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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. 
 

MÅNADENS HANE –JUNI 
SALTÖNS PROPPEN 

 
 
 

S62556/2005 Saltöns Proppen 
Född 2005-10-01 
Far SUCH NUCH Stråhles Frode 
Mor Renlundens Inka 
Hälsa Höfter-B, anlagsbärare prcd-PRA 
Resultat  
Avkommer Ej använd i avel 
Ägare  Broberg Christel  

Adress:  Holgersväg 40  260 60 Kvidinge  
Hemtelefon:  0435-20331   
Mobiltelefon:  070-5582012 

 
• Hur är han mentalt? 

 Proppen är en väldigt glad och även ”pratglad” hund. Han visar med 
hela kroppen – från ögon och öron ända ut i svanstippen – när han vill 
något. Och så lägger han huvet på sned och pratar .Han är vänlig mot 
allt och alla och har aldrig visat minsta tendens till att resa ragg eller 
visa tänderna. Han tycker att livet är toppen och det är full fart hela 
dagarna. Bäst tycker han om att vara ute och springa på tomten men 
myser även gärna vid och allra helst på mina fötter. Han älskar att få 
var med överallt och hoppar med glädje in både i bilen och sidovagnen 
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på MC´n. Han har väldigt stort behov av att veta var jag äroch han är 
en riktig liten mattegris.  
 

• Om han blir rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd 
för?  
Han är väldigt stabil i sitt förhållande till flygplan, skott och smällare 
på t. ex. nyårsafton. Han noterar att det låter/smäller men blir inte 
rädd eller vill gå undan. 
 

• Hur funkar han med andra hundar?  
Proppen funkar väldigt bra med både tikar och hanar. Vem som helst 
kan komma in med sin hund på tomten och det är bara hur kul som 
helst. Däremot att möta någon på promenaden i kopplet kan lätt bli 
lite skälligt. Med som jag sagt tidigare visar han varken ragg eller 
tänderna även i en sådan situation 
 

 
 

• Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår?  
Eftersom han har vuxit upp tillsammans med sin mamma Renlundens 
Inka (Majken) så har jag inte behövt ta till några överdrivet stora 
fostringsåtgärder. Det har så att säga bara rullat på i flocken och det 
är bara vid ett fåtal tillfällen han har behövt tillrättavisning, så det har 
varit mycket lätt. 
 

• Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig 
lite för sig själv?  
Han älskar när det kommer människor men vill själv ta initiativet till att 
hälsa. Han svansar gärna omkring bland alla men gillar inte när 
någon tvunget ska komma fram och klappa – då vänder han och går. 
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• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det?  

När vi gick valpkursen fick han prova på att spåra och det gick sådär. 
Proppen tyckte det var jätte skoj så länge jag gick bredvid och hjälpte 
till att hitta ”offret”. 

• Har Proppen varit sjuk någon gång? 
Nej han har faktiskt varit väldigt frisk och pigg. 
 

 
S43614/84 SUCH 
Thulenstjärnans Ritto 

S11667/99 NV-01 
SUCH NUCH 
Thulenstjärnans 
Vilhelm Conqueror 

S38915/94 Jenkim 
Vodoo 
S27174/95 
INT&NORD&DKUCH 
SV-97-01-02 KBHV-02 
SV-03 NORDV-02-03 
NV-02-04Jambos Kello 

S27084/2002 SUCH 
NUCH Stråhles Frode 

S48934/98 Stråhles 
Cindi 

S48886/93 Stråhles 
Aijka 
S42214/92 Skierris 
Sampo S23471/97 Renfanans 

Biellu S11140/95 SUCH 
Lappnallens Seidi 
S57484/95 Theron's 
Troy 

S24318/2001 
Renlundens Inka 

S34942/98 Renlundens 
Eammi S14168/96 SUCH 

NUCH Renlundens 
Chejja 

 


