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Namn: Hemakas Focus 

”Ticko” 

Reg.nr: SE14766/2011 

Far: Jambos Herax 

Mor: Cahppes Zelma 

HD/ED: HD: B 

Prcd PRA: Fri 

Släktskapsgrad: 102 

Övrigt: Används i jakt 

Kontaktuppgifter: 

Kontakta oss i 

rasklubben för 

kontaktuppgifter.  

Länk till hans sida på 

avelsdata 

Frågor till ägaren: 

Hur skulle du beskriva Ticko? Ticko är väldigt snäll, lydig och lättlärd. 

Han är väldigt trygg, lugn och fin. Han är vår familjemedlem som får gå 

mkt lös i trädgården 

 

 

 

 

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

Han är aldrig aggressiv mot andra hundar. Skäller någon hund på honom 

kan han skälla tillbaka men aldrig något aggressivt. Han är aldrig 

påflugen andra hundar utan låter den andra hunden få komma och hälsa 

först. 

 

Har Ticko varit sjuk någon gång eller behövt uppsöka veterinär? 

Ja han fick troligtvis en liten sticka från en pinne, i halsen som orsakade 

en varblåsa som blev inflammerad annars har det aldrig varit nått. Han är 

väldigt tålig i magen, vad han än äter blir han aldrig dålig i magen. 
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Hurdan är Ticko vid familjen? Barn? 

Ticko är vår familjemedlem. Han är väldigt snäll mot både barn och 

vuxna. Han har aldrig visat något aggressivt mot någon. Han gillar att 

busa med familjen och leker mycket. 

 

Aktiveras/arbetar Ticko med något? Jagar, agility, spår etc: 

Vi kör sparkcykel 1-2 ggr/dag. Vi jagar även skogsfågel med honom. 

Redan vid 7 månaders ålder hade han ståndskall på Tjäder. Han är en 

klockren trädskällare. Han kan ta upp skogsfågel på 250m som han 

sedan kan följa med i ca 300m tills den sätter sig. Jag har skjutit mycket 

tjäder och orre för honom. 
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Är Ticko skotträdd eller reagerar vid höga ljud? 

Nej, han bryr sig inte ett dugg. 

 

Vad är Tickos styrkor enligt dig? 

Det är hans snällhet, uppmärksamhet. Han är en väldigt lättränad hund. 

Lydig. Han förstår allt på en gång. Han är en väldigt stabil och social 

hund. 

 


