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• Hantering/kontakt: 14 st

• Avståndslek: 10 st

• Alla lika viktiga/helheten: 9 st

• Momenten vi beskriver rädsla i: 5 st

• Lek, skott, spöken: 1 st

Vilket moment anser du vara viktigast?



• Förföljandet: 10 st (2 st påpekar p g a för mycket tekniska fel)

• Nej: 10 st

• Aktivitet: 9 st

• Avståndslek: 1 st

• Leklust/dragkamp: 1 st (ligger direkt efter hanteringen hundens 
socialitet påverkar momentet) 

Är det något moment som inte bidrar till helhetsbilden?



• Förföljandet: 10 st (7 st som MT2017, 2 st med färre trissor och 1 
st avslut med uthållighet)

• Nej: 5 st

• Skott: 4 st (Börja med passivitet)

• Lek/gripande: 5 st (Lägga föremålet istället för kasta, mer 
inbjudande, flytta momentet till efter aktivitetsnivå, beskriva 
gripandet när testledaren håller i föremålet)

• Kvalitetssäkra funktionärerna/utförligare anvisningar: 5 st

• Avståndsleken: 3 st (Mindre hot, röra sig snett ifrån hunden, utan 
cape, likställa/kvalitetssäkra figuranterna)

• Ändra sättet att beskriva/nycklarna: 2 st

• Spökena: 1 st (likbent triangel, för att lätt ändra efter vind)

Finns det något moment du vill ändra och i så fall hur?



• Inget nytt moment: 9 st

• Miljöprov/underlag: 7 st

• Uthållighetsmoment: 2 st

• Ytterligare en passivitet: 2 st

• Ändra nycklarna istället: 2 st

• Nytt kontaktmoment, lek/samarbete föraren, 
MT2017 skrammel, ytterligare en hantering 
efter skotten, hundmöte, ändra skotten 
beskrivas på två rader en med rädsla och en 
med beteendet.

Ifall du fick lägga till ett moment, hur skulle det se ut?



• Ordningsföljden skall kvarstå: 20 st

• Nej: 2 st

• Ändra Overallen och Skramlet: 2 st

Är ordningen på momenten optimal? 

.



Finns det något moment som ofta orsakar tekniskt fel?

• Förföljandet: 19 st (Fastnar och/eller för högt ljud)

• Funktionärer: 4 st (moment utförs ej korrekt avståndslek 
och hantering)

• Hanteringen: 2 st ( 1 st beskrivaren skulle utfört för 
kvalitetssäkring)

• Leken: 1 st (kast mellan misslyckas)

• Gripande: 1 st (svårt att kasta vid snabba hundar)

• Spökena: 1 st (olika terräng påverkar)

• Aktivitetsnivå: 1 st (vind från publik med kända eller 
godis stör hunden)

• Skott: 1 st (tidsintervallen blir felaktiga mellan aktivitet 
och passivitet.



Finns det något moment där det är svårare att beskriva                    
intensiteten så att kryssen hamnar rätt?

• Nej: 10 st

• Spökena: 6 st (kontakttagandet spökena och hot 
aggression)

• Skotten: 4 st (protokollen gör det svårt 2 st)

• Utbildningsfråga/kvalitetssäkring: 4 st (dåligt 
funktionärsarbete)

• Avståndslek: 3 st

• Kontakt/hantering: 2 st (separera avvisande och bitförsök, 
trubbig beskrivarskala)

• Aktivitetsnivå: 1 st (ruta 4:a är för ”stor”)



Övrigt?
• Inga förändringar: 9st (får ej påverka statistik)

• Bättre utbildade funktionärer/kvalitetssäkra: 5 st
(tydligare utförande anvisningar, lathund för 
testledare för samsyn, bättre utbildning av alla 
funktionärer)

• Protokollet: 4 st (tydligare definitioner, pilar upp 
och ner i protokollet, helhetsbedömning, fånga 
upp hot aggression bättre)

• Lekföremålet: 2 st (inför bitstock eller repfläta och 
ta bort ringar eller knutar)


