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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 –JULI 
S32227/2009 Aron ”ARRAK” 

 
 

FAKTA S32227/2009   Aron 
Född 2003-10-14 
Far Bonzo  N10757/00 
Mor Arbollas Heika N14715/99 
Hälsa Prcd-typ B anlagsbärare, höfter-A 
Resultat - 
Avkommer Ej använd i avel 
Ägare  Björn Uglem Rörosvägen 17 

840 95 Funäsdalen 
Mobil:  +46 70 314 15 11 
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Intervju med Arvuks ägare 
• Vilka är Arvuk ”Ruffs” styrkor enligt dig?  

Arraks största styrka är hans beslutsamhet och förmåga till att ta 
det lugnt när han behöver vila och jobba hårt när så krävs. Precis 
så som en riktig utehund ska vara. Han är mycket lättlärd och har 
stor social kapacitet. 
 

• Hur är han mentalt?  
Mentalt är Arrak 
mycket stabil och 
pålitlig. Han är trygg 
och inte är sressad 
och osäker i sin 
läggning. Man 
behöver inte oroa sig 
för aggresivt beteende 
mot andra människor 
och han gör inga 
ovätade utfall. Han 
går inte från gården 
utan tillåtelse så han 
är alltid lös. Inget kan 
få honom att bryta 
denna regel. 
 

• m han blir rädd 

d för åska, 

• ur funkar han med andra hundar?  
ar men är dominant och 

O
nån gång, vad är det 
då som han blivit 
rädd för?  
Arrak är räd
detta kommer sig av 
prägling från min förra 
Samojed som han 
växte upp med och 
som var åskrädd. Det 
är ändå inte överdrivet 
mycket, han vill gärna gå in när det åskar vilket annars inte är 
viktigt för honom. Vid jakt är han skottfast men kan reagera på 
skott annars. Andra plötsliga ljud är inget han berörs utav. 
 
H
Arrak fungerar bra med andra hund
försvarar gärna de sina och sitt teritorium, vår gård och de andra 
hundarna på den samma. 
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• ur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår?  

 

• ur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig 

de sällskaplig och självständig. Hällsar, tycker 

• ar hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det?  
t 

• ar Arvuk ”Ruff” varit sjuk någon gång? 
eles robust och tålig 

H
Arrak var som en lapphund ska vara under sin uppväxt. Otroligt
lättlärd men tjurig med egen vilja. 
 
H
lite för sig själv?  
Socialt är Arrak bå
om att bli kelad med men håller sig gärna för sig själv oxå. 
 
H
Arrak har sprungit med andra hundar i hundspann vilket han klara
utmärkt. Han har oxå deltagit på älgjakt och gjort bra ifrån sig. 
Arrak har visat sig både kunna ställa älg samt driva älg mot 
passskytt. den sistnämnda egenskapen kommer  nog från 
Lapphundens vallegenskaper. Jag har oxå skjutit en tjur för Arrak. 
 
H
Arrak har aldrig varit sjuk. Han är en särd
hund. Parningssjuk så det står härliga till är han dock om det finns 
löptik i närheten. 
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STAMTAVLA  
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