Kod och värderingstabell Lämplighetstest för hund
TILLGÄNGLIGHET

Lömsk

Aggressiv

Reserverad

Tillgänglig öppen

Drar sig
undan

Mindre
tillgänglig
Svarar ej på
kontakttagande

Intresse av
främmande
människor
KAMPLUST
Förfölja/gripa
Svara, uppman
till kamp

Opålitlig, avvisar
med agg/attack

Avvisar med agg

Obefintlig
Svarar inte

Obetydlig
Svagt intresse

Liten
Svarar något
svagt
bytesintresse

Måttlig
Svarar på
kampinviter
bytesintresse

Slö
Ointresserad

Något slö
Oengagerad,
långsam

Livlig
Uppmärksam,
anpassar sig

SKÄRPA
Förmåga att bli
arg

Obefintlig
Svarar inte

Obetydlig
Få aggressiva
signaler

Mindre livl
Något
långsam,
något
ouppmärksam
Liten
Svarar efter
hand

Stor
Intensiv,
bytesmedveten
uppmanar till
kamp
Mycket livlig
Mkt uppmärksam
störs något av
omgivningen

TEMPERAMENT
Grad av
uppmärksamhet
och anpassning

FÖRSVAR
Förmåga att
stoppa/försvara

Obefintlig
Visar ej

Obetydlig
Försöker hota,
backar, ger upp

NERVKONSTITUION
Koncentration,
koppling,
avreaktion

Höggradigt nervös

Nervös

Ej konc, ej
avreaktion, kan
skälla omotiverat,
överslagshandlingar

Dålig konc., svårt
att avreagera,
stressar,
överslagshandlingar

HÅRDHET
Förmåga att
skapa pos och
neg minnesbilder

Mycket vek
Störs av
minnesbilder mkt
undvik

Vek
Kommer väl ihåg
ofta undvikande

Liten
Svarar
tveksamt
eller
avvaktar
Något nervös
Svårt m
konc., och
avreaktion,
stress
felbeteenden
Något vek
Visar
minnesbilder
utan

Svara på kontakt
med balans

Måttlig
Avpassad
aggression

Stor
Överdriven
aggression

Måttlig
Svarar
målmedvetet
backar ej

Stor
Avvisar med
kraft, gör
attacker

Måttligt
nervfast
Ngt okonc., ngt
svårt med
avreaktion, och
el inslag av
felbeteenden
Måttligt hård
Glömmer
snabbt ej utan
undvikande

Nervfast
Enstaka
felbeteenden ej
problem med
avreaktion
balanserad
Hård
Oftast oberörd
självständig

Överdrivet
öppen
Intensiv
kontaktsökande
Mycket stor
Svår att bryta
för intensiv
Impulsiv
Överdriven
växlar
aktiviteter,
störs
Kvarstående
Visar
aggression då
hot upphört
Mkt stor
Avvisar utan
anledning,
obehärskad
Mycket
nervfast
Utan inslag av
störningar

Mycket hård
Helt oberörd
självständig

DÅDKRAFT
Förmåga att
övervinna rädsla

Obefintlig
Oförmåga trots
hjälp

Obetydlig
Lång tid och hjälp i
de flesta fall

Skottprov

Skotträdd
Rädsla tilltar

Skotträdd
Vill lämna

undvikande
Liten
Hjälp med de
flesta
situationerna
Skottberörd
Avbryter
återupptar ej

Måttlig
Självständig tid
med de flesta
situation
Skottberörd
Berördhet
avtar ej

Stor
Mycket stor
Självständig
Självständig
snabb de flesta
snabb samtliga
situat
Skottfast
Skottfast
Obefintligreaktion Avbryter kort,
upptar

