Protokoll SvKV - vallanlagstest "NHAT"

Event

Start nr
Datum

Ort

Hundens namn

Född

Registrerings nr

Chip nr

Hane

Tik

Ägare

Ras

Förare

Rapporteringskod

Moment

Kommentarer

Kontakt människor

Socialiserings delen

Kontakt hundar
Ljudkänslighet
Sammarbete förare
Hinder
Lämnad av förare
Inkallning

Utvärdering social del

Närmande av flocken

Godkänd
(G)

Ej Godkänd
(EG)

Vallanlags delen

Diskvalificerad
(DIS)
Total tid valldelen:

Kontakt med flocken

Intresse och initiativ

Utvärdering vallanlag

Excellent
(EXC)

Good
(G)

InSufficent
(INS)

Disqualified
(Dis)

Rekomenderad för omprov

Signature domare

Namnförtydligande

Version 1

Protokoll SvKV - vallanlagstest "NHAT"
1

Socialiseringsdelen

2

3

4

5

Kontakt människor

Avvisar kontakt med
morrning och/eller
bitförsök

Undviker kontakt genom
att dra sig undan

Accepterar kontakt utan
att dra sig undan

Tar kontakt själv eller
besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande ex.
hoppar, gnyr, skäller

Kontakt hundar

Avvisar kontakt med
morrning och/eller
bitförsök

Undviker
kontakt/ignorerar

Nyfiken viftar på svansen

Tar kontakt och vill
nosa/hälsa

Överdrivet kontaktsökande ex.
hoppar drar i koppel och vill
fram

Ljudkänslighet

Reagerar starkt med
flyktförsök

Reagerar och hoppar
undan

Reagerar och är nyfiken

Reagerar, går själv fram
och undersöker

Reagerar överhuvudtaget inte

Passerar hindret tveksamt Vägrar att passera hindret

6

Samarbete förare
Hinder

Passerar hindret självmant Försöker undvika hindret
går på sidan

Passerar när föraren går
vid sidan

Lämnad av förare

Piper gnäller, vill till föraren Sitter lugnt vid TL sida

Håller koll på annat än sin Får panik
förare

Inkallning

Kommer direkt vid
inkallning

Kommer till föraren efter
upprepad inkallning

Valldelen, Kontakt med fåren

1

Tvekar vid inkallning

2

3

Lämnar ej TL

4

Kommer inte till föraren, får
fångas in

5

6

Närmande av flocken

Är koncentrerad och
förväntansfull

Drar i koppel och vill fram Fokuserad på fåren
momentet igenom

Tappar/återfår fokus på
fåren

Skäller och hoppar

Är inte
intresserad

Kontakt med flocken

Nyfiken och förväntansfull

Går upp i balans och
samlar flocken

Går rätt in i och splittrar
flocken

Skäller och springer runt

Inte intresserad

Gör utfall /
nyper/biter

Intresse och initiativ

Intresserad och går upp i
balans

Intresserad tyst och
springer runt

Skäller och springer runt

Inte intresserad

Gör utfall / nyper/biter

OBS! En eller flera rutor kan markeras i varje moment.

Testdatum

Hundens namn och registreringsnummer:

Signatur Beskrivare

