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INTERVJU MED CAJUNS ÄGARE: 

Hur är din hund mentalt? 
Hemakas Cajun är en lugn och stabil "kille". Han är tillgiven och en riktig 

kelgris. Älskar att åka bil/husbil och naturligtvis att vistas ute i skog 

mm. När han är ute på tomten vill han "varna"(skälla) när det kommer 

människor eller bilar in på gården. 

Han går mycket bra på utställningar och verkar trivas med detta. Det går 

bra att lämna honom ensam hemma (med Wojja och Dizzie. ) 

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

reagerar den? 
Han tycker inte om raketer med knallefekter och pipljud. Då söker han 

stöd hos husse. 

 

Hur fungerar den med andra hundar? 

Han lever med Jambos Wojja en tik 4,5 år och sin "dotter" Jambos Dizzie 

tik 5 mån. De går väldigt bra med dom tillsammans. Dom leker och busar 

utmärkt ihop.  

Han gillar även andra hundar och leker gärna med dem han får träffa. 



 

Hur har den varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
Han har varit en lättlärd SLH ända sedan liten valp. Lyssnar direkt när 

man gör en tillrättavisning eller får beröm. 

Hur är den mot andra människor, väldigt social eller håller sig lite för sig själv? 
Väldigt trevlig mot andra människor. Vill gärna att dom bryr sig och 

gosar med honom, sedan är han nöjd. 

Har den fått arbeta med något? Hur har den fungerat i det? 
Jag har inte utfört något direkt arbete med honom förutom i 

utställningsringen och provat lite spår. Detta gillar han. 

Vilka är din hunds styrkor enligt dig? 
Lugn och trygg. Han en väldigt bra reklampelare för SLH eftersom han 

gärna vill träffa och bekanta sig med människor. 

 

Har din hund varit till veterinären någon gång?  Ja 

Varför? 

Nej ! Endast i vaccinationhänseende och HD - röntgen, en frisk och stabil 

hund. 

 

 

Är din hund frisk nu? Ja 
 

Har den normalvikt och normalstorlek, d.v.s. runt 18-20 kilo och 45-51cm? 

Ja ! 

Höjd: 49 cm  

Vikt: 21 kg 

Är det något annat som du särskilt vill berätta om när det gäller din hund? 

Han är en väldigt trogen lapphund både i skogen och hemma. Han har 

skällt både på älg och renar samt ekorrar men vill hela tiden ha kontakt 

med "husse". 

Mvh // Benny    



   

 

 

 

KULLSTATISTIK 
 
 

HUND HÖFTER  ARMBÅGAR ÖGON MERITER 

Chilli - - B - 

Cayenne B - B 1CERT 
Känd MH 

Rallylydnad 

 



 

 

 



 

STAMTAVLA 

 

S25009/97  

Sörlandets Banji 

S34141/89  

Trollklintens Greven 

S37686/86 

A-Bos Cowboy 

S20315/85  

A-Bos Cayeene 

S56728/93  

Sörlandets Ammi 

S44632/87 

Gubbens Orkki 

S37314/88 

Sörlandets Tjahppi 

 

S62028/2002 

Cahppes Zelma 

N02337/99 

Frikk 

N11028/94 

Öyerfjellets Bonso 

N06440/96 

E-Topsi 

S33026/97 

Härkes Tjarka 

N21222/93  

Spette's Bårro 

S11299/91  

Härkes Hetta 
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