Dansk Kennel Klubs

Mentalbeskrivelse

Afbalanceret og velfungerende
En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du
deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som funger- er
godt sammen med dig, din familie og samfundet.
I Dansk Kennel Klub (DKK) arbejder vi for at få øget indsigt i hun- dens
adfærd. Det gør vi blandt andet ved hjælp af DKK’s Mental- beskrivelse. Det er værd at arbejde med, fordi det er dokumenteret, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, størrelse og ørestilling
er det.
Rundt om mentalbeskrivelse
I det følgende giver vi svar på de oftest stillede spørgsmål om DKKs
mentalbeskrivelse. Hvad er formålet med mentalbeskrivelse? Hvad
skal der ske? Hvad forventes der af mig og min hund? Hvor- for tester
vi og hvad kan jeg bruge det til? Hvordan skal testske- maet forstås?
Er der noget, jeg skal være opmærksom på?
Alle DKK-stambogsførte hunde og hunde med en FCI-anerkendt
stambog kan deltage.
Formål
Formålet med afholdelse af DKKs mentalbeskrivelse er at frem- me
interessen og forståelsen for hundenes mentale sundhed, herunder
at give:
•
specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofil
•
opdrætterne et avlsredskab
•
hundeejerne kendskab til egne hundes mentale egenskaber
Hvad beskriver vi?
Helt grundlæggende beskriver vi mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger
af samspillet mellem hundens medfødte instinkt for netop denne
adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken
i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til
race. Derfor vil raceidealet være forskellig fra race til race.

Testmodellerne der indgår i mentalbeskrivelsen er:
1. Kontakt. Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en
venlig, fremmed person og lade sig håndtere.
2. Leg. Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde.
3. Jagt. Hundens evne til at forfølge og evt. fange et bytte.
4. Aktivitetsniveau. Hundens evne til at fungere under passivitet, når en
forventet oplevelse udebliver.
5. Overraskelse - bevægelse. Hundens spontane reaktion på en visuel
overraskelse.
6. Overraskelse - lyd. Hundens spontane reaktion på en kraftig, lang-		
strakt lyd.
7. Revir. Hundens reaktion på ukendtes indtrængen på dens revir.
8. Skud. Hundens reaktion på skud.
Testmodellerne består af helt nye situationer, som hunden ikke kender i
forvejen, og som den derfor ikke kan hente hjælp til at løse fra sit erfaringsgrundlag.
Skema, ønskeprofil og resultat
Under mentalbeskrivelsen iagttages hundens reaktioner (dens adfærd),
som beskrives ved afkrydsning i det felt i skemaet, der passer til den adfærd, hunden har udvist i de enkelte testmodeller. Krydserne i skemaet
giver vigtige informationer om hundens mentale tilstand.
Mange specialklubber, som kender og arbejder med racen, har udarbejdet en såkaldt ønskeprofil for racen. Ønskeprofilen er det officielle bud på,
hvordan specialklubben ønsker, at den pågældende race skal reagere på
de forskellige testmodeller. Det er dog ikke et krav, at der er udarbejdet en
ønskeprofil for racen, for at en hund kan beskrives.
Hvad kan testen bruges til?
En mentalbeskrivelse varer ca. 45 min. Efter endt beskrivelse giver beskriveren en kort forklaring på de observationer, der er beskrevet i skemaet.
Ejeren kan så sammenholde resul tatet med en evt. ønskeprofil.
Ofte vil der være afvigelser. Betydningen af disse afvigelser kan drøftes
med specialklubben / avlsrådet.
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Hundeførerens rolle under testen
Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men en række testmodeller, hvor vi beskriver, hvordan hunden reagerer spontant.
Under hele mentalbeskrivelsen er hund og ejer i gode hænder.
En kyndig testleder instruerer ejeren før, under og efter hvert moment
om, hvad der vil ske, og om hvordan ejeren skal forholde sig. Ejeren skal
således blot følge anvisningerne, slappe af og opleve, hvordan hunden
reagerer på testmodellerne. Ofte bliver man overrasket, når hundens
reaktioner er an- derledes, end man havde forventet.
Hvor og hvordan?
Mentalbeskrivelse afholdes bl.a. af DKK samarbejdende specialklubber.
Tilmelding foregår direkte til den arrangerende klub og annonceres bl.a.
på Hundeweb.
Det formelle
En hund kan tidligst beskrives, når den er fyldt 10 mdr. Resultater af hunde i alderen 10-24 mdr. vil indgå i raceprofil-gennemsnittet, hvis der er
udarbejdet en ønskeprofil for racen. Det samme gælder racer, for hvem
der er et avlsrestriktionskrav (10-36 mdr.). Bemærk, at hunde over 24
mdr. ligeledes kan beskrives. Alle resultater bliver registreret i DKK.
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