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Utbildningsplan – testledare från 2019-01-01
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Antagning
Ansökan om lokal utbildning av BPH-testledare görs av auktoriserad BPH-arrangör, som innehar
utbildningsavtal med SKK, till Arbetsgruppen för BPH/SKKs Kommitté för hundars mentalitet senast 4
veckor före utbildningen påbörjas.
Beslut om antagning och igångsättande av lokal utbildning tas utifrån behov av testledare. SKK
eftersträvar en god balans mellan antal BPH-arrangörer, BPH-funktionärer och antal hundar inom
olika regioner. Minimiantalet hundar, som respektive testledare årligen förväntas testleda för
(utifrån uppställda kvalitetssäkringskrav), kontra risken att ha för få testledare för säkerställd tillgång
till BPH-tillfällen beaktas.

Förkunskaper:






God förmåga att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som ledare vid någon
form av prov/aktivitet för hund.
Förmåga att ”läsa” och tolka hundars beteenden samt allmänt hantera hund.
God kunskap om BPH t ex tjänstgjort som BPH-figurant för hundar av olika raser och av olika
storlekar eller på annat sätt erhållit jämförbara kunskaper.
Tillgång till dator och förmåga att kommunicera via dator.
OBS! Testledarens arbetsuppgifter kräver god fysisk rörlighet.

Utbildningens upplägg
Utbildningens genomförande kan variera avseende tid och innehåll beroende på deltagarnas
förkunskaper och deltagarantal men kunskapsmålen ska alltid uppfyllas.
I utbildningen ingår:
 Att via självstudier läsa SKK-dokumenten: Regler för BPH, Utförandebeskrivning med
materielbeskrivning BPH, Beteendedefinitioner BPH, Protokoll för BPH, Nationellt
dopingreglemente för hund och information kring oacceptabelt beteende. I självstudierna
ingår instuderingsfrågor, kunskapskontroller mm via SKKs digitala plattform (pingpong).
 Att via självstudier inhämta kunskap om tillämpliga delar av SKKs organisation samt om det
arbete som bedrivs avseende hundars mentalitet inom SKK och Kommittén för hundars
mentalitet.
 Genomgång av materiel. Uppbyggnad av testbana. Diskussion om momentens placering
beroende på områdets beskaffenhet. Genomgång av BPH-banan, moment för moment,
utifrån perspektivet att testleda förare och hund. Vikten av bra kommunikation mellan
beskrivare och testledare. Rutiner för att undvika kontakt testledare/hund före test. Rutiner
för hantering av godis och BPH-korv för att undvika luktstörningar i moment 1. Ansvars- och
arbetsfördelning mellan funktionärer före, under och efter beskrivningen.
 Praktiska övningar i handledning/utbildning av figurant i moment 6 och moment 8.
 Praktiskt genomföra testledarrollen på ett antal hundar av olika raser med varierande
mentala egenskaper och av olika storlekar. Övningar ska även omfatta hundar som är lite
besvärliga att hantera t.ex. reserverade, rädda, busiga och stökiga.
 Examination
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Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha:
 Kunskap om Regler för BPH, Nationellt dopingreglemente för hund och Oacceptabelt
beteende
 Kunskap om, förståelse för och förmåga att tillämpa Utförandebeskrivning med
materielbeskrivning
 God förmåga att bygga en testbana samt handleda figurant och hundförare
 God förmåga och kunskap att handleda/utbilda figurant i moment 6 Närmande person och
moment 8 Skott
 Kunskap om Beteendedefinitioner BPH
 Kunskap om BPH-protokollets uppbyggnad inklusive Sammanfattande beskrivning
 Kunskap om tillämpliga delar av SKKs organisation och det arbete som bedrivs avseende
hundars mentalitet inom SKK och Kommittén för hundars mentalitet (KHM).

Utbildningens omfattning och genomförande
Utbildningens omfattning styrs av varje enskild deltagares förutsättningar beroende på tidigare
kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet.
Utbildningen genomförs delvis genom självstudier, vilket innebär att deltagaren själv förväntas ta ett
stort ansvar för sin utbildning och utveckling.
Praktiska övningar på olika hundar genomförs vid särskilda utbildningstillfällen och inte under
officiella BPH.
Aspiranten utvärderas kontinuerligt under hela utbildningen.

Utbildningsansvarig
Auktoriserad BPH-beskrivare utsedd av Arbetsgruppen för BPH.

Slutprov och auktorisation
Före praktiskt slutprov kan genomföras görs en teoretisk kunskapskontroll i Pingpong av aspiranten.
Slutprovet genomförs efter godkänd teoretisk kunskapskontroll med praktiskt slutprov i form av
officiell BPH, där aspiranten agerar testledare med stöd av auktoriserad BPH-testledare för minst 3 st
hundar.
Examinatorer utgörs av utbildningsansvarig tillsammans med antingen annan BPH-beskrivare eller
erfaren BPH-testledare utsedda av Arbetsgruppen för BPH.
En av examinatorerna bör vara extern med sin huvudsakliga verksamhet hos annan arrangör.
Videofilm av minst en examinationshund insänds för bedömning till Arbetsgruppen för BPH.

Kursmaterial:
Utförande:
 Regler för BPH
 Utförandebeskrivning med materielbeskrivning BPH
 Instruktionsfilm ”Figurant BPH”
 Instruktionsfilm ”Testledare BPH”
 Instruktionsfilmer ”Närmande person”
o M6F1 Figurantgång
o M6F2 Hälsning liten hund
o M6F2 Hälsning stor hund
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Hundkunskap BPH:
 Beteendedefinitioner BPH
 Protokoll för BPH
 Ev. webbkurser
SKK organisationen:
Information från skk.se gällande:
 SKK-organisationen
 Kommittén för hundars mentalitet, KHM,

Avtal:
Innan utbildningen påbörjas rekommenderas att ett avtal upprättas mellan lokal arrangör och
kursdeltagare enligt KHMs riktlinjer.
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