Testprotokoll MT (Svenska Jägareforbundet)
Wayosi Beautiful Monster ~ Fia
Alder: 19 mnd
Dato: 03.10.2015 Sted: Karlsborg
TILLGÄNGLIGHET
Bemötande av
främmande människor

LÖMSK
Visar sociala
beteenden, blir
därefter aggressiv

AGGRESSIV
Avvisar främmande
människor med
aggressivitet

RESERVERAD
Drar sig undan,
osäker

MINDRE
TILLGÄNGLIG
Svarar ej på
kontakttagande

JAKTKAMPLUST

VISAR EJ

OBETYDLIG
Dåligt intresse från
start, avbryter

LITEN
Fullföljer jakten med
dåligt intresse,
nonchalerar bytet

MÅTTLIG
Snabbt förföljande,
svagt bytesintresse

VISAR EJ

OBETYDLIG
Svår att engagera i
alla kampsituationer

LITEN
Svarar kraftlöst på
kampinviter, intresset
kan öka efter hand

MÅTTLIG
Svarar direkt och
med kraft på
kampinviter, lätt att
kontrollera

Nyfiken

SLÖ
Ointresserad i
testsituationerna

NÅGOT SLÖ
Svår att starta,
långsam och
oengagerad

SKÄRPA

VISAR EJ

OBETYDLIG
Få aggressiva
signaler i enstaka
situationer

VISAR EJ

OBETYDLIG
Besvarar tveksamt,
backar undan eller
ger upp

Lust att förfölja synligt
byte & intresse för bytet
SOCIAL KAMPLUST
Lust att kämpa med
eller mot någon/något

TEMPERAMENT

Förmåga att bli arg

FÖRSVARSLUST
Förmåga att besvara
hotsignaler

X
MINDRE LIVLIG
Trögstartad, kan bli
alert efter start

LIVLIG
Nyfiken och
startsnabb

LITEN
Aggressiva signaler
utan tyngd

X
MÅTTLIG
Rätt riktad
aggressivitet med
balans och tyngd

X
LITEN
Besvarar vid några
tillfällen, kan avvakta
utan att ge upp

MÅTTLIG
Besvarar kraftfullt,
backar ej

ÖPPEN OCH
TILLGÄNGLIG
Lätt att få
kontakt med

ÖVERDRIVET
TILLGÄNGLIG
Intensivt
kontakttagande/överdri
vet kontaktsökande

X
STOR
Snabbt förföljande,
visar tydligt
bytesintresse
X
STOR
Svarar med kraft,
bjuder även till kamp
utan anledning

MYCKET STOR
Bjuder ofta till kamp
utan anledning, svår att
bryta/obehärskad

MYCKET LIVLIG
Störs p.g.a.
nyfikenhet ofta av
omgivningen

IMPULSIV
Störs av omgivningen,
växlar aktivitet
oavbrutet och planlöst

STOR
Överdriven
aggressivitet, visar
aggr. Även utan att
vara hotad

MYCKET STOR
Kvarstående
aggressivitet då hot
upphört

STOR
Besvarar kraftfullt,
avvisar med attacker

MYCKET STOR
Gör attacker även utan
anledning

MYCKET STOR
Hög intensitet i jakten,
inget bytesintresse

X
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NERVKONSTITUTION
Grundstressnivå,
koncentrationsförmåga,
avreaktionsförmåga

HÅRDHET
Visad social status,
självständighet

DÅDKRAFT
Förmåga att övervinna
rädsla

KONCENTRATION
Under och mellan
testsituationerna

AVREAKTION
Förmåga att sänka
stressnivån efter ett
engagemang
SKOTTFASTHET
Reaktion vid
skottlossning

HÖGGRADIGT
NERVÖS
Mycket orolig från
start, avreagerar ej,
avbryter test

NERVÖS
Orolig och splittrad
från start, svårt att
avreagera, blockeras
eller kan visa apati,
ev. avbryter test

NÅGOT NERVÖS
Oron ökar efter
hand, bristande
koncentr.
Genomgående
långsamma
avreaktioner

NERVÖSA
TENDENSER
Viss okoncentration
och/eller sen
avreaktion, flera
felbet. Kan
förekomma

MYCKET VEK
Mycket undergiven,
hämmas av att vara
osjälvständig och
”valpig”

VEK
Störs ofta av att vara
undergiven och
osjälvständig

NÅGOT VEK
Något undergiven,
störs ej av sin
ödmjukhet

MÅTTLIGT
HÅRD
Ej undergiven,
självständig utan att
det störs

X
OBETYDLIG
Behöver mycket
förarstöd, övervinner
tveksamt

LITEN
Kräver förarstöd i de
flesta situationer

MÅTTLIG
Övervinner med
tidstillägg och utan
förarstöd

STOR
Kan behöva korta
tidstillägg,
övervinner snabbt
utan förarstöd

MYCKET STOR
Övervinner alla
situationer utan tvekan
och hjälp

X
NÅGOT OROLIG
Brister i
koncentration vid de
flesta testsituationer

GODTAGBAR
Brister då och då vid
enstaka
testsituationer

MYCKET GOD
God koncentration
under och mellan
momenten

LÅNGSAM
Löser med mycket
hjälp och/eller lång
tid vid de flesta
situationer

NÅGOT
FÖRDRÖJD
Löser allt på plats,
behöver tid/hjälp vid
några situationer

GOD
Konc. vid
momenten, men
ibland okonc. där
emellan
X
SNABB
Löser allt på plats,
kan behöva extra tid
vid enstaka tillfällen

MINIMAL
Övervinner ej trots
mycket förarstöd

MYCKET
OROLIG
Okoncentrerad från
start och under hela
testet

OROLIG
Kan ej koncentrera
sig trots eget
intresse, kan lösa
någon situation

KAN EJ
AVREAGERA
Lämnar banan med
en eller flera
situationer olösta

MYCKET
LÅNGSAM
Löser med mycket
hjälp efter att först
ha lämnat platsen

SKOTTFAST
Reagerar ej

SKOTTFAST
Reaktion som
försvinner

BERÖRD
Reaktion varje gång

BERÖRD
Aktivitetsnivån ökar

RELATIVT
NERVFAST
Frimodig och
koncentrerad, snabba
avreaktioner, enstaka
felbeteenden
X
HÅRD
Störande
självständig och
oberoende, kan ta
emot viss hjälp

X
BERÖRD
Aktivitetsnivån
sjunker

NERVFAST
Frimodig och
koncentrerad, inga
felbeteenden, avreagerar
snabbt

MYCKET HÅRD
Självständig och
oberoende,
genomgående
nonchalant

MYCKET SNABB
Löser allt direkt och
självständigt

SKOTTRÄDD
Vill fly eller avstår skott

* Ej provat på skott
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