
Mentalbeskrivna riesen
Efter sammanställningen av de inskickade protokollskopior 
som kommit mig tillhanda för åren 2003-2006, har jag uppmärksammat
följande. Totalt antal hundar för denna statistik är 426 st.

Moment Antal
1c Kontakt Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker 

Hantering stöd hos föraren
200 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

2c Lek 1 65 Griper inte
Gripande o dragkamp Griper direkt m hela munnen o drar emot tills tl släpper. Rycker alt. ruskar 

även under passivitet

3a Förföljande 91 Startar inte. Startar men avbryter
"lilla bytet" Startar m hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. Startar direkt m hög fart. 

Springer förbi bytet . Kan vända

3b Gripande 92 Nonchalerar föremålet. Alt. Springer inte fram
68 Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 Aktivitet Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt 
aktiviteter under momentet. Alt. Oro under hela momentet

142 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

5b Avståndslek Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden 
Hot/agg. under mom. första och andra del

5c Avståndslek 118 Går ej fram till figuranten
Nyfikenhet 158 Går fram till figuranten utan hjälp

6b Överraskning Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker 
Hot/agg. som kan avslutas med bett

153 Visar inga hotbeteenden

6c Överraskning 68 Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. Går inte fram
Nyfikenhet 88 Går fram till overallen utan hjälp

6d Överraskning Båge el tempoväxl. Vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort
Kvarstående rädsla mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

262 Ingen tempoförändring eller undanmanöver

7b Ljudkänslighet 19 Går inte fram
Nyfikenhet 244 Går fram till skramlet utan hjälp

8a Spöken 30 Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker
Hot/Agg. 75 Visar inga hotbeteenden

8d Spöken 104 Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt går inte fram i tid
Nyfikenhet 100 Går fram till fig. utan hjälp

8e Spöken 24 Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram i tid
Kontakt med fig. 232 Tar själv kontakt med figuranten

9b Lek 2 44 Griper inte
Gripande 165 Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten

10 Skott Avbryter lek el passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat.
Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. 
Alt. Föraren avstår skott

274 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
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