
MÅNADENS HUND- Juni/Juli 2018

Namn: Moscos Lakko 

Reg.nr: SE35720/2010 

Far: Norrviddens Tjuorek 

Mor: Moscos Jaska 

HD/ED: HD: A 

Prcd PRA: Anlagsbärare 

Släktskapsgrad: 87 

Övrigt: 

Kontaktuppgifter: 

Kontakta oss i 

rasklubben för 

kontaktuppgifter.  

Länk till hans sida på 
avelsdata

Frågor till ägaren: 

Hur skulle du beskriva Lakko? 
En pratglad trevlig svensk lapphund som älskar att bli kliad och är 
sällskapssjuk. Vill vara med på det mesta och vara centralpunkten. 
Med av och på knapp. 

https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2678669
https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2678669
https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2628869
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Hur upplever du att Lakko är mot andra hundar? Hanar. Tikar:

Nyfiken och snäll på andra hundar. Går bra mot både mot hanar och 
tikar på hunddagis, hemma upplever vi att han kan vara lite försiktig med 
andra hundar. 

Har Lakko varit sjuk någon gång eller behövt uppsöka veterinär?

Har haft förstorad prostata, blev chippad för ca 2 år sedan och har inga 
besvär nu (vi valde att inte kastrera ”på riktigt” då vi skulle vilja ha en 
valp efter honom).
Pga att han har blivit kemiskt kastrerad tidigare så rekommenderas ett 
spermaprov innan eventuell parning. 
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Hurdan är Lakko vid familjen? Barn?
Lakko är väldigt barnkär och folkkär över lag. 

Aktiveras/arbetar Lakko med något? Jagar, agility, spår etc:
Har kört agility och lydnad på hunddagis och klarat det bra. 
Gått noswork kurs.
Får han välja själv blir det sorkjakt och skogspromenader med husse/
matte och springa lös i skogen med korta sök för att ha koll på husse 
och matte. 
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Är Lakko skotträdd eller reagerar vid höga ljud?
Har blivit skott- och åskrädd efter att blixten slog ned femhundra meter från 
oss.

Vad är Lakkos styrkor enligt dig?
En snäll och försiktig hund som även hundrädda personer tycker om. Talar om 
när det kommer någon men är inte speciellt skällig annars. Känner sig som 
hemma var som helst bara flocken är med och flocken inberäknar bl a 
utflugna barn och hunddagis. 




