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Ej Mentalbeskrevet

Titler
Balder med ejers ord

Kontakt – hundens reak/oner på fremmede børn og voksne:
Glad og imødekommende, hvis ejerne også er det. Gøer når der kommer fremmede ind på egen matrikel, men stopper når
ejerne byder dem velkommen, og han har fået lov at hilse/snuse. Er meget forsigGg ved små børn, og Glpasser legen hvem
han leger med (store og små børn fx).
Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde:
Meget lydhør, kommer når vi kalder og kan gå frit og komme Glbage, når vi vil have det. Han er villig Gl at gøre hvad man
beder om; hente Gng, dæk, sit osv. Det eneste der kan Zerne koncentraGonen og lydhørhed, er færd af noget vildt.
Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jag/ver (frivillig eller ufrivillig):
Balder har været Gl jag[ræning, men går ikke på jagt. Har været på ”ufrivillig jagt” nogle gange og jagtet rådyr.
Ak/vitetsniveau / hundens gear:
Er blevet mere rolig med alderen, men vil lege med det samme, hvis der er nogen der byder sig Gl! Er meget akGv på de to
daglige gåture og elsker at løbe (galopere) frit. Er også meget på når vi hver især kommer hjem. Om vi har været væk ½ Gme
henter han bamser eller andet Gl os, der ligger frit for
Overraskelse – hundens reak/on på pludselige bevægelser:
Er vant Gl hurGge bevægelser, løbende og legende børn og bliver sjældent overrasket over bevægelser. Hvis han sover kan
han godt hoppe op og være på vagt, hvis en stol pludselig rykkes.
Overraskelse – hundens reak/on på lyde / nytår:
Er vant Gl høje lyde, megen snak og høj musik, som han højst har et overlegent nik Gl overs for, og går hvis det ikke passer
ham, men er ikke vild med nytårsa`en.
Overraskelse – hundens reak/on på nye /ng:
Meget forskellig reakGon; men er en gang blevet overrasket over et vejarbejdeskilt, der ikke plejer at stå på den vanlige
morgentur. Ellers generelt undersøgende og nysgerrig, især på Gng i haven og naturen.
Nysgerrighed – hundens reak/on på nye /ng/situa/oner:
Meget nysgerrig på både åbne skuﬀer, nye omgivelser, nye haver, nye mennesker og nye hunde.
Afreak/on – hundens evne /l at afreagere på forskrækkelse:
Han er ikke forskrækket i længere Gd, slet ikke når vi taler roligt Gl ham
Territorieforsvar / lydniveau (gøen):
Gøer når der kommer fremmede på både hus- og sommerhusgrund, men stopper, når han ser vi accepterer de fremmede
(post, gæster eller andre) – og af en mærkelig grund gøer han af trailere, der kører forbi på vejen.
Kontakt – hundens reak/oner fremmede hunde:
Kan bedst lide tæver - og hanhunde, der ikke er truende og gøer af ham, vil han rigGg gerne lege med i hundeskoven.
Andet: Balder er en meget kælen og empaGsk hund. Han kommer frivilligt når han mener at han skal nusses.
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