Stiernhööksgymnasiet
Hanteringsprov 1:
•

Hundägaren och hund tar kontakt med testledaren. Testledaren tar sedan
hunden och går ifrån hundägaren, detta görs för att kontrollera hundens
förmåga att anpassa sig med främmande person. Momentet avslutas med att
testledaren återgår till hundägaren med hunden.

•

Här vill skolan se hur hundens förmåga är att ta kontakt med främmande person.

Hantering 2:
•

Testledaren ska utan hinder kunna kontrollera hundens tänder, öron samt känna
på kroppen. Är hunden id-märkt kontrolleras detta mot stamboken.

•

Här vill skolan se hur hunden anpassar sig till att vara tillgänglig för kontroll av
tänder, öron samt kroppen på hunden.

Hantering 3:
•

Hundföraren tar hunden och går ifrån testledaren och blir anvisad att passera en
grupp människor, (gruppen består av 4-6 personer som för hunden är
främmande). Därefter ska hundföraren med sin hund passera in i gruppen igen
och stanna där med sin hund. En främmande person i gruppen tar kontakt med
hundägaren.

•

Här vill skolan se hur hunden med sin hundförare uppträder i en grupp människor
Bestående av 4 – 6 personer.

Hantering 4:
•

Hundföraren lämnar hunden uppbunden i vägg eller stolpe. Hundföraren går
sedan utom hundens åsyn. Testledaren går sedan förbi hunden på ca 1 meters
avstånd. Hundägaren går tillbaka efter 5 minuter.

•

Här vill vi se hur hunden reagerar när den blir lämnad uppbunden och hur den reagerar
när främmande personer passerar den utan att ägaren är i närheten.

Hantering 5:
•

Hundföraren går med sin hund på en gångväg där hundföraren möter en annan
hundägare med hund. Hundförarens hund ska vara okänd för den mötande
hunden.

•

Här vill vi se hur hunden reagerar vid möte med andra hundar.

Hantering 6:
•

Hundföraren lämnar hunden inne på rummet i boendet och återvänder efter 15
minuter. Hunden ska då inte orsaka olägenhet dvs. skälla, krafsa eller dylikt.
Efter 15 minuter ska en för hunden främmande person gå in i rummet och
koppla den för att ta med den ut till den väntande hundägaren.

•

Här vill skolan se hur hunden reagerar när den lämnas ensam på boendet, samt hur den
reagerar då en främmande person kommer in på rummet. Testen är en säkerhetsåtgärd
som måste fungera i fall att vaktmästare eller annan personal måste in på rummet eller
vid eventuell utrymning av boendet.

För att hunden ska antas till skolan måste hunden vara godkänd i samtliga moment
enligt hanteringsprovet.
Skolan förbehåller sig rätten att ej godkänna hundar som påtagligen visar icke önskvärt
beteende.
Bedömningen vid de enskilda momenten (hanteringsprovet) är godkänd eller icke
godkänd.
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