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SÅ HÄR SKRIVER MAXES ÄGARE: 

 

Maxe är en pigg och alert hund, han är glad, positiv och social. Vill gärna hälsa 

på ALLA som han får. 

Maxe är dock rädd för fyrverkerier. Så fort han hör en smäll vill han genast gå 

hem igen, gör inte sina behov utan blir bara olycklig. Jättejobbigt för honom.  

Han gillar inte att simma eller bada. Han är gärna ute på bryggor men att stoppa 

tassarna i vattnet är inget för honom. 

Maxe fungerar bra med många hundar men det finns några små ettriga terriers i 

hans område som han gärna skäller ut om han får. Han är nyfiken av sig och vill 

nog gärna. Han har i 2 och ett halvt år gått på hunddagis så han är van med 

andra hundar och att socialt umgås. Det är när han är ute och går med matte 

som han kan vara lite kaxig. 



Han är ganska envis och har stark vilja. Han är lättlärd och lyhörd för övningar 

och vill gärna arbeta men om han inte förstår vad vi vill att han ska utföra blir 

han rastlös. 

Maxe är väldigt förtjust i människor och hälsar gärna på allt och alla bara han 

får. Han är gärna med på aktiviteter och håller sig sällan för sig själv, han vill 

vara med där det händer saker, han sover med ett öga öppet. 

Vi har gått några kurser som grundkurs i vardagslydnad och rallylydnads kurs.  

Maxe tyckte det var så där, inte jätteroligt. Han har mer spring i benen och vill 

gärna rusa runt och busa på brukshundsplanen. 

Maxes styrkor är att han är otroligt snäll och glad. Han menar väl och vill vara 

familjen till lags. Han är uthållig och har en otroligt fin fysik som passa vår familj 

då vi gärna rör på oss. 

Maxe har varit hos veterinären för att höft röntgas och vaccineras. Annars har 

han inte behövt gå dit.  Han är helt frisk. 

Maxe är inte så stor, han väger 15,7 kg och är väl ca 49 cm i manken. Han äter 

bra men är inget matvrak. 

 

 



 

KULLSTATISTIK 

 
 

HUND HÖFTER  ARMBÅGAR ÖGON MERITER 

Ludde - - - - 

Lukas - - - - 

Lady A - UA - 

Lucky-Loppan A - - Exelent 

 

 

 

 

 



  

 



STAMTAVLA 

 

SE58850/2010 

Stråhles L-Maxe  

S42331/2008 

FI UCH NO UCH 

SE UCH 

Jambos Walle  

S16097/2000 

Cahppes Odin  

S65925/90 

Thorine's Karo  

S33026/97 

Härkes Tjarka  

S36956/2003 

Jambos Elaysa  

N13650/97 

Ridge  

S36757/97 

Jambos Mirabella  

S52679/2005 

Stråhles Happy  

S29874/2000 

FI UCH NO UCH 

SE UCH 

Jambos Iloz  

S31430/96 

DK UCH FI V-99 INT UCH NORD UCH SE VCH 

Lappeåhs Zack  

S36757/97 

Jambos Mirabella  

S48934/98 

Stråhles Cindi  

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  

S48886/93 

Stråhles Aijka  
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