Filma din hund för egenskapsbeskrivning
Working Kelpie klubben arrangerar i regel två egenskapsbeskrivningar per år och samtliga
unghundar som är minst 12 månader gamla bjuds in. Detta sker ett vanligt år men i år har vi
Corona att ha hänsyn till så nu provar vi något nytt.
Vi tar nu egenskapsbeskrivningen hem till dig, eller rättare sagt får du skicka in en film på när din
hund vallar, så beskriver vi din hund hunds vallningsegenskaper via filmen. Ta chansen när ni har en
lokal sammankomst då kan ni hjälpas åt att filma.
Hur gör man då:
Ta hjälp av en vän som filmar, vi vill se samspelet mellan dig och din hund.
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Hunden ska vara minst 12 månader gammal.
Tala om hundens namn och reg. nummer samt ditt namn på filmen, så vi vet vilka ni är .
Filma när ni vallar, på öppen yta eller i en stor fålla minst 25 x 25 m.
Valla på minst 5 djur (nöt, får eller gris) och använd minst 3 djur till att ställa i en liten fålla
bredvid som ”drag”.
Filmen ska vara ca 15 min lång, inte redigerad (inte klippt) och innehålla naturligt ljud (dina
eventuella kommandon).
Vi vill se hur hunden balanserar flocken – du går först sedan vallningsdjuren och sist hunden.
Använd så några kommandon som möjligt i alla momenten.
Vi vill också se hur du och hunden föser djuren före dig – du och hunden ”puttar” djuren
framför er så rakt som möjligt.
Gå före flocken och gå i ”åttor” så hunden hanterar djuren själv (använd inga kommandon
mer än ditt ”börja valla” kommando)
För att vi ska få se samtliga egenskaper vill vi att du skapar ett ”drag”, ställ några djur i den
lilla fållan intill den stora hagen som ni använder att valla i. De djur du vallar dras då till de
djur som står i den lilla fållan och vi ser då vallningsegenskaperna tydligare.
Släpp även ”ner” fåren till de får som står i den lilla fållan och ta med hunden in emellan och
tryck de får som är utanför fållan bort från fållan. Vi vill se hur hunden hanterar det draget
och hur hunden berättar för fåren att de måste gå bort från de andra.

Skicka sedan filmen på ett USB minne eller skicka den via sprend.se (ett webbaserat sätt att skicka
stora filer) till Maria Nyberg, Norra Järvstavägen 29, 804 29 Gävle maria.nyberg@vxa.se
Filmen kommer att beskrivas av beskrivargruppen Malena Asplund-Klasson, Maria Nyberg, Bitte
Haag, Susanne Weibull, Catarina Ottosson och David Williams. Efter beskrivningen får du
beskrivningsprotokollet och ett diplom med posten.
Har du några frågor, skicka det till Maria Nyberg maria.nyberg@vxa.se
Hoppas att detta gör det lättare för dig som vill beskriva din hund men inte har kunnat åka till
beskrivningen förut. Vi ser fram emot att få beskriva just din hund.
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