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Karvakorvan Glitter Camms Diamant

Älva Mante
SE41225/2013 Camms Diamant
HD grad A
ED ua (0)
Öga UA
patella, ua
Utställning 2 CERT
Tävlar i agiltiy, klass 1
Mentalbeskriven och BPH
45,5 cm, 16 kg.

SE41534/2013 Karvakorvan Glitter
HD grad A
ED ua (0)
Öga UA
patella, ua
Utställning Excellent(utställd 1 gång)
Tävlar i agiltiy, klass 2
BPH
44 cm, 11 kg.
Mia Lundholm om sin hund Älva:
En explosiv kelgris. Smått galen i närheten 
av en agiltiyplan eller badstrand. Men alltid 
vänlig trots att första intrycket kan få betrak-
teren att tro tvärtom. 
Snabb som blixten och väldig fokuserad på 
arbete.
Reaktiv men släpper väldigt fort. Älskar 
kamp och lek. Och GOTT godis. Den keli-
gaste hund jag träffat och sitter gärna i knät 
och gosar och pussas. Leker fint med andra 
hundar (skall bara gapa av sig lite först) och 
anpassar leken efter aktuell kamrat. Vi håller 
på mest med agiltiy men vi kör även lite drag 
då viljan att springa är så stor. Är livsglad 
och fri i själ och sinne. En liten sprallig hippie 
ungefär. 
Smart och ställer krav på sin förare. Gillar 
inte när träningspasset är slut. Jagar gärna 
katter från tomten och tycker att tamkaniner 
är skitläskiga.  

Mia: 070-369 82 61, pumimia@gmail.com

Camilla Carlsson om sin hund Mante:
Mante är en supersnäll och trevlig pumikille som 
har en bra grundtrygghet i sig själv. Han funkar 
kanon med andra hundar där han är den hunden 
som gör osäkra hundar lugna med sin trygghet 
och lugnande signaler som han ger dom. Möte 
med människor tycker han också är trevligt och 
snor gärna åt sig en mysstund om han får! Han 
är hunden som alla älskar när dom träffar ho-
nom!
Han älskar att jobba och har bra driv, mycket 
god kamplust men också så är han förarvek och 
mjuk. Han tycker både om lek och kamp samt 
godis som belöning.
Han är tränad I lydnad, sök och sedan 2 år tillba-
ka även agility som han också har börjat  tävla i 
där han har idag  en pinne i hoppklass 1.

Han är kraftfullt byggd och bygger lätt fin musku-
latur. Han har en otrolig balanserad kropp vilket 
gör att även fast han är så kraftfull så är han 
smidig och otroligt snabb. Ett krutpaket!


