
AK svensk presenterar en hane i månaden på SLKs hemsida för att lyfta fram några hanar som finns 
tillgängliga för avel med syftet att få fler hanar i avel. Hanarna presenteras med bild och presentation 
samt kontaktuppgifter till ägaren med ägarens tillstånd. 

MÅNADENS HANE – MARS 2010 

SE UCH SABMEBAENA UNZO 

 
S61281/2007 Sabmebaena Unzo 
Född 2007-05-05 
Far Lillmusties Goliat 
Mor Sabmebaena Sara-Marja 
Hälsa Höfter-B, ED UA, prcd-PRA B 
Resultat Svensk utställningschampion 
Avkommer Ej använd i avel 
Ägare Christina Lilja 
Orrspelsvägen 24 
617 32 Skärblacka 
Telefon: 011-58497 
Arb.tele: 0122-30003 
kickililja@gmail.com 
 
Vilka är Unzos styrkor enligt dig? 
Han är en alert och fin familjehund som hela familjen har mycket glädje av. Mycket 
tillgiven och go. En klok hund. Vill han något så visar han det med hela kroppen. Vi tar 
med honom överallt, 
Hur är han mentalt? 
Unzo har mycket lätt att lära, nyfiken och alert, är gärna med om det är något nytt. 
Mycket rolig att ha att göra med. Har ett bra sinne, lugn men skäller lite ( är nog mattes 
fel dåliga energi tex vid utställning.). Älskar barn, har aldrig morrat åt nån människa. Vi 
kan ha med honom överallt tex stan med all trafik utan att han bryr sig om bilarna eller 
människorna. 

mailto:kickililja@gmail.com


Har han blivit rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd för och hur har han 
betett sig då? 
Nån rädsla har inte visats. Inte ens nyårsraketer har han reagerat på. På så sätt är han 
mycket lugn och stabil. 

 
Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
Har varit lättfostrad. Lite skällig vid ett års åldern, men det har försvunnit. Ibland kan det 
komma på utställningar men det är nog mattes fel (dålig energi). Vaktar på tomten när 
det kommer någon och det är ju bra, men okynnes skäller inte. 
Hur funkar han med andra hundar? 
Ja Unzo vill leka med alla hundar, han tror att ingen är elak utan att alla är lika snäll och 
trevlig som han. Och det kan vara ett litet problem, men det har ju inte hänt att någon har 
flugit på Unzo. 

 



Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig lite för sig själv? 
Han är mycket social, hälsar när det kommer nån hem till oss. Men sen är han lugn går 
och lägger sig eller går ut. Borta är han lugn, går och lägger sig tills vi går hem. 
Får han arbeta med något, hur fungerar det isåfall? 
Han är suverän att nosa upp saker, och leta. Har gått flera kurser, spår, rallylydnad och 
lydnadskurser. Är rolig att jobba med. Är mycket klok och lättlärd. 
Har Unzo varit sjuk någon gång? 
Han är pigg som en nötkärna. 

 

    

S61281/2007 
SE UCH 
Sabmebaena 
Unzo  

S35644/2000 
DE&PL CH EUW-05 INT&NORD&FI UCH KBH V-
04 SE V-04-05 WW-03 
Lillmusties Goliat  

S21810/98 
DK UCH KBH V-00 SE 
UCH 
Renfjällets Murjek  

S60054/94 
DK UCH FI UCH NO UCH 
SE UCH 
Fjällfarmens Prins  

S47493/95 
SE UCH 
Härkes Rajva  

S33625/92 
FI UCH INT UCH NORD 
UCH 
Ella  

S40745/84 
SE UCH 
Sörlandets Tjarek  

S14317/90 
Renfjällets Ojdå  

N08212/02 
JWW-03 NO UCH 
Sabmebaena Sara-Marja  

N19282/00 
NO UCH 
Arbbola's Irco  

S18570/97 
NO UCH SE UCH 
Cahppes Illu  

N02514/95 
NO UCH NO V-99 SE UCH 
D-Galm  

N02712/97 
NO UCH 
Sabmebaena 
Sami  

N27091/91 
Sabmebaena Iddja  

N09809/94 
Sabmebaena Njalla  
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