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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 –SEPTEMBER 
JAMBOS FRILLE ”Bobby” 

 
 

FAKTA S21224/2006 Jambos Frille 
Född 2006-02-19 
Far SUCH SV-07 Bjerehofs Ian 
Mor Jambos Elaysa 
Hälsa Höfter-A, prcd-PRA-B anlagsbärare 
Resultat Inga resultat 
Avkommer Ej använd i avel 
Ägare  Sjödin Johnny 

Kopparhyttevägen 1, 772 90 Grängesberg 
0240-38075,  070-5878198 
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Intervju med Bobbys ägare 
• Vilka är Bobbys styrkor enligt dig?  

Han är en pigg och positiv hund, en källa till glädje i vårat liv. 
 

• Hur är han mentalt?  
Han är en Lapphund mentalt, han är modig, orädd och en hund 
som tar plats. Han är stabil och rätt tuff. Lite för skällig än vad vi 
skulle önska. Bobby är mycket nyfiken och vill hålla koll på det 
mesta och håller noggran koll på oss och omgivningen. 
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• Om han blir rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd 
för?  
Han har inte direkt blivit rädd för något. Jag håller på med 
pistolskytte och han kan kanske skälla lite men han blir inte rädd. 
Samma är det med fyrverkerier att han kan notera att de smäller 
med ett skall men visar ingen rädsla. 

 
• Hur funkar han med andra hundar?  

Han är inte jätte trevlig mot andra hanar, han blev lite osäker efter 
en incident förut med en hane som satte honom på plats. Tikar går 
bra. Men han är ju ung bara 3½ år så osäkerheten på andra hanar 
kan höra ihop med åldern. 
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• Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
Vi är inga erfarna hundägare Bobby är våran första hund men klart 
är att han är en tuff hund ibland lite för tuff. Han kan skälla i bilen 
när han ser en hund vilket vi försöker lära han att inte göra. 
 

• Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig 
lite för sig själv?  
Han är mycket nyfiken och väldigt intresserad av människor. Söker 
alltid kontakt och har aldrig ryggat för en främmande människa. 
 

• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det?  
Vi har Bobby enbart som sällskapshund. Vi går långa promenader 
med honom i skogen. Ibland kan han ta upp och följa en älg, men 
han är alltid tyst när han driver älgen. Han är även intresserad av 
fågel. Så om vi hade haft möjlighet så skulle han säkert gått att 
jaga med men vi är lite oroliga för vargen. 
 

• Har Bobby varit sjuk någon gång? 
Nej han är en ung och pigg hane som aldrig haft problem med 
hälsan. 
 

STAMTAVLA  
Stjärnfallet's Dahke INT&NORD&DKUCH 

SV-97-01-02 KBHV-02 
SV-03 NORDV-02-03 
NV-02-04 Jambos 
Kello 

SUCH 
Jambos Bimbolina 

SUCH 
Thulenstjärnans Ritto 

SV-07 SUCH  
Bjerehofs Ian 

SUCH 
Thulenstjärnans 
Victory Of Tenacity Jenkim Vodoo 

Lappo Ridge 
Lapphults Leica 
Thulenstjärnans 
Taking Time 

Jambos Elaysa 
Jambos Mirabella SUCH 

Jambos Bimbolina 
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