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Baggrund:  

 
I forbindelse med at Mentalbeskrivelsen nu anvendes i forbindelse med 

avlsrestriktioner er der opstået og erkendt et behov for at definitioner af bid og 

kraftig trueadfærd (angreb) tydeligere defineres og gøres lettere af 
kommunikere. 

 
Efterfølgende om ændringer og afvikling: 
 

 

START OG SLUT: 
 

Testen starter med instruktion af hundefører.  
 Vær opmærksom på at instruktør skal være på plads og  
 At hund og fører kommer til instruktøreren. 

Testen slutter når testleder har sag ”ja tak” efter skud. 

 
BID RAMMER: 

 
 En hund må intet tidspunkt fra testens begyndelse til testens afslutning 

bide i personer eller i testmodellens genstande. 
 Dette gælder under aktivitet, afreaktion mellem momenter, i det hele 

taget indenfor definitionen af testens start og slut. 
 Ved bid afbrydes testen og der sættes kryds i ny rubrik på skemaet (bid) 

 

 
DEFINITION AF BID: 

 
Bid defineres som beskrevet i DKK’s skema til mentalbeskrivelse: 
 

Række 2b nummer 4 : Griber med hele munden, tager fat. 
 Dette er noget vi alle har set og beskrevet mange gange ved bid i sæk.  
 Så nu gælder det i alle andre situationer også. 
 
 
 

DEFINITION AF BRUG AF TÆNDER: 
 

Andre handlinger med involvering af tænder defineres som: 

 
  ”brug af tænder”    

   
Det gælder: gribe, bære, nippe, kontaktbid ect. 

Brug af tænder noteres i bemærkningsfelt på skema. 
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BID LIGNENDE SITUATIONER: 
 

I forbindelse med revir forsvar (spøgelser) skal testen stoppes hvis TL føler sig 
foranlediget ved ”kommando” at afbryde en hund med så kraftig trueadfærd at 

sandsynligheden for at figuranten bliver bidt er overhængende. 
 Slå kryds i ”Kan ikke fortsætte” – Kommentar ” For kraftig trueadfærd overfor spøgelse”. 

 
 

NYE AFKRYDSNINGER PÅ SKEMA: Anvendes når testen afbrydes !!! 
 Bid som defineret.  

 
 Flugt defineres som i model 8 nummer 5. Der skal være tale om flugt. 

Se i øvrigt eksempler i referatet fra kick off. 

 
 Kan ikke fortsætte defineres som at hunden er for påvirket til at 

forsættet (stress, frygt, kraftig trueadfærd) 
 

 Anden årsag – alt som ikke rummes af ovennævnte 
 

 
NYT SKEMA: 

 Teksten under testmodellen 2b – ændres til ”Gribe og bære”. 

 
 Teksten under 2a nummer 5 – ændres til ”Leger meget aktivt. Starter 

hurtig”  
 Under 2a vurderes alene hundes lyst til leg når sækken kastes. 

 

 Teksten under 2b nummer 5 – ændres til ”Griber meget målbevidst, evt 
svær at afbryde”. 

Under 2b vurderes hundens greb i sækken. Ulyst til at aflever sættes i nummer 5. 
Hvis hunden ikke umiddelbart (med fornuftig passificerende adfærd fra TL) aflevere sækken, 
beder vi hundefører – ”kald din hund til dig og tag sækken”. Der fortsættes. 

 
Punktet 2c slettes fra skema: Vi (TL) vil ikke opfordre hunden til at bide i 

genstande, som ikke holdes af HF. Så vi skal ikke mere opfordre hunden til at bide og 

trække. 
 

 Punktet 5b nummer 5 – ændres til ”kraftig trueadfærd med angreb” 
Begge dele skal være opfyldt – angreb skal være direkte mod kedeldragten. 

 

 Punktet 5b nummer 4 – ændres til ” Mange og kraftige vedvarende 
trusler” Der skal være en sammenhængende trueadfærd, det skal være volumen og det skal være i en 

stor del af forløbet. 

 
 Punktet 7b nummer 5 – ændres til ”Kraftig trueadfærd med angreb i 

første 1/3 eller impulsivt” Der skal være en kraftig trueadfærd og der skal være et fremadrette 

angreb mod objektet. Eller det fremadrettede angreb skal komme uden forudgående opbygget advarsel = 
impulsivitet. 
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 Punktet 7b nummer 4 – ændres til ” Mange og kraftige vedvarende 
trusler” Der skal være en sammenhængende trueadfærd, det skal være volumen og det skal være i en 

stor del af forløbet. 
 

 I kommentarfelt udvides ”testen afbrydes” med  4 afkrydsningsrubrikker: 
  – ”bid” – ”flygter fra pladsen” – ”kan ikke fortsætte” – ”anden årsag”.  Anvendelse tidligere beskrevet. 

 

 
 


