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Yoggi med ejers ord 
*Kontakt – hundens reaktioner på fremmede børn og voksne: Lidt forsigtig overfor fremmede i starten
*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Samarbejdsvillig og vil gerne 
lege. 
*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jagtiver (frivillig eller ufrivillig): Stor jagtlyst. Jagter fluer inde og 
fugle ude (måske mest da han var yngre). Hvis han kunne få lov ville han jagte alt hvad der er i bevægelse, 
både vildt, katte og lign. Andre gange sætter han sig ned og kigger på f.eks. et rådyr. Følger gerne spor. Vi 
har været på schweiss kursus. 
*Aktivitetsniveau / hundens gear: Har brug for at være aktiv, men ligger også tit ude og observerer. Rolig
inde. 
*Overraskelse – hundens reaktion på pludselige bevægelser: Kan godt blive forskrækket, men det går
hurtigt over.
*Overraskelse – hundens reaktion på lyde / nytår: Reagerer ikke på tordenvejr. 
*Overraskelse – hundens reaktion på nye ting: Hvis der står noget på vores gåtur, der ikke plejer at være
der, kan han være noget forsigtig, men alligevel nysgerrig. Han kan strække sig og blive meget lang i
kroppen for at snuse til det uden at komme for tæt på. Næste gang vi går forbi er der ikke noget.
*Nysgerrighed – hundens reaktion på nye ting/situationer: Han er god til at prøve noget nyt. F.eks at gå
på en gennemsigtig metaltrappe, rutche ned af en slisk med vand sammen med mig eller andre
forhindringer. Vi har deltaget i K9 Biathlon løb.
*Afreaktion – hundens evne til at afreagere på forskrækkelse: Som regel går det rimeligt hurtigt over. 
*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): 
Gør hvis der kommer en bil op til huset eller hvis der kommer en fremmed person.
*Kontakt – hundens reaktioner fremmede hunde :
Vil gerne lege med andre hunde i hundeskov eller lign. men reagerer på fremmede hanhunde, når han er I 

snor. Vil gerne hilse på tæverne vi møder.

*Andet Se mere om Yoggi på goldshines.dk
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