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Ejers Kontaktinfo Louise Gregers-Jensen
Mobi l : xx xx xx xx

Titler   NOCH 

Kelvin med ejers ord
*Kontakt – hundens reaktioner på fremmede børn og voksne: Altid venlig og imødekommende overfor 
fremmede, a ldrig aggressiv, kan hilse noget overivrigt i  starten. Mi ld og god med børn i  alle aldre.

*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Meget træningsvillig, 
selvstændig, stor arbejdsvilje.

*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jagtiver (frivillig eller ufrivillig):Tager s tand på fuglevildt. Jager 
småvildt såsom harer, men kun i kort interval. Kan grave efter muldvarp. Godt drive på schweissspor. 
Har 2x 1. præmie på 20-timers 600m schweissspor.

*Aktivitetsniveau / hundens gear: Højt gear i  træning og lignende, men samtidig god til at være rol ig i  
hjemmet og med familien.

*Overraskelse – hundens reaktion på pludselige bevægelser: Kan reagere med vagtsomhed på pludselige 
visuelle forstyrrelser, men afreagerer hurtigt.

*Overraskelse – hundens reaktion på lyde / nytår: Registrerer høje lyde, men reagerer ikke med frygt. 
Skudfast. Ingen nytårsangst.

*Overraskelse – hundens reaktion på nye ting: Kan vogte kortvarigt mod nye ukendte ting men afreagere 
hurtigt og nem at gøre tryg på det nye.

*Nysgerrighed – hundens reaktion på nye ting/situationer: Er rol ig men nysgerrig på nye situationer og 
reagere uden frygt eller aggressivi tet.
*Afreaktion – hundens evne til at afreagere på forskrækkelse: Generelt god til at afreagere på kortere tid.
*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): Vogter på  hjemmet/gården ved højere ukendte lyde udenfor eller 
ved at nogen banker på døren, ikke længerevarende gøen, men varsler.

*Kontakt – hundens reaktioner fremmede hunde: Neutra l ved passering. Nysgerrig ved møde. Åben for 
leg med andre hunde.
*Andet Kelvin er meget knyttet til sin familie og elsker at være med der hvor den er uanset aktivi tet.
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