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. KULLSTATISTIK 

 

 

HUND HÖFTER  ARMBÅGAR ÖGON MERITER 

Barro B - - - 

Basse - - - - 

Bessi - - - - 

Brynja - - - - 

Basko A - - - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



INTERVJU MED ÄGAREN 

 

Har din hund varit till veterinären någon gång?  
Nej 

Är din hund frisk nu?  

Ja 

 
Är din hund HD röntgad?  
Ja han har A-höfter 

 
Är din hund ögonlyst?  

Nej 
 
Om din hund är kastrerad, varför är den det isåfall?  

Nej 
 

Har den normalvikt och normalstorlek, d.v.s. runt 18-20 kilo och 45-51cm? 
Vikt 18 kg och Höjd 46cm 
 

Hur är den mentalt?  
Lugn snäll men lite feg. 

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

 Han blir stel som en staty drar sig baklänges och skäller. Han är även skotträdd 

springer och gömmer sig under något som går krypa in under. 

Hur fungerar den med andra hundar?  

Han är inte aggressiv mot andra hundar  

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

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

själv?  
Basko är social vill gärna befinna sig där människorna är. 
 

Har den fått arbeta med något? Hur har den fungerat i det?  
Eftersom ägaren är blind fungerar han lite som ledarhund och går till exp vä när 

han är kopplad. Han är uppmärksam på när husse flyttar på sig då går han ur 
vägen.  
 

Vilka är din hunds styrkor enligt dig?  
Lydig på inkallning Klarar av att vara inomhus själv. Tycker om att åka bil. 

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



Är lösspringande på gården inom givna gränser Bryr sig inte om hästar eller 

rådjur som är strax utanför gränserna. 

 

 
 

 

 
 
 



 

Stamtavla 

 

S39889/2003  
Bonso 

S53177/2000 
Norrviddens Cakke 

N23117/91  
Öyerfjellets Civok 

S49047/98  
Norrviddens Unna-Skaidi 

S52911/96  
Theron's Unni 

S34481/87  
Basse 

S37395/93  
Seija 

 

S42061/2002 
Naestie 

S13611/92 
Härkes Jorm 

S47927/81  
Härkes Basko 

N17062/88 

Öyerfjellets Tula 

S43522/98 
Laisa 

S60054/94  
Fjällfarmens Prins 

S44284/94 
Renfjällets Eisa 
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