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Mentalbeskrivning V"lp

@

ELTöN

2016-01-01

Datum

ör test L0t 51ql5-

Födelsedatum{

Filmat

0låSg06

Ja ( )Nei (

Ya$ens rflrnn
Yalobeskdvarc

'

)

2

Inget alls

ä

5 sek

Valpen ik

otryg

Trygghet
Vatpen kommer ej

Ny§keohet

rill\IB

Valpea koomer
fram aätYBlockat

Valpeo trekar eo
kort snmd och går

pd*
30 sek

YB 30 sek
1c

Valpeo hälsar ej.

Hiifuning/Kontakr
YB ståt stilla

v
'\

fi'r*

5

Valpen visar otrivsel

v-

Ydp* Sfu f"a'a
passiv VB
10 sek

till

Vatpeo svararmed

Valpeo bfudet

kontaköeteeode

kontakt

x

Valpen fö$erinte

Fölia efter
VB gåronking

\rdpen följer efter

Vdp* fiilierefur

efterVB

Vrlp*

mea avbtyter

ftitstn2irVB går

direkt avbryter men

omkring och lockar

tarrrpp fiifoliandet
aiir ]IB lockar

2b

Oiatresserad, gör

Besvarar

Konaktagande VB

4rf|at

rmder ca halva delen

Biuder och bewarar
koatakt under stöge
deleo av sekvens 2

Biuder och bewarar
kontakt uadet delar
avsekvens 1 och
under hela selrveas 2

Yalpeo kommer
tceksamt 6ae till VB

V^lp"r, konoerfiam

3a

Nyfikenhet

av seknens 2

Valpeo kommer
inte ftam tillYB

YB sitter på golvet o
lockar 30 sek

V.lp*kommer
ftam efterlangtid
och måaga
biudrdager frårl 1IB

fölier efter

tillVBioomtid

Valpen kommet

Hälsning

inte ftam till VB

Valpea svarar efter
eo strmd

Yalpen watarmed
kootaktbeteeade

Valpea biuder

koatakt

x
Valpeo visar otrivse!

Valpeovisat ouivsel

30 sek

20sek

10 sek

4a

Yalpen drar sig

!fflening

Valpa äraeutral

YB lyftervalpen

rmdao, vill iate bli
lyft/Moaentet ei

Yalpea svatarmed
kootaktbeteeode

10sek

geoomfört

4b

Yalpea iir otryg/
Mornentet ej

lockat

Trygghet
YB lyftervalpea
10

4c

,Domentet

X

Yalpea direkt eam till

VB

konakttagaode
Vdpeo

?ir

tryg

k

genornfört

sek

Aggtessioa
VB \rftervalpen 10eek

Bfuderoch bewasr
kontakt uaderhela

iaterrsivt

Valp€o visar ottivsel

YB sittetpågolvetoch

Å

Valpm hoppar,

Yalpm'ärotry.gg/
Valpenkorrmet
inte &am ull VB

Trygghet

Valpeo hoppar,
inteasivq överddvet
kontakrrasaode
Valpea fiiljer efter
hela tideo

x

10 sek

YB sitter på gotvet och
loekar
3c

till passlv YB

20 sek

30 sek

3b

Valpen qpdnger&am

20 sek

2a

VB Såromlcing

Valpea är tryCg

5 sek

ullpassivYB

X

2osek

15 sek

ottios4

Valpen warar efter
eo stund

kontalt

t
HeIa tidea

Utrvm-me
1b.

+6§+0,å

4

15 sek

visar otrivsel

L,

f(

fD nummer
qb'f) {}ba §

10 sek
Valpea visar
10 sek

V"lp*

stsnaat

S€

Halva tiden

sek

1ab

zt(r",^ ir,s

Reg. nummer

3

*-<----+-,

Nyfikenhet

Uwmme

trt- S c Uc ps
Hrrg tc- fo*q

Jcsstca

Kön (tf)

I
La

Lig

()

X

Valpea warataed
ioteosivt, överddver
koataktbeteeode

x
Valpen visar otrivsel

Valpeo visat

10 sek

5 sek

ottivsd

Valpen visar ottivsel

ettkorttag(2§

()

Iagea aggressioa

Yalpea biuder

kontaht

Valpeaiirt

ygg

sek)

,K
Valpen stelrlar till vid
lFftet om accepterar

V"lp*

stelasrfi:ll,

mm slapoaar av efter
halva tideo 5 sek

Valpen stelnar till
med morr och attityd

Valpa awisar,
maÅerat/bitiateotioo
Moaneotet ei

;
5a

Spdtga efter

Valpea spcinger iate
efter aen visar

Liten boll

intresse

3 försök

Försök1
Fötsök 2

Fötsök3

§{}

5b

Valpeo griper efter

Gripande/Iatensitet
Liten boll

tids{iirdröinirg

Valpen gtiper men
sliipper bollen direk

Valpeo giper direkt

l

Fötsök1

{o

Fötsök 2

6J

()

Fötsök3
5c

Valpen kornmer
meo släpper
bollen på vägen

\B

Lek/Samatbete
Liten boll
Fötsök

till

Valpeo "apporterar

.{q

1

o
()

Försök 2

Försök3
6a.

C,fu foam efterlång

Nyfikenhet

tid med hiiilp

Stot boll 30 sek

30 sek

C,år

ftäe oed hjiilp

20 sek

Gåt ftammed
tidsfördröining

Går direkt åam

10 sek

\
6b

I*ker forsiktigt med

Lek

I*ker aktivt med

bolleo, lågiateositet

bolleo, biter, slår roed

Stot

boll

tassalna

6c

Valpen visar otdvsel

Trygghet
Stot boll

10 sek

Vatpeo ?ir t"ygg

X

la

Biteti tasaa mea

Lek/Dmgkamp med

släpper när

*aca

althålletmea drar ei

?{l caL

\B

Sliter och drar
kraftigg Lan ruska

drar

emot.
7b

Yalpea kornmer uta*

Samarbete trasa

662

när

I/B lockar

Yalpenkomoerned
trasaa oär \{B lockar

Valpenkoamermed
ttasan ditekt ndr YB
lorrker

Valpea komrner med
trasaa och upp&anar
till fortsatt lek

8a

Nyfikenhet

Liud

Valpen gåt ei &am

30 sek

&*

Går mot

Går ftam oed hiäp

liudet/pedlaskao

till ljudet/petflasLa-

merr avbqyter
30 sek

20 sek

Frarnme vid
liudet/petflaskan
efter tidsfördrö|niog

Går ftarn direkt

10 sek

Vdp*Såreifram

Lekeq slå,rmed
assea, biirpetflaskaa

Lek

Liud
Valpea leker iate
men visar intesse

8b

Lek/Tid
Liud

Valpeo lekermia&e
iin halva tiden

Valpen leker hela eller
större deler av tiden

Vatp€o iir

8c

try'g

LekTrygghet
Liud

9a

Vrtp*

Vrlp*

Nyfikeahet

okrttesserad av

av föremålea.

6rcmålen.

Uadesöker anaat

6

fi6teaä

60 sek

Iruktiv

ointresserad

Valpea uadersöker
1 ellet 2 fiitenaål

Valpea uadetsöket
3 eller 4 föremål

Valpea undersöker
5 eller 6 föremål

o3
9b
Föremåls lek
6 fötemål

Valpen

I-eker aktivt störte

ointresserad av att
leka med

delen av tiden

>i-

föremålen.
9e

Nosar men gnper ej

Gdpande/Form

Tnsa (tav

Yalpen griper och
lyfter men ej med hela

\ralpen gripet och
lyfter med hela
Föraren sitter på huk
och lockar på valpen
0,5 m ftån gallret valpen hittar ut ditekt

6

10a

Handlingsfotmåga

Hinder/Gallet

Fötaren gåt frarrr
till gallret och visar
valpen vägen ut

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

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

Föraten 0,5 m fråo
gallret och lockar på
valpen * valpen hittat

hittar ut

ut

30 sek

20sek

10 sek

Valpen är otry-gg

10b

\ialpen visar otrivsel

Trygghet

10 sek

Hindet/Galler
10c

Inget försök att ta

Sttategier

sig ftirbi hin&et

1-2 olika stategier atr
ta sig ftirbi.hindret

3 olika strategier att
ta sig förbi hindret

x

Hinder/Galler

lla
Handlingsfiirmåga
Undedag

\ralpen vägrar att
gå på r:ndedaget

4 olika stmtegier att ta
sig förbi hindtet

s6[ [)ocu,-ei p'

v,lcLll .-.+.

,e-a;l

.

I aV

hindrer
\ialpen visar otrivsel

Trygghet
rT

Suategier

sig över undedaget

Undedag

1-2 olika strategier
för att ta sig över

underlaget

y

3 olika strategier
att ta sig över

underlaget

för

Yalpen rir trygg

x

10 sek

Inget försök att ta

flet olika

strategier att ta sig

förbi hin&et

Yalpen är otrygg

11c

5 eller

\ralpen gåt obehindrat
över undedaget.
Föraren 1,5 m ftån

tid med mycket hjiilp

inaeLt
11b

,{\

Valpen går efter låug
JQ

Valpen zir tryCg

4 olika strategier för
att ta sig över

5 eller fler ollka
strategier för att ta sig

underlaget

över uaderlaget

12a

Åktiv, enetgisk

Pigg, vaken, alert

:

s0% x

Skathing u:rder test
avYB
12b

Yalpen visat otrivsel

Trygg

750

Enegisk och/eller

4

rasdös
100%

\ralpen tutr1gg

Skattning uudet test

avVB
2

J

:

13b

Medel

Åktivitetsaivå i kullen
1,-5

§kattning av

Visar

500h

tesutsförsvar Ja ( )

Göt anaat urdet

test

Nei ( )

Inget (

)

Mindrc än halva tiden

ft.)

Halva

tiden ( ) Met än halva tiden (

)

skället Inget (

)

Mindte äa halva tidea

{$

Halva

tidea ( ) Met än halva tiden (

)

Ljud/Oto
gaäl7et/ gläfser/

Yalpen har ej genom{ört hela beskrivniagen
Beskrivningea hat avbrutits eftet

Undetlag

(\)

Övriga komme{rtarer:

()

moment ( )

Moment

Moment

1=Patkett/ttägolv 2= I.inolium/korkmatta 3=Betong/stenplatta

