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Inget alls
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Nyfikenhet
UEsmme 20 sek
1ab

5 sek

Valpen ät

otryg

Trygghet

Reg. nummer

stsnatut

cr§ \98 5oS

4
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10 sek

O

fiL

ID nummer
q&S §et>
3
Halva tidea

sflY?gä,

15 sek

Valpen visat otrivsel

Valpeo visar otrivset

Valpen visar otrivsel

15 sek

10 sek

5 sek

5

Hela tidea
20 sek

Valpea iir

try'g

Utwmme
1b.

Valpea kommerei

Nyfikeahet

tiU

\fB

Valpen hiilsar ei.

Hätsning/Koatakt
YB ståt s 'Ua
2a

Följa eftet
VB går omkring

2b

Kontaktagande YB
VB går omkring
3a

Nlfikenhet

Valpen foljer inte
efter \{B

Ointressetad, gör
anflat

Valpenkommer
iate ftam tillVB

YB sittet på golvet o
lockar 30 sek
3b

Hälsnirrg
YB sitter på golvet och
lockar

Valpenkommer
inte fram tillVB

3c

Vdpen iir otrygg/
Valpen kor.met
inte fram till VB

drrr.ig

4a

Yalpeo

Hälsrli.g
VB \rftervalpea

rmdan, vill inte bli
lyftlN{omentet ej

10sek

geoomfört

4b

Trygghet

Yalpen iir otrygg/
Momeotet ej

lrB lyftervalpen

geaomföt ( )

10

sek

4c

Aggression

VB lyfter vdpen 10sek

Valpen tvekar ea
kort strmd och går

på dea
30 sek

fram till passiv VB

Yalpen svarar eftet
eo stuad

Valpen watar med
kontaktbeteeode

Valpen ftiljer eftet
men avbrper

Valpen foljer efter
först när VB gåt
omkdos och lockar

oå

Biuder

\ralpea kommer

Yalpen koarrer
tveksamt fraa till YB

s6er ling tid

och mångr
bjudniagar ftåo\B
30 sek
Yalpeo wanr efter
eo stund

Valpea spriagpr fram

till passiv 1{B

\B

20 sek

Besvarar kortakt
under ca halva delen
av seknens 2

6r-

Yalpengar ftam till
passiv
10 sek

bewarar

kooakt under större
delen av sekvens 2

Valpen bjuder

kontakt

Valpen hoppar,
intensivg överdrivet

Valpeo foljer efter
direkt avbrytet rnen

hela tiden

Valpea ftiljer efter

tar upp forföliandet
när \B lockar

Biuder och besvarar
kontakt under delar
av sekrrens 1 och
under hela sekverrs 2
Valpen kommer ftam

till \IB inom tid

Bjuder och besvatar
kontakt under hela
momentet
Valpea direkt ftam till

\B

20 sek
10 sek

Yalpen warar rded

Yalpea bjuder

Valpen hoppar,

kontaktbeteeo.de

kontakt

intensivt
kontakttagande

Trygghet
YB sitter på golvet och
lockar

kommer

fraa när\iB lockat

YB 30 sek
1c

Yrlp*

(

Valpea visar otrivsel
30 sek

Valpen visar otrivsel,
20sek

Valpen ät aeutral

\ralpen warar med
kontaktbeteende

Valpen visar otrivsel

Valpen iir try'gg

10 sek

Yalpen biuder

kontakt

Valpen svarar med
intensivt, överddver
kontaktbeteeode

)

Iagen aggression

Yalpen visar otrivsel

Valpeo visar otrivsel

10 sek

5 sek

Valpea stelnat till vid

Valpea stelaar tiII,
meo slappaar av eftet
halva tiden 5 sek

lyfut men accepterar

tryg

Valpen visar otrivsel
ett kort tag (2,5 sek)

\rdpea iit

Valpen stelaar till
med morr och attityd

\ralpm awisar,
marlerar/ bitintention
Momentet ej

§a

Valpea spriager

Springa eftet

irl.te

Liten boll

,/ointressemd

3

6tsök

ftam

Vaipen springerinte
efter men visar

Valpa spriager
direk er* tillbollen

irtresse

Fölsök1
Försök 2

rofsokJ
5b

Valpen griper meo
släpper bollen direkt

Gripande/Inteasitet
Liten boll
Försök

1

Valpen gdper direkt

§d

rofsol{ z
Försök3

()
\,r

5c

Valpea kommer ulll
VB meo sliipper
bolleo på vägeo

Lek/Samarbete

Liten boll
Försök 1
Försök 2

Valpeo "apporterar

fit
()

Fötsök3

()

6a

Nyfikenhet
Stor boll 30 sek

Går frarn efter lång
tid med hiäp

Gåafnmmedhjiilp

30 sek

20 sek

Går &ammed

Går direkt ftam

tidsftu&öining
10 sek

6b

Leker forsikigtmed
bolleo" låg inteasitet

Lek
Stot boll

X

6c

Leker aktivt med
bollea, biter, slår 66d
tassama

Valpa

Trygghet
Stot boll

iirtryg

X

la

Biteri

LeklDragkamp med

trasaa men

S]iter och drar
kmftigt, kan ruska

sliipper oiir VB drqt

ttasa 30 sek

ak hållet 6s11 drat si

emot
7b

Ya!rcakoametutan

Samatbete trasa

trasa när YB lockar

Valpea koaamer med
tasan när VB lotka:

3a

Nyfikenhet

Liud

Går mot
liudet /petflaskar
aeo avbryter
30 sek

30 sek

Går ftam med hjiilp
till liudet/petflaskan
20 sek

Vdpea kommer oed
trasaa direkt aät \lB

Vrlp*kolrmermed

locLar

till fortsatt lek

Framme vid

Går &am direkt

ljudet/petflaskaa
efter tidsfordröiniag
L0 sek

3ab

I-eke, slår med
tasseo, biit pedaska*

Lek

Liud
)b

Valpen lekeriate
men visar intresse

-eklTid

-ird

Valpen leker mindre

Valpeo leker hela eller
störe delen av tidea

än halva tiden

lc

Valpea iir

.ekTrygghet
-iud

{yfikenhet

6remål
0 sek

trasaa och uppmanar

Valpea
oiatresserad av

av 6temålen.

fiirmåleo.

Uadersöker annat

laaktiv

Yalpen ointresserad

Valpeo rmdersöket
1 eller 2 friremål

k

Valpen uadersöket
3 eller 4 friremä

tryg

Valpeo undersöker
5 eller 6 föremåI

9b

Föremåls lek
6 fötemål

o
Yalpen
ointresserad av att
leka med

Leker inte men visar

Leker mindre än
halva tiden

intresse

föremåLlen.

9c

Nosar men gdper ej

\.ralpen nlper/nafsar
i trasan

X

Trasa (1 av 6)

Handlingsftirmåga

Hinder/Galler

10b

Föraren gar fram
till gallret och visar
valpen vägen ut

Föraren backar 1,5 m
från gallret och
lockar på valpen valpen hittar ut
30 sek
\ralpen vis,ar otdvsel
30 sek

Föraten backar 1 m
fran gallret och lockar
på valpen - valpen

Inget försök att ta
sig förbi hindret
\ralpen vägrar att
gå på underlaget

\.ralpen är otrygg

Trygghet

Strategier

Hindet/Galler
t7a

Handlingsförrråga

\ralpen griper och

l),ftet mer ei med heia
munneo
Fötaren 0,5 m frålr
gallret och Iockar på
valpen - valpen hittar

ut

10 sek

Valpen visar otdvsel,

\äpen visar otdysel

20 sek

10 sek

1-2 olika strategier att
ta sig förbi hindret

3 olika strategier att

4 olika strategier atr ta

ta sig förbi hindret

sig förbi hindret

\,'alpen går efter lång
tid med mycket hjälp

\/alpen gar med hidlp

Yalpen går utan hiälp,
men med

\ralpen griper och
lyfter med hela
munoetr
Föraren sitter på huk
och lockar på valpen
0,5 m fran gallret valpen hittar ut direkt

!'alpea d,rtry1g

/
5 eller fler olika
strategier att ta sig

förbi hindret

Undedag
11b

större

X

20sek

Hinder/Galler
10c

hittar ut

kker aktivt

delen av dden
3Osek

Oiatresse

Gripande/Form
lUa

Leker halva tiden

20 sek

30 sek

Valpen år ot§,gg

Trygghet

10 sek

\ralpen visar otrivsel
30 sek

\ralpen visar otrivsel,

hindret. .:(

Yalpen visat ottivsel

Valpen iir trygg

20 sek

10 sek

l-2

oltka strategier
för att ta sig ör,er

3 olika strategier för
att ta sig över

underiaget

underlaget

4 olika strategier för
att ta sig över
underlaget

Underlas
11c

Inget försök att ta

Suategiet
Underlag

sig över undedaget

udsfördtöjning

\ralpen gat obehindrat
över underlaget,
Föraren 1,5 m fran

X

/<
5 eller fler olika
strategier för an ta sig

över undedaget

12a

Aktiv, energisk

Oengagerad

Pigg, vaken, alert

Enetgisk och/elier
l-

Skattning under test

avYB
72b

rasdös

50%
\ralpen är otry-gg

Trygg

100%

\ralpen visar otdvsel

\,'alpen visar otrivsel

75 0h

50%

Skattning uoder test

\t-alpen visar otdvsel
25 0/,

,X

avYB
2

1

13b

\ralpen är trl-gg

Aktivitetsnivå i kullen

4

3

:

Läg

NIedel

5

Hög

t+

1-5

Skattning av

50%

100%

tesursfiircvat la ( )
Göt annat under test t"g"t ('0

Min&e än halva tiden (

)

Halva

tidea ( )

(

)

Ljud/Oto
gnället/ gldfser/ sLäller Iaget

Mia&e än halva tiden (

)

Halva

tidea ( ) Met iin halva tiden (

)

N.i ( )

Visat

Valpen har ei genomliir hela

fil

beskrivningen (

Beskrivningen har avbtutits efter

Undedag ( )
ivtiga kommentaret:

)

Moment

moment ( )

Moment

Mer än halva tiden

1=Parkett/trägolv 2= Linolium/kodmata 3=Betong/stenplatta 4= övrigr

