
Månadens Hane  MARS 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 S33144/99 Anthrazit’s Nalle P 

 
Född 1999-04-22
Far INTUCH NORDUCH Härkes Rappo 
Mor SUCH Öyerfjellets Dimma 
Hälsa Höfter-B 

Armbågar Ua 
Prcd-PRA anlagsbärare 

Resultat Känd mentalstatus 
Svensk Utställnings champion 
Godkänt anlagsklass viltspår prov 

Avkommer Ej använd i avel  
Ägare  Camilla Kastner camilla.kastner@telia.com

Älgaryd 1 360 40 ROTTNE 
070-917 15 12
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Intervju med Nalles ägare:    
     MH-profil 

• Vilka är Nalles styrkor enligt 
dig? 

Nalle är en mycket trygg och social  
Hane  med stor arbetslust, gott 
självförtroende och stabilt 
temprament. 
 

• Hur är han mentalt? 
Han är social och lättillgänglig, trygg i 
sig själv och med ett aktivt 
temperament. Han fick mycket fina  
poäng på mentalbeskrivningen. Han är 
envis som en riktig lapphund och kan 
jobba länge och intensivt när han är 
motiverad. Han är väldigt snäll mot vår 
5-åriga dotter och accepterar hennes 
lekar lite väl länge. 
 

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

Jag tror inte att han någonsin har blivit rädd.  
Däremot driver han tyst när han driver  
vildsvin, så dem har han åtminstone respekt för. 
 

• Hur funkar han med andra hundar? 
Han kan bli lite ivrig när han träffar andra hundar, vill gärna dominera leken redan från 
början. Däremot finns det ingen aggressivitet i hans beteende. 
 

• Hur har han varit att fostra under uppväxten?  
Lätt eller svår?  

Nalle har stort självförtroende och är mycket snabbtänkt, vilket innebär att han var en 
utmaning när han växte upp. En fast och konsekvent uppfostran med milda metoder gav 
till slut mycket bra resultat. 
 

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

Han är extremt social med andra människor, älskar när vi får gäster och när han får följa 
med på stan. Alla får klappa honom och gärna på magen. Han vaktar utomhus (skäller) 
men inte inomhus, där får vem som helst både komma och gå. 
 

• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det? 
Jag har tränat honom i eftersök, agility och lydnad. Han har mycket god fallenhet för alla 
dessa grenar, det är helt och hållet mitt fel att vi inte har fortsatt och jobbat på allvar 
med detta. 
 

• Har han varit sjuk någon gång?  
Nalle har aldrig varit sjuk men råkat ut för en del olyckor, bland annat på grund av att 
han inte kan låta bli att bråka med vår katt... 
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Kullstatistik Anthrazit’s P-kull 

Hund Höfter Armbågar Ögon Meriter 
Nalle P B Ua anlagsbärare SUCH, 3 CACIB 

GK anlagsklass 
viltspår 

Nisse Nyfiken     
Nicke Nödbroms A Ua  1.a pris utställning 
Nobel Nåjd C   CK utställning 
 
STAMTAVLA NALLE-P 

N31037/88 
SUCH NUCH INTUCH 
Sappo 

N21222/93   
SUCH NUCH 
Spette's Bårro N34490/90 

Spette's Cigna 
S37981/85   
NORDUCH INTUCH 
Renfjällets Qeppo 

S47491/95 
INTUCH NORDUCH 
Härkes Rappo 

S11076/89   
SUCH NUCH 
Renfjällets Katta S48738/84 

Renfjällets Laisa 
N03858/74 
NUCH Örmali's Bamse Brakar N15500/83 

Öyerfjellets Lappo N12469/76 
Gaia 
N00620/82 
NV-89-90 NORDUCH INTUCH 
Bamse 

N30505/93   
SUCH 
Öyerfjellets Dimma N13491/86 

NUCH 
Vestskogen's Gaia N01172/84 

NUCH 
Öyerfjellets Raska 

 

 


