
t 'ijd

^"Y'a 
Går<l'c

iscvrc?
"t'r*rr*r§Protokol I va I la n lagsbeskrivni ng

ii!
ifii

i
t
!

BrytarspeEens,Eros sE 15957/20t5 Eros

Eva Pettersson Mårtensby gård I Ewa Karlsson-Myrebrink

lntresse(o ointresserad - 5 Totalt
fokuserad) "'.:ir *
Naturlig förmåga
(0 lnoen kontroll - 5 Total kontroll) 3
Mental uthållighet
(0 ger upp vid minsta motg. -5 Ger aldrig upp) t
Samärbete/Styrbarft etf insårrej i

snittp) (0 Totalt os§öar - 5 Extremt förarvek). 1
Helhetsintrvck & Kommentarer (allmänintryck, skäller/skäller ei. ev. eye osv.) - n §, ,rj

Snittpoäns, 
fr,0ö,

Domare s.sn.{/å4

Rekommenderas för omprov: f

Jag godkänner att resultatet läggs upp på SIFK hemsida JAX I NEJ

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.


