Ønskeprofil for gravhunde
For gravhunde er vedtaget et raceideal - den såkaldte ønskeprofil - der er det målbare udtryk
for racestandardens verbale beskrivelse af gravhundens mentale egenskaber/væsen.
Ønskeprofilen er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Kennelklub og Dansk
Gravhundeklub. Et givet testresultat skal derfor ses i relation til ønskeprofilen.
Vi skal måske først lige komme i tanke om hvad racestandarden sigerr om gravhundes
temperament:

Med venligt væsen, hverken sky eller aggressiv, med ligevægtigt temperament. En
passioneret jagthund, udholdende, med fin næse og arbejdsvillig.
og til slut angives at det er en diskvalificerende fejl hvis den har et meget sky eller aggressivt
væsen .
Bestået eller dumpet? Mentalbeskrivelsen indeholder ikke i sig selv nogen kriterier for bestået
eller dumpet. Mentalbeskrivelsen kan dog afbrydes hvis hunden enten bider en person, eller
den under mentalbeskrivelsen flygter ud af banen
banen og ikke kan bringes til normal afreaktion.
Nogle få racer har udvidet mentalbeskrivelsen med diskvalificerende resultater for udvalgte
momenter. Dette er ikke tilfældet for gravhunden. Det er for nuværende kun på udstillinger
at en gravhund kan få bedømmelsen
ømmelsen disqualified (diskvalificeret) hvis hunden er aggressiv det er vist aldrig set hvis den er meget sky.
Resultatet af mentalbeskrivelsen indføres i et skema, der også viser de mulige udfald for et
moment. For nogle af momenterne beskrives flere elementer.
elementer. For momentet leg er der
således tre elementer, nemlig
a. engagement,
b. greb og
c. træk.
For hver element benyttes et tal mellem 1 - 5 til at vise resultatet. Igen, det er ikke en
konkurrence hvor det gælder om at få flest point, men at komme tæt på ønskeprofilen.
ønskep
For
elementet engagement for momentet leg er der således følgende muligheder:
1.
2.
3.
4.
5.

Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg.
Undviger kontakt - kryber og trækker sig.
Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke.
Tager selvstændigt kontakt
takt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø.

Idealet for en gravhund er at den tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt.
Balanceret . Altså nummer 4.
Ønskeprofilen for en gravhund (uanset hårlag og størrelse) er:

1. Kontakt / Håndtering
a. Kontakt: 4 - Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
b. Håndtering: 4 - Følger med uden besvær.
c. Håndtering: 4 - Lader sig håndtere.
2. Leg
a. Engagement: 4 - Leger aktivt. Starter hurtigt.
b. Greb: 4 - Griber med hele munden, tager fat.
c. Træk: 3 - Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen.
3. Jagt
a. Fart: 4 - Starter og fuldfører med høj fart.
b. Fangst: 3 - Tager ikke byttet, men snuser til byttet.
4. Aktivitet
a. 3 - Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet.
5. Overraskelse
a. Skræk: 2 - Stopper og dukker sig.
b. Trusler/angreb: 3 - Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler.
c. Nysgerrighed: 5 - Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
d. Afreaktion: 1 - Ingen undvigemanøvre.
6. Lyd
a. Skræk: 2 - Stopper og dukker sig.
b. Nysgerrighed: 5 - Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
c. Afreaktion: 1 - Ingen undvigemanøvre.
7. Spøgelser
a. Skræk: 1 - Viser ingen flugttendenser.
b. Trusler/aggressivitet: 2 - En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet.
c. Afreaktion: 5 - Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
8. Skarp lyd
a. 1 - Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol siden uberørt.
Det bliver jo til en masse tal, så en god måde at visualiserer resultatet på er ved at tegne
såkaldte edderkoppediagrammer (radardiagrammer). Nedenfor vises to (gravhunde)
resultater. Den første ligger ganske tæt på ønskeprofilen, og den anden en del fra. Det
mørkegrå område viser ønskeprofilen, mens den røde linje angiver resultatet for den
afprøvede hund. Læg mærke til at nogle af elementerne har to resultater, et for hvert
gennemløb.
Som hovedregel læses diagrammet således: Hvis den røde streg er uden for det grå område
så er hundens reaktion "for meget" for elementet, hvis den er inden i det grå område så er
det "for lidt" og hvis den er sammenfaldende er det "lige tilpas".
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