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Titler
Yksi med ejers ord

Kontakt – hundens reak/oner på fremmede børn og voksne:
Nysgerrig & åben overfor fremmede & børn. Tager selvstændig kontakt når føreren tager kontakt & lader sig tålmodigt
håndtere.
Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde:
Stor samarbejdslyst & evne. Tager selv kontakt & reagerer på føreren. Leger akJvt, starter hurJgt, griber med hele
munden.
Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jag/ver (frivillig eller ufrivillig):
Starter & fuldfører med høj fart, tager byMe tøvende. Opmærksom på spore & vil gerne sæMe eYer men kan kaldes
Jlbage.
Ak/vitetsniveau / hundens gear:
Højt energi & fokus i træningssituaJonen kombineret med opmærksom, roligt afventende adfærd.
Overraskelse – hundens reak/on på pludselige bevægelser:
Stopper op eller undviger lidt uden at vende sig bort.
Overraskelse – hundens reak/on på lyde / nytår:
Reagerer nysgerrig på lyde eller a[ryder kortvarig akJvitet ved skarpe lyde. Undtagen livgardens tværﬂøjte, den bryder
han sig ikke om.
Overraskelse – hundens reak/on på nye /ng:
Møder nye situaJoner med nysgerrighed, overskud & reﬂeksion. Stopper eventuelt kort op men nysgerrighed tager
oYest over.
Nysgerrighed – hundens reak/on på nye /ng/situa/oner:
Går nysgerrig frem mod overraskelsen for at undersøge nærmere hvad det er uden hjælp fra føreren.
Afreak/on – hundens evne /l at afreagere på forskrækkelse:
Gå nysgerrig frem & viser ingen undvigelsesmanøvre.
Territorieforsvar / lydniveau (gøen):
Reagerer med kropssprog & gøen når mennesker kommer uopfordret ind hus eller have. Stopper & kærligt når føreren
gør tydeligt at de er velkommen.
Kontakt – hundens reak/oner fremmede hunde
Enormt blid, udviser ingen aggressivitet eller dominans. Viser tydelig hundesprog, afventende i mødet med andre &
bruser ikke frem.
Andet Dejlige Yksi - særlig og kærlig og med et helt fantasJsk godt og vela[alanceret sind.
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