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Datum fiir

test l"r",t h O12.{

Valpens narnn

L...\,,f \cLrc-

Valpbeskrivare
.

Filmat la ( )Nej ff

Kön

Utmme

Valpen ät otq,gg

Valpen kommer ej

rill \aB

Valpen visar otdvsel,

\ralpen visar otrivsel

15 sek

10 sek

5 sek

\ralpen tvekar en
kort stund och gar
fram till passiv \{B

\ralpen går fram till

Yalpen springer fram

passiv
10 sek

till passiv

kornmer
-\ralpen
l,;:astrår \iB lockat

\ralpen hdlsar ei.

den
sek

1-,

^.
\ralpen svarar efter
en stund

VB står stilla
2a

Yalpen fölfer inte
eftet \lB

Valpen föijer efter
mefl avbrster

10 sek

15 sek

2b

Ointresserad, gör

Kontakttagande VB
VB gåt omkring

annat

Ss5\r2rär [6rntakt
under ca hah'a delen
av sekvens 2

\zalpeo kommer

Nyfikenhet

rnte fram till

\|B

VB sittet på golvet o
lockat 30 sek.

Hälsning

\ralpen kommer
inte fram till \B

\ralpen kommer
fram efter lång tid
och många
bjudningar från \.ts
30 sek
Yalpen svarar efter
en stuad

\ralpen bjudet

kontakt

Valpen följer efter
först när \.ts går
omking och lockar

\ralpen f<ilfer efter
dkekt avbrper men

\ralpen är otygg/
\ralpen komrner

VB sitter på golvet och
lockar

inte fram till VB

*a

\ralpen &ar sig
undan, vill inte bli

Hälsning
VB lyfter valpen

delen av sekvens 2

"

\ralpen kommer
tveksemt fram till \4B
20 sek

genomftirt

+b

\ralpen tt otr,vg/
Momentet ej

frygghet
lrB lftet valpea
t0 sek

genomfört

1c

Ingen aggression

{ggression
[B lyfter valper 10sek

(

Bjuder och besvarar
kontakt under delar
av sekvens 1 och
under hela sekvens 2
\ralpen kommer fram

Bjudo och besvarar

till \lB inom tid

\B

Valpeo visar otrir.sel

\talpen wisar otrivsel

30 sek

20sek

\ralpen är neutral

\'rip* svarat med
kontaktbeteende

momentet
\ralpen direkt fram till

Valpen biuder

Yalpen hoppar,

kontakt

intensivt
kontakttagande

V,alpeo visar otrivsel
10 sek

Valpen är trygg

Yaipen bjuder

kontakt

\ra$en svarar med
intensiw, övetddver
kontaktbeteende

\äpen

r

Yalpen visar otdvsel

\äpen visar otrivsel,

lraipen visar otdvsel

10 sek

5 sek

ett kort tag (2,5 sek)

\ralpen stelnar till vid
l).ftet men accepterar

Yalpen stelrrar till,
men slappnar av efter
halva tiden 5 sek

\/alpen stelnar till
med morr och attityd

)

x

kootakt under hela

X

X

()

\ralpen hoppar,
intensivr, överdrivet
kontakttasande
\ralpen fölier efter
hela tiden

\B lockar !'
,/\

10sek

\talpen svarar med
kontaktbeteeflde

Iyft/Momentet ej

t0sek

\B

tar upp förföliandet

Bjuder och besvarat
kontakt under större

lockar

Irygghet

\B

\ralpen svarar med

VB sittet på golvet och
JC

Å

kontaktbeteenlq..

)q

3a

20 sek

\ralpen är trygg

20 sek

ndr

3b

5

Hela tiden

5 sek
\ralpen visar otdvsel

på
30

Hälsning/Koatakt

Följa efter
VB gåt omkring

4

Halva tiden

VB 30 sek
1c

J

Inget alls

Trygghet
[Jtn rnrne

1t.
Nyfikenhet

ID numme, qt*yfroc, öia qtii §S

,

20 sek

1ab

A tr;-, ; ,.r

(f

7

la
Nyfikenhet

d"*(
\*.*s; c.

[ut

Födelsedato- 20 \bo ser'

nummet §f, .-rtt§\ /2.,,fi
Signatur '/(
Reg.

1:{

pg1-,".,1c,

är tq,gg

)/\
\ralpen avs,isar,
markerar,/ bitintention

Nlomentet ej

5a

Valpea springer

Springa eftet

inte ftao

Valpen spriager inte
efter merr visar

Litea boll

/ointresserad

intresse

o
()
o

()

5b

Valpen

Gripaade/Intensitet
Liten boll

ointresserad

Valpeo spdnger efter
men avbqyter

Valpen springer
tveksamt fram till
bolleo

o

o
(/
o

(\
(,

o

{<)

Valpeo framme,
griper ej

Vdpen gdper efter
tidsfördröjaing

Valpea gripermen
s!äpper bollen direkt

Valpea griper direkt

()
()

o
o
o

0{
fd

Oiotresserad av
bollen

Valpea leker siiilv
men avbryter

Valpen leker sfiilv

Valpeo kommertill
\lB meo sl,iipper
bolleo på vägen

,}{t,

(l

o

o
(l

Valpen springer

direkt ftam tillbollea

3 försök

Fötsök

1

Försök 2

Försök3

Fötsök

1

Försök 2

Fötsök3
5c

Lek/Samarbete
Liten boll
Fötsök 1
Fötsök 2

(,1

/\
()

()

t!

6a

lrdp*

Nyfikenhet

fram.

går inte

Stot boll 30 sek

6d

()
()
\/

t*

6d

Försök3

sö

Valpea "apporterat

60

t/

()

0n

Går ftam efter lång
tid med hiiilp

Gtu ftam medhiiilp

Gårfoammed
tidsför&öining

30 sek

20 sek

10 sek

Gårdirekt ftam

\
6b

Fölier efut oär
bolleo rullas

Leker ej

Lek
Stor boll

Trygghet
Stot boll
la
LeklDragkamp med

bolleo, lågiatensitet

Leker aktivt med
bolleo, biteq slår med
tassaraå

Valpea visar otrivsel

Valpen visar otrivsel

30 sek

20 sek

Ftamme, men gripet

Bitet i trasao oea
släpper aiir \{B drar

Valpeo visar otrivsel
10 sek

Valpeaåktty§

Håller emot och drar

Sliter och drar
kraftigt, lren ruska

X
Yalpeogfuej ftam
till trasao

ei

ttasa 30 sek
7b
Samatbete tasa

Icker örsiktigt med

X
\'"lp* är otTg

6c

Leker meo avbrytet

akhäler

Valpen komrnet
iate/Yalpen leker

Vdpen kommerutan
trasa nät

YB loclrat

siäv

meo. drar ei
emot,
Yalpen kommeroed
trasan när VB lockar
flera såos€r

,K
Valpenkoaaermed
trasaa direkt när VB

locka. Y

Yalpea kommer rned
trasan och uppmanax
till fortsatt lek
Går fram direkt

8a

Nyfikeuhet

Liud

Valpengår"i .&"-

30 sek

Gårmot

Gå! åam aed hjiilp
till ljudet/petfl.askaa

Framme vid

liudet/petflaskan

oea avbryter

20 sek

efter tidsf<irdr<ijoing

I-eket men avbryter

leker firsiktigtmed

30 sek

8ab

\ralpen går ei

fralr

Lek

Yalpegårftam

ljudet/petflaskan
10

leker ej

sek X

petflaskaa

Liud
8b

.x.
Valpeu leker ej

Lek/Tid
Liud
8c

I-eker, sliirmed
tasseo, bä petflaskaa

Yalpen är otrygl

LekTrygtet

Valpeo lekerinte
meo visar intresse

\ralpeo leker mindre

V"lp

äa halva tideo

tiden

Valpeo leker hela eller
stötre delea av tiden

Valpeo visar otdvsel
30 sek

Yalpen visat otrivsd
20 sek

Valpea visat otrivsel

Valpen är

x

lekerhalva

tryg

10 sek

Liud

X

9t

Valpen

Valp€lr ointesserad

Ny§kenhet

ointresserad av

av föreoeålea.

6lötemål

ftiremålen.

Uadetsöker ar:rat

60 sek

Iaaktiv

Valpeo uadersöker
1 eller 2 fiiranål

,\

Valpen uadersöker
3 eller4 föremål

Valpen undesöker
5 eller 6 föremåil

9b
F&,emåls lek

6ftuemål

Valpen

Lekeriate mea visar

Irkermiodte iin

ointressead av att
lekamed

intresse

halva tiden

Nosarmmgtipetei

V"lp"" aypet/nafsar

Yalpen

i tmsan

lyftetnen

I-ekethalva tiden

x

30sek

Clintresse

Gtipande/Fom
Ttaea (1 av O

gp"r
ej

".h
rnedhela

x

firumen

10a

Förareagfu fram

Handlingsörmåga

Fömren backar 1,5 m

till galltet och visar

6råogallrctoch

Hinder/Gallet

valpen viigen ut

lockar på vdpen -

Förareo backar 1 m
ftaa gallaet och lockat
på valpeo - valpeo

valpmhitmrut

hitar ut

10b

Valpen iir

otryg

?rygghet

HiadetlGallet
t0c

Ioget fiirsök att

Strategiet

sig

a

fo$ihindret

HinderlGaller

r

\

Ftirareo 0,5 m &åa
galket och lockarpå
valpea - valpeo hittar

ut

30 sek

20sek

Yalpea visar otivsel

Valpea visar ottivsel,

30 sek

20 sek

10sek

1-2 olika strategier att

3 olika stratqier att

4 olika strategjef, att E

tasis6$i*51

Leker aktivt störe
delea av tiden

fiitemåleo9c

@3

u sigfiiöihiodret

Valpeogtiper och

lyftetaed hela
muruleD

Fötateo sitterpå huk
och loc&ar på valpet
0.5 m 6ångdhetvdpen hittarut dfuekt

10 sek

Yalpen visat ottivsel

Valpea är

tryg

X

sig fiirbi hindret

5 ellerflerolike
stategier att ta sig

6rbihin&et

tla

Valpen vägtat att

Haadlingsftitmåga

gå på

uadedapt

Undedag

Valpeo gtu efter låog

Valpen går med hiiilp

tidaed ayckethiåilp

Valpen går utaa hiälp,

V"lpe" gå, obehindrat

20 sek

oenmed

övet rmdedaget
Förareo 15 m ftaa

30 sek

Ilb

Valp€rl tu

otryg

Trygghet
Undedas
1lc

Inget fotsök att ta
sig övet uoderlaget

Stategier
Undedag

tidsftirdttijning I )
10 sek
X

hio&et

Valpeir visar otrivsel

Valpen visar otrivsel

Valpffi iirtry'g

30 s€k

20 sek

10 se&

1-2 olika strategier
&ir att a sig över

3 olika strategier
att ta sig övet

Yalpea visat

ottixel

ftir

uadedaget

X

X
6t

4 olika stmtegier
att ta sig över
uadedaget

5.ller §er olika
setegier ftir att ta sig
över uadedaget

TÅA

Aktiv, energisk

Oeogagerad

Pigg vakeo, alert

:

Skattniag uoder test

504/o

avYB
12b

Valpen ik otrygg

Trygg

Valpen visar otrivsel

Valpen visar

75%

5A

,

J

Skattning uader test

avVB
1

tlb

1m%

X
otivsd

Valpeo visar otdvsel

Valpea

25%

/Y

L
-._--.

Iäc

o/o

Energisk och/eller
tastlös

4-

]J

4

Medel

5

Hdg

Aktivitetsnivå i h*llen
1-5

50%

§lcattning av

Yisar

resurs6rcvat la

Gör afnat uadet

test

(

N.i

)

Inget ( ) Mindie

ån halsa

x

[O

tiden (l)

Halva

tidea ( ) Met än halva tiden ( )

Liud/Oro

gnäIetlgläfset/skäller Iaget {l) Mindneäahalvatidea ( ) Halvati&D ( ) Meränhalvatiden
{)
Yalpenhareigeaomf6rthelabeskivaiagen ( ) Moment
Beskrirmingen har albrutits efter

Underl4g f4l
Övriga kommeatater:

moment ( )

Moment

1=Pa*ett/trägolv 2= Liaolium/korlmata 3=Betong/steupl,atta 4= övngl

lWo

iirtryg

