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HALLSGARD AZLAN SE29506/2011 
Född  2011-03-24 

Far  SE UCH Anthrazit´s Nalle P 

Mor  Lappbergets E-Lihky 

Hälsa  Höfter-A ED 0 
 Prcd-PRA anlagsbärare 

Släktskapsvärde 89 

Resultat   Junkl: V 
Junkk: 3 

Avkommor  Inga 

Ägare  Kristina Lilja 

Orrspelsvägen 24 
61732 Skärblacka  

011-58497 070-3163965 
kickililja@gmail.com 

mailto:kickililja@gmail.com


 

 

INTERVJU MED AZLANS ÄGARE: 

Azlans styrkor:  

Social, trevlig och kelig familjehund . Lättlärd, full av energi snabbtänkt och rör 

sig lätt och kvickt. Väldigt spänstig, hoppar upp på en höjd i ett skutt. Vill han 

något så visar han det . Tycker om att vistas i skog och mark. Men glad och pigg 

i andra miljöer också. 

Mentalt: 

Aktiv ute, koll på allt som rör luften och på marken. Inte rädd för något. Skäller 

inte mycket för att vara Svensk lapphund . Lugn inne, älskar att bli klappad 

speciellt på mage. Tycker om barn och är väldigt kelig. Tycker om människor 

kommer alltid fram och hälsar. 

http://jobba.vi/


Funkar med andra hundar:  

Vill gärna fram och hälsa på andra hundar. Väldigt på men inte aggressiv. Går 

rallylydnad med honom och det tycker han är kul. Bryr sig inte om dom andra 

när han vet att vi ska jobba.  

Uppfostran:  

Han är så ung än, så han börjar komma ur slyngelåldern. Tränar mycket kontakt 

genom rallylydnaden, och han är lättlärd och blir så glad när han lyckas. Han har 

ett aktivt temperament men en tydlig av och på knapp. 

Rädd för något:  

Nej, bara vaktskäller på nyårsraketer och liknande. 

Jobbar med något:  

Gått valp och lydnadskurs. Tycker om att spåra är mycket i skogen. Går 

rallylydnad får se vad det leder till ev. tävla. Azlan är inte så förtjust i utställning 

men vi jobbar på det. 

Sjukdomar:  

Aldrig varit sjuk. Haltat någon gång som valp. Har bra höfter och armbågar. 

 

 



KULLSTATISTIK 

 
 

HUND HÖFTER  ARMBÅGAR ÖGON MERITER 

Lakritz 
 

A - A V 

Antrazit 
 

B - B - 

Zilva 
 

A - A - 

  

 



 

 

 



STAMTAVLA 

 

 

S33144/99  

Anthrazit's Nalle P 

S47491/95  

Härkes Rappo 

N21222/93  

Spette's Bårro 

S11076/89  

Renfjällets Katta 

N30505/93  

Öyerfjellets Dimma 

N15500/83 

Öyerfjellets Lappo 

N13491/86  

Vestskogen's Gaia 

 

S37943/2008 

Lappbergets E-Lihky 

S48385/2005  

Norrviddens Skaite 

S53176/2000  

Norrviddens Cavek 

S15270/99  

Norrviddens Lill Seita 

S62146/2004  

Cahppes Biella 

S31618/99  

Stråhles Dingo 

S48493/2001  

Härkes Åkkra 
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