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INTERVJU MED RAJAS ÄGARE: 
 
 

 Hur är din hund mentalt? 
 

      Han är alert, mycket vaken. Uppmärksam. Håller intresserat koll på allt efter 
marken och i luften med alla sinnen. Lätt att koppla av. Följsam och bjuder på sig 
själv med ett mycket trevligt bemötande ex. när han hälsar. 
 

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

Han fick en stöt från en elledning kring en hage en gång. Han skrek till och undrade 
vad som hände och ville därifrån.  Inga tecken på rädsla, som visat sig i efterhand.  
 

 Hur fungerar den med andra hundar? 
 
Han gillar mycket att umgås och leka med andra hundar.  

 

 Hur har den varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
 

      Han har varit lätt att uppfostra, med ett glatt och trevligt tillmötesgående. 
 

 Hur är den mot andra människor, väldigt social 
     eller håller sig lite för sig själv? 

 
Han är mycket social och glad att träffa andra människor. Bjuder på sig med 
vänlighet och glädje. 

 

 Har den fått arbeta med något? Hur har den fungerat i det? 
 
Lite spårträning, men mest lydnadsträning, mot tävlingslydnad. Han gillar mycket 
att spåra. Lydnadstränar gärna också. Vill röra på sig och vara aktiv.  

 
 
 



 

 Vilka är din hunds styrkor enligt dig?  
 

Uppmärksam, klok, lättlärd, glad, spänstig och snabb.  Bra väderkorn, hörsel och 
syn. Social. Gillar alla väder.  
Egen vilja, men ändå följsam. En vovve med potential till mycket. Begränsningen är  
husse och matte. Kopplar av då han vet att han inte ska göra något speciellt som att 
gå ut exempelvis. Vill gärna följa med överallt. I bil, båt, tåg och andra upptåg. 
 
 

 Har din hund varit till veterinären någon gång?  
 

      Vaccination, ögonundersökning och hd-röntgen enligt vanlig hälsodeklaration.  
 
Varför? 
 

      För avelsinfo. 
 

 Är din hund frisk nu?  
 
Ja. 
 
Om nej, vad har den för sjukdom? 
 
 

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

 

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

Vi satt en gång utanför sjukhusentrén och väntade, då ett par som gick ut, fick syn på 
Åsa-Nisse / Rajas och ville prata med och klappa honom. De tyckte det var en så 
härlig och trevlig hund att de föreslog oss att vi borde sitta så utanför entrén alltid  
och förgylla tillvaron för folk som passerar ut och in. Det värmde att höra.  
 
En annan gång då han var valp och vi var på promenad, trodde jag att han var 
kopplad. Han skuttade omkring och lekte i bandet. Så tittade jag ner på honom och 
fick se att han följde så fint, fast med ytter-änden av kopplet i munnen. Kopplet hade 
lossnat, men han hade mig ovetande fångat upp det i munnen och följt glatt ändå 
som inget var tokigt. Så där gick vi och höll i varsin ände av kopplet. Med det så 
tycker jag det understryker att han väldigt gärna följer, om än på varierande avstånd 
då han är lös. 
Kommer gärna tillbaka om man tappar kopplet så man kan ta tag i det utan att 
behöva be om det, oftast.  
Kan nog vara rätt tuff och sig själv om det behövs. Mycket vänlig.. 
 
 
Kontakt. Dag Vilson 
Mobil. 0738073590 
e-post. dgvilson@gmail.com 
Torsby. 
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KULLSTATISTIK 
 

Hund Höfter Armbågar Ögon Meriter 

Ålldejles Knärr   PRA-prcd B  

Åta Spanagge C  PRA-prcd B 1 CERT 

Åoseda Zelda A  PRA-prcd A Genomförd BPH 
Viltspår Anlagskl GK 

Åonalat-Ånya A  PRA-prcd A Känd MH 
Viltspår Anlagskl GK 

BIR/CERT 

 

 

 



 

 
 

 

 

S60563/2003 

Norrviddens Tjuorek  

S58754/95 

Norrviddens Jarrak  

N23117/91 

Öyerfjellets Civok  

S21571/91 

SE UCH 

Norrviddens Sieidi  

S15270/99 

Norrviddens Lill Seita  

S34481/87 

Basse  

S20764/94 

NO UCH SE UCH SE V-98 

Norrviddens Staika  

S22913/2005 

Renlundens Svarta Ullis  

N19225/01 

Hercules  

N19282/00 

NO UCH 

Arbbola's Irco  

N00714/96 

Majken  

S48222/99 

SE UCH SE V-07 

Renlundens Gaia  

S15352/98 

FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH 

Raidis Halli  

N37192/93 

SE UCH 

Razza  
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