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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för  

hundars mentalitet (KHM) den 4 april 2012 

 

Närvarande: 

Ledamöter: Mats Stenmark, Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist (via telefon), Ken Lundahl, 

Maritha Östlund-Holmsten  

 

Adjungerade: Brith Andersson, Curt Blixt, Åsa Lindholm, Helena Skarp, Ulf Uddman  

 

Anmält förhinder: Katja Grandinsson 

 

Vid protokollet: Helena Rosenberg 

 

 

 

§ 20 Mötets öppnande 

Ordförande Mats Stenmark hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet 

öppnat. 

 

§ 21 Val av justerare 

Ken Lundahl utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 22 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes efter ett par mindre tillägg. 

 

§ 23 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 1/2012, lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 24 Bordlagda ärenden KHM nr 1/2012 

§ 13 Exteriörbeskrivning där beskrivare deltagit med egen hund 

I ärendet förelåg resultatlista avseende exteriörbeskrivning med tre deltagande 

hundar, där två exteriörbeskrivare tjänstgjort. En av beskrivarna har deltagit 

med två egna hundar samtidigt som denna tjänstgjort som beskrivare för den 

tredje.  

 

Beslutade KHM att bordlägga ärendet och begära in en redogörelse från 

aktuell beskrivare visavi de etiska regler och riktlinjer för samtliga kategorier 

av funktionärer som formulerats i dokumentet ”Etisk policy för prov och 

tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”.  

 

I ärendet förelåg SKKs förfrågan till den aktuella beskrivaren samt dennas svarsskrivelse. 

Därutöver förelåg även Svenska Brukshundklubbens, SBK, ”Etiska policy för prov och 

tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”, skrivelse från SBK och yttrande från Svenska 

Briardklubben och de två exteriörbeskrivarna.  

 

KHM diskuterade ärendet ingående och konstaterade att problemets kärnpunkt, etisk policy 

för funktionär, inte har besvarats. KHM konstaterar vidare att frågan består av en praktisk 
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del, verksamheten måste fungera i fält, men också i en etisk del där klubbens policydokument 

är mycket tydligt. KHM beslutade att uppmana SBK att se över verksamhet och dokument 

så att policy och praxis överensstämmer.  

 

KHM beslutade vidare att uppmana SBK att under sina exteriördomarkonferenser informera 

domarna om aktuellt protokoll för exteriörbeskrivning.  

 

§ 25 Resultatrapporter 

I ärendet förelåg rapporter avseende perioden januari-februari, 2012, vilka föredrogs av 

ordförande. 

 

KHM noterade rapporterna och lade dem därefter till handlingarna. 

 

 

§ 26 Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 

a) Arrangörer och banor 

Curt Blixt informerade om att den sjunde BPH-arrangören blir Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever Klubben och att banan kommer att förläggas till Märsta-Sigtuna 

Brukshundklubb. Kontaktuppgifter till samtliga arrangörer tillsammans med 

information om datum för BPH-tillfällen finns utlagt på SKKs och arrangörernas 

webbplatser.   

 

KHM noterade informationen och konstaterade att intresset för BPH är stort och att 

många redan bokat beskrivning av såväl enskilda hundar som hela kullar. 

 

 

b)  BPH-verksamheten, fortsatt utveckling 

Under punkten diskuterade KHM hur BPH-verksamheten ska vidareutvecklas. Viktigt 

är att fokusera på fortsatt hög kvalitet på såväl banor, funktionärer som på 

utbildningen, något som projektgruppen för framtagandet av BPH noga framhållit i 

sina rapporter.  

 

Vidare diskuterades också de fem raser som vid anmälning till BPH prioriteras för 

deltagande; american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, nova scotia duck 

tolling retriever, lagotto romagnolo och shetland sheepdog.  

 

Konstaterade KHM följande: 

 Arrangörer, uppskattningsvis totalt ca 20 st, bör i framtiden finnas fördelade 

över hela Sverige. 

 Arrangörer ska, även fortsättningsvis, kunna vara såväl klubbar inom SKK som 

privata aktörer. 

 En andra utbildningsomgång för beskrivare och testledare ska, enligt beslut i 

KHM 7/2011 § 189 b, redan nu planeras.   

 Stambokföringsavgiften, 100 kr f n, ska användas för att finansiera delar av 

BPH-verksamheten.  

 Beslut om hur länge de s.k. prioraserna ska ha företräde för anmälan tas hösten 

2012. Avgörande kommer bland annat att vara antal deltagande hundar och 

klubbarnas rekommendationer.  
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Beslutade KHM att återuppta frågan under nästa möte för vidare diskussion och för 

att äska medel till utbildning av BPH-funktionärer under 2013.  

 

 

c) Flyttbar bana 

Förelåg önskemål från Västra Kennelklubben, en av BPH-arrangörerna, om tillstånd 

att flytta bana för att kunna erbjuda BPH där aktiviteter med hund pågår. Arrangören 

önskar också godkännande att modifiera materialet till Momentet 7 ”Underlag” som är 

otympligt utformat.  

 

Beslutade KHM att bana för BPH får förflyttas.  Unikt plats-ID ska dock alltid 

användas så att banans lokalisering är känd och kan tas med vid framtida 

utvärderingar. Beslutade KHM vidare att underlaget ”Vippen” får göras om 

materielmässigt men att utseendet och funktionen alltid måste vara detsamma för att 

inte avvika/påverka ur beskrivningssynpunkt.   

 

d) Utbildning/auktorisation av beskrivare 

Curt Blixt redogjorde för de utbildningstillfällen som hittills har hållits på Bjuvs BK 

under två helger i mars. Ett tillfälle återstår då beskrivarna kommer att prövas och 

därefter auktoriseras. Utbildningarna har lett till att vissa justeringar gjorts i protokoll 

och texter.  

 

KHM noterade informationen och tackade KHMs utbildningsgrupp för BPH, Curt 

Blixt, Ken Lundahl och Helena Rosenberg för väl utfört arbete. Ett särskilt varmt tack 

riktades till Ken Lundahl och Bjuvs BK som lagt ett stort engagemang för att allt 

praktisk runt utbildningen, så som provhundar, lokaler och mat fungerat utmärkt! 

 

KHM beslutade därefter att utse Curt Blixt som examinator av beskrivarna. 

Dokument över godkända beskrivare och deras resultat ska skickas till SKK. KHM 

beslutade vidare att godkända BPH-beskrivare ska erhålla SKK-legitimation.   

 

e) Marknadsföring 

Åsa Lindholm och Helena Rosenberg redogjorde för färdigställt informationsmaterial. 

Allt enligt plan är skrivet, stora delar publicerade och visst material sammanställs f n 

av SKKs Marknadsavdelning.   

 

KHM konstaterade nöjt att mycket material/information kring BPH tagits fram på 

kort tid och tackade samtliga inblandade för deras insatser.  

 

 

f) Anmälan om beskrivningstillfällen BPH 

Förelåg anmälan från följande arrangörer: 

- Timrå Brukshundklubb, Timrå 

 

Förelåg också anmälan om ändring av datum från Svenska Terrierklubben, Bjuv.  

 

KHM beslutade att godkänna anmälan och ändring och att samtidigt uppmana 

arrangörerna att redovisa tillfällena på sina webbplatser. Länkar till respektive 

arrangörs datum för beskrivningar finns även på www.skk.se. 

 

http://www.skk.se/
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g) Regelverk BPH 

I ärendet förelåg utdrag ur ”Allmänna regler, punkt 6. Hinder för deltagande i 

utställning, prov och tävlingar. Mentalitet”. Där framgår att ”Hund som vid tre (3) 

tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte 

rätt att delta”.  

 

Konstaterade KHM att möjlighet till deltagande på mentalbeskrivning, ex BPH, 

ändå ev. kan ske. Dispens får prövas från fall till fall efter ansökan från hundägaren.  

Beslutade KHM vidare att uppdra till Brith Andersson att tillsammans med Kjell 

Svensson, chef för SKKs tävlingsavdelning, utreda möjligheten att, i det brev som 

tillsändes hundägaren efter två Disqualified eller 0 pris, informera om BPH.  

 

I ärendet förelåg även utdrag ur ”Särskilda regler, punkt 24. Genomförd BPH.” Där 

står följande; ”Med genomförd BPH menas att samtliga moment genomförts med 

kryss i samtliga aktuella rutor”.  

 

KHM beslutade att inga skillnader avseende ”genomförd BPH” ska föreligga oavsett 

om hunden anmälts till BPH med eller utan skott. Skott är ett valfritt tilläggsmoment 

och en hund tilldelas ”genomförd BPH” oavsett om: 

- hunden anmälts till BPH utan skott 

- hunden anmälts till BPH med skott och endast ett skott avlossas för hunden alt. 

skott avstås  

i de fall hunden för övrigt har kryss i samtliga aktuella rutor.  

 

 

h) Återträff för beskrivare 2012 

I ärendet förelåg diskussionsunderlag framtaget av Curt Blixt och Helena Rosenberg 

avseende återträff för beskrivare senhösten 2012. Underlaget föreslår att samtliga 

beskrivare ska samlas för bland annat utvärdering av första BPH-säsongen och 

kvalitetssäkring.  

 

Beslutade KHM att återträff ska hållas den 24 november och att samtliga beskrivare 

ska kallas snarast. Beslutade KHM vidare att 

till mötet den 22 maj: 

- uppdra till Curt Blixt och Helena Rosenberg att ta fram ett förslag på program 

för återträffen 

- uppdra till Cilla Hamfelt, Curt Blixt och Helena Rosenberg att ta fram ett förslag 

på plattform som möjliggör kvalitetssäkring av beskrivare. Genom 

plattformen ska möjlighet finnas till forum och studier av gemensamma 

filmsekvenser mm 

            

            till mötet den 22 augusti: 

- uppdra till Ken Lundahl, Maritha Östlund Holmsten och Curt Blixt att gå 

igenom och ta fram förslag på krav för auktorisation, återauktorisation mm av 

BPH-beskrivare/testledare.  

 

 

i) Fördjupad genomgång 
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KHM har tillfrågat SKKs Avelskommitté och Uppfödar- och 

kennelkonsulentkommitté, UKK, om vilka konsekvenser registrering av BPH-

protokollets ”fördjupade genomgång” kan få för registrering av valpkull och 

annonsering på Köpahund.se, men också ur ett mer allmänt perspektiv då SKK får 

vetskapen om enskilda hundars mentalitet. Helena Rosenberg och Åsa Lindholm 

redogjorde för de diskussioner som förts inom respektive kommitté.  

 

KHM beslutade att: 

- SKK ska registrera information i de fall fördjupad genomgång har hållits och 

orsaken till det, dvs överdrivna rädslereaktioner eller stor aggressivitet. 

- konsekvenserna av registreringen ska utredas. 

 

Noterade KHM att UKK inte avser att vidta några åtgärder gällande valphänvisning 

via SKKs sajt Köpa Hund. Istället åberopas uppfödaransvar och SKKs grundregler. 

 

 

§ 27 Delegeringsordning 

Förelåg av SKK/Centralstyrelse slutgiltigt formulerad och fastställd delegeringsordning för 

KHM. Tillägg har gjorts bl a angående KHMs ansvar gällande regelverk för provregler. 

 

Noterade KHM informationen.  

 

§ 28 Nyhetsbrev till funktionärer, förtroendevalda och medlemmar 

Under punkten diskuterade KHM behovet av nyhetsbrev till funktionärer, förtroendevalda och 

medlemmar inom kommitténs ansvarsområde.  

 

Beslutade KHM att uppdra till Åsa Lindholm att skicka de referat som skrivs efter varje 

möte till SKKs Marknadsavdelning. Valda delar kan då publiceras på SKKs webbplats.  

  

 

 

§ 29 Information 

a) Ordförande 

- - - 

 

b) Ledamöterna  

Ken Lundahl informerade om att han föreläst för Nordskånska Kennelklubben om 

BPH.  

 

Liz-Beth Liljequist informerade om Västra Kennelklubbens årliga avelskonferens för 

uppfödare. Ämnet detta år var bland annat Beteende- och personlighetsbeskrivning 

hund, BPH, Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, och arbetet inom de 

rasspecifika avelsstrategierna, RAS.  

 

Maritha Östlund-Holmsten rapporterade från Svenska Brukshundklubbens 

domarkonferens för Mentaltest, MT.  

 

c) VD 

Ulf Uddman informerade om kommittén Hunden i centrum, Hic, och den kampanj 

som kommittén ska starta kring hundar och hundägande.  
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Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har tagit fram statistik bland annat om 

olyckor med hund. Statistiken har tagits upp i media med olika vinklingar. 

 

Inom såväl Norge som Danmark ska utredningar göras kring den förbudslagstiftning 

som avser vissa raser.   

 

Ulf Uddman informerade vidare om att en underhandsförfrågan inkommit från Polisen 

och Försvarsmakten angående SKKs intresse av att delta i en framtida 

samverkansgrupp avseende tjänstehundsavel.  

 

Efter lång diskussion kring för- och nackdelar beslutade KHM att föreslå SKK/CS att 

vid en formell förfrågan ställa sig positiva till SKKs deltagande i gruppen.  

 

d) Sekreteraren 

Helena Rosenberg informerade om temautbildningen för avelsfunktionärer, ”Allt du 

vill veta om hundars mentalitet”, som kommer att genomföras den 21-22 april 2012. 

Representant från KHM kommer att vara Maritha Östlund.  

 

e) Adjungerade 

- -  

 

§ 30 Information om oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en sammanställning t.o.m. mars 2012. Under punkten förelåg 

även en förfrågan från Svenska Brukshundklubbens Utskott för Avel & Hälsa. 

 

KHM noterade informationen och uppdrog till Brith Andersson att besvara SBKs förfrågan.  

 

 

§ 31 Offertförslag. Tjänstehundar inom vård, skola och omsorg 

I ärendet förelåg ett offertförslag avseende framtagande av standard för tjänstehundar inom 

vård, skola och omsorg. Syftet med en svensk standard för arbetande hundekipage är enligt 

offertförslaget ”att säkerställa en legitimitet samt få till en säker implementering i aktuell 

verksamhet. En standard är även ett stöd vid upphandling av dessa tjänster”. SKK, 

tillsammans med Swedish Standard Institute, SIS, önskar att via anslag från Allmänna 

arvsfonden leda uppdraget.  

 

KHM beslutade att ge sitt stöd för projektet med de förutsättningar som angivits.  

 

 

§ 32 Protokoll 

För kännedom förelåg SKK/CS protokoll 1/12. 

 

KHM noterade protokollet. 

 

§ 33 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 

a) SKK/CS 1/2012, 2012-02-08—09 § 11. Protokoll SKK/KHM nr 7/2011. 

SKK/CS uppdrar till KHMs ordförande, Mats Stenmark, att, tillsammans med Prov- 

och tävlingskommittén, PtK, och Jakthundskommittén, JhK, ta fram ett 

remissunderlag avseende ny dressyrpolicy för utskick till läns- och specialklubbar.   



 

7 (8) 

 

Noterade KHM att Mats Stenmark avser att kontakta de två övriga kommittéernas 

ordförande.  

 

b) SKK/PtK 1/2012, 2012-02-22 § 124d. Anvisningar bidragsberättigad konferens 

för provdomare 

Prov- och tävlingskommittén, PtK, avser, i syfte att underlätta för klubbar i deras 

planering och genomförande av domarkonferenser, att ta fram likartade riktlinjer som 

finns för konferenser för exteriördomare. Arbetet ska göras i samarbete med 

Jakthundskommittén, JhK, och KHM. PtK efterfrågar därmed kontakperson. 

 

KHM beslutade att utse Liz-Beth Liljequist som kontaktperson. 

 

  

§ 34 Kopia för kännedom 

a) Artikel Hundsport, BPH – Mentalbeskriv din hund. Text och foto: Åsa Lindholm 

 

Uttryckte KHM uppskattning över artikeln som både är välskriven och informativ. Artikeln 

har fått stort utrymme med bra upplägg i Hundsport.  

 

b) Regeringsbeslut: Förlängning av en försöksverksamhet med service- och signalhundar. Bilaga 

”riktlinjer för genomförande av försöksverksamhet med service- och signalhundar” 

 

c) Protokoll. Försöksverksamhet Service- och Signalhundar. Styrgruppsmöte nr 13  

 

d) Specialnummer Colliebladet, mentalindex 

 

Uttryckte KHM uppskattning över rasklubbens arbete och ambition angående projektet, 

dess dokumentation och information till medlemmarna. Tidningen är ett gott exempel då såväl 

förståelse som insyn är viktigt när nya verktyg ska införas i hundaveln.  

 

e) Preliminary analysis of an adjective-based dog personality questionnaire developed to 

measure some aspects of personality in the domestic dog (Canis familiaris) Erika Mirkó, 

Enikö, Kubinyi, Márta Gácsi, Ádám Miklósi 

 

f) Artikelkommentarer (ang. punkt 16e) från Staffan Thorman 

 

g) Artikel ur Svensk Jakt Nyheter, ”Mentaltest på frammarsch”. 
Under punkten lyftes diskussion kring SBKs Mentaltest, MT, och vilka raser som tillåts delta.  

 

Beslutade KHM att ta upp frågeställningen för diskussion vid kommande möte, maj 2012. 

Uppdrog KHM till Brith Andersson att ta fram underlag inför diskussionen.  
 

§ 35 MH kontra BPH 

I ärendet förelåg en skrivelse från Curt Blixt avseende vilka rekommendationer som bör ges 

vid förfrågan från klubbar/medlemmar om val mellan Mentalbeskrivning hund, MH, och 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Skrivelsen lyfter också frågan om vilka 

krav som ska finnas för tävling inom SBKs regi. I dagsläget krävs ”känd mental status” för 

deltagande på bruksprov. Under punkten diskuterades också om ”känd mental status” och 

”genomförd BPH” kan jämställas för registrering av valpkull för ras inom SBK. 
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Konstaterade KHM att ett gemensatt synsätt borde finnas inom SKK och SBK. Beslutade 

därefter KHM att uppdra till Maritha Östlund att efterfråga SBKs syn på ovanstående 

frågeställningar. Beslutade KHM vidare att ta upp frågan igen vid kommande möte.  

 

 

§ 36 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 

och/eller i Hundsport Funktionär 

 

KHM beslutade att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat. Avseende punkter för publicering på SKKs webbplats hänvisas till Åsa Lindholms 

referat. Se § 28 detta protokoll.  

  

 

 

§ 37 Nästa möte 

22 maj 2012 med start 10:15. 

 

 

§ 38 Mötet avslutas 
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade därefter 

mötet. 

 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helena Rosenberg 

 

Justeras: 

 

 

 

Mats Stenmark Ken Lundahl 

Ordförande  Justerare 


