Navn:Kuzonga’s Cheriff
Rase: Rhodesian Ridgeback
Født: 26/6-05
Mentalbeskrivning (MH)
Svenske Schäferhundklubben, Uddevalla
Mentalbeskriver: Anna Carin Andersson
31.mars 2007
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1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt-morrning
och/eller bitförsök

Undviker kontakt-skyggar
och drar sig undan

Accepterar kontakt utan att Tar kontakt själv eller
besvara. Drar sig inte undan besvarar kontaktbesøk

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots
upprepade försök att locka

Följer med motvilligt.

Följer med, men er inte
engagerad i testledaren.

Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.

Följer med villig, är
överdrivet engagerad i
testledaren, ex. hoppar,
gnäller, skäller.

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller
bitförsök

Undviker, drar sig
undan,tar eventuellt
kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral

Accepterar. Svarar med
kontaktbeteende

Accepterar, svarar med
överdrivet kontaktbeteende.

2a.
LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar
intresse

Startar långsamt men blir
aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt,
leker mycket aktivt.

2b.
Lek 1
Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bare på
föremålet.

Griper tveksamt eller med Griper direkt med hela
munnen.
framtändarna.

Griper direkt, hugger
föremålet i farten.

2c.
Griper inte
LEK 1
Gripande og dragkamp

Griper tveksamt, släpper,
håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men
släpper och tar om. Alt.
tugger.

Griper direkt med hela
munnen och drar emot
tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela
munnen, drar emot, rycker,
alt. ruskar även under den
passiva delen-tills
testledaren släpper.

3a.
JAKT
Förföljande

Startar inte

Startar, men avbryter

Startar eller springer
långsamt.Kan öka
farten.Fullföljer

Startar med hög fart,
målinriktad-bromsar in
vid bytet

Startar direkt med hög fart.
Springer förbi bytet. Kan
vända

3b.
JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet.

Griper inte, nosar på
föremålet

Griper tveksamt eller med
tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller
föremålet i minst 3 sek.

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam,
ointeresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugnstår, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i
huvudsak lugn. Enstaka
akt.höjningar

Är uppmärksam med ökad Är orolig. Äxlar snabbt
aktivitet eller oro efter hand. aktiviteter.

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figurant.
Ointresserad

Kontroll. Avbrott
förekommer.

Intresserad, följer figurant
utan avbrott.

Intresserad, vill iväg.
Enstaka startförsök.

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (12)hotbeteenden under
momentets första del.

Visar enstaka (1-2)
Visar flera hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden
hotbeteenden under
under momentens första del. under momentens första och
momentets första och andra
andra del.
del.

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten er
aktiv på linjen.

Går fram til den dolda men
talande figuranten.

Går fram till fig. med låg
kroppsställning och/eller
tidsfördröjning

Går fram direkt till
figurant utan hjälp

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intrese

Leker inte, men visar
intresse

Leker, kan gripa forsiktig,
drar inte emot.

Griper. Drar emot, men
kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot,
släpper inte.

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figurant när Är aktiv med figuranten.
Visar även interesse mot
denne är aktiv.
passiv figurant.

Uppmanar passig fig. till
fortsatt lek

6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att
vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbetenden

Visar flera hotbeteenden
under längre tid

Visar flera hotbeteenden
och någon attack

Visar hotbeteenden och
attacker som kan avslutas
med bett.

6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att
overallen lagts ner.

Går fram när föraren sitter
på huk och talar till
overallen samt lockar på
hunden

Går fram till overallen när
föraren står bredvid

Går fram till overallen när Går fram till overallen utan
hjälp
föraren har gått halva
avståndet

6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring
eller undanmanöver

Liten båge, eller liten
tempoväxling vid någon av
passagerna.

Båge eller tempoväxling vid Båge eller tempoväxling vid Visar stort mått av rädsla
1:a pass. Minskat utslag vid minst 2 passager utan
eller ökad rädsla efter
2:a passagen.
minskad intensitet.
samtliga passager

Överdrivet kontakttagande,
ex. hoppar, gnäller, skäller.

Mycket intresserad. Vill
iväg. Upprepade
startförsök

6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ovarallen

7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter
Gå fram till skramlet när
på huk och talar till skramlet föraren står bredvid
samt lockar på hunden

7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring
eller undanmanöver

Liten båge eller
tempoväxling vid någon av
passagerna.

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget interesse.

Stannar upp. Luktar/tittar på Stannar upp. Luktar/tittar på Biter/leker mot skramlet.
Biter/leker med slramlet vid
skramlet vid ett tillfälle
skramlet vid minst två
Intresset minskar efter hand två eller fler passager
tillfällen

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden
under längre tid

Visar flera hotbeeenden och Visar hotbeteenden och
någon attack
flera attacker

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter
inget inntresse.

Tittar mot spökena då och
då.

Kontrollerar/handlar mot
spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot
båda spökena.Kortare
avbrott

Kontrollerar och /eller
handlar mot båda spökena
under hela momentet

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid
framför eller bredvid
föraren.Någon
föraren
avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid
föraren.Pendlar mellan
flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak
bakom föraren.Pendlar
mellan flyktstart och
kontroll

Flyr längre än kopplets
längd.Kan ta stöd av
publiken eller lämna platsen

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till figurant när
föraren har tagit av
figurantens hovudbonad.

Går fram till figurant när
föraren talar med figurant
och lockar på hunden

Går fram till figurant när
föraren står bredvid

Går fram till figurant när
föraren gått halva
sträckan

Går fram till figurant utan
hjälp

8e.
Spöken
Kontakttagande med
figurant i spökdrakt

Avvisar eller undvikar
kontaktförsök.

Accepterar kontakten från
figurant utan att besvara
den.

Besvarar kontakten från
figuranten.

Tar själv kontakt med
figuranten.

Intensivt kontaktbeteende
mot figuranten.

9a.
LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar
inntresse.

Startar långsamt, men blir
aktiv, leker.

Startar snabbt, leker
aktivt.

Startar mycket snabbt, leker
mycket aktivt

9b.
LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på
föremålet

Griper tveksamt eller med
framtänderna.

Griper direkt med hela
munnen

Griper direkt, hugger
föremålet

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan
oberörd

Avtagande kontroller under
lek/passivitet. Därefter
uberört.

Rikter interesse mot
skytten, publiken, eller
annat, men återgår till
lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Berörd, rädd.
Låser sig mot publiken,
skytten eller annat. Återgår
inte till lek/passivitet.

GODKÄND SKOTT

Ja

GENOMFÖRD MH

Ja

Stannar upp. Luktar/tittar på Stannar upp. Luktar/tittar Biter/leker mot
overallen vid ett tillfälle
på overallen vid minst två overallen.Intresset minskar
efter hand
tillfällen
Gör undanmanöver utan
att vända bort blicken

Biter i/leker med overallen
vid två eller fler passager

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

Går fram till skramlet när
föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet
utan hjälp

Båge eller tempoväxling vid Båge eller tempoväxling vid Visar mått av rädsla eller
1a passagen. Minskat utslag minst 2 passager utan
ökad rädsla efter samtliga
vid 2a passagen
minskad intensitet.
passager

Kommentarer til skuddet:
Jeg synes det er viktig å påpeke at Sheriff fikk en 3 på skyting på grunn av hans enorme nysgjerrighet, og ikke fordi
han var redd. Sheriff er et veldig nysgjerrig hund, og av en eller annen grunn han ønsker å finne skytteren. Han er
opplært til å finne mennesker i skogen, noen ganger påvirket av lyd, og Sheriff løp direkte til skytteren når skuddet
gikk av. Da han hadde lokalisert ham, kom han tilbake og reagerte ikke i det hele tatt på det andre skuddet. Han gikk
rett tilbake til aktivitet og lek med meg og dommeren. Da skudd nummer 2 gikk av, var han totalt uberørt, leet ikke et
øre .. Så han kan med 100% sikkerhet sies å være skuddsikker.
Vi konkurrerer i det nordiske brukshundprogrammet, og flere av øvelsene inkluderer skyting. Sheriff har aldri reagert
på dem. Han reagerer ikke engang på raketter på nyttårsaften, verken på lyd eller lys eller andre skarpe lyder. Ut ifra
dette kan jeg med sikkerhet si at Sheriff er 100% skuddsikker.

Se sammenligning av Sheriff's MH-resultat med alle testede RR uansett alder under

Kod
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a2
3b2
4
5a
5b
5c
5d
5e
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
10

Resultatfördelningsdiagram
Se forklaring til diagrammene her

Beskrivning
Kontakt hälsning
Kontakt samarb.
Kontakt hantering
Lek 1 leklust
Lek 1 gripande
Lek 1 grip/dragk
Förföljande
Gripande
Aktivitet
Avst.lek intresse
Avst.lek hot/aggr
Avst.lek nyfiken
Avst.lek leklust
Avst.lek samarb.
Överr. rädsla
Överr. hot/agg
Överr. nyfikenhet
Överr. kv. rädsla
Överr. kv. intr.
Ljud rädsla
Ljud nyfikenhet
Ljud kv. rädsla
Ljud kv. intresse
Spöken hot/agg
Spöken kontroll
Spöken rädsla
Spöken nyfikenhet
Spöken kontakt
Lek 2 leklust
Lek 2 gripande
Skott

Resultat
4
3
2
5
3
4
4
2
3
5
1
5
4
3
2
3
4
1
3
3
5
1
1
3
5
1
4
4
4
4
3

Medel Avvikelse
3,7
0,3
3,1
-0,1
3,0
-1,0
3,1
1,9
2,6
0,4
1,9
2,1
2,2
1,8
1,6
0,4
2,8
0,2
2,7
2,3
1,7
-0,7
1,6
3,4
1,4
2,6
1,3
1,7
3,4
-1,4
1,9
1,1
2,5
1,5
2,0
-1,0
1,6
1,4
2,8
0,2
3,3
1,7
1,6
-0,6
1,5
-0,5
2,6
0,4
3,8
1,2
3,4
-2,4
2,4
1,6
3,2
0,8
2,5
1,5
2,1
1,9
2,1
0,9

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 1 416 st, Samtliga)

Dette viser at Sheriff har mye nysgjerrighet og er betydelig tryggere i overraskende situasjoner enn gjennomsnittet.
Dette er ett mål på hundens allmenne miljøredsel, og Sheriff viser bortimot ingen redsel og avreagerer fullstendig på
hvert moment.

Aggressivitet (ras, 1 416 st, Samtliga)

Dette viser at Sheriff har noe høyere tendens enn gjennomsnittet til å vise truende adferd i plutselige eller ukjente
situasjoner. Det påpekes at evnene til å vise truende adferd likevel er liten, og at han ikke viser aggressivitet i
situasjonen. Dette skal sees i sammenheng med nysgjerrighet og ureddhet, og det påpekes at Sheriff avreagerer meget
raskt i alle situasjoner.
Med andre ord viser dette resultatet at Sheriff er uredd, har mot nok til å handle i situasjonen uten å være aggressiv,
men avreagerer raskt.

Socialitet (ras, 1 416 st, Samtliga)

Dette viser at Sheriff er rolig og nøytral i møte med ukjente personer

Jaktintresse (ras, 1 416 st, Samtliga)

Dette viser at Sheriff har stor jaktinteresse, ganske mye mer enn gjennomsnittet.

Lekfullhet (ras, 1 416 st, Samtliga)

Dette viser at Sheriff har en betydelig større allmenn interesse for å leke med mennesker enn gjennomsnittet

