Ny rasprofil gällande MH för Bouvier des Flandres
En ny rasprofil gällande MH för Bouvier des Flandres har tagits fram av styrelsen tillsammans med
RAS-gruppen. Under arbetes gång har dialoger även först med uppfödare, medlemmar och
mentalbeskrivare. Syftet med rasprofilen är inte att ställa upp så kallade önskevärden för hur en
bouvier ska agera på MH, utan att försöka sätta en profil utifrån hur rasen kan förväntas agera
med tanke på dess ursprung. Åsikterna om hur en hund ska agera på ett MH är nog helt individuella
men vi har ändå kunnat enas något så när med tanke på rasstandard och vår kännedom om rasen. Vi
har särskilt tänkt på att Bouvieren ska vara en lugn, klok och sansad hund med ett stort mod och
snabba avreaktioner medan exempelvis värdena för jakt och lek kan förväntas vara något lägre.
Nedan presenteras den nya profilen med siffror och förklaringstext. Vidare är även resultatet för
samtliga beskrivna Bouvierer med. För att lättare kunna ställa profilen i relation till andra raser har vi
även inkluderat profilen för rasen Collie. Som exempel kan nämnas att rasprofilen för Collie har högre
värden för kontakt och samarbetsvillighet i jämförelse med Bouvieren som ju är framavlad för att
arbeta självständigt. Bifogat till denna text finns även en ny rasspindel, där önskeprofilen är jämförd
med genomsnittsbouvieren (till skillnad från genomsnittet för samtliga bruksraser som vi tidigare
jämfört mot).
Moment

Rasprofil

Förklaringstext
Genomsnitt för Bouvieren Rasprofil

Collie
1a Kontakt, Hälsning
besvarar kontaktförsök

4
3,8

Tar kontakt själv eller
4

1b Kontakt, Samarbete
engagerad i testledaren
1c Kontakt, Hantering

3
3,3
3
3,3

Följer med men är inte
4
Accepterar hantering
4

2,4

Startar långsamt, blir aktiv,
4
Griper tveksamt eller med
4
Griper, drar emot, men
4

2a Lek 1, Leklust
leker
2b Lek1, Gripande
framtänderna
2c Lek1, Dragkamp
släpper och tar om. Alt. Tuggar

3
3,1
3
2,8
3

3a2 Jakt, förföljande
föremål
3b2 Jakt, gripande
föremålet

2
2,3
2
1,6

Startar, avbryter innan
4
Griper inte, nosar på
5

4 Aktivitet

3

Är uppmärksam och i

huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar 2,8

2

5a Avståndslek, intresse
figuranten utan avbrott.
5b Avståndslek, hot/aggr

Intresserad. Följer
3
Visar inga hotbeteenden
1
Går fram när figuranten är
5
Leker inte, men visar
4
Blir aktiv men avbryter
4

3
2,6
1
1,4

5c Avståndslek, nyfikenhet
aktiv på linjen
5d Avståndslek, leklust
intresse
5e Avståndslek, samarbete

2
2
2
1,7
2
1,6

6a Överraskning, rädsla

2
3

6b Överraskning, hot/aggr

1
1,5

6c Överraskning, nyfiken
föraren gått halva avståndet
6d Överraskning, kvarst. Rädsla
undanmanöver
6e Överraskning, kvarst. Intresse

4
2,7
1
1,8
1
1,6

7a Ljudkänslig, rädsla

2
2,8

7b Ljudkänslig, nyfikenhet
föraren gått halva avståndet

4
3,4

7c Ljudkänslig, kvarst. Rädsla 1
undanmanöver
7d Ljudkänslig, kvart. Intresse

1,5
1

8a Spöken, hot/aggr
3
under längre tid
8b Spöken, kontroll
4
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott 3,7
8c Spöken, rädsla
2
framför eller brevid föraren. Någon
2,6

8d Spöken, nyfikenhet
gått halva avståndet

4
3

Hukar sig och stannar
1
Visar inga hotbeteenden
1
Går fram till overallen när
5
Ingen tempoförändring eller
1
Visar inget intresse
1
Hukar sig och stannar
1
Går fram till skallret när
5

Ingen tempoförändring eller
1
Visar inget intresse
1,5
1

2,2

Visar flera hotbeteenden
2
Kontrollerar och/eller
5
Uppehåller sig i huvudsak
1
avståndsreglering.
Går fram till fig. när föraren
1

8e Spöken, kontakt
figuranten

3
3,5

Besvarar kontakten från
5

9a Lek 2, leklust
leker
9b Lek 2, gripande
framtänderna

3
2,7
3
2,3

Startar långsamt, blir aktiv,
4
Griper tveksamt eller med
4

10. Skott
Snabb kontroll och sedan hel oberörd

1
1,7

Visar ingen berördhet.
1

Sammanfattningsvis stämmer genomsnittet för samtliga beskrivna Bouvierer överens med den nya
rasprofilen på många av momenten. De största skillnaderna idag syns på rädslemomenten, vissa av
nyfikenhetsmomenten samt avreaktionen på overallen. Det kan även vara av vikt att notera att
värdena för lek 2 inte är lika höga som för lek 1. Slutligen ska det tilläggas att andelen beskrivna
hundar jämfört med antalet födda fortfarande är för låg för att kunna dra säkra slutsatser av
statistiken. Exempelvis kan enstaka kullar få stort genomslag på statistiken vissa år. För att kunna ge
en rättvisare bild bör antalet mentalbeskrivna Bouvierer ligga på runt 80% av alla födda. Det handlar
inte bara om att delta för deltagandets och statistikens skull, beskrivningen kan ge bra information
om vad man kan vänta sig i vardagen samt ge tips och råd om hur hunden skall tränas och hanteras
för att få en så enkel tillvara i vardagen som möjligt.

