
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 – MAJ 2010

Skogsamens Nilak

S20973/2007
Född 2007-02-20
Far Hoghems Argos
Mor Sidmarkens Akka
Hälsa HD A   prcd PRA B
Resultat Se Uch
Avkommer Ej använd i avel
Ägare Gun Lindell

Fagottgränd 3
943 32  Öjebyn
Telefon 0911-60431
kjell.sydfeldt@telia.com

Vilka är Nilaks styrkor enligt dig?
Nilak är glad, alert, lättlärd och mycket vacker. Han är en bra familjehund som både kan 
leka och vara lugn inomhus. 

Hur är han mentalt?
Han är tillgiven och är en riktig kelgris. Älskar att åka bil och naturligtvis att vistas ute 
både hemma på tomten och i stugan där han har en hektar mark att röra sig på. Han går 
bra på utställningar. Det går bra att lämna honom ensam hemma flera timmar. 

Har han blivit rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd för och hur har han 
betett sig då?
Han har inte blivit speciellt rädd för något. Exempelvis nyårsafton är det inga problem att 
gå ut på rastning trots smällare och raketer. 

Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår? 
Nilak har varit en lättfostrad och lättlärd hund.



Hur funkar han med andra hundar?
Han lever med sin pappa Argos. De går ihop utmärkt. De leker och busar med varandra. 
Han gillar även andra hundar och leker gärna med dem han får träffa. När han har varit 
på hunddagis eller hundpensionat har han skött sig jättebra.

Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig lite för sig själv? 
Nilak gillar alla människor, stora som små. Vill hälsa och bli uppmärksammad.

Får han arbeta med något, hur fungerar det isåfall?
Han gillar att leka kurragömma i skogen och leta rätt på matte eller husse. Aktivitetsgrejer 
tröttnar han aldrig på.

Har Nilak varit sjuk någon gång?
Han är frisk och pigg och har aldrig varit sjuk.

  
Övrigt.
Nilak har varit på Världshundutställningen i Stockholm 2008. Där vann han 
unghundsklassen.



Such Hoghems Argos
S60882/03

Such Nordanlidens Haivo
S47699/99

Fjällfarmens Vaiku
S11557/96

Midnattssols Filippa Flory
S14509/93

A-Bos Oo-Moncan
S54904/00

Such A-Bos Tofsen
S40642/97

Such A-Bos Inka
S19698/94

Such Sidmarkens Akka
S59182/04

Nuch Such Norrviddens Cavek
S53176/00

Öyerfjällets Civok
N23117/91

Such Norrviddens Unna-Skaidi
S49047/98

Renlundens Jänta
S49141/01

Finuch Such Little Honeys
Apmas of Akkos Son

SF37448/94
Such Renlundens Gaia

S48222/99


