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Mentalitet och funktion = den goda jakthunden!
Idag är jakthunden både en arbetskamrat och familjemedlem. Den rör sig lika
hemtamt i skog och mark som i hem- och
stadsmiljö. Därför är både mentalitet och
funktion viktiga!
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund,
BPH, är en beskrivning som består av åtta
moment. Hunden får bland annat visa prov
på hur den reagerar när den blir överraskad,
i viss mån hur modig och nyfiken den är,
om den gillar människor och hur den hanterar höga ljud och annorlunda underlag. En
BPH-beskrivning är ett bra komplement till
funktionstester såsom jaktprov av olika slag.

Beskrivningen ger också en bättre kännedom
om mentala egenskaper hos den jakthund som
inte startas på jaktprov.
Resultatet från BPH är en officiell merit som
förs in i SKKs centrala databas. Därmed är det
möjligt för den som är intresserad att studera
såväl beskrivna individer, som avkommegrupper till avelsdjur och raser i sin helhet. Utöver
att detta ger god information till klubbar,
uppfödare och hundägare kan uppgifterna
också användas för utvärdering och forskning.
BPH är ett avelsverktyg. SKKs kommitté för
hundars mentalitet, KHM, lägger stor vikt

vid att klubbar och uppfödare ska kunna
ha praktisk användning av den information
som samlas. När 200 svenskfödda individer
av rasen har BPH-beskrivits gör KHM en
så kallad 200-analys som kommer såväl
special – som rasklubb tillhanda. Utöver en
noggrann genomgång av rasens medelvärden
för respektive egenskapsgrupper redovisas
variationen inom populationen och förslag
på diskussionspunkter ges. Vid 500 beskrivna
individer görs en arvbarhetsanalys i samarbete
med Husdjursgenetiska institutionen vid
Sveriges lantbruksuniversitet.

Att anordna klubb-BPH - en dag för bara din hundras
Det finns idag ett 30-tal BPH-banor landet
runt. Ett bra sätt att komma igång med BPH
är att boka en heldag för den egna klubben
hos en arrangör. På baksidan hittar du både
karta och kontaktuppgifter.
Så här går det till:
• Klubben beslutar om att anordna klubbBPH. Kanske vill man göra det på flera håll
i landet.
• Klubben kontaktar de BPH-arrangörer som
finns närmast de planerade orterna och gör

upp om lämpliga datum och upplägg.
• Klubben annonserar ut arrangemanget. Det
kan vara en bra idé att klubben själv tar emot
hundägarnas anmälningar och vidarebefordrar dessa till arrangören. Då får klubben en
tydlig bild av intresset hos hundägarna och
vet dessutom när anmälningslistan är full.
• En variant är att kombinera en BPH-dag
med andra aktiviteter i klubbens regi, kanske
ett föredrag om mentalitet (på skk.se finns en
förteckning över personer som kan föreläsa

om mentalitet i allmänhet och BPH i synnerhet). Vissa arrangörer kan även erbjuda
en mobil BPH-bana som kan ställas upp och
utnyttjas med andra klubbarrangemang, t ex
utställningar, hägnprov etc.
Se Filmen om BPH
www.skk.se/filmen-om-bph
Mer information om BPH
www.skk.se/bph
Här kan du anmäla till BPH
Anmälan

BPH – en mentalbeskrivning för alla hundar I Svenska Kennelklubben I www.skk.se/bph

