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Månadens Hane                                                                                  September 2010 
 
AK svensk lapphund kommer de närmaste månaderna att presentera en hane i månaden på SLKs 
hemsida för att lyfta fram några hanar i vårt land 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 – SEPTEMBER 
TJAPPO 

 

 
 

Fakta  S50005/2002 TJAPPO 
Född  2002-07-24 

Far  Theron´s Saimo 

Mor  Theron´s Molly 

Hälsa  Höfter-A 
Ögonlyst ua 2005-04-27 
Prcd-PRA anlagsbärare  
Släktvärde 68,1 

Resultat  UKL: 2 
  

Avkommer  Ej använd i avel  

Ägare  Mattias Skum  
Villagatan 3  
93090 Arjeplog 
0961-10291 



 
 

Intervju med Tjappos ägare: 

 

• Vilka är Tjappos styrkor enligt dig? 
Pigg och glad. Visar med hela kroppen vad han vill, pratar mycket. En 
trogen livskamrat. Han kan vara sur ett bra tag när man kommer hem om 
man lämnat honom och åker bort.  

 
• Hur är han mentalt? 

Han är stabil och tuff. Mycket nyfiken, vill ha koll på allt i sin närhet. Är 
med husse på jobbet och springer ofta lös där. Är väldigt trogen och 
familjekär. Hälsar på alla men lägger sej till ro när inget händer.  
 
 

• Om han blir rädd någon gång, vad är det då som han blivit rädd 
för? 

Han är rädd för visslandet när man skjuter nyårsraketer. I övrigt har han 
inte visat några rädslor.    
 

 
 
. 

• Hur funkar han med andra hundar?  
Han fungerar bra med andra hundar. 
 
 

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

 Han har varit lätt att uppfostra, men han är tjurig. 
 
 

• Hur är han mot andra människor väldigt social 
eller håller sig lite för sig själv? 

Han är väldigt social tar kontakt med alla han träffar. 
 



 
• Har hunden fått arbeta med något? Hur har han funkat i det? 

Han är en sällskapshund, tycker om att gå långa promenader 
Får vara med på älgjakt då han trivs i skog och mark. 

 
 

• Har han varit sjuk någon gång? 
Han har inte varit sjuk , pigg och kry. 
 
 

 

 

 
Kullstatistik 

 

Hund  Höfter  Armbågar  Ögon  Meriter  

Tjappo A  anlagsbärare   UKL:2 

Ludde 

Lufsen     

Lady  C    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

S57479/95 
Theron's Saimo 

S42375/90   
Bamse 

S36467/81   
Hälsingkronas Tjapp 

S46559/86 
Lappia Cyndia 

S37395/93   

Seija 

S12865/85 
Snöstjärnans Labbe 

S20270/90 
Snöstjärnans Tjappa 

 

S20088/99 
Theron's Molly 

S34481/87   
Basse 

S48374/84   
Rotsidans Indo 

S15050/81 
Snöstjärnans Sarra 

S40768/92 
Vittran's Aikie 

S57432/86   

Snöstjärnans Finn-Ulv 

S37744/88 
Stjärnfallet's B-Ahppi 
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