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Akimo är en fantastisk familjemedlem som har en glad och positiv inställning till livet. 

Han är väldigt lättlärd, samarbetsvillig och nyfiken vilket gör honom till en underbar 

träningskompis. Han älskar att följa med på nya äventyr och finner sig lätt i stökiga 

miljöer. Han är en pigg och aktiv Shiba som gillar att utmana sig själv och blir stolt när han 

imponerar på sin omgivning. På kvällarna myser han gärna nära husse och matte i soffan 

och han tackar aldrig nej till sovmorgon. Han är en social kille med ett hjärta av guld. 

Akimo är ett riktigt charmtroll som sällan lämnar någon oberörd. 

 

Hälsostatus 
Höfter: HD A 

Armbågar: ED ua (0) 
Patella: ua 

Öga: ua 
Korrekt bett 



Meriter 

 

-Rallylydnad- 
RLD N samt ett kvalificerat resultat i fortsättningsklass 

 

-Nosework- 
Godkänt doftprov (Eukalyptus) 

 

-Utställning- 
(Junior/Unghund 9-22 mån.) 

 

2 BIR 
2 CACIB 
5 CERT 

3 R-CERT 
9 CK 

 

R-CERT På Shibaspecialen 2016 
(Juniorklass 10 mån.) 

 

Fullständiga kritiklappar från utställning som valp och unghund 
 

SSUK Strängnäs 13/3-16 (Valp) 

BIR Valp m. HP 
Lovande valp. korrekta proportioner, attityd och utstrålning. Välskuret huvud. Vackra mandelformade 

ögon. Reslig hals. Utmärkt benstomme. Stram rygg. Välburen svans och korrekt kors. Utmärkt urajiro. 

Små fina tassar, använder väl i rörelse. Bästa valp! 

Domare: Rose-Marie Emery (Sverige) 

 

Köping Int. 22/7-17 (Unghund) 

Excellent, CK, CERT, CACIB, BIR 
20 mån gammal hane av utmärkt kvalité. Mycket vackert huvud. Välplacerade öron. Trekantiga, 

mörka, korrekta ögon. Stark hals. Goda proportioner. Välburen svans. Fin underlinje. God pälskvalité. 

Ställs i god kondition. Gott temperament. Välvisad. 

Domare: Friedrich Birkmar (Norge) 

 

-Övrigt- 
BPH m. skott genomförd 

Placering på 10-topplistan för Allroundshiban-16 (SNK) 
Tränar även regelbundet Freestyle, Agility och Viltspår med framtida tävlingsambitioner 

 


