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Titler
Tivo med ejers ord

Kontakt – hundens reak/oner på fremmede børn og voksne:
Når vi er hjemme, markerer Tivo når der kommer andre. Dog afreagerer han hurNgt, når han mærker der ikke er fare på
færde. Uden for huset er Tivo glad for at møde andre, og vil gerne snakke
Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde:
Tivo elsker tagfat, hvor man jagter ham. Han er rigNgt god Nl at bruge sin snude. Så lægger man spor eller godbidder for
ham, så vil han rigNgt gerne arbejde med det.
Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jag/ver (frivillig eller ufrivillig):
Tivo er ind i mellem med på jagt, hvor han er god Nl at løbe rundt og bruge snuden. Han lystre ﬁnt og hjælper godt Nl at
skræmme vildtet frem. Hans apportering er ikke pralende. Dog skyldes det nok ejers manglende træning.
Ak/vitetsniveau / hundens gear:
Har et gennemsnitlig akNvitetsniveau. Han elsker at komme ud og gå og lege. Men kan også godt trække sNkket og
lægge sig ned og slappe af sammen med familien.
Overraskelse – hundens reak/on på pludselige bevægelser:
Tivo er ikke så glad for pludselige overraskelser. Han reagerer ved at gø og oprejst nakkehår. Der skal dog ikke meget Nl,
før han afreagerer igen. Hvis man stø[er ham i processen, så ﬁnder han hurNgt Nlbage.
Overraskelse – hundens reak/on på lyde / nytår:
Er vant Nl skud fra jagt, nytår gør ham heller ikke noget. Der som kan påvirke er blinkene der kommer om na[en, dog
ikke mere end at han gøer lidt af det, og så lægger han sig igen.
Overraskelse – hundens reak/on på nye /ng:
Tivo har været lidt usikker ved nye Nng, men vi har trænet intens så nu er han god Nl at afreagere på pludselige nye Nng.
Nysgerrighed – hundens reak/on på nye /ng/situa/oner:
Han er meget nysgerrig e\er at ﬁnde ud af, hvad nye Nng er. Han viser lidt usikkerhed ved nye Nng, men med stø[e kan
han hurNgt få nervøsiteten lagt og klar Nl at komme videre.
Afreak/on – hundens evne /l at afreagere på forskrækkelse: Tivo er god Nl at afreagerer på nye Nng. Så snart han lige
har undersøgt det nye, er det ikke længere noget som fylder i ham. Han slapper af igen og kommer videre.
Territorieforsvar / lydniveau (gøen):
Tivo er meget opmærksom på fremmede lyde når vi er hjemme. Der bliver holdt godt øje med alt hvad der sker rundt
omkring ham i huset, og han er god Nl at markerer , hvis der er en lyd han ikke er tryg ved. Det er en stor tryghed for os
at vi ved der er en der holder øje med hjemmet.
Kontakt – hundens reak/oner fremmede hunde : Tivo er glad for at møde nye hunde, og vil gerne lege med alle.
Han kan dog være knap så glad for andre hanhunde end tæver.
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