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INTERVJU MED CAVEKS ÄGARE: 

 

Hur är din hund mentalt? 
Cool 

 

Om den blir rädd någon gång, vad är det då som den blivit rädd för och hur reagerar 
den? 
Nej.  

Han är regelbundet skottränad på skjutfältet – inte skotträdd. Han är inte heller rädd för 

smällare eller raketer. 

 
Hur fungerar den med andra hundar? 
Han umgås med ca 10 hundar i familj och bekantskapskrets. Hemma med en 11-årig finsk 

hanhund och dom är som ler- och långhalm. Dottern och svärsonen har en boxervalp som 

han uppfostrar på ett väldigt tålmodigt och lekfullt sätt. 

 

Hur har den varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
Upp och ner, tjurig men lättlärd. 



 

Hur är den mot andra människor, väldigt social eller håller sig lite för sig själv? 
Social och glad men inte påträngande. 

 

Har den fått arbeta med något? Hur har den fungerat i det? 
Spår – lydnad – lekfull agility. Har en fin nos och är mycket uppmärksam. Vi spenderar 

mycket tid i skog och mark. Han är i första hand en mycket trevlig sällskapshund. 

 
Vilka är din hunds styrkor enligt dig? 
Barnkär, trygg och tålmodig. 

 
Har din hund varit till veterinären någon gång?  
Ja 

Varför? 

Vaccination och HD-röntgen.  

 

Är din hund frisk nu?  
Ja 

Har den normalvikt och normalstorlek, d.v.s. runt 18-20 kilo och 45-51cm? 
Ett muskelknippe på ca 20 kg och 48 cm. 

Är det något annat som du särskilt vill berätta om när det gäller din hund? 
Han är en självständig, social kille som vill vara till lags och är mycket lättlärd. 

 

 



KULLSTATISTIK 

 
 

HUND HÖFTER  ARMBÅGAR ÖGON MERITER 

Ciehka B  A Danska och 
Norsk vinnare-

12 

Ciiku A ua B SEVCH 
R-CERT 

Choppi - - - - 

Cahppe C - A -  

Cadjat - - B - 

 

 

 

 

 



STAMTAVLA 

S50005/2002  

Tjappo 

S57479/95 

Theron's Saimo 

S42375/90  

Bamse 

S37395/93  

Seija 

S20088/99 

Theron's Molly 

S34481/87  

Basse 

S40768/92 

Vittran's Aikie 

 

S16751/2008 

Skogssamens Aiga 

S16097/2000  

Cahppes Odin 

S65925/90  

Thorine's Karo 

S33026/97 

Härkes Tjarka 

S59182/2004  

Sidmarkens Akka 

S53176/2000  

Norrviddens Cavek 

S49141/2001  

Renlundens Jänta 
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