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Bedömning

Mental uthållighet är ett test på hundens "mentala ork" - desss koncentrationsförmåga - klarar den att jobba hela testet utan att
lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta
skall minst bedömas som 3.
Samarbebvilja/Styrbarhetleslas med t.ex. ett'stanna'eller'ligg'-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och
sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker,få ut avståndet t.ex. genom positionering eller
blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få
lägre än 3. Detta momentet skall inte räknas med i sn@oängen, eftersom skalan går fån 0: extremt härd till 5: extemt fönruek. En
4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte. så att det stör aöetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken
av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraien och dennes personliga preferenser
Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom'Samarbetsvilja/Styrbarhet', där poängen bara
skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bÖr
noteras iprotokollet.
Orsaker till att avbryb teste{ skall bara vara totalt ointresse och *illasinnade* bett.

