Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende ”Önske-MH”
genomförd maj 2011
Under varje moments enkätmedelvärde anges medelvärdet för alla RR-MH
genomförda 2000 – 2010 med mindre stil. Kommentarer från enkätsvaren
anges med kursiv stil.
Moment 1a: Kontakt hälsning: medelvärde 3,5
medelvärde: 3,5

Moment 1b: Kontakt samarbete: medelvärde 3,3
medelvärde 3,0

”En RR ska inte följa med främlingar så en hund som tvekar är OK”.

Moment 1c: Kontakt hantering: medelvärde 3,3
medelvärde 2,9

”Kontaktmomenten är mycket viktiga om hunden ska fungera i vårt samhälle. Men hunden
skall ändå vara avvaktande mot människor den inte känner och inte engagera sig för
intensivt.”
”3:or är en bra och typisk RR”.
”En RR ska inte vara en labrador, den ska vara lite avmätt mot folk men får aldrig vara
nervig eller rädd”.
”En RR ska acceptera och svara på kontakt och hantering men sedan inte vara alltför social
med främlingar”.
”Gör aldrig en RR till en retrieverkopia, det är inte rastypiskt för en RR att vara alltför
social!”

Moment 2a: Lek leklust: medelvärde 3,4
medelvärde 3,1

Moment 2b: Lek gripande: medelvärde 3,3
medelvärde 2,0

Moment 2c: Lek gripande och dragkamp: medelvärde 3,0
medelvärde 1,9

””3:or är en bra och typisk RR”.
”En RR är ingen hund som ska ha mycket lek även om lite mer gör hunden mer lättjobbad i
t.ex lydnad”.Mycket lek! En 2-årig RR ska sprudla av energi och glädje när vi gör något
tillsammans och lek ska vara kul.”

Moment 3a: Förföljande gång 1: medelvärde 4
medelvärde 2,7

gång 2: medelvärde 3,4
medelvärde 2,4

”Det är en jakthund vi har så 4 är bra.”
”En RR ska ha sina genuina jaktinstinkter kvar men inte rusa efter allt som rör sig”.

Moment 3b: Gripande gång 1: medelvärde 3,1
medelvärde 1,6

gång 2: medelvärde 2,6
medelvärde 1,7

”Inte gripa för fullt utan mest känna efter vad det är för något”.
”2 på gripande är typiskt RR”. ”RR är inte en apporterande ras så det är inte naturligt att
den ska gripa direkt”.

Moment 4: Aktivitet: medelvärde 2,3
medelvärde 2,8

Moment 5a: Avståndslek intresse: medelvärde 3,0
medelvärde 2,7

”Bra med 3”

Moment 5b: Avståndslek hot aggression: medelvärde 1,5
medelvärde 1,7

”Normal RR har 2” ”På det avståndet ska inte hunden bli arg”
” Enstaka uppdykanden – här får hunden hota”.

Moment 5c: Avståndslek nyfikenhet: medelvärde 2,9
medelvärde 1,7

”Bra att gå fram och titta vad det är”

Moment 5d: Avståndslek leklust: medelvärde 2,5
medelvärde 1,4

”Typiskt RR med 2”

Moment 5e: Avståndslek samarbete: medelvärde 2,2
medelvärde 1,4

Moment 6a: Överraskning rädsla: medelvärde 3,0
medelvärde 3,3

”Toppen med 3” ”En RR ska kasta sig undan om något läskigt händer, jämför med hur de
jobbar som ställande, står den kvar är den snabbt död. Men den ska ha mod nog att inte
fly för då släpper den det farliga med blicken”.

Moment 6b: Överraskning hot aggression: medelvärde 2,0
medelvärde 1,9

”En liten hotreaktion tycker jag är naturlig”.
”En RR ska ha mod och skärpa och våga tala om att man är arg. Det är en vakthund i
grunden. Man ska inte behöva vara rädd för objudna gäster”.

Moment 6c: Överraskning nyfikenhet: medelvärde 4,4

medelvärde 2,5

”5 är super!” ”Vi ska inte ha hundar som rusar fram till saker men hunden ska kunna gå
fram i huvudsak själv”.
”4 är bra för jag vill att hunden ska ta lite hjälp annars blir den mycket självständig”.

Moment 6d: Överraskning kvarstående rädsla: medelvärde 1,1
medelvärde 1,9

”Våra hundar bör alltid ha 1 på kvarstående rädsla”. ”Inga hundar med kvarstående rädsla i
aveln”!

Moment 6e: Överraskning kvarstående intresse: medelvärde 1,3
medelvärde 1,5

”Det borde vara samma värde på 6d och 6e”

Moment 7a: Ljudkänslighet rädsla: medelvärde 2,1
medelvärde 2,8

Moment 7b: Ljudkänslighet nyfikenhet: medelvärde 4,7
medelvärde 3,3

”Super med 5”
”5 är bra för ljudkänsliga hundar ska vi inte ha”.

Moment 7c: Ljudkänslighet kvarstående rädsla: medelvärde 1,06
medelvärde 1,5

”Inga hundar med kvarstående rädslor i aveln!”

Moment 7d: Ljudkänslighet kvarstående intresse: medelvärde 1,3
medelvärde 1,5

” Det borde vara samma värde på 7c och 7d”.

Moment 8a: Spöken hot aggression: medelvärde 2,4
medelvärde 2,5

”En hund utan reaktion tycker jag är ointresserad/rädd/väljer att inte bry sig.”
”3 är lagom, det är ju en vakthund!”

Moment 8b: Spöken kontroll: medelvärde 4,0
medelvärde 3,7

”4 är en modig RR”

Moment 8c: Spöken rädsla: medelvärde 2,0
medelvärde 3,3

Moment 8d: Spöken nyfikenhet: medelvärde 4,7
medelvärde 2,4

”Normalt med 4”

Moment 8e: Spöken kontakttagande: medelvärde 3,7
medelvärde 3,1

”Jättebra med 4”
”Att hunden klarar av nya händelser och utmaningar och vågar gå fram till spöken, overall
och skrammel utan hjälp utifrån är önskvärt.” ”Förr tog RR kontakt mer självständigt och
backade inte för spökena. Försämring i rasen?”
”4 är lagom, jag vill att hunden ska kolla själv vad som skrämde den och gjorde den arg.”
”Jag vill se en RR som är klok och lagom försiktig, dvs smart nog att inte gå på en mina
men med en nyfikenhet som gör att den kollar upp vad den såg och inte ryggar undan.
Som efter kontroll släpper vad den såg/upplevde utan kvarstående rädsla”.
”En RR ska kolla av ev. Hot och faror med lugn och bestämdhet, ska vakta bra men inte
överdrivet utan bara när det behövs och med full balans”.

Moment 9a: Lek leklust: medelvärde 3,5
medelvärde 2,6

Moment 9b: Lek gripande: medelvärde 3,4
medelvärde 2,1

”Leken ska vara lika som i början!”

Moment 10: Skott: medelvärde 1,3
medelvärde 2,1

”5 är rädsla, 4 behöver inte betyda att hunden är rädd. Viltspårar man aktivt så kan hunden
låsa sig på skytten. De hundar som inte viltspårat före MH har ofta 1 eller 2. Annars ofta 4
pga positiv upphetsning av skottet”.

Kommentarer till enkäten från Barbro Börjesson:

”Kvarstående rädslor är aldrig något positivt, och det är att föredra att
hundarna går fram själva till overall resp.skrammel. Det har sällan med
självständighet att göra utan rädslereaktionerna bottnar i att hunden inte
vågar gå fram.
En RR bör inte vara avvaktande, det är väldigt lätt att en sådan hund kopplar
på rädsla och försvarslust. En RR ska acceptera och helst svara på kontakt och
hantering.”
Synpunkter på rasens mentalitet från SRRS avelskonferens 9-10 april
2011
Har vi lyckats med att behålla ursprungliga egenskaper?

Nej, tyvärr ser vi minskade jakt- och vaktegenskaper och mindre

självförtroende.
Behöver rasen anpassas mer till det samhälle vi lever i?

Absolut inte! Återgå till ursprunget! Det är valpköparna som behöver
anpassas till rasen!
Har vi problem med den mentala hälsan och i så fall vilka?

För mycket vekhet. Det behövs mer nyfikenhet = jobbigare hundar! Det är
OK att vara rädd men avreaktionen är mycket viktig.
En ridgeback ska vara reserverad mot främlingar men hanterbar, inga signaler
på rädslor och obehag.

