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Ej Mentalbeskrevet

Titler

Diesel med ejers ord
*Kontakt – hundens reak0oner på fremmede børn og voksne:
Hilser gerne på fremmede børn og voksne og har en afdæmpet, let reserveret og rolig måde at hilse på.
*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde:
Meget villig Sl at lege med ejer og udvalgte hunde. HurSg på nye signaler, er samarbejdsvillig og trænbar.
*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jag0ver (frivillig eller ufrivillig):
Ikke trænet i jagt, men har helt klart drive på dådyr, harer og egern, i mindre grad på fugle. God selvkontrol.
*Ak0vitetsniveau / hundens gear:
En meget rolig hund, der disponerer sin energi, så han er akSv på gåtur, ved leg og træning. Slapper ellers af.
*Overraskelse – hundens reak0on på pludselige bevægelser:
Ved virkelig overraskende bevægelser reagerer han med et sæt og går lidt ned i kropsposiSon, kommer
hurSgt Slbage Sl afslappet adfærd.
*Overraskelse – hundens reak0on på lyde / nytår:
Reagerer med at stoppe op og lyHe eYer, om der kommer mere. Gør der det, vil han gerne væk fra området
Sl et safe place (bil, cykel, eller hus) FortsæHer lyden ikke her, bliver han hurSgt rolig igen. Han bryder sig ikke
om fyrværkeri Sl nytår og søger ly for lyden.
*Overraskelse – hundens reak0on på nye 0ng:
Han har generelt en rolig Slgang Sl nye Sng, og tager det sSlle og roligt.
*Nysgerrighed – hundens reak0on på nye 0ng/situa0oner:
Er nysgerrig på nye Sng, og nærmer sig roligt og forsigSgt.
*Afreak0on – hundens evne 0l at afreagere på forskrækkelse:
Kommer hurSgt Slbage Sl normal adfærd eYer forskrækkelse.
*Territorieforsvar / lydniveau (gøen):
Gør når der kommer gæster, men stopper ved syn/hilsen. Gør ind imellem kort, når folk passerer haven.
*Kontakt – hundens reak0oner fremmede hunde
Er meget interesseret i at hilse på andre hunde som han har en fredelig Slgang Sl og et godt hundesprog.
*Andet
Han er tæt knyHet Sl begge sine ejere, men skelner ikke. Let at have med på tur/besøg. God Sl at være alene.
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