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Titler    

Ricci med ejers ord 
*Kontakt – hundens reaktioner på fremmede børn og voksne: Elsker alle. 

*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Han elsker at lege trækkeleg og hente 
lege, men jeg skal ikke gøre det for meget til træning, for så bliver han hurtigt træt. Super træn bar, lærenem, har 
meget stor lyst og samarbejdes evne. Han spejler sig rigtig meget i mig, og læser mit humør og tilstand, og det 
kan nemt smitte ned i træningen, hvis jeg ikke er på toppen eller bare træt. Han er en super træningsmakker 
med middel gear. Han elsker at bruge sin næse, og han er super sej til det, i alle mulige miljøer. 

*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jagtiver (frivillig eller ufrivillig): Stor jagtiver på pels, og rimelig på fugle. Jeg 
gik til jagttræning med ham, men vi fandt aldrig helt en god rytme. Han har ingen interesse i at apportere/hente 
dummy eller apport, men han henter med glæde en bamse eller anden legetøj. 

*Aktivitetsniveau / hundens gear: Middel.

*Overraskelse – hundens reaktion på pludselige bevægelser: Bliver oftest forskrækket, men er hurtigt videre. 

*Overraskelse – hundens reaktion på lyde / nytår:Bliver forskrækket, men er hurtigt videre. Han tager nytåret 
rigtig fint, men da min anden hund ikke kan lide det, så smitter det lidt af. Han får lidt Bachs rescue remedie 
dråber, så tager han det super fint. Han lægger dog ved mig. 

*Overraskelse – hundens reaktion på nye ting:Interesseret og nysgerrig. 

*Nysgerrighed – hundens reaktion på nye ting/situationer: Interesseret og nysgerrig.

*Afreaktion – hundens evne til at afreagere på forskrækkelse:Hurtigt. 

*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): Han er som sådan ikke særligt gøende, men han bor sammen med en 
meget gøende Corgi, som trækker ham med i at gø. 

*Kontakt – hundens reaktioner fremmede hunde: Han er meget begejstret for møde med andre tæver, men de 
fleste hanhunde, dem springer han frem og markere sig på. Han har aldrig været den store lege med andre 
hunde, men vil rigtig gerne bare løbe rundt med andre tæver og få bestemte hanhunde. 

*Andet :Han hviler super godt i sig selv. Han er bare en super dejlig hund. Han er en kæmpe kælepot. 
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