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Arrangerende 
specialklub: 

  DKK reg. nr.:  

Ejers navn:  
 

 ID-nummer (chip 
eller tatovering) 

 

Hund navn: 
(stambogsnavn) 

 
 

 Teamleder:  

Race:   Mentalbeskrivere: 
(ALLE) 

 

Testdato/sted:     

 
 

TESTMODEL: 1 2 3 4 5 

K
o

n
ta

k
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Kontakt  Afviser kontakt, knurrer 
og/eller bidforsøg 

 Undviger kontakt 
- kryber og trækker sig 
 

Accepterer kontakt 
- er helt uengageret 
- trækker sig ikke 

Tager selvstændig kon-
takt eller når føreren ta-
ger kontakt. Balanceret 

 Påtrængende kontakt 
- anledning mangler 
- kan evt. hoppe og gø 

Håndtering 
(følge med) 

Vil ikke følge med  Følger med et stykke. 
Evt. i fuld line væk fra TL 

 Følger modvilligt med 
hele vejen 
 

Følger med uden 
besvær 

Følger villigt med 

Håndtering 
(berøring) 

 Flugtforsøg / kraftig 
trueadfærd 
 

Kraftige unddragelser / 
trusler 

Unddrager sig aktiv hån-
dtering, ingen true-
adfærd 

Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere 

L
e

g
 

Leg Leger ikke 
 

Leger ikke 
Viser interesse 
 

Leger – starter langsomt 
. Bliver aktiv 

Leger aktivt 
Starter hurtigt 

 Leger meget aktivt. Star-
ter meget hurtigt. 

Gribe og bære Griber ikke Griber ikke straks 
Snuser først på objekt 

Griber forsigtigt eller 
nipper i objektet 

Griber med hele 
munden, tager fat 

Griber meget målbevidst, 
evt. svær at afbryde 

N
y
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 Reaktion  Ingen reaktion Reagerer 1. gang Reagerer 1. og 2. gang. 
Interessen falder 

Reagerer 1. og 2. gang. 
Interessen fastholdes 

Reagerer 1. og 2. gang. 
Interessen øges. Bliver 
ivrig 

Undersøge Undersøger ikke Undersøger. Kommer ikke 
tættere end 1/3 af den 
samlede afstand 

Undersøger. Kommer 
indenfor 1/3 af den 
samlede afstand 

Kommer i kontakt med 
figuranten 

Undersøger. Bryder for 
andre ting. Kommer evt. i 
kontakt med fig. 

Skræk Ingen skrækreaktioner Stopper én eller to gange Stopper flere gange. 
Undvigemanøvre 

Flygter højst 5 meter 
(vender sig bort) 

Flygter mere end 5 meter 

J
a
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Fart Starter ikke 
 
 
1                     2  

Starter, men afbryder 
Fuldfører ikke 
 
1                     2  

Når frem. Starter lang-
somt. Farten øges under 
forløbet 
 1                       2  

Starter og fuldfører med 
høj fart 
 
1                       2  

Starter med meget høj 
fart. Løber mere end 2 m 
forbi 
1                        2  

Fangst Overser bevidst. 
Når ikke frem til byttet 
1                     2  

Tager ikke byttet 
Snuser ikke til byttet 
1                      2  

Tager ikke byttet, men 
snuser til byttet 
1                        2  

Tager byttet tøvende 
 
1                       2  

Tager byttet straks 
 Målbevidst 
1                        2  

F
lo

k
 

Intensitet Søger ikke 
 
1                     2  

Søger, men afbryder 
 
1                      2  

Søger tiden ud, 
finder ikke flokfører 
1                        2  

Søger, finder føreren 
 
1                       2  

Søger, blokerer 
Optræder irrationelt 
1                        2  

Skræk 
figurer 

Ingen skrækreationer Stopper én eller to gange. 
Undviger 

Stopper flere gange. 
Undvigemanøvre 

 Flygter højst 5 meter 
(vender sig bort) 

Flygter mere end 5 meter 

Afreaktion Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang 
Ser til siden 2. gang 
Ingen reaktion 3. gang 

Går i en bue 1. gang 
Går i lille bue 2. gang 
Ser til siden 3. gang 

Strakt line væk fra 
figuren 1. gang 
Går i bue 2. og 3. gang 

Strakt line væk fra figuren 
mindst 2 gange 

Koncentration Optræder koncentreret 
og målbevidst 
i hele forløbet 

Bryder én gang med ikke-
konfliktudløst handling 

Bryder to gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Bryder flere gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Hunden hindres i rationel 
adfærd pga. 
koncentrationsproblem 
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Skræk Stopper - kort stop. 
Ingen undvigelser 

Stopper og dukker sig Undvigemanøvre  
(uden at vende sig bort) 

Flygter højst 5 meter 
(vender sig bort) 

Flygter mere end 5 meter 

Trusler / 
aggressivitet 

Ingen trueadfærd Én eller to 
trusselshandlinger 

Mere end to trussels-
handlinger eller ved-
varende trusler 

Mange og vedvarende 
kraftige trusler 

Kraftig trueadfærd med 
angreb 

Nysgerrighed Går frem til dukken, når 
dukken er lagt ned.Går 
ikke frem 

Går frem til dukken, når 
føreren taler til dukken 

Går frem til dukken, når 
føreren står ved dukken 

Går frem til dukken, når 
føreren er gået halvt 
frem 

Går frem uden hjælp, evt. 
med lav kropsholdning 

Afreaktion Ingen 
undvigemanøvre 

Går i lille bue 1. gang 
Ser til siden 2. gang 
Ingen reaktion 3. gang 

Går i bue 1. gang 
Går i lille bue 2. gang 
Ser til siden 3. gang 

Strakt line væk fra 
dukken 1. gang 
Går i bue 2. og 3. gang 

Strakt line væk fra dukken 
mindst to gange 

L
y

d
 

Skræk Stopper - kort stop. 
Ingen undvigelser 

Stopper og dukker sig Undvigemanøvre 
(uden at vende sig bort) 

Flygter højst 5 meter 
(vender sig bort) 

Flygter mere end 5 meter 

Nysgerrighed Går frem til pladen, når 
føreren rører ved 
pladen. Går ikke frem 

Går frem til pladen, når 
føreren taler til pladen 

Går frem til pladen, når 
føreren står ved pladen 

Går frem til pladen, når 
føreren er gået halvt 
frem 

Går frem uden hjælp, evt. 
med lav kropsholdning 

Afreaktion Ingen 
undvigemanøvre 

Går i lille bue 1. gang 
Ser til siden 2. gang 
Ingen reaktion 3. gang 

Går i bue 1. gang 
Går i lille bue 2. gang 
Ser til siden 3. gang 

Strakt line væk fra 
pladen 1. gang 
Går i bue 2. og 3. gang 

Strakt line væk fra pladen 
mindst to gange 

Aktivitetsniveau Inaktiv 
- Uinteresseret 

Opmærksom 
- Står, sidder eller ligger 
 

Går rundt. Evt. snuser, 
spiser græs eller bider i 
pinde under forløbet 

Skifter hurtigt aktivitet, 
graver, bider i pinde, 
springer op 

Skifter meget hurtigt 
mellem aktiviteterne. 
Piber, gør, trækker i linen 
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Kamp  Ingen kampadfærd  En eller to kamphand-
linger i hele forløbet 

Mere end to 
kamphandlinger. 
Svarer aktiv figurant 

Mange og vedvarende 
kamphandlinger med 
udfordring af passiv fi-
gurant efter momentets 
1. halvdel  

 Kraftig kampadfærd i 
hele forløbet. 
Udfordrer passiv figurant 

Trusler Ingen trueadfærd  Én eller to trussels-
handlinger i en del eller 
hele forløbet 

Mere end to eller 
vedvarende trusler 
i en del af forløbet 

Mange og vedvarende 
kraftige trusler 

Kraftig trueadfærd med 
angreb i første tredjedel 
– eller impulsivt 

Skræk Viser ingen 
flugttendenser 

Én eller to flugt-
handlinger 

Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol 

Flugt eller afbrudt flugt 
efter momentets første 
tredjedel 

Flygter i linens længde i 
momentets første 
tredjedel 

Nysgerrighed Går frem til figuranten, 
når figuranten er de-
maskeret. 
 
Kommer ikke frem 

Går frem til figuranten, 
når fører taler til 
figuranten 
 

Går frem til figuranten, 
når fører står ved 
figuranten 
 

Går frem til figuranten, 
når fører er gået halvt 
frem mod figuranten 

Går  frem til figuranten 
uden hjælp, evt. med lav 
kropsholdning 

Konflikter Ingen konflikthandlinger Udfører i forløbet én 
konflikthandling 

Udfører i forløbet to 
konflikthandlinger 

Udfører flere 
konflikthandlinger 

Hunden hindres i 
rationel adfærd p.g.a. 
mange eller vedvarende 
konflikthandlinger 

Koncentration Optræder koncentreret 
og målbevidst 
i hele forløbet 

Bryder én gang med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Bryder to gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Bryder flere gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Hunden hindres i ratio-
nel adfærd p.g.a. 
koncentrationsproblem. 
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Trusler Ingen trueadfærd Én eller to trussels-
handlinger i en del eller 
hele forløbet 

Mere end to eller 
vedvarende trusler 
i en del af forløbet 

Mange og v edvarende 
kraftige trusler 

Kraftig trueadfærd med 
angreb i første tredjedel 
– eller impulsivt 

Kamp Ingen kampadfærd En eller to kamphand-
linger i hele forløbet 

Mere end to 
kamphandlinger. 

Mange og vedvarende 
kamphandlinger med 
udfordring  efter 
momentets 1. halvdel  

Kraftig kampadfærd 
med udfordring i hele 
forløbet. 

Skræk Viser ingen 
flugttendenser 

Én eller to flugt-
handlinger 

Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol 

Flugt eller afbrudt flugt 
efter momentets første 
tredjedel 

Flygter i linens længde i 
momentets første 
tredjedel 

Nysgerrighed Går frem til figuren, når 
figuren er lagt ned. 
Kommer ikke frem 

Går frem til figuren, når 
fører taler til figuren 
 

Går frem til figuren, når 
fører står ved figuren 

Går frem til figuren, når 
fører er gået halvt frem 
mod figuren 

Går  frem til figuren 
uden hjælp, evt. med lav 
kropsholdning 

Afreaktion Ingen 
undvigemanøvre 

Går i lille bue 1. gang 
Ser til siden 2. gang 
Ingen reaktion 3. gang 

Går i bue 1. gang 
Går i lille bue 2. gang 
Ser til siden 3. gang 

Strakt line væk fra 
figuren 1. gang 
Går i bue 2. og 3. gang 

Strakt line væk fra 
figuren mindst to gange 

Konflikter Ingen konflikthandlinger Udfører i forløbet én 
konflikthandling 

Udfører i forløbet to 
konflikthandlinger 

Udfører flere 
konflikthandlinger 

Hunden hindres i 
rationel adfærd p.g.a. 
mange eller vedvarende 
konflikthandlinger 

Koncentration Optræder koncentreret 
og målbevidst 
i hele forløbet 

Bryder én gang med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Bryder to gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

 Bryder flere gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Hunden hindres i ratio-
nel adfærd p.g.a. 
koncentrationsproblem. 
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Trusler Ingen trueadfærd Én eller to trussels-
handlinger i en del eller 
hele forløbet 

Mere end to eller 
vedvarende trusler 
i en del af forløbet 

Mange og vedvarende 
kraftige trusler 

Kraftig trueadfærd med 
angreb i første tredjedel 
– eller impulsivt 

Skræk Viser ingen 
flugttendenser 

Én eller to flugt-
handlinger 

Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol 

Flugt eller afbrudt flugt 
efter momentets første 
tredjedel 

Flygter i linens længde i 
momentets første 
tredjedel 

Nysgerrighed Går frem til figuranten, 
når figuranten er 
demaskeret. 
Kommer ikke frem 
   1                    2  

Går frem til figuranten, 
når fører taler til 
figuranten 
 
   1                    2  

Går frem til figuranten 
når fører står ved 
figuranten 
 
   1 x                   2  

Går frem til figuranten, 
når fører er gået halv 
frem mod figuranten 
  
  1                    2  

Går  frem til figuranten 
uden hjælp, evt. med lav 
kropsholdning 
 
   1                    2  

Konflikter Ingen konflikthandlinger Udfører i forløbet én 
konflikthandling 

Udfører i forløbet to 
konflikthandlinger 

Udfører flere 
konflikthandlinger 

Hunden hindres i 
rationel adfærd p.g.a. 
mange eller vedvarende 
konflikthandlinger 

Koncentration Optræder koncentreret 
og målbevidst i hele 
forløbet 

Bryder én gang med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Bryder to gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Bryder flere gange med 
ikke-konfliktudløst 
handling 

Hunden hindres i ratio-
nel adfærd p.g.a. ko-
centrationsproblemer 

Skarp lyd Opmærksom på lyd. 
Aktiv og/eller upåvirket 
 

Reagerer på lyd – 
Genoptager aktivitet på 
samme niveu 

Tilbageværende skræk. 
Genoptager ikke aktvi-
tet på samme niveu. 
Begyndende flugt 

Flugt eller stivner  
(inaktiv – fryser) 
Stigenende skræk 

Vedvarende, kraftig flugt 
og/eller kraftige skræk 
reaktioner 

 
 
 

Testen afbrydes:                                             Bid    Flygter fra pladsen   Kan ikke fortsætte    Anden årsag 

Kommentarer:   

                           

 

UMB-beskrivers underskrift                                                                                                  UMB-beskrivers underskrift 
 

 


