som är mycket barnvänlig
och social men den måste aktiveras för att må bra.
Hälsa
Den Finska lapphunden har inga större problem med den fysiska hälsan.
Enligt Agria har finsk lapphund det lägsta försäkringsarvodet. De sjukdomar
som det främst handlar om är katarakt och höftledsdysplasi (HD).
Sjukdomarna är dock inget problem för rasen men de finns där.

Egenskaper – mentalitet
Eftersom lapphunden främst har använts till att samla ihop och hålla kvar
renhjorden på betesplatsen är kravet, stabil mentalitet. Den måste vara modig,
vaken och alert så att den reagerar på renarnas framfart men samtidigt måste
hunden vara lugn och trygg så att den inte skingrar hjorden. Det är de här
egenskaperna som gör den finska lapphunden till en populär sällskaps- och
familjehund. Den finska lapphunden är social och öppen. Den är lättlärd och
arbetsvillig. Det är en uthållig hund.
Den Finska lapphunden är ödmjuk men orädd.
Storlek och utseende
En Finsk lapphund är en kraftig och nästan kvadratisk hund med effektiva
vägvinnande rörelser. Moderata vinklar, parallella ben och väl samlade tassar
gör att de kan arbeta under många timmar i ett hårt klimat. Pälsen ska vara
riklig och speciellt hanhundar ska ha en tydlig krage. Det långa täckhåret ska
vara strävt och det ska finnas en tät underull. Alla färger är tillåtna, bara
grundfärgen är dominerande. Lapphundens svans ska bäras ringlad över
ryggen i rörelse. Idealmankhöjden för hanar är 49 cm och för tikar 44 cm,
tillåten avvikelse är +/- 3 cm.

Pälsvård
Eftersom pälsen är stritt och lång så trillar smutsen av lätt från hunden och den
blir inte blöt igenom. Borsta hunden lite då och då, speciellt vid fällning.
Annars håller pälsen sig fin utan en massa pälsvård. De ska inte badas för ofta
då blir pälsen för mjuk, bada endast när det behövs.
Övrigt
Att tänka på.
En Finsk lapphund vill gärna vara ute mycket.
Det är en arbetshund som vill hitta på saker.
De behöver lång tid på sig innan de är mogna, de är ganska sena i sin
utveckling så sen avelsdebut är att beakta.

VISSTE DU
Att Finsk Lapphund är en sund &
frisk ras
Att Finsk lapphund är en Nordisk
ursprungshund och renvallare.
Att Finsk lapphund blir gammal och
man bör räkna med att ha sin
kompis i närmare 15 år

Att Finsk lapphund finns i alla
färger.
se text ovan

LAPSK VALLHUND
Den Lapska vallhunden skall vara läraktig, lugn,
vänlig, energisk och arbetsvillig.
Den skiljer sig i konstruktion från de andra
lapphundsraserna genom sin tydliga rektangulära
byggnad, sina kraftiga vinklar samt svansen som inte
bärs ringlad över ryggen.
Även pälsen skiljer sig åt genom att täckhåren är
något kortare med den dubbla pälsen ska ändå vara
lämpad för ett arktiskt klimat.
Benstommen och muskulaturen skall vara kraftig. Hunden skall vara spänstig med får
ändå inte verka för tung. Färgen skall vara svart i olika nyanser, t.o.m. gråaktig eller
barkbrun. Ljusa tecken förekommer ofta. Idealmankhöjd för hanhundar är 51 cm, för
tikar 46 cm.
SVENSK LAPPHUND
Den Svenska lapphunden ska vara livlig,
vaksam, vänlig och tillgiven.
Den är läraktig, uthållig och tålig. Svensk
lapphund är en typisk spetshund, något
under medelstorlek, rektangulär och
med god resning.
Pälsfärgen är enfärgat svart, ibland med
vita tecken på bringan, tassar och
svanstipp. Bruna skiftningar i pälsen är
också typiskt. Pälsen är tålig mot väder
och vind.
Idealmankhöjd för hanar är 48 cm, för
tikar 43 cm.

SVENSKA LAPPHUNDKLUBBEN INFORMERAR
Svenska Lapphundklubben bildades 1963 under namnet
Lapphundsringen.
År 1978 antogs man som officiell specialklubb av Svenska Kennelklubben
och ändrade då också namnet till Svenska lapphundklubben.
Förutom Finsk lapphund omfattar SLK:s verksamhet även
Svensk Lapphund och Lapsk Vallhund.
Svenska Lapphundklubben arrangerar träffar, kurser, möten,
utställningar och tävlingar.

Vill du veta mer om specialklubben. Besök vår hemsida

www.slk.nu
Svenska Lapphundklubben
VÄLKOMNA!

SVENSKA RASKLUBBEN FÖR FINSK LAPPHUND
På hemsidan kan du läsa mer om rasklubben.
Där hittar du nyheter, aktiviteter, avel & hälsa, valpar,
omplaceringar, tävlingar och mycket annat.

Vill ni veta mer om rasklubben besök vår hemsida
www.finsklapphund.slk.nu

VÄLKOMNA!

