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Anton med ejers ord 

*Kontakt – hundens reaktioner på fremmede børn og voksne: Er meget glad, venlig og kontaktsøgende over for alle 
såvel børn som voksne.

*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Meget opmærksom, elsker at træne og bruge
sin næse til forskellige søgelege.

*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jagtiver (frivillig eller ufrivillig): Ikke trænet til jagt, vil gerne jagte især fugle og 
søger efter muldvarper og mus i skoven. Han tager stand-

*Aktivitetsniveau / hundens gear: Højt aktivitetsniveau, vil gerne med på vandre og løbeture. Trives bedst med opgaver
og motion dagligt. Men er rolig og afslappet I hjemmet.

*Overraskelse – hundens reaktion på pludselige bevægelser: Kan godt blive forskrækket over noget meget uventet eller
en meget høj lyd, men gør måske lidt og kommer sig hurtigt. Hverdagens lyde og larm fra klinik i hjemmet samt butiks
larm fra nærliggende Kvickly reagerer han ikke på.

*Overraskelse – hundens reaktion på lyde / nytår: Virker ikke bange kan godt skælde lidt ud, når han ser det, men er 
meget rolig at gå tur med selvom folk fyrer noget af i nærheden.

*Overraskelse – hundens reaktion på nye ting: Knurrer eller brummer lidt af det, hvis han overhovedet reagerer.

*Nysgerrighed – hundens reaktion på nye ting/situationer: Meget nysgerrig og undersøger nye ting grundigt.

*Afreaktion – hundens evne til at afreagere på forskrækkelse: Ryster sig lidt og hvis han er blevet meget bange søger
han tæt kontakt til os.

*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): Gør når folk banker eller ringer på. Reagerer ikke på at folk går ind i klinikken, som
er på martriklen medmindre de går de går den forkerte vej ind og ikke ad stien. Gør hvis han mangler mad og vand.

*Kontakt – hundens reaktioner fremmede hunde: Er som regel venlig og kan med de fleste hunde. Hvis de andre hunde
gør af ham begynder han

*Andet: Meget kærlig og social hund, som er, hvor vi er og alle besøgende er også en del af hans familie.
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