
Hårek 

Hårek är min goda vän. Han är mångas vän.  Han är vänlig, social, lojal och kontaktsökande, och även 

om han är så stor märks det inte så väl för han är så lugn. När han var valp var det många som 

kommenterade att att han var så lugn. En annan sida av detta är att han är «mjuk» i  lynnet.  Han är 

stor på utsidan och «liten» inuti.  

Han är som andra spinoner: han vill ha mesta möjliga gos och han måste uppfostras med vänlig 

bestämdhet. Och du bör tycka om att ha ett stort hundhuvud i knäet om du ska ha spinone.  

För han kan vara envis också. Han vill helst inte gå in i bilen på egen hand, men han vill att jag ska 

hjälpa honom. Det vill jag inte, för jag vet att egentligen hoppar inn i bilen så lätt som ingenting. Så 

då sätter jag upp en liten trapp som han kan använda.  

Hårek är kraftig, stor och stark. Han tycker mer om att dra mig på cykel än på skidor. Och han drar 

mig uppför en del backar. Men allra bäst är det att springa fritt i skogen! 

Hårek gick på viltspårkurs som valp. Det gick bra, men jag har inte varit duktig att följa upp det. Han 

är också väldigt intresserad i fåglar, men jag är ingen jägare. Så att han inte är spårhund eller 

jakthund, handlar mer om brister hos ägaren än hos hund. När det gäller lydnad gäller det samma. 

Kursen gick bra, men ägaren har inte varit tillräckligt duktig att följa upp det heller. Jag är stort sett 

nöjd om han går fint i kopplet och kommer på inkallning, och det går för det mesta bra.  

Men vi är mycket på promenad i skogen! Året runt. Det trivs vi bra med båda två. Ofta är andra 

hundar med. Hårek passar bra i hop med andra djur och med barn.  

Jag har ofta undrat varför rasen inte er mer utbredd, för det är alla tiders hundar.  


