
Sutamuroku Daikuro

Regnr: SE31000/2018
Född: 2018-04-25
Uppfödare: Lena Sonefors, 
Sturefors, Linköping.
Ägare: Jeanette Hedman-Waara, 
Åtvidaberg.
Röntgad:
HD grad A (A+A)
BPH: Genomförd
Viltspår: Godkänt anlagsprov.
Tävlad i Viltspår med godkänd 
skottprövning 2022.
Utställning: 
Fick R-CERT och CK på sin första 
officiella utställning 2019.
Bästa resultat: 2022-09-10
CERT, Excellent, ÖKK:1, CK, 
BHK:1, BIM.

Kontakt: 
Jeanettehedman@gmail.com

Instagram: daikuro_shiba för 
bilder och filmklipp där man kan 
följa Kuro från 8 veckors ålder.

(Kuro)

Kuro är en glad, positiv, nyfiken, men också en väldigt snäll kille. Han har levt med oss och två katter från att han var 
8 veckor gammal och han följer med överallt, men kan även vara ensam. Han har fått resa land och rike med bil, buss 
och tåg för att närvara på utställningar, vandra och besöka släkt och vänner. Linköping-Piteå med både tåg och bil, 
inga problem. 

Kuro är vänlig, tålamodig och snäll, men samtidigt mycket busig individ och han älskar att leka och jobba med nosen. 
Han är en ganska typisk shiba och trots sitt trevliga temprament, är han svårmotiverad om han inte känner för det just 
den dagen. Han kommunicerar sitt sinnestillstånd och vad han tycker om saker, väldigt tydligt och artigt. 

Det finns inget väder som är för dåligt, men bäst är det under vintern när pudersnön ligger tjock. Går bra ihop med 
andra hundar och djur om det introduceras på ett bra sätt och alla människor som kommer till oss, är hjärtligt 
välkomnade av honom. Han vaktar gärna vårt hem, men inte saker. Är otroligt tålamodig både med andra och oss och 
saker som att bortsta tänder, klippa klor, borsta pälsen och duscha har aldrig varit ett problem sedan valptiden.
Vid tävlan som på viltspår och hunduställningar, eller en helt vanlig promenad utomhus, så är han fullt fokuserad på 
det och bryr sig inte om andra hundar eller påverkas nämnvärt av deras sinnestillstånd. En väldigt trevlig hane av 
storlek större. Brukar få  utlåtandet ”Mycket trevligt temprament” på utställningar.


