Anangør:.

Norsk
Kennel Klub

Beskriverp rotokoll for mentalbes krivelse hund(MH)

Arrangør:

Ll

Tispe P{

ID-merket: JA XINEI

omførtMH:
Nnr l-l
la KONTAKT

Beskriver

¡

Hundens ID-nr':

Avbryter: I Avreagerer ikke:

lr-r

knurring og/eller bite-

Unnviker kontakt ved
trekke seg unna

LI
Følger ikke med tross
gjentane lokkeforsøk.
Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig.

-\TAK'T

LJ

,ring

Awiser med knurring

ll

ogleller biteforsøk
Håndterins ikke si.ført

2al,EK1
Lekelyst
2b

LEK

å

Criping

U

Unnviker, trekker seg
unna eller søker støtte hos
fører

LJ

Pq

Leker ikke, men viseL

Griper rkke

LEK I

PA

Griping og drakamp

3a

FORFØLGELSE

Griper: ikke

! I gang 12.gang
Starter ikke/når ikke frem
til første hjul

3b GRIPINC

4

A

-.VITET

5a AVST.
Intelesse

LEK

l. gang

fi2.

gang

AVST. LEK

Nyglerrighet

(

Rcrls.

Aksepterer kontakt uten å
besvare. Trekker seg ikke

5

Tar kontakt selv eller
besvarer kontaktforsøk

EI

LI

Følger med, men er ikke

Følger med villig.
Engasjerer seg i
testlederen

U

5t
Aksepterer håndtering

LI

Aksepterer, svarer med
overdreven kontaktatferd

U

Starter raskt, leker aktivl

rnteresse

LI

LI

Griper ikke, snuser bare

Griper forsiktig, efler med
foftennene

U

LI

Griper direkte med hele
munnen

Griper direkte, hugger
sienstanden i farten

LI

LI

Griper nølende, slipper,
holder, men trekker ikke i
mot

Griper, trekker i mot, men
slipper og tar nytt tak
Alt. tygger

[f

l. gang

l!

2. sang

Starter men, avbryter før

byttet

l)2.

gang
Ll l. gang
Griper ikke, snuser på
sienstanden

U

fl

l. gang

l)

Starter veldig raskt, leker

veldie aktivt

LI

LI

Griper direkte med hele
munnen, trekker i mot til
testleder slipper

Griper direkte med hele
munnen, drar i mot,
rykker. Alt. rykker også i
den pass. delen til
testleder slinner

2. gang

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farlen,

avslutter

ll2.

gang
LI L gang
Griper tvilende eller med
tidsforsinkelse

[J

1.

gang

l]

2. gang

Starter med høy faft,
måh'ettet - bremser ned
ved bvttet

[-f 1. gang LJ2. gang
Griper dìrekte, slipper

!

1 gang l)2.gang

Starter direkte med stor

faft. Løper forbi byttet.
Kan snu
l. gang
2. gang
Griper direkte, beholder
byttet i 3 sekunder

fl

l)

LI

LI

Er oppmerksom med

Veksler hurtig aktiviteter
under momentet. Alt uro
under hele momentet

LI

trf

LI

LI

Interesseft . Vil starte.

LJ
Veldig interesser:t.

forekomrne

Interessert. Følger fìg.
uten avbrudd

Enkelte staftforsøk

Gientatte startforsøk

LI

LI

LI

4Viser

ingen tmsselatferd

X
Cår ikke frem til fig.
er ingen interesse

er ingerr interesse.

Kontroll. Avbrudd kan

økende aktivitet ellel etter

hverl uro

Viser enkelte (1-2)
trusselsignaler under'
momentets første del

Viser enkelte (l-2) husselsignaler under momentets følste os andre del

LJ

LI

fig

L_.1

Viser flele trusselsignaler
under momentets første
del

LJ

på linjen

Går fi'em til den skjulte,
men snakkende fig

U

LJ

Leker ikke, men viser

Leker', kan gLipe forsiktig,

Gliper Trekker i mot,

lnteresse

tlekkel ikke i rnot

men kan slippe og ta nytt
tak.

Går frem når

er aktiv

Går frarn

til fig. rned lav

klopps-holdning ogleller

L_l

Sranser- ikke

stoDtl

ellel kort

Viser flele trusselsignaler
under momentets første
og andle del

LI
Går fi'am direkte
uten hjelp

til fig

med tidsforsinkelse

U

LJ

L_l

L_.1

Blir aktiv, men avblyter

Er aktiv

U

LI

Huker seg og starìser

Cjør unnarlanøver uten
vende bort blil<l<et

fig.
denne er aktiv
r-ned

Er aktiv rned fig Viser'
også intelesse rnot passiv

när:

fi srrrar.ìt
l

LI
Følger med villig, er
over-d¡event engasjert i
test-leder, f.eks. hopper,
sneller. bieffer

t¡t

LEK

'RRASK

Overdreven
kontakttagende, f.eks.
hopper, gneller', bjeffer

t_l

Aksepterer, svarer med
kontaktatferd

U

U

Er oppmelksom og i
hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninser

5e AVST. LEK
Saurarbeicle

6tt

4

IJ

Er oppmerksorn og lolig
står, sitter eller ligger

innen tiden
5d AVST.
Lekelyst

qg kþqz;¿o g o

Er uoppmerksonr/
ui nteressert/inaktiv

LJ

Engasjeres ikke av fìg.

5b AVST. LEK
Tnrs ler/aggresjon

5c

{

Ovelser byttet. Alt.
sDrinser ikke frem

l.cB.?ora

Leker. stafter langsomt,
blir aktiv. leker

nå siensîanden

2c

¡¿.lEîunr f-l

Eier/fører I Eier/fører avstår fra skudd
lavbrvter:E l¡

Adferd: I

engasjert i testleder

Leker ikke

trr

1

status:

JAN NEI M
I Fødselsdato

unna

lb KONTAKT

.

rÒ

E!

Samalbeide

Hå.

s?

Kjent mental

beskrevet:

3

LI

forsøk. Gj.føres ikke
innen tiden

lc

Uakseptabel

tl

2

LI

Awiserkont. med

Hilsing

qß

Tidligere

- nr.:lJoslKSì/t?. I- -

fl

I

0(

Res.

D^no" - L:e¡oL 6åc.tsh^n¡

Hann

Dato:

8ì- rþ3t

Kon dn \

,b

*u"'

Prøvens ref. nr.:

Sted:

U
å

Flykter høyst 5 Lreter

LJ
Gliper clirekte. Trekker
mot, slippel ikke

LI
OpplordLer passiv fig.
foltsatt lek

l{

i

til

Flykter rrel enu 5 ureter

Prøvens ref.

6I

-ßôèl

'ERRASK

Trt -,cVaggresjon

tx

Reg'nr':

I

""

ID-nr:
'-

ño stg6+ 1¿a

Viser ingen trusselatferd

2

Nysgjerrighet

trf
Går frem når fører legger
ned kjeledressen /går ikke

frem innen tiden
6d OVERRASK
Gjenstående redsel

LI
Ingen tempoforandring
elle¡ unnamanøver

U
Viser noe trusselatfe¡d

IJ

Går frem når fører sitter
på huk og prater med
kjeledressen samt roper
på hunden

U

tempoforandring ved

OVERRASK

Gjenstående interesse

7a

LYDFØLS

Redsel

LI

LJ

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser
på kjeledressen en gang

U
Viser trusselatfe¡d over

U

LI
Huker seg og stanser

stoÞD

7b LYDFØLS

DI

Nysøierrighet

Går ikke fram innen tid

LYDFØLS

7c

Vedva¡ende redsel

U

LI

7d LYDFØLS.
Vedvarende inter

LI
Viser ingen interesse

8a SPØKELSER
TrusseVaggresj on

IA

8b SPØKELSER

LJ
Viser noe kontroll,
deretter ingen
intelesse/engasjercr seg

Viser ingen trusselatferd

I

gang

LI
Viser enkelte

Går fram til kjeled¡essen
uten hjelp

x

Bue eller tempoforandring
ved minst to passeringer
uten minsket intensitet

nser. Lukter eller ser
på kjeledressen minst to

Biter i eller leker med

Biter i eller leker med

kjeledressen. Interessen
avtar etterhvert

kjeledressen ved to eller
flere nasserinser

U

AI

LI

U
Gjør unnamanøver uten
vende bort blikket

å

Går fram til skrammelet
når føreren står ved siden
av

tempoforandring ved l.
passering. Mindre utslag
ved 2. passeting

n

U

bitt

U

Bue eller
tempoforandring ved 1.
passering. Mindre utslag
ved 2. oasserins

tempoforandring ved

på lydkilden

Kontroll

av

Går fram til kjeledressen
når føreren har gått halve
distansen

Går fram til kjeledressen
når føreren står ved siden

Bue eller

Stanser Lukter eller ser

Viser trusselatferd og
angrep som kan avslutte
med

Liten bue eller
noen av passerrngene

5

og noen angrep

LI

LI

D}

Ingen tempoforandring
eller un¡amanøver

Ot.oq t3

U

U

LI

Går fram når fører sitter
på huk og prater med
skram-melet samt roper
på hunden

Dato:

IJ

Viser flere trusselsignaler

tid

sanser

Stanser ikke eller kort

\ùaolo
4

U

Liten bue eller
noen av passerlngene

6e

Loo

3

lengre

6c OVERRASK

5ì80q,8

Flykter høyst 5 meter'

LI

Går fram til skrammelet
når føreren har gått halve
distansen

Viser stor grad av redsel
eller øket redsel ette¡
samtlige passeringer

U

Flykter mer enn 5 meter

LI

Går fram til skrammelet
uten hjelp

LI

LI

Bue eller tempoforandring
ved minst to passeringer
uten minsket intensitet

Viser stor glad av redsel
eller øket redsel ved
sarntlige passeringer'

LI

D$
Stanser Lukter eller ser
på lydkilden minst 2

Biter i eller leker med

lydkilden Interessen avtar

qanger

LJ
Biter i eller leker rned
lydkitden ved 2 eller

etterhvert

flere passeringer

LI

U

LI

Viser flere trusselsignaler

Viser trusselatfeL'd og

trusselsisnaler

Viser trusselatferd over
lengre tid

U

os noen ans[eD

flele angrep

LJ

Ë[

Ser mot spøkelsene nå og
da

ikke

LI

Kontrollerer og/eller viser

Kontrollerer og/eller viser

Kontrollerer og/eller

reaksjon mot spøkelsene
Lange avbrudd feks.
begge spøkelsene halve
avstand, alt. ett hele

reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd

spøkelsene under hele

viser reaksjon mot
momentet

avstand

8c SPØKELSER
Rer

Df

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører

8d SPØKELSER
Nysgjen'ighet

U
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører, noe
avstandsresulerins

U
Oppholder seg i hovedsak
foran eller ved siden av
fører. Pendlel mellom

L_.1

L_.t

Oppholder seg i hovedsak
bak føreL'. Pendler mellorn

Bakker lenger enn

fluktstalt og kontroll

follate stedet Alt. flykter

fluktstart og kontroll

U

LI

Går fram når' fører har tatt
av fi gurantene hodeplagget/går ikke fram innen

Går fram når fører'
snakker med figurantene
og roper på hunden

Går frarn tiI spøkelset når
før'er står ved siden av

LI

EI

U

LJ

Cår frarn til spøkelset når
fører har gått halve
avstand

båndets lengde eller

â

Går fi'arn til spøkelset
uten hjelp

tid
8e

SPØKELSER

Kontakt

LI
Avviser eller unngår
kontakt forsøk/tar ikke
kontakt innen tiden

9aLEK2
Lekelyst

Aksepterel kontakten fi'a
spøkelset uten å besvale

Lekel ikke, men viser
lntel'esse

9b LEK 2
Griping

LJ
Griper ikke, snusel bale

er ikke

oå sienstanden
1()

SKUDD

U
Viser ingen berørthet.
og side

LI

spøkelset

Intensiv kontaktatlerd
rìot spøkelset Kan f.eks
hoooe os bielfe

LI

LJ

L_.i

Stalter langsomt, blir

StarteL raskt, leker aktivt

fL'a

spøkelset

den

LI

el ikke

U
Tar selv kontakt rned

Besvaler kontakten

U
Avtagende kontroll under
1ek/passivitet Deretter
lrberørt

aktiv. leker'

U

Gr iper

LI

U

Retter inter esserl nìot
skytter', pubLikunr eller
annet, nlen Letttrlrc¡-et til
lcl</na ss iv ite t

Beskriver:

( //r1/uØt

q

L_l

GLiper f'olsiktig, elleL
nølende mecl fortennene

Beskri'r,er': (/.1

dilekte nred bele

tnlttlnerl
Avbryter- lek elLer passivitet LåSer Seg nìot sl(ytler
el le¡ annet. [ìeltrnterelikke ril lel< passir itct

Þ't*

Starter veldig raskt, leker
veLdis aktivt

LI
Cr-iper-

dìrekte, hugger

i

sienstancìen i fa¡ten

A
Ber'ørr, recld Alt vil
l-or-late ¡rlassen. lor soker
zì fl¡,ì<te

,\lt

arst¿i fra

lor-ererr

sliuclcì

2

