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Ydpens

Yalpbeskrivate

Filmat la ( )Nei ( )

Jtrymme 20 sek

b

Valpeo dt ot

),§

\ralpen kommer ej

rlyfikenhet
y'B 30

till1IB

sek

.c

jflsning/Kontakt

3

+

iölia efter

Valpen fol]er inte
efter \lB

15 sek

Valpen visar ottivsel

10 sek

5 sek

Valpen kommer
fram när VB lockat
pä dea

Valpen tvekar er1
kort stuad och gå,

Valpea går ftam titl

Yalpen sptioget frern

passiv
10 sek

till passiv YB

X

ftaa all

passiv

\B

Ointresserad, gör
allnat

Valpea warat need

Valpen följer eftet
men avbrlter

Yalpea folier eftet
florstoiirYB gar
omkdag och lockar

irB gåt omkdng
la

§yfikenhet

Valpen kornmer
inte fram till VB

i/B sitter på golvet o

ockar30 sek
ib

Valpen kommer

{fifuning

inte ftam till

\B

Bewarar koatakt
under ca halva delea
av seknens 2
Valpea kornmer
ftam efter tång tid
och måaga
biudaingar ffinVB
30 sek
Valpa svarar efter
en stuod

!B

kooaktbeteende

x

Valpen hoppat,
intensivt, överdrivet

Valpen foljer efter
direkt avbrytet men

Valpen foljer efter
hela tiden

tar upp födöljaadet

när VB loekar
Bjuder och besvast
konakt under störe

x

delea av sekvens 2

Valpen kosrmer
tveksamt fram till VB

Bjudet och besvarar
kontakt under delar
av sekvers 1 och
under hela sekvens 2
Valpeo korn:rrer &am

lB sitter på golvet och

fäIsning
r'B §ftet valpen

10 sek

Yalpeo svarar med
kontaktbeteeade

Valpen hoppar,

kontakt

intensivt

Yaipen visar otrivsel,

\ralpen visar otdvs<

30 sek

20sek

10 sek

Valpen d"* ng
uodan, vill inte bli

Valpea är oeutral

tb

trygghet

Valpen i.c otygg/
N{omentet ei

y'B

genomfört

lyftet valpea

(

r

)

Yalpea warar med
kontaktbeteende

Valpeo vi.sar otrivsel

Valpeo visar otrivsdl

10 sek

5 sek

ett kort tag (2,5 sek)

Valpea stelnat till vid
lyftet men accepterar

Valpen stetnar till,
men slappnar av efter

,x

§gtession

irB lyfter valpen 10sek

X

Valpea svarara.ed
intensivg överddver

kontakt

Valpen visar otivsel

)

lagen aggressioa

Valpeo biuder

konaktbeteende

sek

lc

Vdpeo iktryCC

x

lyftlMomeotet ei

(

koatakttagande

x

Valpen visar otrivsel

genomfört

.0

x

Valpen biuder

\ralpea ät otrygg/
Valpen kommer
inte fram till VB

.0sek

Valpen direkt fram till

20 sek

ockar
ia

Biudet och besvarar
koatakt under hela
mome0tet

VB

till VB inom tid

ockar

frygghet

x

Yalper biuder
kong'kt

[B sittet på golvet och
tc

Valpen är

20 sek

Valpen svarar efter
en stund

x
(ontaknagande YB

tryg

Valpen visat otrivsel

15 sek

irB gåt omlcdag

!b

'1'

10 sek

{B ståt st'IIa
aa

Hela tiden

N

Valpen visar otdvsel

30sek

Valpen h?ilsat ej.

5

4

Halva tiden
5 sek

rygghet
J
b.
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{yfikenhet
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2

tnget alls

.a

Reg. nummer .5E

Kön (tt)
I

il

narnn Y-aa"-

halva ti.den 5 sek

Yalpeo stelnar till
med morr och attityd
I

Valpea;it t$,CC

Vatpen awisat,
markerar/ bitintention

Momentet ej

/)1.)
,r-/
,a

ipringa efter
-iten boll
t

Valpen spnnget
inte fram

Valpen springer inte
efter men visar

/oiatesserad

intresse

()
o
()

()

Valpen springer efter
men avbn'tet

Valpen spdnger
tveksamt fram till
bollen

o
o
o

o
o
o

,

Valpen springer
direkt fram till bollen

fötsök

Fötsök

1

lorsol( z
Fötsök 3

ib
Sripande/Intensitet
Liten boll

o

()

K)
*a

,0

\ralpen

\ralpen framme,

Valpen gtiper efter

Yalpen griper men

ointresserad

giper

tidsfördröjning

sl'åpper

ei

1n ('€.'t cti at-f-

i5e.{.

Försök 1
Fötsök 2
Fötsök 3

o
o
()

()
()
()

()

o
o

k)

)c
Lek,/Samarbete

Oinftesserad av
bollen leker e!

Yalpen leker själv
men avbryter

Valpen ieker själv

\ralpen kommer till
\lB men släpper
bollen på vägen

o
()
o

()
()
()

o

()

\ralpen gar inte
fram.

Går ftam efter lång
tid med hjälp

Gär fram med hiilp

Går fram med
tidsfördröjning

30 sek

20 sek

10 sek

Följer efter när
bollen rullas

I-eket men arörl-ter

Leker försiktig med
bollen, låg intensitet

o
o

Liten boll
rorsoK I
Fötsök 2
Försök 3
5a

Nyfikenhet
Stor boll 30 sek

Leker ej

6b

Lek

o
o

I<.

()

\ralpen är

ot§'S

Trygghet

6<)

Valpen "apporterar

()
§4
Går direkt fram

Irker aktivt med
bolle4 biter, slår med

\ralpen visar otrivsel

30 sek

20 sek

10 sek

Bitet i trasan men
släpper när \{B drar

Håller emot och drar

Sliter och drar
kraftigt, kan ruska

\ralpen kommet med
trasaa direkt när \{B
lockar

Yalpeo kommer med
trasan och uppmanar
till fortsatt lek

Framme vid

Går ftam direkt

7a

\ralpen går ej fram

Framme, men gtiper

till

ei

trasan

X

\ralpen är t§,gg

\ralpen visar otivsel,

LeklDragkamp med
trasa 30 sek

Samatbete ttasa

o

Valpea visat otrivsel

Stot boll

7b

E)

tassama

Stor boll
6c

\Ialpen griper direkt

bollen direkt

håiler mer drar ei
emot.
\raipen kommer med

x

a1t

\ralpeo kommer
rnte/Yalpen leker

\ralpen kornmer utan
trasa när \B lockar

trasafl rär

flera

siä1r,

\|B lockar

eånger "!

8a

Nyfikenhet

Liud

Valpen gfu ej fram

8ab

liudet/petflaskar

liudetlpetflaskan
efter tidsfördröjning
Leker försiktigt med
petflaskan

Lekeq slår med
tasseo, bär petflaskan

Valpen leker ej

\ralpen leker inte
men visar intresse

\/alpen leker min&e
än haiva tiden

\ralpen leker halva
tiden

Valpen leker hela elier
större delen av tiden

Valpen är otrl,gg

\ralpen visar otrivsel
30 sek

\ralpen visat otdvsel,

\ralpen visat otdvsel

Yalpen är tr1,gg

20 sek

10 sek

ftao

20

sek

:

10 sek

X

LekTrygghet
Liud

Yalpen
ointresserad av

Valpen ointresserad

Nyfikenhet
6 ftiremål
60 sek

föremålen-

Undersöker annat

Inaktiv

9a

Går fram med h1älp

I-eker men avbr,rrtet

\ralpen går ej

Lek/Tid
Ljud
8c

mot

til1

Lek
Ljud
8b

GåLr

liudet,/petflaskan
men avbrper
30 sek
Yalpen gat fram
leker ej

30 sek

av föremåilen,

Valpen uodersöker
1 eller 2 föremål

\ralpen undersöker
3 eller 4 föremål

X
Valpen undersöker
5 elier 6 föremåi

L

rb

\/alpen

iötemåls lek

ointresserad av att
leka med

iföremål

\ralpen gtiper och

Nosar men goper ei

[Hä."

lmsa (1 av 6)
{andlingsförmåga

lindet/Gallet

Föraren går fram
till gallret och visar
valpen vägen ut

Föraren backar 1,5 m
från gallret och
lockar på valpen valpen hittar ut

Föraren backar 1 m
ftåo gallret och lockar
på valpen - valpen

30 sek

20sek

ejmedhela

Föraren 0,5 m från
gallret och lockat på
valpen - valpen hittat

ut

hinar ut

\ralpen gripet och
lvfter med hela

å..o''"n

Valpen 1i. ttygC

10 sek

Irygghet

)<

:Iindet/Galler
lnget forsök att ta
sig forbi hindret

1-2 olika strategiet att
ta sig förbi hindret

3 olika strategier att
ta sig föibi hin&et

4 olika stategier att ta

11a

\ralpen vägrar att

\ralpen går med hjclp

\ialpen går utan hiälp,

rlandlingsfötmåga
Jndetlag

gå på

Valpen går efter lång
tid med m,vcket hjiilp

20 sek

men med

L0c

itrategier

K

Fömren sitter på huk
och lockar på valpen
0,5 m från gallret valpea hinar ut direkt

10 sek

\ralpeo visar otrivsel

\ralpeo är otrygg

t0b

sig förbi hindret

5 eller fler olika
strategier an ta sig

förbi hindret

i{inderlGaller
urderlaget

30 sek

tidsfördröining

\ralpen visar otivsei
30 sek

\ralpen visar otdvsel

10
t1b

trygghet

sek

X

Valpen går obehiodrat
över underlaget.
Föraren 1,5 m från
hiadret.
Valpen är tryg

;(

10 sek

Jnde
L1c

Inget försök att ta

ittategiet

sig över underlaget

3 olika strategier for

1-2 olika strategier
för att ta sig över

undedaget

Undedag

att ta sig över
underlaget

X.

4 olika strategier för
att ta sig över
r:rrderlaget

5 eller fler olika
strateg'ier för att ta sig

över underlaget

lZa

{ktiv, energisk

Pigg, vaken, alert

ikattniag undet test

50o/o

Energisk och/eller
rasdös
1,00%

rvYB
\ralpen är trygg

\ralpen ät otq'gg

Lzb

trysg
ikattning undet test
rv VB
2

,--1-

--.--

t3b

-)

5

lvledel

Hög

{ktivitetsnivå i kullen
t-5

Skattning av

50o/o

()

Visar resursliirsvat

Ja

Göt anaat under test

Inget '0{

Ljud/Oto
gaiilTer/ gliifser/ sl«äller lnget
Valpen hat ej genomfört hela

'{

I

(1

)

N.i ä{
Min&e än halva tiden

()

Miadte ärlnalvatiden (

beskdvningen (

Beskdvningen hat avbrutits eftet

Underlag

)

Momeot

momeflt ( )

Moment

)

Halva

tiden ( )

(

)

Halva

tiden ( ) Met än halva tidea (

)

Met äa halva tiden

1=Parkett,/tägolv 2= r-inoliurn/kotl.matta 3=Betong,/stenplatta 4= Övrigt

Övriga kommentater:

iZb Se,. t/ k

&*

f

K

)ripaade/Fotm
.0a

l.

Leker aktivt större
delen av tiden

Leker rnindre än
halva tiden

föremåLlen.
)c

/

otr"ySrx-*

fu

,i**.

n*

t

ber.1<u

..

So,

:r,.*L*

, h,t e+-

s\i

1,r p

r_:r

