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Amigo med ejers ord 

*Kontakt – hundens reaktioner på fremmede børn og voksne: Han er venlig og kan med alle mennesker både stor og 
små.

*Leg / samarbejdevilje / trænbarhed – hundens lyst og evne samarbejde: Når han er i træningsmodus kan han sagtens
samarbejde. Vi er gået til agility og hverdags lydighed.

*Jagtevner / jagtdrive - jagtevner og jagtiver (frivillig eller ufrivillig): Vi synes ikke da er meget jagt i ham. Han går ikke
efter fugle, ænder eller vores kaniner.

*Aktivitetsniveau / hundens gear. Han er en rolig hund både ude og inde.

*Overraskelse – hundens reaktion på pludselige bevægelser: Han er ikke meget påvirket af det. Det kan være han er 
kort forskrækket, men kommer hurtigt over det..

*Overraskelse – hundens reaktion på lyde / nytår: Han er ikke påvirket af de fleste lyde. Han bliver dog bange når han er 
udenfor og hører fyrværkeri. Er han indenfor gøer han af det. Han ryster ikke eller gemmer sig.

*Overraskelse – hundens reaktion på nye ting: Ikke påvirket.

*Nysgerrighed – hundens reaktion på nye ting/situationer: Han kan godt finde på at snuse forsigtig ved nye ting..

*Afreaktion – hundens evne til at afreagere på forskrækkelse: Han kommer hurtig over det

*Territorieforsvar / lydniveau (gøen): Han gøer nogen gange når folk går forbi hækken. Mere sjældent end ofte.

*Kontakt – hundens reaktioner fremmede hunde: Han kan med alle hunde både hanner og tæver, små og store. Han 
lægger sig altid ned når der kommer nogen i vores retning. Han kan være lidt for vild I sin leg med de små.

*Andet: I det hele er han en dejlig rolig familiehund. Han kan også være alene hjem. Han er en kælepotte.Nogen gange
kan han være lidt stædig.
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