Introduktion til mentalbeskrivelse
Mentalitet har enorm indflydelse på hundens trivsel i dagligdagen og på samspillet med
ejeren. Med en mentalbeskrivelse kan hundeejeren se, hvordan hunden vil reagere i visse
situationer og derfor også bruge den som forebyggende redskab.
Opdrætterne fokuserer mest avlen på, at gravhunden skal have de jagtlige, eksteriørmæssige
og fysiske egenskaber. Selvom opdrætterne sikkert altid medtænker temperamentet, er
mentalbeskrivelse et redskab til at støtte sig til.
I en mentalbeskrivelse
ntalbeskrivelse anvender man momenter, der i så høj grad som muligt adskiller
hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede.
Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 måneder gamle. Alle testresultater registreres
på hundeweb (og i DGK for gravhunde),
gravhun
men kun hunde i alderen fra 10--24 måneder indgår i
beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.
Mentalbeskrivelse af en hund tager ca. 45 minutter til 1 time. Ved afslutning af
mentalbeskrivelsen, vil beskriveren gennemgå hundens reaktioner
reaktioner på de enkelte momenter
og svare på spørgsmål.
Hunden bliver testet ved 8 forskellige momenter, som beskrives kort nedenfor:
1. Kontakt / Håndtering
I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker
og besvare denne kontakt.
2. Leg
At aktivere både hund og fører med det formål at beskrive hundens intensitet og måde
at lege og samarbejde på.
3. Jagt
I dette moment beskrives hundens lyst til at løbe efter og fange et lille bytte (hvid klud)
i bevægelse.
4. Aktivitet
At beskrive hundens reaktion i en situation, hvor forventet aktivitet udebliver.
5. Overraskelse
At beskrive hundens evne til at handle i en overraskende situation, hvor den ikke er
engageret i en anden aktivitet.
6. Lyd
At beskrive hundens reaktion med buldrende støj.
7. Spøgelser
At beskrive hundens skræk, trueadfærd og aggressivitet overfor objekter
(menneske/spøgelse), der langsomt nærmer sig.
8. Skarp lyd
At beskrive hundens reaktioner og evne til at fastholde aktivitet under skydning.
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