Anvisningar för läsning av MH-diagram
Diagrammen är sk "spindeldiagram". Varje axel motsvarar ett MH-moment. Momenten
är omgrupperade för att så långt möjligt höra samman i "reaktionsgrupper" som speglar
grundläggande beteenden hos hunden.
Den gröna ring som syns i mitten av diagrammen är en "baslinje" som motsvarar
rasmedelvärdet vid redovisning av enskilda hundar eller avkommegrupper. I diagram för en
hel ras motsvarar ringen i stället medelvärdet för samtliga brukshundraser. Den oregelbundna
blå figur som är inritad visar hundens, avkommegruppens eller rasens AVVIKELSE från det
medelvärde som den gröna ringen representerar. I exempelvis momentet KONTAKT-hälsning
är rasmedelvärdet för schäfer 3.8. För en hund som vid beskrivningen fått värdet 5 i momentet
är då AVVIKELSEN 5-3.8 = 1.2. Det är detta värde som då avsätts på spindelaxeln för
Moment 1a.Värdet 5 är högre än 3.8 så avvikelsen blir POSITIV. Skillnaden 1.2 avsätts
därför utåt från den gröna ringen. Vid avvikelser under medelvärdet blir skillnaderna
NEGATIVA och avsätts inåt från den gröna cirkeln.
Spindeldiagrammets axlar har längderna 1, 2 och 3 för respektive Ras, Avkommegrupp
och Hund, räknat från den gröna cirkeln. I centrum är värdena därför -1, -2 och -3 och INTE
0. Noll i avvikelse är den gröna cirkeln själv, dvs det medelvärde som används för
jämförelserna.
En hund vars avvikelse från medelvärdet i ett moment är lika med 0 har ju samma värde
för momentet som jämförelsemedelvärdet för rasen eller hela brukshundgruppen. Värdet
avsätts därför på den punkt på axeln som ligger direkt på den gröna cirkeln.
SIFFRORNA vid axlarnas ytterändar anger längden på axlarna räknat från den gröna
cirkeln. De siffror som visas utanför i mellanrummet mellan de båda större cirklarna anger
MH-momentet. I rutan till höger finns beskrivningen av vad varje moment avser.
I textrutorna under spindeldiagrammet återges MH-protokollets text för det
beskrivningsvärde en enskild hund fått. Motsvarande beskrivningar kan inte ges helt korrekt
för avkommegrupper eller ras beroende av att de beskrivningsvärden som då räknas fram för
varje moment är ett medelvärde för flera hundar. Sådana medelvärden blir sällan hela tal i
MH-skalan som går från 1 - 5. Det finns då inga protokollsbeskrivningar som exakt motsvarar
olika decimaltal mellan heltalen, exempelvis 3,4. I Diagrammen återges då texten för det
heltalsvärde som ligger närmast, dvs om det faktiska värdet är 3,4 så återges texten för
beskrivningsvärdet 3 och vid 3,5 eller högre upp till 4 så återges texten för värdet 4 i
momentet osv.
Värden efter "/" för varje moment anger jämförelsemedelvärde för det aktuella
diagrammet.
Provålder avser hundens ålder i dagar vid MH-provets genomförande. En bock i rutorna
för föräldrar, syskon eller avkomma visar om någon hund i de grupperna är MH-testade.
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