MH B-kullen
Valpbeskrivning av B-kullen
Inget alls

<-- 5 sek

Halva tiden
10 sek
TILI

15 sek -->
TYRA
KIRO

1a

Nyfikenhet Utrymme

1b

Nyfikenhet VB

1c

Hälsning/Kontakt
VB står stilla

Valpen är
neutral.
Valpen hälsar
inte.

Valpen svarar
efter en stund
TILI
TYRA

2a

Följa efter
VB går omkring

Valpen följer
inte
efter VB

Valpen följer
Valpen följer
Valpen följer
efter
efter
efter
men avbryter först när VB går direkt avbryter
omkring
men
TILI
tar upp
TYRA
förföljandet
när VB lockar.

2b

Kontakttagande
VB går omkring

Ointresserad,
gör
annat

3a

VB sitter på golvet
& lockar,
nyfikenhet 20 sek

Valpen kommer Valpen kommer Valpen kommer Valpen kommer
inte
fram
tveksamt fram
fram till VB
fram till VB, 10 efter lång tid
till VB
inom tid
sek
och många
10sek
10 sek
bjudningar
TILI
TYRA
från VB, 10 sek
KIRO

3b

VB sitter på golvet
& lockar, hälsning

Valpen kommer Valpen svarar
inte
efter en stund
fram till VB
TILI

3c

Ängslan/Trygghet
VB sitter på golvet &
lockar

Valpen kommer Valpen kommer Valpen tvekar Valpen går fram
ej
fram när VB
en
till
till VB. 10 sek
lockar
stund och går
passiv VB
på den.
fram till passiv
10 sek
10 sek
VB
10 sek
TILI
TYRA
KIRO

Inget alls
KIRO

Besvarar
kontakt
under ca halva
delen
av sekvens 2
TILI
TYRA

Valpen svarar
med kontaktbeteende

Bjuder och
besvarar
kontakt under
större
delen av
sekvens 2

Valpen svarar
med kontaktbeteende
TYRA

Valpen bjuder
kontakt
KIRO

Bjuder och
besvarar
kontakt under
delar av
sekvens 1 och
under hela
sekvens 2.

Valpen bjuder
kontakt

Valpen kommer Valpen kommer Valpen undviker
tveksamt fram tveksamt fram
visar otrivsel
med
med
låg
låg
kroppshållning kroppshållning
efter
TILI
upprepade
TYRA
lockningar

Hela tiden
20 sek

Föräldradjur i B-kullen:
NOZ
COCCOS
1a KONTAKT
Hälsning

1

2

3

4

5

Avvisar kontakt
med morrning
och/eller bitförsök

Undviker
kontakt
genom
att dra
sig undan.

Accepterar
kontakt
utan att
besvara.
Drar sig
inte undan.
TILI

Överdrivet
kontakt-tagande
ex hoppar,
gnäller,
skäller.

Följer med,
men är inte
engagerad
i testledaren.
COCCOS
NOZ
KIRO
TILI
Accepterar
hanteringen.
TILI

Tar kontakt
själv eller
besvarar
kontaktförsök
COCCOS
NOZ
KIRO
Följer med
villigt.
Engagerar
sig i
testledaren.

Accepterar,
svarar med
kontaktbeteende
COCCOS
NOZ
KIRO

Accepterar.
Svarar med
överdrivet
kontaktbeteende.

Valpen springer
fram och hoppar
på VB

1b KONTAKT
Samarbete

Följer inte
med trots
fler försök
att locka.
Alt. Provas
inte i detta
moment.

Följer
med
motvilligt

Valpen hoppar,
intensivt
kontakttagande

1c KONTAKT
Hantering

Avvisar med
morrning
och/eller
bitförsök

Undviker,
drar sig
undan eller
söker stöd
hos föraren

Leker ej.

Leker inte,
men visar
intresse.

Startar
långsamt,
blir aktiv, leker.
KIRO
TILI

Startar
snabbt,
leker aktivt.
COCCOS
NOZ

Startar
mycket snabbt,
leker mkt aktivt.

2b LEK
1 Gripande

Griper inte.

Griper inte,
nosar bara
på föremålet.
TILI

Griper
tveksamt
eller med
framtänderna.
COCCOS
KIRO

Griper
direkt med
hela munnen.
NOZ

Griper
direkt,
hugger
föremålet i farten.

2c LEK
1 Gripande och
dragkamp

Griper inte.
TILI

Griper
tveksamt, släpper,
håller, men drar inte
emot.

Griper,
drar emot, men släpper och
tar om. Alt.tuggar.
COCCOS
NOZ
KIRO

Valpen hoppar,
intensivt
kontakttagande
KIRO

3a 1:a FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

Startar,
men avbryter.

Valpen hukar sig
och/eller drar
sig undan

3a 2:a FÖRFÖLJANDE

Startar inte.
TILI

Startar,
men avbryter.
KIRO

Startar eller
springer långsamt. Kan öka
farten. Fullföljer.
NOZ
KIRO
TILI
Startar eller
springer långsamt. Kan öka
farten. Fullföljer.
NOZ

Valpen följer efter
hela tiden.
KIRO

Bjuder och besvarar
kontakt under hela
momentet
KIRO

Valpen direkt fram
och hoppar på VB

2a LEK
1 Leklust

Följer med
villigt, är
överdrivet
engagerad
i testledaren,
ex hoppar,
gnäller, skäller

Griper direkt
Griper direkt
med hela munnen med hela munnen,
och drar emot tills drar emot, rycker,
testledaren
alt. ruskar - även
släpper.
under den passiva
delen - tills
testledaren släpper.

Startar med
hög fart,
målinriktad bromsar in vid
bytet.
COCCOS

Startar direkt
med hög fart.
Springer förbi bytet.
Kan vända.

Startar med
hög fart,
målinriktad bromsar in vid
bytet.
COCCOS

Startar direkt
med hög fart.
Springer förbi bytet.
Kan vända.

Ej genomförd
()

Valpen är
neutral
TILI

Valpen svarar
med kontaktbeteende
TYRA

Valpen bjuder
kontakt

Valpen svarar med
intensivt
kontaktbeteende
KIRO

3b 1:a GRIPANDE

Nonchalerar
föremålet. Alt.
springer inte fram

Valpen visar
otrivsel
mer än halva
tiden

Valpen visar ökad
otrivsel. Ej genomfört
10 sek

3b 2:a GRIPANDE

Nonchalerar
föremålet. Alt.
springer inte fram
TILI

4a

Hälsning
VB lyfter valpen
10sek

4b

Ängslan/Trygghet
VB lyfter valpen
10 sek

Ingen
TILI

Valpen visar
Valpen visar
otrivsel
otrivsel
en kort stund, men accepterar
men
efter
accepterar
halva tiden, 5
sek
TYRA
KIRO

4c

Aggression
VB lyfter valpen
10 sek

Ingen
TILI
TYRA
KIRO

Valpen stelnar Valpen är stel i Valpen är stel i
till vid
kroppen men
kroppen hela
lyftet men
slappnar av
tiden
accepterar
efter
kan morra
halva tiden, 5
10sek
sek

5a

Springa efter liten boll
3 försök

5b

Valpen markerar
Ej genomförd ( )

Valpen springer Valpen springer Valpen springer Valpen springer Valpen springer direkt
inte fram inte
efter
tveksamt fram
fram till bollen
ointresserad efter men visar men avbryter
till bollen
intresse

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam,
ointresserad, inaktiv.

5a AVST.LEK
Intresse

Engageras
inte av figuranten.

5b AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga
hotbeteende.
COCCOS
TILI

Visar
enstaka (1-2)
hotbeteende under
momentets första
del.
NOZ
KIRO
Går fram
när figuranten är
aktiv på linjen.

Springa efter liten boll
1a försök

TILI

Springa efter liten boll
2a försök

TILI

TYRA
KIRO

5c AVST.LEK
Nyfikenhet

Går inte
fram till figuranten.
NOZ
KIRO

Springa efter liten boll
3e försök

TILI

TYRA
KIRO

5d AVST.LEK
Leklust

Visar inget
intresse.
NOZ
KIRO

Valpen griper
direkt

5e AVST.LEK
Samarbete

Visar inget
intresse.
NOZ
KIRO

Gripande/intensitet
Liten boll, 3 försök

Valpen
ointresserad

Gripande/intensitet
Liten boll 1a försök

TILI

Gripande/intensitet
Liten boll 2a försök

TILI

Valpen nosar
men
griper ej

TYRA
KIRO

Valpen griper
efter
tidsfördröjning

Valpen griper
men
släpper bollen
direkt

TYRA
KIRO

TYRA
KIRO

Griper inte,
nosar på föremålet.
1:a
COCCOS
NOZ
TILI
Griper inte,
nosar på föremålet.
1:a

Är uppmärksam
och lugn - står,
sitter eller ligger.
NOZ

Griper
tveksamt eller med
tidsfördröjning2:a

Gripar
direkt, släpper.
KIRO

Griper direkt.
Behåller föremålet i
minst 3 sek.

Griper
tveksamt eller med
tidsfördröjning 2:a
NOZ

Gripar
direkt, släpper.
COCCOS

Griper direkt.
Behåller föremålet i
minst 3 sek.
KIRO

Är uppmärksam
Är uppmärksam
Växlar snabbt
och i huvudsak lugn. Enstaka
med ökad
aktiviteter under
aktivitets-höjningar.
aktivitetet eller oro momentet. Alt. oro
efter hand.
under hela
KIRO
momentet.
TILI
COCCOS

Kontroll,
Intresserad.
avbrott förekommer. Följer figuranten utan avbrott.
TILI
COCCOS
NOZ
KIRO

Intresserad.
Vill iväg, enstaka
startförsök.

Visar
Visar flera
Visar flera
enstaka (1-2) hotbeteende hotbeteende under hotbeteende under
under momentets första och momentets första momentets första
andra del.
del.
och andra del.

Går fram till
den dolda men talande
figuranten
COCCOS
TILI

Går fram
Går fram
till figuranten med direkt till figuranten
låg kroppsutan hjälp.
ställning och/eller
med tidsfördröjning

Leker inte,
Leker, kan
Griper.
men visar intresse. gripa försiktigt, drar inte emot. Drar emot, men
kan släppa och ta
TILI
om.
COCCOS
Blir aktiv,
Är aktiv med
Är aktiv
men avbryter.
figuranten när denne är aktiv. med figuranten.
Visar även
TILI
COCCOS
intresse mot
passiv figurant.

6a ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar
inte eller kort stopp.

Hukar sig
och stannar.

6b ÖVERRASKNING
Hot/agg

Visar inga
hotbeteende.

Visar
enstaka
hotbeteende
COCCOS
NOZ

Mycket
intresserad. Vill
iväg, upprepade
startförsök.

Gör
undan-manöver utan att
vända bort blicken.
COCCOS
NOZ
Visar flera
hotbeteende under längre tid.
KIRO

Griper
direkt. Drar emot,
släpper inte.

Uppmanar
passiv figurant till
fortsatt lek.

Flyr högst
5 meter

Flyr mer
än 5 meter.
KIRO

Visar flera
hotbeteende och
någon attavk.

Visar
hotbeteende och
attacker som kan
avslutas med bett.

5c

Gripande/intensitet
Liten boll 3e försök

TILI

Lek/samarbete
Liten boll, 3 försök

Ointresserad
av
bollen leker ej

Valpen leker Valpen leker självValpen kommer
själv
till
men avbryter
VB men släpper
bollen på vägen

TYRA
KIRO

6c ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Valpen
"apporterar"

6d ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Går fram
Går fram
efter det att
när föraren sitter på
overallen lagts ner.
huk och talar till
Alt. går inte fram.
overallen samt
lockar på hunden.
KIRO
COCCOS
NOZ
Ingen
Liten båge
tempo-förändring
eller tempoväxling
eller undanmanöver.
vid ngn av
passagerna.
NOZ

Visar inget
intresse.
COCCOS
KIRO

Går fram
till overallen när föraren står
bredvid.

Går fram
till overallen när
föraren gått halva
avståndet.

Går fram
till overallen utan
hjälp

Båge eller
tempoväxling vid 1:a
passagen. Minskat utslag vid
2:a passagen.
COCCOS

Båge eller
tempoväxling vid
minst 2 passager
utan minskad
intensitet.
KIRO

Visar stort
mått av rädsla eller
ökad rädsla efter
samtliga passager.

Stannar upp.
Stannar upp.
Biter i eller
Biter i eller
Luktar eller tittar på Luktar eller tittar på overallen
leker med
leker med overallen
overallen vid 1
vid minst 2 tillfälle.
overallen. Intresset
vid 2 eller flera
tillfälle.
minskar efter
passager. .
hand.
NOZ

Lek/samarbete 1

TILI

TYRA
KIRO

6e ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Lek/samarbete 2

TILI

TYRA
KIRO

7a LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte
eller kort stopp.

Hukar sig
och stannar.
COCCOS

Gör undan-manöver
utan att vända bort blicken.
NOZ

Flyr högst
5 meter
KIRO

Flyr mer
än 5 meter.

Lek/samarbete 3

TILI

TYRA
KIRO

7b LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte
fram.

Går fram
när föraren sitter på
huk och talar till
skramlet samt
lockar på hunden.
NOZ
KIRO

Går fram
till skramlet när föraren står
bredvid.

Går fram
till skramlet när
föraren gått halva
avståndet.

Går fram
till skramlet utan
hjälp.
COCCOS

Båge eller
tempoväxling vid 1:a
passagen. Minskat utslag vid
2:a passagen.

Båge eller
tempoväxling vid
minst 2 passager
utan minskad
intensitet.

Visar stort
mått av rädsla eller
ökad rädsla efter
samtliga passager.

Valpen går inte Går fram efter
fram
lång
tid med hjälp
TILI
KIRO

6a

6b

Stor boll, lek

7a

Lek/Dragkamp

7b

Samarbete

8a

Ljud
Nyfikenhet

Går fram
med hjälp

Går fram med
tidsfördröjning

Går direkt fram
TYRA

Leker ej
TILI

Följer efter
när bollen
rullas
TYRA
KIRO

Leker men
avbryter

Leker
försiktigt
med bollen,
låg intensitet

Leker aktivt med
bollen, biter, slår med
tassarna

Valpen går ej
fram
till trasan

Fram och
nosar men
griper ej

Biter i
trasan när
VB drar
TILI

Håller emot
och drar
TYRA
KIRO

Sliter och drar
kraftigt, kan ruska

Valpen kommer Valpen kommer Valpen kommer Valpen kommer
Valpen kommer
inte/Valpen
utan trasa
med trasan när
med trasan
med trasan och
leker
när VB lockar VB lockar flera direkt när VB uppmanar till fortsatt
själv
gånger
lockar
lek
TILI
TYRA
KIRO

Valpen går ej
fram

Går mot
flaskan
men avbryter
TILI

Framme vid
flaskan
och nosar

Framme och
leker med
flaskan efter
tids-fördröjning
TYRA

Går fram direkt
och leker, slår med
tassen, bär flaskan
KIRO

7c LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

7d LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse

Ingen
Liten båge
tempo-förändring
eller tempoväxling
eller undanmanöver.
vid ngn av
passagerna.
COCCOS
NOZ
KIRO
Visar inget
intresse.
COCCOS
NOZ
KIRO

8a SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga
hotbeteende.

8b SPÖKEN
Kontroll

Enstaka
kontroll, därefter
inget intresse. Alt.
engagerar sig inte

8c SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller
sig framför eller
bredvid föraren.

Stannar upp.
Stannar upp.
Biter i eller
Biter i eller
Luktar eller tittar Luktar eller tittar mot skramlet
leker med
leker med skramlet
mot skramlet vid 1
vid minst 2 tillfälle.
skramlet. Intresset
vid 2 eller flera
tillfälle.
minskar efter
passager. .
hand.
Visar
Visar flera
enstaka
hotbeteende under längre tid.
hotbeteende.
KIRO
COCCOS
NOZ
Tittar mot
Kontrollerar
spökens då och då.
och/eller handlar mot
spökena. Långa avbrott
KIRO

Visar flera
hotbeteende och
någon attavk.

Visar
hotbeteende och
flera attacker.

Kontrollerar
och/eller handlar
mot spökena.
Kortare avbrott
COCCOS
NOZ

Kontrollerar
och/eller handlar
mot spökena under
hela momentet.

Uppehåller
Uppehåller
sig i huvudsak
sig i huvudsak framför eller
framför eller bredvid bredvid föraren. Växlar mellan
föraren. Någon
flyktstart och kontroll.
avstånds-reglering.
COCCOS
NOZ
KIRO

Uppehåller
sig i huvudsak
bakom föraren.
Växlar mellan
flyktstart och
kontroll.

Backar längre
än kopplets längd
eller lämnar
platsen, alt. flyr

Leker ej
TILI

Valpen leker
inte men visar
intresse
TILI

Valpen leker
mindre än
halva tiden
(15sek)
TYRA

Valpen leker
halva tiden
KIRO

Valpen leker
större delen av tiden

Valpen
undersöker
1 eller 2
föremål

Valpen
undersöker
3 eller 4 föremål
TYRA
KIRO

Valpen undersöker
5 eller 6 föremål

8b

Ljud
Lek/Tid

9a

Intresse
6 föremål

9b

Föremålslek
6 föremål

9c

Gripande/form,
trasa (1 av 6)

10a

Handlingsförmåga
Hinder/galler

10b

Ängslan
Hinder/Galler

11a

Handlingsförmåga
Underlag

11b

Ängslan
Underlag

Ingen
TILI
TYRA
KIRO

12a

Aktiv/energisk
Skattning under
test av VB

Ingen

< 25%
TILI

Pigg, vaken,
alert
50%
TYRA

> 75%
KIRO

Energisk och/
eller rastlös
100%

12b

Uppskattning av VB
Trygghet under test

Ängslig

< ökad

Visar någon
osäkerhet
TYRA

> minskad
TILI

Trygg under
hela testen
Visar självförtroende
KIRO

13a

Aktiv.nivå i kullen 1-5
Skattning i vardagen
av uppfödaren

Ingen

< 25%

Pigg, vaken,
alert
50%
TYRA
KIRO

> 75%
TILI

Energisk och/
eller rastlös
100%

Valpen är
Valpen är
ointresserad ointresserad av
av föremålen.
föremålen
Inaktiv
Undersöker
annat
TILI

8D SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram
Går fram
till fig. när föraren
till fig. när föraren
tagit av figurantens talar med fig. och
huvudbonad. Alt. går lockar på hunden.
inte fram i tid
NOZ
KIRO

Går fram
till fig. när föraren står
bredvid.

Går fram
till fig. när föraren
gått halva
avståndet.
COCCOS

Går fram
till fig. utan hjälp.

8E SPÖKEN
Kontakttagande med
figurant i spökdräkt

Avvisar eller
Accepterar
undviker
kontakten från fig.
kontaktförsök.
utan att besvara
Alt.går inte fram i tid.
den.
NOZ
KIRO

Besvarar
kontakten från figuranten.
COCCOS

Tar själv
kontakt med
figuranten.

Intensivt
kontaktbeteende
mot figuranten. Kan
ex. hoppa och
gnälla.

Startar
snabbt, leker
aktivt.

Startar
mycket snabbt,
leker mycket aktivt.

Griper
direkt med hela
munnen.

Griper
direkt, hugger
föremålet i farten.

Avbryter lek
eller passivitet.
Låser sig mot
publiken, skytten
eller annat.
Återgår inte till
lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. Vill lämna
platsen, försöker
fly. Alt. Föraren
avstår skott.

Valpen är
ointresserad
av att leka med
föremålen

Leker inte
men visar
intresse
TILI

Leker mindre
än halva tiden

Leker halva
tiden
KIRO

Leker aktivt
större delen av tiden
TYRA

9a LEK 2
Leklust

Leker ej.

Ointresse

Nosar men
griper ej
TILI

Valpen nyper/
nafsar i trasan
TYRA
KIRO

Valpen griper
men ej med
hela munnen

Valpen griper
med hela munnen

9b LEK 2
Gripande

Griper inte.

10 SKOTT

Visar ingen
berördhet. Snabb
kontroll och sedan
helt oberörd.

Föraren går
fram
till gallret och
visar valpen
vägen ut

Ingen
TILI
TYRA
KIRO
Valpen vägrar
gå på
underlaget

Föraren backar Föraren backar Föraren 0,5 m Föraren sitter på huk
1,5 m från
1 m från gallret från gallret och och lockar 0,5 m från
gallret och
och lockar,
lockar, valpen gallret, valpen hittar
lockar, valpen hittar ut 10 sek hittar ut, 10 sek
ut direkt
hittar ut, 10 sek
TILI
TYRA
KIRO
Valpen visar Valpen gnäller
Valpen gnyr
otrivsel, vankar
visar oro,
gnäller och
av och an
vankar av och försöker bita i
an
gallret för att ta
sig igenom
Valpen går
efter
lång tid och
mycket hjälp

Valpen går
med hjälp

Valpen går
utan hjälp men
med
tidsfördröjning

Valpen visar Valpen gnäller
Valpen gnyr
otrivsel, vankar
visar oro,
gnäller och
av och an
vankar av och försöker bita i
an
gallret för att ta
sig igenom

Valpen uppgiven
skäller, gnyr orolig

Valpen går
obehindrat över
underlaget
Föraren 1,5 m ifrån
TILI
TYRA
KIRO
Valpen uppgiven
skäller, gnyr orolig

Leker inte,
men visar intresse.

Startar
långsamt, blir aktiv, leker.
COCCOS
NOZ
KIRO
Griper inte,
Griper
nosar bara på
tveksamt eller med
föremålet.
framtänderna.
COCCOS
NOZ
KIRO
Avtagande
Riktar
kontroller under
intresse mot skytten, publiken
lek/passivitetDäreft eller annat, men återgår till
er oberörd.
lek/passivitetet
COCCOS
NOZ
KIRO

13b

Uppfödares skattning av
aktivitetsnivå i kullen

Låg

<

Medel
TYRA

Visar resusrsförsvar Ja/Nej

Nej

Nej

Nej

>
TILI
KIRO
Nej

Hög

Nej

