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SVENSKA KENNELKLUBBEN

Materielbeskrivning
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 
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BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra  
till ökad kunskap om hundars mentalitet. 

Den vänder sig såväl till special- och rasklubbar  
och uppfödare som vill få en bild av mentaliteten hos de 
hundar som ingår i avelsarbetet, som till den enskilda 
hundägare som vill lära sig mer om den egna hundens 

mentala kapacitet. 

Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera 
de individer som utmärker sig positivt och har de 

egenskaper vi vill se hos våra hundar!
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Följande utrustning och materiel ska 
användas vid byggande av bana och 
under beskrivningen
•	 Reservhalsband	i	minst	två	storlekar.

•	 Två	reservkoppel	av	normallängd	-	ca	1.80	
meter.	Ett	tunnare	och	ett	bredare.

•	 Två	 stycken	15	meters	 långlinor	 av	 två	
grovlekar	 att	 användas	 till	 hundar	 som	
inte	bör	eller	kan	prövas	löskopplade.

•	 Tidtagarur	med	möjlighet	till	inställning	
av	pipsignal	att	användas	av	testledaren.

•	 Koner	används	för	att	tydliggöra	platser	
ingående	i	de	olika	momenten	längs	banan.	
Där	hundar	 ska	uppehålla	 sig,	och	 inte	
bara	passera,	används	 lämpligen	stolpar	
avsedda	 för	 uppsättning	 av	 elstängsel.	
Koner	 på	 dessa	 platser	 kan	 komma	 att	
störa	hunden	och	bör	därmed	undvikas.

 

Allmänt

Tidtagarur, inköpt hos Globalsport (www.globalsport.se). 
Det är ett tidtagarur med 3 raders display som  
simultant visar rullande tid, mellantid och tid/varv.

Exempel på kon.
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Moment 1 - Främmande person
Till	 detta	 moment	 behövs	 ingen	 speciell	
utrustning.

Moment 2 - Föremålslek
Till	lekmomentet	används	spengummin;	ett	
vanligt	och	ett	som	är	nedkortat	(avklippt)	
för	de	mindre	raserna.	

Därutöver	 ska	 det	 bland	 utrustningen	
finnas	 tillgång	 till	 några	 andra	 lämp-
liga	 leksaker.	 Dessa	 ska	 användas	 i	 de	
fall	 hundägaren	 glömt	 att	 ta	 med	 sig	
eget	 föremål	 eller	 om	 det	 finns	 risk	 att	
hunden	 kan	 skada	 sig	 på	 eller	 svälja	 det	
föremål	 som	 hundägaren	 tagit	 med	 sig.	

Materiel

Burkarna är inköpta från Fisher Scientific (www.fisherci.se) 

Avkortat spengummi till 
raser av mindre storlek. 
Spengummits längd är  
23 cm. Den nedre av- 
klippta kanten viks upp 
några centimeter.

Moment 3 - Matintresse
På	en	cementplatta	med	måtten	40	x	40	cm	
fastskruvas	locken	till	tre	burkar.	Varje	lock	
fästes	med	en	skruv	och	tillhörande	bricka.	
Burkarna	ska	ha	fyra	stycken	7	mm	hål	bor-
rade	i	botten	-	den	del	som	placeras	uppåt.
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MATERIEL

Moment 4 - Visuell överraskning
Det	visuella	överraskningsmomentet	består	
av	en	figur	 föreställande	en	persons	över-
kropp	-	en	”halvfigur”.	

Figuren	är	 tillverkad	av	en	rödmålad	ply-
woodskiva	med	påmålade	ögon	och	mun.	
Den	röda	färgen	har	färgkod	NCS	S6030-R.

Håret	består	av	ett	stycke	påklistrad	petfäll.	
Figuren	 är	 klädd	 i	 en	 mörkblå	 v-ringad	
t-shirt.

Figuren	fälls	snabbt	upp	med	hjälp	av	spända	
fjädrar	som	frigörs	med	en	elektriskt	styrd	
magnet.
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MATERIEL

Moment 5 - Skrammel
Ljudretningen	består	av	en	elmotorstyrd	ro-
terande	trumma.	Ljudretningen	som	pågår	i	
3	sekunder	styrs	av	en	inbyggd	tidfunktion.	
Inne	i	trumman	finns	hängande	kättingar	
som	slår	emot	uppbyggda	upphöjningar.

Moment 6 - Närmande person

Till momentet används följande utrustning:

•	 Kornblå	 långrock	 i	 storlek	 C	 64	 som	
förlängts	nertill	med	20	cm	(blå	bäver-
nylon).	Rocken	är	av	fabrikatet	Blåkläder,	
artikelnummer	51501800.

•	 Stor	 slokhatt	 av	 filtmaterial.	 Slokhatten	
kan	köpas	från	Eksons	AB	(www.ekson.se)	
artikelnummer	007.

•	 Solglasögon.

•	 Två	koppel	4	meter	långa.	Ett	tunnare	och	
smalare	för	de	mindre	hundarna	och	ett	
grövre	och	bredare	för	de	mer	storvuxna	
raserna.
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MATERIEL

Moment 7 - Underlag 

Plasttak 1 och 2
Underlaget	är	uppbyggt	av	en	formplywood-
skiva	som	i	ursprungligt	skick	har	måtten:	
1200	mm	(bredd)	x	2500	mm	(längd)	x	12	
mm	(tjocklek).	

Skivan	är	avkapad	till	1000	mm	bredd.	På	
mitten	av	skivans	undersida	-	mot	marken	-		
är	en	tvärgående	75	mm	hög	regel	fastsatt.	

Ovanpå	formplywoodskivan	är	fäst	
ett	plasttak	 för	permanent	utom-
husbygge	med	måtten	bredd	1000	
mm	x	längd	3000	mm	x	tjocklek	1	
mm.	Plastskivan	skall	placeras	så	att	
den	ligger	ca	25	cm	utanför	form-
plywoodskivan	vid	kortändarna.

Moment 8 - Skott

Till momentet användes följande utrustning:

•	 Startrevolver	9	mm

•	Hörselskydd
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