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INTERVJU MED MR BONDS ÄGARE 
 

 Hur är din hund mentalt? 
 
Mr Bond är en stabil och snäll hanhund som inte vill någon eller något illa. Han är 
tillgiven och väldigt lättlärd och intresserad av att lära sig nya saker. 

 

 Om den blir rädd någon gång, vad är det då som 
den blivit rädd för och hur reagerar den? 
 
Jag har inte reflekterat över att han skulle vara rädd för något. Han är alltid 
nyfiken på vad som händer och om han kan på något sätt kan vara delaktig i 
samtliga aktiviteter. 

 

 Hur fungerar den med andra hundar? 
 
Han älskar att leka och springa ikapp med andra hundar. Han vill vara med andra 
hundar inte vid sidan om. Men han visar aldrig någon aggressivitet. 

 

 Hur har den varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
       
     Bond är lättlärd och har inte haft några olater eller varit svår på något sätt. 

 
 

 



 
 

 Hur är den mot andra människor, väldigt social 
eller håller sig lite för sig själv? 
 
Han är väldigt social och följer gärna med vem som helst som ger honom 
uppmärksamhet. Snäll och lyhörd för signaler som vi som människor sänder. 

 

 Har den fått arbeta med något? Hur har den 
fungerat i det? 
 
Han har fått möjlighet att jaga älg vilket han tycker är roligt. Han har precis 
introducerats men han skäller och följer slagen och han kommer tillbaka mycket 
stolt och nöjd med sin egen insats. Vi är mycket nöjda med hans jaktinsats hittills. 

 

 Vilka är din hunds styrkor enligt dig? 
 
Att han har ett underbart temperament, ett stort hjärta och en enorm charm. 

 

 Har din hund varit till veterinären någon gång?  
Varför? 
 
Han har varit hos veterinären för vaccination och höft röntgen. Ingenting annat. 
 
 

 
 

Hund Höfter Armbågar Ögon Meriter 

Mr Q A Ua Prcd-PRA A  CERT 

Miss Jinx   Prcd-PRA A CK 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

N08185/03 

Charlie  

N11074/97 

NO UCH 

Fomph  

S10022/93 

Renfjällets Bårre  

N02514/95 

NO UCH NO V-99 SE UCH 

D-Galm  

N08739/96 

Sabmebaena Oulga  

N33335/92 

Sabmebaena Lavvi  

N09809/94 

Sabmebaena Njalla  

S27320/2008 

Care Bears Sun 

Flamenco  

S19542/2001 

Björnbodas Tellas  

S27174/95 

INT&NORD&DK UCH KBH V-02 NO V-02-04 

NORD V-02-03 SE V-03 SE V-97-01-02 

Jambos Kello  

S31433/96 

Lappeåhs Zanni  

FIN13943/02 

EUW-06 FI UCH FI 

V-07 SE UCH 

Care Bears Star Bright  

S13512/96 

FI UCH 

Raidis Tyson  

FIN10020/97 

FI UCH SE UCH 

Care Bears North Star  
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