
Vallanlagstest för Pumi, Puli och Mudi 

Svenska klubben för Ungerska rashundar startade 2013 ett officiellt test av vallningsanlag. Testet             
utförs enligt det regelverk som Beardedcollieklubben har tagit fram. Redovisning sker enligt            
protokoll framtaget för Svkfur. 

Anlagstestet är öppet för Pumi, Puli och Mudi, ägaren skall vara medlem i SvkFur.  

Gällande regler: http://www.sbc-beardedcollie.com/vallning/SBC-Vallanlagsprov_2017-2021.pdf 

HUR GÅR TESTET TILL? 

Testledaren kommer att gå med din hund och testa hur den fungerar med djuren. Testet sker i en                  
mindre inhägnad och Testledaren gör allt för att hjälpa din hund att komma igång. Tips är att låta                  
hunden träffa får någon/några ggr. innan så hjälper det hunden bättre att komma igång.  

Ålder på hunden är från 1 år och uppåt. 

Vad bedömer testledaren? 

Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig             
djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots               
uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0, avbryta och rekommenderas för             
omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken skall bedömas med 5. 

Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t.ex.           
positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom              
osv., för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade               
signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren - det är den naturliga             
förmågan att `kontrollera`en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll               
alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng. 

Mental uthållighet är ett test på hundens "mentala ork" - desss koncentrationsförmåga - klarar              
den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund                   
som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta skall minst bedömas som                 
3. 

Samarbetsvilja/Styrbarhet testas med t.ex. ett `stanna`eller `ligg`-kommando, eller inkallning,         
för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att               
reagera när föraren försöker få ut avståndet t.ex. genom positionering eller blockering. En hund              
med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando              
kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet skall inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan                 
går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska                  
förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken av                    
dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser. 

http://www.sbc-beardedcollie.com/vallning/SBC-Vallanlagsprov_2017-2021.pdf


Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom               
`Samarbetsvilja/Styrbarhet`, där poängen bara skall fungera som en vägledare åt föraren.           
Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras                
i protokollet. 

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och *illasinnade* bett. 
 
 
HUR GÖR MAN FÖR ATT ANMÄLA TILL ETT TEST? 

Dels ordnar Svkfur, se hemsida och Svkfurs Facebook 
Du kan även ta kontakt själv med Testledarna för att deltaga i ett test, läs mer här: “Länk”.  
Kostnad för testet är 300:- som betalas till Svkfurs bankgiro 5112-6001 
 
 
Lista för Godkända Testledare 

Ewa Myrbrink Karlsson Mårtensby  
740 10 Almunge  
Tel 0174 250 10, 0708 8816 87  
ewa@kelpie.it 
www.evallens.se  
 
Karl-Erik Tibblin 
Rådene Bäckagården  
541 93 Skövde  
Tel: 0701168142 
 
Tony Söderlund  
Norromängsvägen 39  
860 13 Stöde  
Tel 070-221 02 57  
pontiacking@hotmail.com 
stodevallgard.wordpress.com 
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