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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. 
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RAIDIS OLLI 

 
 
 

S43807/2006 Raidis Olli 
Född 2006-05-21 
Far Raidis Emil 
Mor Raidis Carro 
Hälsa Höfter-B, anlagsbärare prcd-PRA, Armbågar &Ögon Utan anmärkning 
Resultat Inga resultat 
Avkommer Ej använd i avel 
Ägare  Lars Fredriksson,Hägersten 

Tel:  08-6464339 
anita.fredricsson@tele2.se 
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• Vilka är Ollis styrkor enligt dig? 

Han är en lugn 
och fin hund, han 
är nyfiken och tar 
egna initiativ, vill 
lära sig nya saker 
och har väldigt lätt 
att lära. Hans 
stora fallenhet är 
att spåra och nosa 
upp saker. Sedan 
är han så 
kärleksfull och 
gossig alltid. Han 
är våran 
hundgosse och vi 
älskar honom 
verkligen och vi 
får så mycket 
tillbaka av honom. 
 

• Hur är han 
mentalt? 
Olli har lätt att 
lära, han är 
nyfiken och 
kommer direkt 
som det är något 
nytt. Han är så 
kärleksfull och 
gossig, men vill vara självständig. Han har bra sinne, lugn, skäller 
inte, mer än då det kommer någon, då ger han skall. 
 

• Har han blivit rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd 
för och hur har han betett sig då? 
Olli gillar inte nyårsfyrverkerier, han är inte rädd för smällarna utan 
det är ljusspelet som han inte gillar. Om det smäller eller är något 
annorlunda, då tittar han på oss, husse eller matte, hur vi reagerar 
om vi är rädda och då lugnar han ner sig. 
 

• Hur funkar han med andra hundar? 
Han är lugn och bra med valpar och tikar förstås, men morskar upp 
sig och skäller om det kommer en aggressiv hanhund. Olli har 
aldrig bitit varken människa som hund. 
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• Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår?  

Det har varit lätt att uppfostra honom, han skällde en del då han 
var ett år gammal, 
men det har vi jobbat 
bort, han ger skall 
förstås då det kommer 
någon- han vaktar 
tomten och huset och 
husse och matte. 
 

• Hur är han mot andra 
människor, väldigt 
social eller håller sig 
lite för sig själv?  
Han är väldigt social, 
men mycket fin i 
kanten, en liten buff 
med nosen räcker 
oftast. Men han är 
noga med att alltid 
hälsa då det kommer 
gäster – sedan lugnar 
han ner sig. Och när vi 
har gäster eller har 
med honom på 
middag, då ligger han under bordet. 
 

• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det?  
Olli har ärvt efter sin mamma Carro förmågan att nosa upp saker, 
redan som valp älskade han att nosa upp saker och går man ut 
med honom nosar han upp spår, vi har tänkt utveckla den sidan 
mer hos honom. Han kan dra pulka och trivs verkligen uppe i 
Norrbotten, jag kommer från Tornedalen, därför ville jag ha en 
hund därifrån.  
 

• Har Olli varit sjuk någon gång? 
Olli har aldrig varit sjuk, förutom en gång när han var 1 år och hade 
lite feber. 
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