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La om leksehjelpen

Tariffkrangel

Storevarden skole måtte opprette stillinger
med kun en halvtimes arbeidstid til dagen,
etter at politikerne vedtok å skille leksetiden
og SFOen.

Norsk Transportarbeiderforbund ønsker å
opprette tariffavtale i Risavika. Uaktuelt,
svarer Risavika Terminal.
SIDE 4

SIDE 6

Tester hundehjerner

Akira vurderes etter hvordan hun leker med matmor Bodil Valheim Malmin. I helga ble Rottweileren og 15 andre hunder testet i MH, Mental beskrivelse hund.
(Foto: Anne Buckle)

– Hunder er like forskjellige som mennesker. Man må
møte dem med åpenhet og respekt, sier MH-dommer

Eric Gregory Sandvold. 16 hunder ble mentalt testet i
Ølbergskogen i helga.
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Sjekker hundenes menta

Rottweileren Akira leker med mamma Bodil Valheim Malmin for å få testet sin mentale helse. (Foto: Anne Buckle)

Mens rottweileren Akira
leker med matmor Bodil
Valheim Malmin vurderer
dommer Eric Gregory
Sandvold psyken hennes.
Anne Buckle
anne@solabladet.no

Ølbergskogen bader i vårsolen,
og på parkeringsplassen står stasjonsvognene på rekke og rad.
Bakdørene er åpnet for å gi luft
til hundene som står i burene sine.
Det er dag to av MH: - Mental beskrivelse hund. 16 hunders
mentale tilstand skal testes, og
det er Akira sin tur.
– Hundene kan ikke gjøre feil,
det er menneskene som gjør feil,

sier Sandvold.
Hans jobb er å observere Akiras reaksjoner på ti nøye planlagte
poster. Eier Bodil Valheim Malmins jobb er å gjøre akkurat det
hun får beskjed om.

– Jeg møtte en
gang en Fransk
Bulldog som hadde en
personlighet som kunne
banke opp en Rottweiler.

Eric Gregory Sandvold

Tester med lek

Testen begynner. Godt og vel ti
mennesker, «flokken», står stilt

opp på rekke og rad.
– Noen hunder kan telle. Du
ser de tar en pause for hver person
i flokken, sier Sandvold.
Foran seg har Akira en 45 minutters lang test med ti ulike poster. Men for henne kjennes det
nok for det meste som en lek, og
hun slentrer rolig forbi flokken.
– MH er en standardisert test
som brukes i avl av rasehunder.
Hensikten er å se hvordan hundene oppfører seg og hvordan de
har det, sier Sandvold.
Etter kontakten med flokken
skal Akira leke med eieren sin og
en figurant. Senere kommer det
litt skumlere poster.

– Kjenner oss

– Hundene kjenner oss like godt
som vi kjenner dem. Den eneste
jobben en hund har er å lære ei-

eren sin å kjenne. I denne testen
kan eieren bli kjent med hunden
sin, og få kunnskap om hva en kan
jobbe videre med. Den avslører
fort om hunden har problemer,
sier Sandvold.
Men testen er i utgangspunktet laget for å få sammenliknbare
resultater om hunderaser. Ingen
er like, ikke engang innenfor søskenflokken.
– Har du søsken? Er du lik
dem? Spør Sandvold.
Derfor prøver de å teste alle
søsknene i et kull for å kunne sammenlikne og trekke konklusjoner.
Noe som ikke høres så lett ut.
– Er det noe jeg har lært i min
lange tid med hunder, så er det
at det ikke nytter å forutse hvordan de reagerer på testen. Jeg må
bare være åpen og nysgjerrig, sier
Sandvold.

Forelsket

Akira løper stolt etter en fille som
piler bortover gresset. Her testes
jaktinstinktet.
– Hva har du lært om hunder?
- Hunder har et like rikt følelsesliv
som oss, de er individbaserte og
har små eller store personligheter. Jeg møtte en gang en Fransk
Bulldog som hadde en personlighet som kunne banke opp en
Rottweiler, sier han og forteller
at mennesker må gi for å få fra
hunder.
– Det handler om gjensidig respekt, sier han og innrømmer at
han liker noen bedre enn andre.
– Noen hunder treffer meg.
Og ja, jeg blir forelsket.
Så forsvinner Sandvold og
Akira innover i Ølberskogen.
Det skal testes mer.

ale helse

SOLABLADET – t i r s d a g 2 3 . a p r i l 2 0 1 3 •

Tester hundementaliteten
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Her er momentene hunden må
gjennom.

1. Kontaktvillighet

Beskriver hundens evne til å ta kontakt og besvare kontakt fra ukjente
mennesker. Tester hilsing, samarbeid og håndtering.

2. Lek

Beskriver hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand.
Videre å beskrive om hunden vil
ha drakamp med testleder. Tester
lekelyst, griping og drakamp.

3. Jakt

Beskriver hundens lyst til å forfølge en bevegelig gjenstand og gripe
denne. Foregår ved at en fille trekkes
i en snor i sikk-sakk over en bred
sti eller lignende. Tester forfølgelse
og griping.

Wienerpølser
Gilde, 520 g, 38,27/kg.
Ordinærpris: 42,80
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90

4. Aktivitetsnivå

Findus fisk

Beskriver hundens reaksjoner i en
situasjon hvor forventet aktivitet
uteblir. Testes ved at fører stiller
seg opp med hunden ti meter fra
testleder, beskrivere og tilskuere i
tre minutter.

Gjelder kun utvalgte
varianter.
Findus, 3 x 200-1000 g,
32,80-110,44/kg.
Pris ved kjøp av én:
19,90-72,90/stk

5. Avstandslek

Ta tre og betal for to

Beskriver hundens evne til aktivitet/
samarbeid med en fremmed person
på avstand fra fører. Testes ved om
hunden går etter en figurant som
er 40 meter fra hunden. Tester interesse for figuranten, trussel/aggresjon, nysgjerrighet, lekelyst og
samarbeid.

- vi spanderer den rimeligste!

Pizza Originale
Gjelder kun disse varene.
3 x 310 g, Capricciosa/
Pepperoni, 65,59-67,74/kg.
Pris ved kjøp av én:
30,50-31,50/stk

6. Overraskelse

Tester hundens evne til handling i en
overraskende situasjon hvor den ikke
er engasjert i annen handling. Testes ved at hund og fører går i vanlig
gange på en sti eller liknende. Overraskelsen består i at en kjeledress
på størrelse med en mann spretter/
trekkes opp tre meter foran hunden.

7. Lydfølsomhet

Beskriver hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende lyd. Omtales gjerne som «skrammelet» fordi
man bruker kjetting og kjelelokk
som dras over en bølgeblekkplate
slik at det gir en ujevn og relativt
høy lyd i cirka tre sekunder.

8. Spøkelser

MH
• Mentalbeskrivelse Hund (MH) er en testform som brukes for
å danne et bra bilde av hunders mentalitet.
• Det er ingen test der hunden blir godkjent eller ikke godkjent,
men en beskrivelse som protokollføres og eier får kopi av
protokollen etter gjennomført test.
• MH beskriver de atferder som forskning har vist at er mest/
sterkest arvbare.
• Under testen går hund og eier gjennom en bane med ulike
moment der disse atferder dokumenteres.
• Den som beskriver hunden kalles dommer. En mentaldommer har lang utdannelse bak seg som består av både praktiske
og teoretiske prøver og dommeren må tidligere ha praktisert
som både figurant og testleder.
Kilde: nbfk.no

Beskriver hundens reaksjon overfor
truende bevegelige objekter som
langsomt nærmer seg. Testes ved at
to figuranter utkledd som spøkelser
kommer frem fra et skjul 25 meter
foran hunden og inn i revirgrensen
til hunden. Tester trussel/aggresjon,
kontroll og redsel.

9. Lek

Samme som i punkt 2, men ser om
hunden har endret oppførsel siden
første gang.

Ta tre og betal for to
- vi spanderer den rimeligste!

SJEKK
PRISEN!

Blåbær i kurv
125 g, 103,20/kg
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10. Skudd

Beskriver hundens reaksjon i forbindelse med skuddløsning. Føreren
fortsetter leken med hunden og fire
skudd fyres av.

Kilder: Eric Gregory Sandvold og
nbfk.no.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan
være utsolgt. Kun for private husholdninger.
Prisene gjelder 22.04-28.04. 2013.

