
Vardotoppens Njarrak

• Vilka är Njarraks styrkor ? 
Han är mycket snäll, gillar att spåra och söka. Han är 
uppmärksam på mig, vad jag vill att han ska göra d.v.s. 
har gärna ögonkontakt när jag instruerar honom och 
jag ser att han vill förstå vad jag vill det är han ska ut-
föra och vill utföra detta rätt. Han gillar verkligen att få 
utföra arbetsuppgifter och har bra energi. Han är även 
mycket kramgo och vill gärna ha mysstunder samtidigt 
som han kan ligga och ta det lugnt själv, samt att han 
är en verkligen trogen vän som knyter an starkt till mig 
och litar på mig när det är något som ska utföras. Kan 
även sitta och lugnt iaktta vad som händer runt om-
kring både inomhus, ute och i rörigare miljöer.
 
• Hur är han mentalt? 
Han har inte visat några tecken på att ha några oberäk-
neliga konstigheter för sig, har inte hittat några brister 
ännu. Så jag tycker att han är mycket suverän att ha att 
göra med. Säger till om det kommer någon till dörren 
med att låta lite, dock inte ilsket eller långvarigt. Om 
jag är i stugan eller ute där eller i skogen, gör han även 
så om han hör att det kommer någon. 

• Om han blir rädd någon gång, vad är det då som 
han blivit rädd för och hur reagerar han? 
    När han var mindre var han lite mörkrädd vilket jag 
nu inte ser några tecken på längre. Han blir inte direkt 
rädd för något. Han kan exempelvis reagera på om 
något ramlar hårt i golvet bakom honom så drar han 
sig undan en liten bit och kollar in vad som hände och 
sen går han fram och kollar. Är en som gillar utblåset 
på dammsugaren och tycker det är skönt när det blåser 
varm luft där. Så det är inte bara en gång han stängt av 
den för att han gnuggar halsen och huvudet mot den. 
Har inte märkt några problem vad gäller fyrverkerier.
. 
• Hur funkar han med andra hundar? 
Har funkat mycket bra, så jag har inget att anmärka på 
där.   

• Hur har han varit att fostra under uppväxten? 
Lätt eller svår? 

Lättlärd, uppmärksam, såg tidigt att han ville lära sig, 
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att spåra/söka tidigt. När det råkade vara slut vatten 
eller mat så lyfte han skålen och släppte den i golvet 
för att visa vad han ville vilket han har lärt sig själv och 
jag då givetvis visat genom att ge han vatten lärde sig 
att fortsätta med. Dock har han alltid vatten utan detta 
har bara varit att det någon gång när jag varit hemma 
och det då råkat ta slut någon gång. 

• Hur är han mot andra människor väldigt social 
eller håller sig lite för sig själv? 
Mycket social. Gillar barn och lek, när han blir less/
trött så går han iväg en bit bort och lägger sig för att 
vila. Har inte visat några som helst tendenser på att bli 
arg eller att markera mot någon. Gillar att bli ompyss-
lad och kramas. Dock lätt att platsa honom, han vill 
gärna hälsa på besökande men det är inga problem att 
visa att han inte får gå dit om jag inte vill det, eller om 
dom inte vill. 

• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han 
fungerat i det?
Har börjat jaga in honom. Har bra intresse för att 
söka, spårnoga,  snabb att anamma vad jag vill vi ska 
jaga. Har skjutit fågel efter honom och han brydde sig 
inte det minsta om smällen från hagelbössan fast han 
var nära. Inte för lös i skallet heller, lätt att kalla in 
under jakt, även visat intresse för älg etc. Men som jag 
ser det så skulle han fungera på många olika områden 
om man styrde dit. Ser fram emot ytterligare inlärning, 
ev. eftersök eftersom han gillar att spåra. Han söker på 
och tar ut svängar i lugnt tempo, men när han får upp 
spår/lukt så växlar han genast upp tempot och söker 
metodiskt och ivrigt.  

• Har han varit sjuk någon gång? 
Nej. Dock har vi varit till veterinären för att få honom 
att kräkas en gång, för att vi var osäkra om han kom

-

mit åt medicin, vilket inte verkade vara fallet
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