Mentalbeskrivning Valp

5!lj

2016-01-01

Datumfiittest

30160qJ5

Valpens narur

CIK0b

Valpbeskrivare

Födelsedatum åO i6

Filmat

Ja

( )Nei (

Kön (lt)

)

Iuget alls

[1

sc.

lzrc" 66

'l*zsskc,

J

Utrymme 20 sek

Trygghet

Signatur

fD ntrmmer
i:i6$ <;ue' r;t*

10

sek

\ralpen komrner ej

Nlfikenhet

rill\B

VB 30 sek
1c

Hälsning/Kontakt

3

Hela tiden

V'

15 sek

20 sek

visar otrivsel

Valpen är t5,gg

\,rlp*

15 sek

10 sek

5 sek

\ralpen kommer
flarr-rar \{B lockat

Yalpen tvekar err
kort stund och går
fram till passir' \iB

Vaipen går fram till

\/alpen sptinger fram

passiv \iB
10 sek

till passiv

Valpen bjuder

kontakt

\ralpen hoppar,
intensivt, överdrivet

Valpen f<iljer efter
direkt avbqter men

hela tiden

sek
,,\
\ralpen svarar efter
en stund

X

Fölia efter

Valpen fölier efter
men avbq.,ter

\rB går omkriag

\B

20 sek

\ralpen svarar med
kontaktbeteende

,x
\ralpen följer rnte
efter trlB

x3='io1

\ralpen visar otdvsel,

VB ståt stilla
2a

{2o,,

Valpen visar otrivsel

på den
30

\ralpen hälsar ej.

å,St

4

Utrr.mme
1b.

Se \t

&

Halva tideo
5 sek

\ralpen är otr),gg

Ä\e.,irs

nummet

Reg.

.'

t----J

Nrfikenhet
1ab

ci

)

1

1a

tr-,r

tUä,c SenJer",:

Yalpen ftiljer efter
först när \B gåt
omkring och lockar

Valpen följer efter

tar upp förföliandet

nir \iB lockar
2b

Ointresserad, gör

Kontakttagand.e VB

arutat

VB gåt omkring
3a

Nlfikenhet

Besvarat kontakt
under ca halva delen
av sekvens 2

Bjuder och besvarar
kontakt under större

\ralpen kommer
fram efter lång tid
och många
bjudntngar frårr \rB

Valpen kommer
tseksamt fram till

;{

\ralpen kommer
inte fram till \rB

YB sitter på golvet o
lockar 30 sek.

delen av sekvens 2

\B

Biuder och besvamr
kontakt under delar
av sekvens 1 och
undet hela sekvens 2
\ralpen kommer fram

till

\B

ioom tid

Biuder och besvarar
kontakt under hela
momentet
\ralpen direkt fram till

\B

20 sek
10 sek

30 sek

3b

Hälsning

\ralpen kommer
inte fram till \B

\ralpen svatar efter
efl stund

\ralpen svarar med
kootaktbeteende

\ralpen biuder

Valpen hoppar,

kontakt

inteasirt

VB sitter på golvet och

kontakttagande

lockat
3c

Valpen tu otrygg/

\ralpen v-isar otiwsel

Trygghet

Yalpel kommer
inte ftam till \lB

30 sek

Valpen d,rar sig
undan, vill inte bli

\ralpen är neutral

VB sittet på golvet och
lockar
4a

Hälsning
VB lyfter valpen

Valpen visar otdvsel
20sek

\ralpen visar otdvsel

Yalpea svarar med
kootaktbeteende

\ralpen bjuder

\ralpen svarar med
intensiw, överdriver
kontaktbeteende

kontakt

10sek

lyft/Nlomentet ei
genomfört ( )

4b

\.ralpen ar otr,vgg/

Valpen visar otrivsel

\ralpen visar otdvsel,

\ralpen visar otdvsel

Trygghet
YB lyftet valpen

N{omentet ej

10 sek

5 sek

etfkort tag (2,5

\/alpen stelnar till vid

Yalpen stelnar tiJ|
men siappnar av efter
halva tiden 5 sek

Yalpen stelnar till
med motr och attityd

10

genomfört

(

\ralpen är t5'gg

10 sek

f\
\ralpen Zk qygg

sek)

)

sek

4c

Åggtession
YB lyfter valpen 10sek

Iagen aggression

l),ftet men accepterar

fr

\ralpen awisar,
markerar/ bitintention

i\Iomentet ei
eenomfört ( )

5a

Valpen springer

Springa eftet

inte fram
/oiatressetad

Liten boll
J lofsok

Försök 1
Försäk 2

Försök3
5b

Gripaade/Iateositet
Litea boll
Försök 1
Försök 2

Valpen spdageriate
efter men visar
intresse

(l
()

Yalpea
ointresserad

\ra&rcn ftamme,

Valpeo gtiper efter

gdpet ei

tidsfiirdröjning

o

()
1'\

o

5d

\/

5c

Ointresserad av
bollen leker ej

Valpen leker själv
meo avbtyter

Förcök2
Fötsök3

8
o

()
\/
()

ba

Valpen går iate

Nyfikenhet

Går ftao sftgl Iång

ftasr.

tidaedhiäp

1

§tor boll 3{) sek

Valpea springer
direkt &am till bollen

()
f*

/\

o

tiorsol( 5

Försök

I

o
o
()

o
()

Valpen spdnger
tveksamt hzm till

bolleo

()
(l

Lek/Sarna&g1s
Liten boll

Valpea spdager efter
meo avbrytet

Åd

Yalpeil gdper oea
släpper bollen direkt

o

()
()

Valpeo leker sjiilv

Valpen griper direkt

o

1\

(")

M

()

Yalpen kommer till
m.en sl,ipper
bollea på viigen

V.lp*

(.,

()
()

"apporterar

\lB

o
o

()

0{

C,år

främ med hiälp

Fd

t)

Går fram med

C'årdirekt &am

tidsfordröjni'g

30 sek

20 sek

Följer efter nät
bolles dlas

Lekernen avbryter

10 sek

K
6b

Irket

Lek

ej

Stor boll

Leker fötsiktigt med
bollea, lågintensitet

taSSåffia

X
6c

Valpen iir

'ta

Lek/Dmgkamp med

otryg

Valpen visat otrivsel

Valpen visar otdvsel

Valpeo visar otdvsel

30 sek

20 sek

10 sek

Valpen går ej fram

Frammg mengriper

till tasan

Biter i trasar aen

Flåller emot och drar

e,

släpperoiir\B &at

Trygghet
Stor boll

trasa 30 sek

Yalpenkommer

§arnatbete tasa

Yalpa kommetutaa

inte/l@pslEker

tmsa när \{B lorket

Nyfikenhet

Liud

siälv k

Valpen går ej fiam

30 sek

8ab

Valpeagårej ftam

I-ek

Liud
8b

Lek/Tid

x
Yalpenkoomerlaed
trasan direkt när YB
lockar

Gårmot

Går ftara med hjiilp

Frarnme vid

till liudet/petflaskao

liudet/petflaskaa

men avbryter
30 sek
\ra$ergtu fram

20 sek

efter tidsförd-irmC

Leker meo avhryter

Icker fiirsiktigaed

lekerei

Sliter och dtar
kmftigt, Lan ruska

\t lp*kcsnermed
&asaa och {ppmanar

till fortsatt lek

ljudet/petflaskan

Gä

6ra"r direkt

x

10 sek

petflaskao

i

Leket, slårrned
tassen, bår pet0askar

{
Valpen leker ei

Valpeo leker inte
men visar inttesse

Valpeo lsksl mindrs
älr halva tiden

Valpen leker halva
tiden

Valpen leker hela ellet
större deleo av tiden

Valpeo är otrygg

Yalpeavisar otivsel

Yallxa visat ottivsel

Valpen visar ottivsel

30 sek

Valpen iir

20 sek

10 sek

Liud

X

Jc

LekTrygghet
Ljud

Valpen

rlyfikeahet

Valpen oiattesserad

ointresserad av

av fiiremåleo-

fiiremålea.

UadersöLer annat

i6rernä
sek

tr],g

X

,a

O

emot
Valpea kommetmed
trasaa aär VB loclrar
flem gånget

Yalpea,ir tryCg

x

alt hållet rnen.{ra' ei

7b

Leket aktiwmed
bolLq biter, slåt med

I{aktiv

Valpeo undersöker

7 elle:2 fiilemåt

Valpen rmdersöker
3 eller 4 ftiremål

Valpm uldetsöker
5 ellet 6 föremål

9b

Föremåls lek
6 ftiremål

\ralpen
ointressetad av att
leka med

D

Leker inte men visar

Leker aktiw större
delen av tiden

intresse

fci,temåLlen.

9c

Nosar men griper ei

Gripande/Form

Valpen nrperfnafsar
i trasan

Ttasa (1 av 6)
10a

Handlingslörmåga

Hinder/Galler

Föraren går fram
till gallret och visar
valpen vägen ut

Vaipen gdper och

lyfter men ei med hela

Fötaren backar 1,5 m
från gallret och
Iockar på valpen -

Föraren backar 1 m
ftan gallret och lockar
på valpen - r,alpen

valpen hiftar ut ,..,
,\
30 sek

hittar ut

mtumeo
Föraren 0,5 m ftån
gallret och lockar på
valpen - valpen hittat

ut

20sek

\ralpen griper och
l)'&er med hela
mufinen
Föraren sitter på huk
och lockar på valpen
0,5 m från gallret -

valpen hittar ut

diekt

10 sek

10b

\ralpen;ir ftygg

Trygghet

Hindet/Galler
10c

Sttategier

Inget fotsök att ta
sig förbi hindret

Hinder/Galler
17a

Handlingsfotmåga
Undedag

t-l 6likq strategier att
ta sig förbi hindret

\/

3 olika strategier att
ta sig forbi hindret

4 olika srrategier att ta
sig förbi hindrct

/..
\ralpen r,ägrar att
gå på undedaget

förbi hindret

Valpen går efter lång
tid med mycket hjälp

\'"lp*

30 sek

tidsfördröjning .,,

Yalpen visar otdvsel

Valpeo visar ottivsel

Trygghet
Unde

30 sek

10 sek

11c

Inget försök att ta

Strategiet

sig över underlaget

Undedag

1-2 olika strategier
för att ta sig över

underlaget
,N

går utan hjälp,

men med
10

11b

5 eller fler olika
strategier att ta sig

3 olika stategrer
att ta sig över

för

underlaget

sek

/'

Valpen gpr obehindrat
över undedaget.
Förarea 1,5 m från

hindret
Yalpeo,ir tq,gC

X

4 olika strategier
att ta sig dver

underlaget

ltir

5 eller fler olika
strategier för att ta sig

över undedaget

12a

Ak*iv, eaetgisk

Pigg, vaken, alert

:

Energisk och/eller

4

Skattning undet test

ä

avYB

rastlös
100%

50%

12b

\ralpen är trygg

Trygg
Skattning undef test
av trIB
2
13b

J
---1__

NIedel

-......_J

Aktivitetsnivå i kullen
i-5
Skattairg av

t+

50%

u

Visat tesutsftitsvat

Ja ()

Gör anaat under test

Inget ( ) Mindre än halva tiden §)Halva tiden ( ) Mer

Nei

{
än halva

riden ( )

LjudlOto
1tället/ gläfset/ skäller Inget ( ) Mindre än halva tidea (2) Halva tiden ( ) Mer än halva tiden ( )
Talpen har ej genomfött hela

beskrivaingen ( )

3eskrivningen har avbrutits efter

Jnderlag t\ I
ivriga kommeutarer:

moment

()

Moment
Moment

1=Parkett/trägolv 2= Linolium/korl@ata 3=Betong/stenpla6a += öwigt

