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Bedömning
lnt"§sfivän börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att nårma sig djuren. Hundens fokusering på
dluren skall bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något-intresse alls skall bedömasö, avbryta
och rekommenderas för omprov. Hundar som aldr(7 släpper fåren med blicken skall bedömås med 5.
Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus oih vakenhet. TestledareMöraren kan t.ex. positionera sig för att vända hunden
genom blockering, promenera.i åttor, vända rakl igenom osv., för att se hur hunden balanserai och reageraipå flockens rörelse ocfl
andra outtalade signaler. Hunden behÖver inte nödvändigtvis balansera till föraren - det är den natudlgätodalan att 'kontrollera'en
flock som skall bedömes. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som fugn oån samlad har full
kontroll hela tiden får 5 poäng.
nenb, ulhältighet är ett test på hundens "mentala ork" - desss koncenbationsförmåga - 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 iendenser till att vilja avbMa
skall minst bedömas som 3.
Sama6e6vflja/Styrbarhetlestas med t.ex. ett'stanna'eller'ligg'-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen ocfr
§edan furtsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut a-vståndet t.ex. genom posiliönering eller
blockering. En hund med hög_intressepoäng som klarar (om an movilligt) att lämna fållan okopplad pa iomåänao kan t.ex. inte få
lägre än 3. Det/a momentet slall inte åknas med i sni@oängen, efters6m skalan går från o: åiaemi na4 tiil 5: exbemt fönruek. En
4:a gäller alltså en hund §om är ganska ftirarvek, men inte så att det stör aöetet, dctr en 2: en hund som är hård, men ssöar. Mlken
av dessa två som blir den bästa vallhunden år upp till föraren och dennes personliga pre6renser

bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utöm 
lsamarbetsvilja/Ssfbarhef 

, där poängen bara
skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolifi tarntig"n svartranäOe, iiket bo,
noteras iprotokollet.
orsaker till att avbryb testef skall bara vara totalt ointresse och 'illasinnade' bett.


