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Balou med ejers ord 
*Kontakt – hundens reaktioner på fremmede børn og voksne: Balou vil gerne snakke med fremmede og han modtager
gerne godbidder. Balou gøer en del når der kommer gæster, men stopper igen hvis/når gæsterne har kælet lidt med 
ham. Balou gøer også af børn, men også her modtager han godbidder og vil kæles.

*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Balou er meget træningsvillig. Jeg træner
lydighed med ham i DcH regi. Hjemme træner vi balance og kropskontrol samt rally lydighed. Vi bruger ofte trækkeleg
s.om belønning, hvilket fungerer rigtig godt.

*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jagtiver (frivillig eller ufrivillig): Balou tager hurtigt fært og følger den gerne om 
muligt. Hvis vi er i skoven og Balou er fri så "smutter" han hvis han får færden af noget. Han kommer dog tilbage efter
10-15 min. Balou tager stand

*Aktivitetsniveau / hundens gear. Balou kører i et højt gear når han er ude at gå tur, er i hundeskov eller træner. Når
Balou er velstimuleret og er hjemme så er han rolig.

*Overraskelse – hundens reaktion på pludselige bevægelser: Balou kan blive forskrækket, men er oftest mere nysgerrig
og undersøgende og tilbyder som oftest leg

*Overraskelse – hundens reaktion på lyde / nytår: Balou registrerer lyde og skud men fortsætter hvad han har gang i. 
Han er ikke bange for fyrværkeri og vil gerne ud for at jage det.

*Overraskelse – hundens reaktion på nye ting: Balou kan blive forskrækket men er oftest mere nysgerrig og 
undersøgende

*Nysgerrighed – hundens reaktion på nye ting/situationer: Balou er meget nysgerrig og undersøgende. Han er nogle
gange lidt forsigtig alt efter situation.

*Afreaktion – hundens evne til at afreagere på forskrækkelse: Hvis Balou bliver forskrækket er han hurtigt videre og 
undersøger som oftest det der forskrækkede ham

*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): Balou er meget territorial og gøer en del når der kommer folk på besøg eller

"posten" ringer på

*Kontakt – hundens reaktioner fremmede hunde: Balou har en positiv tilgang til andre hunde. Han snuser, byder til leg 

eller går væk, alt efter hvad den anden hund signalerer.
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