
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 – APRIL 2010

LILLMUSTIES HUGO

LILLMUSTIES HUGO
Född 2002-03-06
Far Falklandets Chappo
Mor Lillmusties Ronja
Hälsa HD A, prcd PRA B
Resultat SE UCH
Avkommor inga
Ägare Christina och Richard Lundberg

fam.lundberg@spray.se
Hugo bor i Svedala

Vilka är Hugos styrkor enligt dig?
Hugo är en mycket trevlig och mysig familjehund.

Hur är han mentalt?
Hugo har lätt för att lära. Stabil kille.
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Har han blivit rädd nån gång, vad är det då som han blivit rädd för och hur har han betett
sig då?
Hugo har inte blivit rädd någon gång.

Hur har han varit att fostra under uppväxten? Lätt eller svår?
Om jag kommer ihåg rätt så var det inga större problem att fostra Hugo. Han kan vara lite envis
ibland och låtsas att han inte förstår när det är något som han inte vill göra. Tex komma in när vi
kallar på honom, då sätter han ser ner och ser helt oförstående ut.

Hur funkar han med andra hundar?
Hugo fungerar bra med tikar. Är inte lika förtjust i hanar. Hanar som han känner är inga problem.
Beror också på vilka signaler som kommer ifrån andra änden av kopplet, Hugo läser matte som
en öppen bok. Är han kopplad kan han bete sig som värsta monstret, medan det inte är några
problem utan koppel.

Hur är han mot andra människor, väldigt social eller håller sig lite för sig själv?
Hugo blir glad och vill ha uppmärksamhet när det kommer folk, men han lugnar sig ganska fort
igen. Tar en runda emellanåt och vill bli klappad så att de inte ska glömma bort att han finns.

Får han arbeta med något, hur fungerar det i så fall?
Just nu tränar vi inte något speciellt. Hugo har tränat agility och rally lydnad. Vår ena son tävlade
junior handling med Hugo för några år sedan. Hugo är jätte duktig och lättlärd. Agility är hans favorit
gren. Fattar snabbt vad som ska göras. Vid träningstillfällena skäller han en hel del (jobbigt tycker
matte).

Har Hugo varit sjuk någon gång?
Frisk och kry!
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