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Chili´s Santo 

Född  2008-01-23 

Far  A-Bamse Ii 

Mor  Sofie 

Hälsa   HD:A 
PRCD:B/ bärare 

Resultat   Inte utställd ännu 

Avkommor  6 st. 

Släktskapsvärde 60 

Ägare  Gunn Pedersen,  Rolf Blakseth 
Marstein, 6300 Åndalsnes 

Tel. 906 34 063 

71 22 63 86 
473 91 914 

 

INTERVJU MED SANTOS ÄGARE: 

ar din hund varit till veterinären någon gång?   
Ja 

Varför? 
 vaccinering 

Är din hund frisk nu?  
Ja 

Hur är den mentalt?  
Er lugn och glad gutt. 

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

Hur fungerar den med andra hundar?  
Vill gärna hälsa, men drar sig undan om den andre blir aggressiv. 

Hur har den varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår?  
Han ville vara chefen, speciellt över mig. Men om mannen sade något så var det vad 
som gällde. 

Hur är den mot andra människor, väldigt social eller håller sig lite för sig själv?  
Han är glad i alla och vill gärna hälsa. 

http://www.gulesider.no/person/profil/gunn+pedersen/0000189807000000000?search_word=gunn%20pedersen
callto:+47%2090634063
callto:+47%2071226386
callto:+47%2047391914


Har den fått arbeta med något? Hur har den fungerat i det?  
Han har dragit en liten vagn och det såg ut som att han gillade det. Blev väldigt stolt 
när vi berömde honom. 

Vilka är din hunds styrkor enligt dig?  
Han har koll på sina egna. Om det stannar en främmande bil utanför huset, skäller 
han. Han är väldigt omsorgsfull. 

Är det något annat som du särskilt vill påpeka om din hund?  

Han er en duktig spårhund. Vi bor i skogen med många djur. Han har fullt upp med 
alla spår och lukter av hjort och räv. Vår granne som är jägare vill lära honom jaga. 

 
 
 
 
 

KULLSTATISTIK 
 
 

HUND HÖFTER  ARMBÅGAR ÖGON MERITER 

Akiro 
 

- - - 2 JK 

Kjapp 
 

- - - - 

Spencer 
 

- - - - 

Theodor 
 

- - - - 

Stella A - Ögonlyst ua. 3 CERT,  
1 CACIB 

 



 

STAMTAVLA 

N02042/98 
A-Bamse Ii 

N30964/90 
Thorela's Shamil 

N09468/85 
Aicko 

N21738/85 
Thorela's Cahppe 

N03850/95 
Bonnie 

N01658/92 
Flikkeshaug Joppe 

N14183/91 
Lapp-Leon's Evy-Blacky 

 

N21835/01 

Sofie 

N06586/99 

Vaktmann 

 

N18805/83 

Bamse 

 

N25861/88 

Topsy 

N10902/92 

Laika 

 

N18805/83 

Bamse 

 

N25862/88 

Bella 
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