
Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelse O

Klubben for Små Selskabshunde

vivian Kjølholm

Hund navn: Visabellak's Bianchi

Bichon Havanais

HunCe af racer. der har mentaiceskrivelse sorn avisrestrit'tion. skai '1ave kontrclleret

-nunnrner i forbindebe med testen. l(ontrol ,oretages umiddelbalt før elbr efier te§t

DKK 2O18 i 8. udgave

reg. 7s9/2017

26. maj I Græsted

Teamleder: Toben Nielsen

Mentalbeskrivere: Torben N, Kilste-n Gitte A
Anders K

{chipelter 208250000091951
tatovering)

Race:

TESTTdODEL: 1 2 3 4 5

a Kontakt AfHsei {c{rfek:. kn$rret
ogleller bidforsøg

Unc!xqer konizki
- kryber og irækker sig

Aaa€piee' kffltai{i
- e!- heit uengagere1
- trækhet sig rkke

TaEe'seiYS!æntfg koniakl
eller når iøreren tager " ''
kontakt. Balancerei " "

ParrænEeno= i4ariad;
- anlednrng mangier
- (an evt hoap€ og qø

b llåndtering \,41 ikke fslge med Følger rned et stykke
EvL ituld line væk ff'a TL

Følger rnodvilligt med
hde veiefl

Følger rned uden b€wær Følger vilt(]t rned

c Håndtering :lugtforsøg i kraftig
rueadfærc

Kraftige unddragelser /
truger

Unddrager siq,aktip-
håndtering. ilgett{rue
ådfærd

Lader sig handtere Lader s,g viiligi handtere

2a Leg Leger ilike Leger tkke
Viser interesse

Leger - start€r'lAqgsomt
Bliver aktiv -\

LeEer aktrui
Starter hunigl

Leger rneget aklivl Sarter
meocl hrrrfioi

2b Grib€ og hære Griberikke y Griber ikke st.aks
Sruser tsrsi trå ooiekte'r

Grrbe' fo.siEtrgi elie,
etPPe: t 35;aP'*t

Griber med oeie rfiund€n Gflbet rneg:d målbevidst,
evl svæ-ataforvde

3a Jagt
- fart

Starter ikke

r+ir ?3

Starte., men a{bry1er
Fuldfører ikke

t-

Når frem- Starter lang-
somt Farten øg6s
underffiøbet
1o ztr

Starter € tuldiøEr med
høj faft

10 2{]

Starter rnåd rn+get nøJ I3rt
Løber mere end 2 m fcrbi

f.J1

3b Jagt
- fangst

Overser bevidst.
Nå(iBts f rem til b*tgl./

1 81, zt}

Tager ikke byttei
Snuser ikke til byttet

J 2 _l

-fager ikke byitet. men
snuser til tryttei
'IO 2J

Tager bytiet løvende

1U 2J

Tæerhyttletffiks
Målbevidst
1fl 2A

4 Aktivitets-
niveau

lna[(ti!
- Uinteresseret

Oprnærksom
- Står, sidder eller ligger

Går run.lt Eut srluser
spiser græs ellerhder r

prndg unCer forløbbl

Skiifter hurti{Tt akttuitet
graver, bider i pinde,
sprirger op

Skrliter rneget hL(irEt
mellern aktiviteierne.
Piber. qøt, trækker i ljnen

5a Bevægelse
- skræk lil

Stopper - kort stop. lqge,
un(tuigelser

Stopoer oE dukker sig Undvllemanørre
(tidefi at vende §g bo{t}

Flygbr nøjst 5 rneter
{vender sig bo$}

Rygter rner€ end 5 meter

5b Bevaegelse
- trusleri

a6cressiYitet

0
I

til

lnoen trueadfærd En eller to trussels-
hanoiingef

fdeie end to trLssels-
harciiinger ellE ved:-
{arend€ irusler "-..

Mange og vedvarende
krafrge trusi€r

Kraftig trueådfær.l med
ång.eb

5c Bevægelse
- nysgerrighed v

t^

Gårfrem til dukkEn, når
dukkefl er hgt ned
Går ik[(e frem

Går frem iil dukken. når
føreren +,aier til oukken

Gai' frem til_dukken nar
føreren star'yeC'duk<an

Gar frem iil dukken. nar
førere: er gæt !^alvl frem

Gar frem uden hJælp, evt
rned låv krops{"oicning

5d Bevægelse
- atreaktion ( lngen undvigernanøvre

,k
lcar r lrlle bue 1 gaog
lser tit srden 2 gang
ilnqen reaktion 3 canq

Garrbuel gang
Går i lille bue 2. gang
Ser iil slcen 3. qang

Strakt line veek fra du|(Len
1. gang
Går'hue2 Gq3 oano

Slråkt line væk fra dukken
mindst to gange

6a Lyd
- skræk

IIt Stcppe. - Koi-t sioo
lngen undvigelser

lStopper og dukker sig Undvigernanøwe
(uden at vende sig bort)

Flygter føjst 5 nneliBr
(vender sig bort,

FIl.Eier,'r€re end 5 meier

5b Lyd
- nysgerrighed

ltl
Går frem til pladen, n4- -
førsen rører ved oladtk/?
Går ikke frem i/\

Gar lrem til piaien nar
førerer -åler ii! piadån

Gå. frern til pJacen, nå.
fører:n står ved plaCen

Går frem t;i giao'en. når
førere.-r er 3ået hat,rt {rer:i

Gårf.em tdefl hiælp, evt
rned lav t(fo$hddning

6c Lyd
- afreaktion 0

lngen undvigemanøvrer

{
Gar i lille bue 1. gang
Ser tii siden 2 gang
Inqen aeaktion 3" cafto

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

Stråkt line væk fra pladen
1. gang
Går i bue 2, oq 3. ganq

Strakl line væk fra pladen
mindsi t. gange

7a Revir
- skræk

Viser ingen flugtlendenser En eiler lo flugli:and|nger i St(rfter mellem begyn-
ldende ftuqt oq kontrol

f lugt eiler afb!'udt flugt
3fter nomentets første
:rediedel

Fl',r'gter i hnens IænECie i

momentets førsle
r.FdiPriPl

Revir
trusler/
aosressivitet

7b lnEen trueaCrærd Efi eller to trusselshand-
linger i en del eller hele
forløbet

lMere end to eller ved-
I 
varende trusler'fggrdel

ilange og \redvaremde
(rafrige trusler

Krafflg lruead'æ.J 1116rl

angreb rførste t!-edjedel -
eller impulsivt

7c Revir
- Nysgerrighed/

afreakticn

Gårfrem iil fguraflten, når
fi guranten er demaskeret
Ko$E€r ikke frem \/'

1JT \ 24, t l

Går frern ti! figuranteri, når
fører taler Ul figuranten

2A

Går frem tit figuranten,
når fører står ved
figuranten
1E] ZD

Går iem fl figuranten. når
fører er gået ha,v frem
mod figuranten
1tr 2A

Går trefix lil trguranten
tden t{ælp. exrl med lav
kropsholdning
1tr 20

B Skarp lyd Opfiiærk§3cr pa iyci.
Aktiv og,'eljer upåvirket

Reagerc{ på lyd-
Genoptager affiiv*E/å
Samme nNeU ,/a

Tilbagevåerende s(ræ'd.

Genoptager i(ke aktvriet
pa samme niveu
BegyrCende f!ugt

Fl$gt eiler stvt er
iinaktN - fr'./se1
Stigenende skræk

mde. kafrigtlu
kraftige sktæk

Testen afbrydes: E aiO fl F[gter fra pladsen fJ Kan ikke fortsætte E Anden årsag
Kcmmentarer:

lienta lbeskrivers u nde rskrift


