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lntressenivånbö=rjarbedömasomedelbart,redanutanförfållan,påhundenssättattnårmasigdjuren:!.ynd.en§fokuseringpå
djuren stall bedömas inte deis teknik eller fart. Hundar som trois uppmuntran inte visar.någoiiflE skail bedömas 0, avbrt'ta

*fulqal-s,ll*'rdffirrm*$ftnlm-,;:,T*l g#h'

t;.
. ;.- .rt

f

Mentat uthåyighet är ett tesipå hundeni "mentala ork" - desss koncentrationsförmåga - RtiäiiläS jobba hela testet utan att
- lägga av eller visar den..nrUO[ t".i"n på att köttna. En hund som klarar hela testet uian att v§a' några tendenser till aft vilja avbryta

:U:l*mi;lråtilÅ3å1,""r;;eJ 
t.ex.ett'stanna'erer'risg'-kommando, etter inratt#-irör att.kort avbrvta vallninsen och 

..

sedan fortsättä. Anira 
"*"rplttLå'r"r" 

hundens sätt att reage-å när föraren försöker få ut avståndet t.ex. genom positionering eller

blockering. En huhd meO n<ii intressepoäng som klarar (om ä-n motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få

rnigr" an i. outt" momentetåka1 in6 raknai med i snittpoangen, etersäm qkalan går trån 0: extrem.t härd till.5: extremtförarvek. En

4ä gåller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så ati Oet sttlr arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar' Vilken

av dässa två som blir den bästa iallhunden är upp till föiaren och denneg personliga preferenser

Wlri;";;,"ebedöms den'hund'visa Som hai mellan 3 och 5 på alla punkter utom'samarbetsvilja/StyÖarhef , där poängen bara

;äii;fiö;;rl" ragt"äa1".{Gr"i*" rtr"dar som får 0 elleil på momentet blir dock sånnolikt tämligen svårtränade, vilket bör
'""ter"iiprotokollet.- - ' ',*
oiäiåriiti iiiii* testetskättbara vara'tötal-t ointresse och *illasinnade" beft.

' kontroll hela tiden får 5 poäng.
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Dotlas Alda sE36394/2013 Alda t
Sara Lindeborg a

Mårtensby
oård

Ewa Karlsson-Myrbrink

lntresse(o ointresserad - 5 Totalt fokuserad)

Naturlig förmåga
(0 lnoen kontroll - 5 Total kontroll)
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Mental uthållighet'
(0 ger upp vid minsta motg. -5 Ger aldrig upp)
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Samärbqte/Styrbarhettingår ej i snittp)
(0 Totalt ostyöar - 5 Extremt fÖraivek).
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ffitarer (allmänift{ck, skäller/skällerej, ev. eye osv.):
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;*;;n, 4lSS Domare sign.: {/-/ ., u{:,': ,,v
Jag godkänner att resultatet läggs upp på SIFK hemsida JAX NEJ
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