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Alfred med ejers ord

*Kontakt – hundens reak0oner på fremmede børn og voksne: Han er super kælen og er især tryg ved og
glad for børn. Både blid, kærlig og legesyg. Elsker nus og kæl
*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Han er lydhør og elsker at
træne, især arbejdsøvelser hvor han kan bruge sin næse. Han er hurIg Il at lære og har masser af gå på
mod.
*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jag0ver (frivillig eller ufrivillig): Masser af jagt i ham. Godt når han
skal hente og bringe genstande, lidt udfordrende når han ser vildt! Vil gerne forfølge. Han tager også stand.
*Ak0vitetsniveau / hundens gear: Alfred er en akIv hund og fungerer godt med at få sIllet opgaver og
blive “brugt”. Han kan sagtens hvile og slappe af hjemme, men har et forholdsvist højt akIvitetsniveau.
*Overraskelse – hundens reak0on på pludselige bevægelser: Han kan godt blive forskrækket over
pludselige, høje lyde men er samIdig en meget “tolerant” hund, så hverdags-lyde såsom smækkende døre,
skraldebiler, torden, udrykning, havemaskiner samt pludselige bevægelser osv. er ikke noget, han reagerer
på overhovedet.
*Overraskelse – hundens reak0on på lyde / nytår: Han er ikke glad for nytår. Han foretrækker at være
inde og sammen med os.
*Overraskelse – hundens reak0on på nye 0ng: Han reagerer ikke meget på nye Ing, han ser og hører
*Nysgerrighed – hundens reak0on på nye 0ng/situa0oner: Er som regel nysgerrig eller kigger lidt på det
og optager dereYer det, han ellers var igang med.
*Afreak0on – hundens evne 0l at afreagere på forskrækkelse: Hvis noget har forskrækket ham, skal han
lige bruge lidt Id Il at afreagere og se det lidt an. Ikke at han virker bange, blot lidt afventende.
*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): Alfred gør ikke ret meget, mest hvis vores anden hund gør. Hvis han
er alene i haven, gør han ikke af fx forbipasserende.
*Kontakt – hundens reak0oner fremmede hunde : Han fungerer ﬁnt med andre hunde, uanset køn og
størrelse. Han er generelt en meget venlig og “høﬂig” hund som er glad og posiIv og alId oplagt Il både
kæleri og mere seriøs træning. AlId med på den værste og er fuld af gåpåmod og lyst
*Andet Han er ikke dominerende og også en følsom hund, men i hverdagen virkelig velfungerende og rar.
Er ekstrem glad for vand og svømmer gerne samt apporterer super på land og i vand.
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