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Arrangerende
soecialkluh:

Dansk Hovawart Klub DKK reg. nr.: DKIBB1T /2074

Ejers navn: Vivian Kjølholm, Allerød festdato/sted: 05.06.2016 / Slangerup

Silkebris Black magic feamleder: Anders Kuhlmann

Bichon Havanais Mentalbeskriver:
Alle

Anders Kuhlmann, Anne-Mette Storr,
Poul Gøtke, Mette Aaris Hammer

OBS! Hunde af racer, der har mentalbeskrivelse som avlsrestriktion, skat have kontrolleret
lD-nummer i forbindelse med testen. Kontrol foretages umiddelbart før eller efter test.

lD-nummer (chip
eller tatovering)

578098100473256

TESTMODEL: 1 2 3 4 5
1a Kontakt Afuiser kontakt, knurrer

og/eller bidforsøg
Undviger kontakt
- kryber og trækker sig I

Accepterer kontakt
- er helt uengageret
- trækker sio ikke

Tager selvstændig kontakt
eller når føreren tager
kontakt. Balanceret

Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt. hopDe oo sø

1b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke (
Evt. i fuld line væk fra T[ ''

Følger modvilligt med
hele vejen

Følger med uden besvær Følger villigt med

1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig
trueadfærd

Kraftige unddragelser /
trusler

Unddrager sig aktiv
håndtering, ingen true-
adfærd *.

Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere

2a Leg Leger ikke Leger ikke
Viser interesse

Leger - starter langsomt
Bliver aktiv

Leger aKtrvl
Starter hurtigt

Leger meget aktivt. Starter
meoet hurtiot

2b Gribe og bære Gnber rKKe x Griber ikke straks
Snuser førsi pa obiektet

Griber forsigtigt eller
niooer i obiektet

Grrber med hele munden,
taqer fai

Griber meget målbevidst,
evt. svær at afbryde

3a Jagt
fart

Starter ikke

1x 2E

starter, men afbryder
Fuldfører ikke

1D 2J

Når frem. Starter lang-
somt. Farten øges
under forløbet

2A1tr

Starter og fuldfører med
høj fart

'1 D 2A

Starter med meget høj fart
Løber mere end 2 m forbi

1 2Atr
3b Jagt

fangst

3verser bevidst.
Når ikke frem til byttet
1,8. 2 B-

Tager ikke byltet
Snuser ikke til byttet
1D 2A

Tager ikke byttet, men
snuser til byttet
1B 20

Tager byttet tøvende

2a1U

Tager byttet straks
Målbevidst
1D 2A

4 Aktivitets-
niveau

lnaktiv
- Uinteresseret

Cpmærksom
- Star, sidder eller ligger

Går rundt. Evt snuser.
spiser græs eller bider i

pinde under forløbet (
Skifter hurtigt aktivitet,
graver. bider i pinde,
sorinoer oo

Skifter meget hurtigt
mellem aktiviteterne.
Piber, qør. trækker i linen

5a Bevægelse
- skræk lll

a
J
tJl

v
a
(
tt
itl

0

Stopper - kort stop. lngen
undvigelser

Stopper og dukker sig Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter
(vender sig bort) . i: .

Flygter mere end 5 meter

5b Bevægelse
- trusler/

aooressivitet

ngen trueadfærd En eller to trussels-
randlinger

.,(

Mere end to trussels-
handlinger eller ved-
varende trusler

Mange og vedvarende
kraftige trusler

Kraftig trueadfærd med
angreb

5c Bevægelse
- nysgerrighed

3år frem til dukken. nar
lukken er lagt ned
3år ikke frem .\

Gar frem til dukken, når
iøreren taler til dukken

Går frem til dukken. nar
føreren står ved dukken

Gar frem til dukken, når
løreren er gået halvt frem

Gar frem uden hjælp, evt
med lav kropsholdning

5d Bevægelse
* afreaktion

lngen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
nqen reaktion 3. qanq

Går i bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. oano .(

Strakt line væk fra dukken
1. gang
Gar i bue 2. og 3. gang

Strakt line væk fra dukken
mindst to gange

5a Lyd
- skræk

Stopper - kort stop
ngen undvigelser

Stopper og dukker sig
,x'.

Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

6b Lyd
- nysgerrighed

1År fram til nl.d6n h..

iøreren rører ved pladen /
3år ikke frem . -i"

':2r f/6m t;l 
^l..ian 

når

iøreren taler til pladen
Crr fram til 

^la.ian 
n.r

føreren star ved pladen
Aår fram til 

^1..{an 
n.r

!ri Pivvvt rr I rqr

føreren er gået halvt frem

Gar from n.l6n hi:l^ ard

med lav kropsholdning

6c Lyd
- afreaktion

lngen undvigemanøvre 3år i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
nqen reaktion 3. oanq ,.Y-

Går i bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. qanq

Strakt line væk fra pladen
1. gang
Går i bue 2. oq 3. qanq

straKt lrne væl( tra pladen
mindst to gange

7a Revir
- skræk

Viser ingen flugltendenser :n eller to flugthandlinger Skifter mellem begyn-
Cende flugt og kontrol

.)d

Flugt eller afbrudt flugt
efter momentets første
trediedel

Flygter i linens længde i

momentets første
lrediedel

7b Revir
- trusler/

aooressivitet

lngen trueadfærd
=n 

eller to trusselshand-
inger r en del eller hele
'orløbet

Vlere end to eller ved-
varende trusler i en del
af forløbet

Mange og vedvarende
kraftige trusler

Kraftig trueadfærd med
angreb i første tred.iedel -
eller impulsivt

7c Revir
- Nysgerrighed/

afreaktion

Går frem til figuranten, når
figuranten er demaskeret
Kommer ikke frem
1.9" 2.ts-

3år frem til figuranten, når
'ører taler til flguranten

I 2atr

Går frem til figuranten.
rår fører star ved
liguranten
1tr 20

Går frem til figuranten, når
fører er gået halv frem
mod frguranten
1D 2A

Går frem til figuranten
uden h.1aelp, evt. med lav
kropsholdning

1B 2A
I Skarp lyd Viser srg ikke berørt.

Hurtig kontrol, siden
uberørt

Reaktionen forsvinder ef-
.er de første skarpe lyde.
qfbryder, men genop- . _.
.aqer tidliqere aktivitet , 1. 

-

filbageværende uro ef-
ier flere skarpe lyde.
(an ikke genoptage
:idligere aktivitet

Viser stigende flugtten-
denser efter hver skarp lyd
både ved aktivitet og
passivitet

Flygter under aktivitet
Forlader evt. pladsen

Testen afbrydes: tr eiO E Flygter fra pladsen E xan ikke fortsætte E Anden årsag
Kommentarer:

Menta lbeskrivers u nders krift


