BORZOI-RINGENS MENTALENKÄT
Borzoi-Ringen har haft sin mentalenkät tillgänglig sedan våren 2010. Vi har nu (nov. 2011) valt att omarbeta den för
att få ett mer rättvisande resultat. Vi har även valt att dra en gräns mellan unghund och vuxen vid tre års ålder.
Det innebär att om du har besvarat enkäten för en hund som var under tre år, så kan du besvara enkäten igen för
samma hund efter att den blivit tre år.
Enkäten är helt anonym, du behöver inte ange hundens namn. Vill du använda samma enkät till flera hundar är ett
tips att använda flera olika (färg)pennor. Kryssa endast ett alternativ per fråga, det som stämmer in på din hund
som mest. Undantag gäller fråga 14 och 15 där du gärna får kryssa fler alternativ.

Hur upplever du din borzoi?
Denna enkät skall endast fyllas i för hundar över 1 års ålder
Sänd in din enkät till Borzoi-Ringen C/O Cajsa Eriksson, Binninge Nyängen, 716 91 FJUGESTA
1. Är din hund:

☐
☐

under 3 år
över 3 år

2. Av vilket kön är din hund?

☐
☐

Tik
Hanhund

3. I vilken vardagsmiljö lever din hund?
☐ Lägenhetsområde/Villaområde/Stadsmiljö med aktiv omgivning.
☐ På landet/Gård/Kennelmiljö med lugnare omgivning.
4. Hur uppträder din hund vid kontakt med nya människor?
Detta gäller vardaglig kontakt med nya människor som tex hälsar på hunden under en promenad - ej hantering som
vid tex utställning.
☐ Tar aktivt kontakt själv eller svarar på kontaktförsök från främmande person när denne sträcker fram hand
och/eller börjar prata med hunden.
☐ Nonchalerar främmande person även om denne gör kontaktförsök, intresseras inte av kontakt med
främmande människor.
☐ Undviker kontakt med främmande människor, drar sig undan förkontaktförsök.
☐ Avvisar kontakt genom t.ex. morrning.

5. Hur uppträder din hund vid hantering?
T.ex. som vid utställning, lätta veterinärbesök t.ex. där hunden känns igenom.
☐ Accepterar hantering och svarar med kontaktbeteenden.
☐ Accepterar hantering, ignorerar personen.
☐ Undviker att bli hanterad genom att dra sig undan/och söker stöd hos ägaren.
☐ Avvisar hantering genom t.ex. morrning.

6. Hur reagerar din hund vid plötsliga och överraskande synintryck?
Hur reagerar din hund på plötsliga synintryck som kan uppfattas som otäcka? T.ex. en cykel ramlar eller en
soptunna blåser omkull osv.
☐ Reagerar inte eller med intresse utan att bli rädd.
☐ Gör en mindre undanmanöver, t.ex. hoppar till, rör sig ett par meter och stannar upp.
☐ Gör en kraftig undanmanöver och vill förflytta sig en längre distans (över 5 meter ca).

7. Hur reagerar din hund vid plötsliga ljud?
Hur reagerar din hund på plötsliga ljud som kan uppfattas som otäcka? T.ex. någon tappar en kastrull eller andra
främmande ljud för hunden (ej skott/smällare)
☐ Reagerar inte eller med intresse utan att bli rädd.
☐ Gör en mindre undanmanöver, t.ex. hoppar till, rör sig ett par meter och stannar upp.
☐ Gör en kraftig undanmanöver och vill förflytta sig en längre distans (över 5 meter ca).

Följdfråga till nr 6 & 7: Hur beter sig hunden när den uppfattat vad som hänt?
☐ Visar enstaka hot beteenden (t.ex. skall/morrningar, reser ragg, kroppsposition).
☐ Visar hot beteenden under längre tid.
☐ Visar hot beteenden under längre tid och/eller något utfall.
☐ Nyfiken/går fram till föremålet självmant.
☐ Ignorerar föremålet.
☐ Blir osäker och tar sig fram med ägarens hjälp (ägaren går fram och visar att det inte är farligt).
☐ Är fortsatt osäker efter att den uppfattat vad det är.
8. Kan din hund avreagera sig?
D.v.s. kan den gå tillbaka till ett tryggt tillstånd och inte känna obehag inför vad som hänt efter det att den
eventuellt blivit rädd?

☐
☐

Ja
Nej

9. Hur upplever du att din hund klarar främmande/nya miljöer?
☐ Trygg, finner sig snabbt till rätta, nyfiken.
☐ Svårt att slappna av, drar i kopplet.
☐ Hjässig, stirrig, panikslagen.
10. Hur reagerar din hund på barn och äldre människor?
☐ Hälsar gärna, nyfiken och glad.
☐ Undviker kontakt, tillåter beröring.
☐ Tillåter inte beröring, morrar alt flyr.
11. Hur fungerar hunden med andra hundar/främmande hundar?
Vid umgänge eller möte på promenad

☐
☐

Hälsar gärna, glad.

☐

Morrar, skäller alt utfall.

Undviker kontakt, osäker.

12. Hur klarar din hund att bli lämnad ensam hemma?
☐ Finner sig snabbt till ro, lugn.
☐ Svårt att finna ro, orolig.
☐ Hjässig, separationsångest, förstör saker.

13. Hur reagerar din hund på potentiella jaktbyten?
Hur reagerar din hund på tex hare, rådjur, katter som rör sig fritt med tanke på rasens ursprung som hetsjakthund?
☐ Inget intresse alls, oberörd.

☐
☐

Intresserad, men lätt att bryta.
Skäller och/eller morrar, blockerad, drar i kopplet.

14. Motsvarar din hund de förväntningar du hade på rasen?
Hur är hunden jämfört med den information du fått genom läsning och/eller uppfödare innan du köpte din hund?
Förklara ev. avvikelser, t.ex. att hunden är mer livlig, gladlynt, hård, aggressiv, orolig etc.
Kryssa gärna fler alternativ
☐ Aggressiv
☐ Social
☐ Lugn
☐ Krävande
☐ Livlig
☐ Orolig
☐ Stressad
☐ Nyfiken
☐ Hård
☐ Motions krävande
☐ Glad
☐ Positiv
☐ Plockig
☐ Arbetsam
☐ Lat
☐ Trygg

15. Vilken typ av aktivering ägnar du dig åt med din hund?
Kryssa gärna fler alternativ

☐
☐

LC
Utställning

☐
☐

Agility
Spår

☐
☐

Lydnad
Familjehund

16. Är din hund rädd för smällare och/eller skott?
☐ Nej
☐ Ja, Skott
☐ Ja, Smällare/Raketer
☐ Ja, Skott och Smällare/Raketer

Tack för att du valt att svara på Borzoi-Ringens Mentalenkät!

☐
☐

Friluftsaktiviteter
Klickerträning

