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BESKRIVELSE
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z J 4 5

I)TILGJENGELIGHET
Hundens moteprogram og
kontaktvi I I i shet

@lAwiser
aggrcssivt kontakt
med fremmed
menneske

I  I  
- ,I  I  Unncfar seg

kontakt med
fremmed
menneske

l-l codtu. kontakt
med fremmed
menneske

Ll tu. kontakt med
fremmed menneske,
for eksempel nir
forcr tar kontakt

I I Patreng.nd.
kontaktvillig

2) PASSIV FIGURANT
Hundens reaksjon ved
passering av en passiv
tildekket figurant

I I Ingen synlig
reaksjon

l-l Svak reaksjon I  t^
|  |  KerKslon som
stir i  forhold t i l
pivirkningen

[-J Sterk reaksjon
som ikke stir i
forhold til
nivirkninsen

Wu^idd"tbut
flukt/angrep

3) AVREAGERING
Hundens evne til i ta seg
inn igjen etter en
pivirkning

W Aur"ug"r",
ikke

[-l Avreagerer
fsrst nAr forer tar
narkontakt

I I Aureagerer me<l
noe hjelp fra fsrer

I I Au.eug.t.t uten
hi. l  

^ 
f . .  f^"a.

I I Au."ug....
meget iaskt uten
selvbevarelses-
drift

4) LYDFOLSOMHET
Hundens reaksjon ved
overraskende
lvdoAvirknins

I I stun."t opp
kontrollercr
forstynelsen

I  |  
- -I I l(ontrollcrt

unnamanover
LJ ca. i forsvar mot
lyden

f_lFlukttendenser,
vanskelig for i
komme i balanse

WFlykter, seues
ut av funksjon

3) AVREAGERING
Hundens evnc til i ta scg
inn igen etter en
pivirkning

W Auteageret
ikke

I I Au..ug"r..
forst nir fsrer tar
necrkontakt

I I Avreagerer med
noe hjelp fra forer

[l Avreagerer uten
hjclp fra forcr

I I A,rre"g.."t
meget raskt r,rten
selvbevarelses-
drift

6) BEVEGELIG
FIGURANT Hnndens
reaksjon ved bevegelig
figurant

I I I(o.t stopp for
kontroll

[l Stunt og/eller
kontrollert
avstandsokning

I I  Flukttendenser fz) stitt"t
r-rkontrollert fra stcdet

@]overfaller
figuranten uten
kontroll

3) AVREAGERING
Hundens evne t i l  A ta seg
inn igjen etter en
pivirkning

lffi Au."ug.t.,
ikke

| | A.nr.ug"r"t
forst nir fsrer tar
neerkontakt

I I Avreage.er mcd
noe hjelp fra forer

f-j Avreagerer utcn
hjelp fra forer

I I A.r..ug.r".
meget raskt uten
selvbevarelses-
drift

I7) SKUDDFAST
Hundens rcaksjon pi
sL'udd

Wlskudaredd.
Viser momentan
flukt, tydelige
"klen-getenden ser"
el ler gAr direkte i
oassivitet

Wsmddredd.
Bryter aktivitet.
Gjenopptar ikke
aktiviteten. Kan
vise okende redsel
for hvert skudd

&l Skuddberorr.
Pendler mellom
redsel og oppgitthet.
Tilstanden vedvarer
ved hverr skudd

I I Skuddfast. Sterke
oppmerksomhets-
signaler, som avtar
ved hvert skudd.
Gjenopptar
aktivi teten

lrl skuddfast.
Helt ubersrt eller
smi oppmerk-
somhetssignaler

Hunder med X i ett eller flere skraverte har ikke bestitt I Bestitt I lxxe bestitt
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