HUNDPROBLEM

En figur som kan få en hund att känna både osäkerhet och lust att försvara sig.

MENTALTEST
FÖRSTÅ HUNDEN BÄTTRE

Det finns olika anledningar till att mentaltesta
hundar. Många uppfödare har genom åren använt
sig av olika mentaltester/mentalbeskrivningar
som ett komplement till provresultat i sitt avelsarbete, och många enskilda hundägare har efter
testet fått en större förståelse för sin hunds positiva- och negativa beteenden.
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den här artikeln berättar en av BB-gruppens nya medlemmar, Carina Lagerstedt, om den nytta hon har haft av att
låta testa en ung wachteltik.
– Hunden var bara för mycket hemma!
Hon försökte klättra i träd efter ekorrar,
grävde sig långt ner i jorden för att få tag
på mullvadar, hängde och slängde i klängväxter för att ta möss som sprang längs
husväggarna. Hon kunde hålla på hur länge
som helst. När hon var i ettårsåldern beslöt
jag mig för att låta mentaltesta henne för att
få veta vad hennes tokigheter berodde på.
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Domarna beskrev henne som en hund
som gillade när det hände häftiga saker.
Alla som var med vid testet såg att hon njöt
när hon fick ”gå igång” i de olika momenten på testbanan. Hon kunde också bli rejält
arg när hon ville försvara sig, något som
förvånade mig då jag aldrig upplevt det
hemma. Vid moment där hon fick agera på
egen hand var hon inte så modig, men när
jag var nära henne vågade hon ge sig kast
med det mesta.
Vid genomgången fick jag veta att jag
inte alls hade någon tokig hund, utan helt

enkelt bara ”mycket hund” som älskade
att jobba och som det nu var dags att styra
upp för att undvika hennes ”tokigheter”.
I stället måste jag ge henne meningsfulla
uppgifter, hon kommer att kräva att få jobba för att må bra, var domarnas slutord.
Jag berättade att hon var tänkt som
vildsvinshund och vi diskuterade olika
scenarier på vad som skulle kunna hända
och vad jag skulle tänka på vid injagningen. Domarna var helt eniga i att om hon
skulle visa samma arbetssätt och passion
för vildsvin som vid momenten på testbanan skulle hon kunna råka riktigt illa ut. Att
vara modig är inte alltid en fördel förstod
jag när domarna förklarade att tack vare
att hon hade ”liten dådkraft”, det vill säga
litet mod, kunde hon undvika att flyga på
en gris som inte ville gå loss för henne.
Men om jag i ett sådant läge skulle gå
fram och mana på henne skulle risken vara
överhängande att hon skulle gå till attack
när hon kände mitt stöd. Det var något jag
absolut inte ville vara med om!
Som den envisa och nyfikna hundägare
jag är måste jag testa hennes uppträdande
mot vildsvin. Vi åkte till ett hägn där jag
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fick släppa in henne till en stor hane. Det
tog inte många minuter förrän hunden började skälla. Jag smög försiktigt fram och
såg att hon gillade situationen. Hon rörde
sig runt grisen på några meters avstånd
och gjorde skenattacker mot den från olika
håll. Plötsligt fick hon syn på mig, och bara
genom att se mig tog hon flera kliv närmare
grisen och jobbade med ännu större intensitet. Jag backade undan direkt och efter en
stund tystnade hon och kom till mig. Jag
kopplade henne och vi gick därifrån, glad
över det svar jag fått. Hundens agerande
mot vidsvinet stämde väl överens med hennes beteenden på testbanan och domarna
hade haft så rätt i att hon kommer att gå på
när hon känner mitt stöd.
Under de kommande åren fick hunden
jaga mycket och oftast gick vildsvinen loss
för henne. Men i de fall de inte gjorde det
smög jag antingen fram för att med vindens
hjälp få loss grisen, eller så kallade jag in
henne och började om någon annanstans.
För att inte trigga henne mer än nödvändigt var jag alltid noga med att välja mina
skjuttillfällen.
När hon med rätt erfarenheter och dessutom blivit äldre jagade hon faktiskt riktigt
bra. Om jag inte fått se henne på testbanan
och lyssnat till domarnas råd hade livet för
den här hunden kunnat sluta helt annorlunda.
MENTALTEST
BB-gruppens mentaltest går inte ut på att
underkänna eller godkänna individer. Det
ska istället ses som ett värdefullt hjälpme-

del, till exempel för att uppfödare på bästa
sätt ska kunna föra sin avelsverksamhet
framåt men också för alla som tillsammans med oss entusiaster hela tiden vill
lära sig mer om arten hund.
Alla hundar, oavsett ålder, är välkomna.
Eftersom BB-testet är inofficiellt är vi
som dömer inte hänvisade till regelmässiga anvisningar, utan vi kan anpassa situationerna till olika hundars förutsättningar
att ta sig an banans retningssituationer.
Ibland förenklar vi situationer för en oerfaren och något försiktig ung hund. Syftet
med att testa unga hundar är att ägare kan
få goda råd om träning/hantering eller
problemlösning medan hunden fortfarande är påverkbar. Ju tidigare man tar tag i
problem desto större är chansen att man
lyckas lösa dom!
MENTALA EGENSKAPER
Det domarna gör på ett test kan beskrivas
som att lägga ett pussel av hundens mentala egenskaper.
Man delar upp det mentala pusslet i tio
olika bitar, egenskaper. Alla hundar har
samma egenskaper, men olika stor/liten
grad av varje. Pusslet kan därför se helt
olika ut för olika individer - vissa bitar
kanske knappt syns medan andra dominerar hela bilden.
Det är alltid intressant att få se hur en
ung hund som återkommer som vuxen tar
sig an testbanan. Har ett år av mognad och
livserfarenhet ändrat en hunds mentalitet?
Här finns mycket att studera och värdera!
Så, välkommen åter!

INFO!
EXEMPEL PÅ HUR DET KAN
LÅTA EFTER ETT TEST
Vi har sett en pigg och trevlig vorstehtik som
just fyllt ett år. Hon är rejäl i sitt agerande
både vad gäller jakt- och social kamplust. När
något snabbt överraskar henne tar hon till
kraftiga flykter, men hennes nyfikenhet hjälper
henne att snabbt komma över sin rädsla.
Inför spökena ställde hon upp i början och
visade att hon var beredd att försvara sig. Vi
noterade att hon reste ragg och vi hörde också att hon morrade. Men efter ungefär halva
sträckan av figuranternas förflyttning försvann
alla tecken på försvar. Hunden backade
undan och visade i stället beredskap på att
fly. Därför stoppade vi figuranterna och bad
dem ta av sina huvudbonader. Det är deras
ansiktsmasker som framför allt signalerar
hot genom de markerade ögonen. Hunden
konstaterade snabbt att det ”bara var två
människor” vilket gjorde att hon samlade ihop
sig och sprang fram för att hälsa.
Råd från domarna
Din hund har visat att hon fattar många kloka
beslut och att hon samlar ihop sig snabbt
efter en kraftig reaktion. Det tyder på att
hon har goda nerver. Vi ser en stor potential
hos den här tiken för att utvecklas till den
jakthund du önskar. Lusten att jaga har du
fått gratis men lydnaden måste du anstränga
dig för att få på topp! Din hund behöver mer
tid för att mogna och få positiva erfarenheter
av sitt specialarbete och det är aldrig fel att
låta hunden få en tid avsatt för kontrollerad
spårträning. Lydnadsträning är nödvändig för
att kunna kommunicera med en hund som
har så här stor arbetslust. Både spår- och
lydnadsträning kommer att stärka er relation,
vilket både för dig och för din hund kan ha
stor betydelse för ert samarbete. Men också
i en situation där tiken råkar möta något som
skrämmer henne. Hon ska kunna lita på dig
och vilja söka upp dig, istället för att springa
planlöst bort från något hon blivit rädd för. Att
unga hundar inte är så modiga är fullt naturligt och troligen kommer värdet för dådkraft
att öka när din hund blivit vuxen.
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