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Titler
Diezel med ejers ord

Kontakt – hundens reak/oner på fremmede børn og voksne:
Diezel er imødekommende og nysgerrig. Vil meget gerne hilse på.
Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde:
Diezel elsker at træne og lærer hurJgt. Er med på alt fra spring, lydighed og balance Jl nosework, spor og “ﬁnd kaninen”.
Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jag/ver (frivillig eller ufrivillig):
Diezel går i total jagtmode hvis vi går tur og der har været vildt forbi. Han insisterer på at følge sporet. Hvis der er
agerhøns eller fasan i græsset skal de ﬁndes og op at ﬂyve. Diezel graver ikke i jagt og har aldrig gravet e[er muldvarp
Ak/vitetsniveau / hundens gear:
Diezel er super god Jl at slappe helt af i løbet af dagen og a[enen, men har Jl gengæld masser af energi og krudt om
morgenen og sidst på e[ermiddagen. Så det passer perfekt i arbejdsrytmen. Hvis vi er for langsomme Jl at komme igang
om morgen eller e[er middagen bliver vi hentet, hvor han kigger meget insisterende på os.
Overraskelse – hundens reak/on på pludselige bevægelser:
Diezel farer nogle gange sammen hvis det er ukendte Jng der overrasker, men samler sig hurJg sammen og observerer
hvad der sker.
Overraskelse – hundens reak/on på lyde / nytår:
Diezel tager nytåret rigJgt ﬂot. Er ikke glad for at være udendørs, men tager det helt roligt indenfor uden medicinering
eller andet. Øvrige lyde, som tordenvejr, ﬂy skud på nærliggende skydebane etc., reagerer han ikke på,
Overraskelse – hundens reak/on på nye /ng:
Diezel observerer første på afstand og dere[er med næsen. Bliver ikke utryg, men alt skal undersøges med næsen.
Nysgerrighed – hundens reak/on på nye /ng/situa/oner:
Diezel er meget nysgerrig. Han observer og dernæst undersøger han. Når det er sket, er han helt rolig igen.
Afreak/on – hundens evne /l at afreagere på forskrækkelse:
Diezel er hurJg Jl at afreagere. Hvis han bliver forskrækket, trækker han sig, han observerer og nærmer sig langsomt for
at undersøge med næsen(nogle meget gange med en meget lang krop for at få næsen tæt på…). Dere[er er alt ok.
Territorieforsvar / lydniveau (gøen):
Diezel forsvarer sin have og sit hus hvis det er nogle han ikke kender. Folk han er vant Jl at se gøer han ikke
Kontakt – hundens reak/oner fremmede hunde
Der er to forskellige grupper. Hunhunde ELSKER han og vil meget gerne hilse på og er en gentleman hvor de får lov Jl alt.
Ikke kastrerede hanhunde især i samme størrelse og alder har han det anstrengt med.
Andet: Har Jdligere ha[ succes med naturlige parringer. Diezel er en fantasJsk afslappet, charmerende, sjov hund.
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