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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 –MAJ 
NORRVIDDENS ARVUK 

 
 

FAKTA NORRVIDDENS ARVUK S23170/2000 
Född 2000-03-05 
Far Öyerfjellets Civok 
Mor SV-98 SUCH NUCH Norrviddens Staika 
Hälsa Höfter-C  

Ögon Ua  
prcd-PRA-Fri från anlag 

Resultat 1:a pris vid rasspecial 
Avkommer Ej använd i avel 
Ägare  Samuelsson Björn <bsamu@mailhost.se> 

Gärdstuguv 15 C, 192 51 Sollentuna    
08-963135,073-4374514   

 
• Vilka är Arvuk ”Ruffs” styrkor enligt dig?  

Han är säker med sig själv, nyfiken, aldrig rädd eller tveksam. Han vet alltid 
vad han vill fast det är ju klart att han inte alltid vill samma saker som vi. 
Sådana situationer löses lätt med lite distraktion eller en godisbit. Ruff är en 
mycket tålig hund som nästan aldrig ”klagar”. Han åker bil och båt och tar det 
mesta med ro. Inte mycket kan rubba hans cirklar förutom en överdos 
fyrverkeri på nyårsafton. 
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• Hur är han mentalt?  
Ruff har stark egen vilja och behöver 
att någon visar honom vem som 
bestämmer. Han är mycket 
kommunikativ och när han vill något 
talar han tydligt om detta. Han kan t.ex. 
komma och sätta sig bredvid oss när vi 
ser TV eller pratar och vilja att någon 
kliar eller klappar honom. Om detta 
inte sker talar han ljudligt om vad han 
tycker, inte genom att skälla utan med 
andra ljud. 
Han vaktar noggrant sitt revir och är 
snabb att markera när något inte 
stämmer. Ibland kan han markera att 
han inte gillar något genom ett 
mellanting mellan oljud och morr men 
inte längre än så. Han förstår 
omedelbart om han gjort något tokigt 
och har en förmåga att se mycket 
skyldig ut när han blir tillsagd. 
 

• Om han blir rädd nån gång, 
vad är det då som han blivit rädd för?  
Det är klart att han kan bli rädd under någon sekund när något oväntat inträffar 
eller vid något ljud som överraskar honom men inte mer än så. Skott eller 
andra starka ljud som inte är direkt nära bryr han sin inte om. Han gillar inte 
överdoser av fyrverkeri på nyårsafton men i övrigt är det inte mycket han är 
rädd för.  
 

• Hur funkar han med andra hundar?  
Hanhundar kan vara jobbigt 
ibland men inte något stort 
problem. Tikar går utmärkt (om 
det inte är en Collie). Han umgås 
ofta med yngre hundar och visar 
ett otroligt tålamod när han blir 
biten i pälsen, näsan och lite var 
stans. Det är mycket sällan han 
markerar i sådana lägen, han står 
still och bara vrider på huvudet för 
att undvika ett bett i nosen.  
  

• Hur har han varit att fostra 
under uppväxten? Lätt eller svår?  
I början av hans uppfostran var det en del jobb med att ”reda” ut vem som 
skulle bestämma. Men till slut begrep Ruff att det inte var han och han förstår 
nu mycket väl vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Det betyder inte 
att han alltid gör rätt och behöver då bli tillsagd. Kanske finns det lite extra 
envishet i honom som kommer fram då han vill något riktigt mycket. Även om 
han nu är lite äldre händer det att han testar gränser men viker sig när vi 
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förklarar att han har fel. Vi har en mer talande dialog med honom än 
kommenderande. Vi styr honom mer med röstläge än med kommandon även 
om han naturligtvis begriper ”sitt”, ”ligg”, ”fot” osv. 
 

• Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig 
lite för sig själv?  
Ruff är alltid nyfiken och vänlig. Han vill hälsa men när han gjort det försvinner 
han och lägger sig till ro. Han har inga problem med mycket folk men är heller 
ingen knähund. Han vill gärna vara med och lägger sig ofta så att han har 
kontroll över var alla befinner sig. Är vi inte samlade kan han visa lite otålighet.  
  

• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det?  
Han är mycket läraktig och förstår omedelbart hur han skall göra när vi visar 
honom något. När han var yngre gick han kurser i spårning och fick mycket 
beröm. Enligt kursledarna var han extremt mottaglig att lära sig saker 
emellertid har vi inte haft möjlighet att fortsätta med honom inom någon 
speciell disciplin. Vi har ställt ut Ruff på rasspecial en gång som unghund för 
domaren Hans-Åke Sperne, som så många andra ovana unghundar var han 
mer intresserad av alla som gick bakom honom i ringen. Ändå fick han en fin 
bedömning av domaren; perfekt byggd, lagom stor, utmärkt hållning, öron och 
svans precis som lapphundar skall ha. 
 

• Har Arvuk ”Ruff” varit sjuk någon gång? 
Ruff har aldrig varit sjuk någon gång. Han har haft en talgkörtel på svansen 
som vi låtit operera bort och han ”vrickade” ett ben när han var ung och sprang 
lös i skogen och hoppade över en stor sten. Som tur var bröt han inget och 
han har inga men efter vrickningen (han röntgades när det hände). 
 

STAMTAVLA NORRVIDDENS ARVUK 
S38573/75 SUCH NUCH 
Hälsingkronas Rask IiN04131/83 Vallset Burre
N03349/75 Saima
N00620/82 NV-89-90 
NORDUCH INTUCH 
Bamse

N23117/91 Öyerfjellets 
Civok

N13491/86 NUCH 
Vestskogen's Gaia

N01172/84 NUCH 
Öyerfjellets Raska
S22822/78  NORDV-82-
83-85-86 INT&NORDUCH 
Gubben

S51439/89  NV-94 SV-92 
NV-92 SUCH NUCH 
INTUCHAnthrazit's Droy S38024/86 SUCH FIUCH 

Anthrazit's Bissan
S56760/81  Nalle

S20764/94 SV-98 SUCH 
NUCH Norrviddens Staika

S63094/87 SV-93 SUCH 
NUCH INTUCH 
Norrviddens Kanja

S48982/82 NORDUCH 
INTUCH Norrviddens 
Skaidi
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