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'Cl udgave

Arrangerende
specialklub: Specialklubben for Bel dehunde DKK reg. nr.: 12767/2002 f.: 07.06.2002
Ejers navn: Testdato/sted:

Frank Kuhfeld Mørkøv d. 13.09.2002
Hund navn: Teamleder:
(stambogsnavn) Li aen's Outstandin Australia O al Helle Mulvad
Race: Mentalbeskriver: ~~ M"'tf/!III'J,:L 1-

Australsk Shee herd r~c. ,. 1'7

AKTIVITET: 1 2 3 4 5
1 a Kontakt Afviser kontakt, knurrer Undviger kontakt Accepterer kontakt Tager selvstændig kontakt Påtrængende kontakt

og/eller bidforsøg - kryber og trækker sig - er helt uengageret eller når føreren tager", - anledning mangler
- trækker si ikke kontakt. Balanceret ~ - kan evt. ho e o ø

1 b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke. Følger modvilligt med hele Følger med uden be.sy;ær Følger villigt med
Evt. i fuld line væk fra TL ve.en W"

1 c Håndtering Flugtforsøg / kraftig Kraftige unddragelser / Unddrager sig aktiv hånd- Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere
trueadfærd trusler terin ,in en trueadfærd

2a Leg Leger ikke Leger ikke Leger - starter langsomt Leger aktivt Leger meget aktivt. Starter

Viser interesse Bliver aktiv Starter hurti t hurt. de
2b Leg - greb Griber ikke Griber ikke straks Griber forsigtigt eller Griber med hele munden, Grib - evidst

Snuser først å ob'ektet ni er i ob.ektet ta er fat
2c Leg - træk Tager ikke fat Holder forsigtigt fast Holder fast. Trækker en Tager straks fat og holder Hugger direkte fat og hol-
- kampleg Slipper og / eller trækker del. Slipper evt. og tager fast. Rusker og trækker til der fast. Rusker og

ikke fat igen TL slipper trækker til TL slipper
Rusker efter TL sli r

3a Jagt - fart Starter ikke Starter, men afbryder Når frem. Starter lang- Starter og fuldfører med Starter med meget høj fart
Fuldfører ikke somt. Farten øges under høj fart Løber mere end 2 m forbi

forløbet
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1 1Q 2Q

3b Jagt - fangst Overser bevidst Tager ikke byttet Tager ikke byttet, men Tag Tager byttet straks
Når ikke frem til byttet Snuser ikke til byttet snuser til byttet Målbevidst

1Q 2Q 1Q 2Q 1 2Q 1 1Q 2Q
4 Aktivitets- Inaktiv Opmærksom Går rundt Evt. snuser, Ski , Skifter meget hurtigth niveau - Uinteresseret - Står, sidder eller ligger s~iser græs eller bider i . r i pinde, mellem aktiviteterne.

Inde under forløbet Piber, ør, trækker i linen
5a Overraskelse Stopper - kort stop. Ingen Stopper og dukker sig Undvigemanøvre yg er Ølst 5 meter Flygter mere end 5 meter

- skræk undvigelser (uden at vende sig bort) (vender sig bort) ~
,~i 5b Overraskelse Ingen trueadfærd n ell.er to trussels- Mere end to trusselshand- Mange eller vedvarende K!aftig trueadfærd rned

trusler/aggressivitet handlinger Ilnger eller vedvarende trusler med angreb direkte angreb
"" trusler
:}; 5c Overraskelse Går frem til dukken, når Går frem til dukken, når Går frem til dukken, når Går frem til dukken, når Går frem uden hjælp, evt.- nysgerrighed du.k~en er lagt ned føreren taler til dukken føreren står ved dukken føreren er gået halvt frem med lav kropsholdning

Gar Ikke frem
5d Overraskelse Ingen undvigemanøvre år i lille bue 1. gang Går i bue 1. gang Strakt line væk fra dukken Strakt line væk fra dukken- afreaktion Ser til side~ 2. gang Går i.lill.e bue 2. gang", 1. g~ng . mindst to gange

Ser til siden 3. an Går I bue 2. 3. an
6a Lyd - skræk Stopper - kort stop. opper og u er sig Undvigemanøvre Flygter højst 5 meter Flygter mere end 5 meter

Iser uden at vende si bort vender si bort )C.
6b Lyd ar em I pladen, når Går frem til pladen, når Går frem til pladen, når Går frem til pladen, når Går frem uden hjælp, evt.
- nysgerrighed føre~en rører ved pladen føreren taler til pladen føreren står ved pladen føreren er gået ~alvt frem med lav kropsholdning

Går Ikke frem ~
6c Lyd Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang Går i bue 1. gang Strakt line væk fra pladen Strakt line væk fra pladen

.,'" - afreaktion . . Går i.lille bue 2 gang 1. .gang mindst to gange

iii;: . . Se~ til siden 3. an Gar I bue 2. 3. an . . .
c 7a Spøgelser Viser Ingen flugttend er Skifter mellem begyn- Flugt eller afbrudt flugt Flygter Illnens længde I

,; - skræk dende flugt og kontrol efter momentets første momentets første tredjedel
tred'edel

7b Spøgelser Ingen trueadfærd . n ell~r to trusselshand- Mere end to eller ved- Mange eller vedvarende Kraftig trueadfærd med
trusler/aggressivitet linger I en del eller hele varende trusler I en del af trusler med angreb efter angreb i hele forløbet

forløbet forløbet den halve afstand
7 c Spøgelser Går frem til figuranten, når Går frem til. figuranten, når Går fre~ til figuranten, når Går frem til figuranten, når Går frem til figuranten- afreaktion figurante~ er demaskeret fører taler til figuranten fører star ved figuranten fører er gået halv frem uden hjælp, evt. med lav

Kom r Ikke frem mod figuranten kropsholdning
1 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q

8 Skarp lyd Viser sig ikke berørt. Tilbageværende uro efter Viser stigende flugtten- Flygter under aktivitet
Hurtig kontrol, siden flere skud denser efter hvert skud Forlader evt. pladsen. uberørt Kan ikke genoptage både ved aktivij!t og

tidli ere aktivitet assivitet ~

Kommentarer: t') I_.~, O Testen afbrydes
~ ,'(::U ri'"- t.'\..-'\ .


