
Månadens hane APRIL 2009

AK svensk lapphund kommer de närmaste månaderna att presentera en hane i månaden på SLKs 
hemsida för att lyfta fram några hanar i vårt land som finns tillgängliga för avel med syftet att få fler 
hanar i avel. Hanarna presenteras med bild och presentation samt kontaktuppgifter till ägaren med 
ägarens tillstånd.
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Fakta Borro S39891/2003
Född 2003-05-09
Far Norrviddens Cakke
Mor Theron´s Unni
Hälsa Höfter-B

Ögon-Ua
Prcd-PRA anlagsbärare

Resultat Utställd med CK och placerad i bästa hanhundsklass på rasspecial
Avkommer Ej använd i avel
Ägare Harald Tirén <Harald.Tiren@berg.se>

Hoverberg 960
840 40 Svenstavik
0687-123 73

Intervju med Borro ”Trolls” ägare:
• Vilka är Borros ”Trolls” styrkor enligt dig? 

Han är en”kraftfull hane”, tar sig lätt och länge fram i skog och på fjäll, är försiktig vid 
bäckar. Kan lämnas ensam i skogen, hemma eller hos främmande människor utan 
oro. Kan stå och gå på broräcken, ligger lugnt på mina axlar under långa 
skidåkningar utför i fjällen och när jag balanserar över gungande hängbroar. Åker bil, 
buss, tåg, T-bana och hiss utan problem. Lugn i stadsmiljö. 
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• Hur är han mentalt? 
Väldigt  starkt självförtroende. Visar tydligt  sin vilja, men ger sig för min. Har stort 
tålamod när han måste vänta och kopplar då av. Visar sin glädje utan överdrifter. 
Nyfiken undersöker han varje hus han besöker. Skäller som ett sätt att tala om något 
inte mer. Vill och får nästan alltid nosa och ”analysera” under promenixer.

• Om han blir rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd 
för? 

Har bara ett exempel. En svart plastsäck blåste till  vid en husknut. Han hoppade 
blixtsnabbt undan och gick sen fram och luktade på den. Är inte rädd för raketer, 
smällare eller plötsligt buller. Vet vad det betyder när ett gevär avfyras. Vill inte spåra 
lodjur. Förstår tyvärr inte att vara rädd för bilar. Oj, glömde att han är rädd vid kloklipp 
(efter pulpaklipp).

• Hur funkar han med andra hundar? 
Han är nyfiken på de flesta. Har bra vänner även bland andra hanar. Läser snabbt av 
vilka  han  vill  bekanta  sig  med.  Undviker  stora  hundar.  Nonchalerar  bulldog, 
”kamphundar” och schäfer. Svarar med skällande på vissa attacker från jämnstora, 
om han känner sig hotad.

• Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
Han är inte fostrad med matmutor som belöning – betingning. Gick en valpkurs, som 
var helt fel för mig. Har ”pratfostrat” honom istället själv. Han verkar förstå det mesta. 
Sonen lärde honom SITT, vilket fungerar som stopp-kommando i alla lägen. KOM 
och visslingar går bra i skogen, men inte när han vaktar sin gårdsplan. Då lyder han 
som en gammal tax.

• Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig 
lite för sig själv? 

Han hälsar kort och tydligt på främmande folk. Hoppar sällan. Min släkt och några 
jaktlagsvänner blir han överlycklig av att träffa. Är försiktig med barn, men vill ofta ge 
en”puss”. Har aldrig bitit någon människa.

• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det? 
Han spårar vilt bra. Fungerar hyggligt vid jakt på tjäder, men inte som en finnspets. 
Har ställt och skällt björn vid tre tillfällen. En gång skall under ca 20 minuter och sen 
borta lika länge med björnen. Har inte fått skälla älg, men varit på renskiljning med 
stort men lugnt intresse. Han vaktar sin gårdsplan om 100 x 70 meter och har aldig 
lämnat den.

• Har Borro ”Trolls” varit sjuk någon gång? 
Det enda hälsoproblem han haft är Diarré några gånger. Som liten valp blev han 
överkörd och bröt 2 revben. Har aldrig märkt av att han besvärats av sina höfter, han 
är mycket uthållig och följer med på skidturer och joggingturer Han har under åren 
varit med på nästan överlånga pass, särskilt under vintern. Aldrig har han skadat sig 
eller blivit så trött så att han inte har haft ork att vara nyfiken. Jag har en del kritiska 
funderingar kring  hur själva röntgenundersökningen gick till.
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STAMTAVLA BORRO
Norrviddens Cakke Öyerfjellets Civok Vallset Burre

NUCH Vestskogen’s Gaia
SUCH Norrviddens Unna-
Skaidi

Basse
SUCH Norrviddens Inki

Therons Unni Basse SUCH NUCH Rotsidans Indo

Snöstjärnans Sarra
Seija SUCH Snöstjärnans Labbe

Snöstjärnans Tjappa

Statistik kullsyskon
Hund Höfter Ögon Meriter
BOSS

BONSO A Ua 1a pris
BARK

BORRO B Ua CK
BESS


