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BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra  
till ökad kunskap om hundars vardagsbeteende. 

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 beteende. 

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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Allmänna regler för utställningar, 
prov, tävlingar och beskrivningar

anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och  
verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar.

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. Eventuella ändringar  
som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).

Plats för eventuell annons

Nedanstående regler gäller för officiella 
(stambokförda) utställningar, prov, täv-
lingar och beskrivningar samt i tillämpliga 
delar även vid inofficiella (icke stambok-
förda) arrangemang som anordnas inom 
SKK-organisationen.
Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs 
stadgar samt bestämmelser som utfärdats 
av myndighet.

Inledning och ansvar
Sammanförandet av hundar till utställ-
ningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
ställer krav på såväl arrangör som ägare/
förare av hund för att kunna upprätthålla 
ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar 
och skador på människor, den egna hunden 
och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet 
på samtliga arrangemang inom SKK-
organisationen.

Det är också viktigt att resultatet av be- 
dömningen inte påverkas av otillbörliga 
förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär;

att handla eller uppträda på sådant sätt att 
det inte skadar eller motverkar SKK eller 
dess medlemsorganisationer, 
att på utställning, prov, tävling eller be- 

skrivning inte agera på sådant sätt att det 
påverkar andra hundars chanser till rättvis 
bedömning och att inte heller uttala sig 
nedsättande om andra hundar, funktionärer 
eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande 
för de undersökningar och de provtagningar 
som kan föranledas av kontroll av doping 
och andra otillbörliga förhållanden.

Hundägare eller dennes ombud står under 
pågående utställning, prov, tävling eller 
beskrivning under det ansvar som följer av 
lagen om tillsyn över hundar och katter.

Arrangerande klubb fritar sig och sina 
funktionärer från allt ansvar för skada el-
ler förlust som kan uppstå för hundägare 
i samband med utställning, prov, tävling 
eller beskrivning. Detsamma gäller skada 
som förorsakats av hund under pågående 
utställning, prov, tävling eller beskrivning 
om skadan inte bevisligen varit en följd av 
uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

När veterinärintyg åberopas för en hund 
ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd 
blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veteri-
närförbund eller motsvarande).  Uppgifter 
som ska finnas med för att intyget ska ac-
cepteras är: ras, namn, registreringsnummer, 
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ID- nummer, beskrivning av skada, om den 
är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, 
anledning till åtgärd och om kroppsdel 
avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg 
i original ska alltid tas med vid utställning.

Vidimerad kopia räknas som original. Ar-
rangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra 
hund på utställning, prov, tävling eller beskriv-
ning, och inte heller på utställning delta med 
avels- eller uppfödargrupp, som:

• på grund av myndighetsbeslut inte får 
hantera eller inneha djur,

• av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur 
SKK-organisationen, 

• av SKKs Disciplinnämnd, SKKs Central-
styrelse, nordisk kennelklubb eller FCI 
avstängts från rätten att anmäla, föra eller 
låta framföra hund på utställning, prov, 
tävling eller beskrivning,

• valt att utträda ur SKK-organisationen 
under pågående utredning i SKKs Dis-
ciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställ-
ning, prov, tävling eller beskrivning inte 
framförs av person som på grund av myn-
dighetsbeslut inte får hantera eller inneha 
djur, alternativt är utesluten, avstängd eller 
har utträtt ur SKK-organisationen under på-
gående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste 
sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, 
prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts 
av person som av SKKs Disciplinnämnd 
uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra 
eller låta framföra hund vid utställning, prov, 
tävling eller beskrivning.

Person som av SKKs Centralstyrelse tilldelats 
tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga 
§ 9 har inte rätt till tillträde på utställning, 

prov, tävling eller beskrivning eller annat 
klubbarrangemang.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras 
hos SKK. Endast registrerad hund kan till-
delas championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara 
införda till Sverige i enlighet med Statens  
Jordbruksverks gällande införselbestäm-
melser för hund.  
Deltagande hundar samt andra hundar som har 
tillåtelse att vistas på området ska vara vaccine-
rade mot valpsjuka enligt följande:

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio 
(10) veckors ålder. 

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara 
vaccinerad vid lägst tio (10) månaders 
ålder och inte vara utförd för mer än fyra 
(4) år sedan.

• Förstagångsvaccination ska vara gjord 
minst fjorton (14) dagar före prov-, 
tävlings-, beskrivnings och/eller utställ-
ningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vacci-
nationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att delta-
gande hundar dessutom är vaccinerade 
mot parvovirusinfektion och parainfluensa 
(kennel-hosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på 
utställning, prov, tävling eller beskrivning.
ID-märkningen kan ske genom tatuering 
eller genom implantat av microchip som 
uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Vid utställning anordnad av SKKs central- 
styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören 
skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.
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3. Ansvar gällande förvaring av hund
Deltagare vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning svarar för att hunden hålls på ett 
sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv 
eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält 
eller dylikt får under inga omständigheter 
ske under sådana förhållanden att hunden 
kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under 
utställning, prov, tävling, beskrivning eller 
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i 
strid mot ovanstående ska denne, av tjänst- 
görande funktionär, på särskild blankett, 
rapporteras till SKK.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, 
bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veteri-
när, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, 
instruktör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till att blan-
ketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

4. Force majeure 
Arrangören är inte skyldig att återbetala an-
mälningsavgiften om arrangemanget blivit 
inställt på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte 
för skador eller direkta eller indirekta kost-
nader som orsakats på grund av icke genom-
fört evenemang. Inte heller förtroendevald, 
tjänsteman eller funktionär inom SKK eller 
medlemsorganisation som fattat beslut om 
sådant evenemang, svarar för skador eller 
direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, 
beskrivning eller klubborganiserad aktivitet 
uppvisar ett oacceptabelt beteende genom 
att visa aggressivitet, göra utfall eller på an-
nat sätt uppträda hotfullt mot människor 
och/eller andra hundar eller tamdjur, ska 

på särskild blankett rapporteras till SKK av 
tjänstgörande funktionär.

Tjänstgörande funktionär har en särskild 
rapporteringsskyldighet rörande oaccepta-
belt beteende enligt ovan. Denna gäller även 
om den tjänstgörande funktionären inte 
själv har bevittnat den aktuella händelsen. 
Det åligger arrangör att se till att blanketten 
finns tillgänglig vid alla arrangemang och 
klubborganiserade aktiviteter. 

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, 
bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veteri-
när, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, 
instruktör, figurant vid prov m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. Hinder för deltagande i utställningar,  
 prov, tävlingar och beskrivningar

Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats 
Disqualified eller 0 pris med hänvisning 
till mentaliteten, äger inte rätt att delta. 
Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, 
tävlings- och beskrivningsformer rätt att 
utdela Disqualified med hänvisning till 
mentaliteten om domaren bedömer att 
hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller 
beskrivningsforms förutsättningar uppvisar 
aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, 
dvs då hund kastar sig paniskt iväg från 
domaren/funktionären och det inte finns 
någon möjlighet att närma sig hunden på 
naturlig väg.

Ohälsa
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats 
Disqualified med hänvisning till anatomiska 
defekter som väsentligt påverkar hundens 
hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Dis-
qualified med hänvisning till anatomiska 
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defekter som väsentligt påverkar hundens 
hälsa och sundhet och som beror på uppen-
bara tecken på andningsproblem äger inte 
rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att 
hos SKK begära omprövning av förbud att 
delta när Disqualified är tilldelat på grund 
av andningsproblem.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller 
ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste 
månaden har haft eller misstänkts ha haft 
valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennel- 
hosta eller som under den senaste månaden 
vistats tillsammans med hund som då var 
sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än två (2) 
månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, 
tävling eller beskrivning 30 dagar före valp- 
ning, beräknat från 63 dagar efter första 
parningen, och får inte heller delta förrän 
75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av 
valpningen. Vid beräkning av dagar är dag 
ett (1) första dagen efter parning/valpning.

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller 
mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid 
någon tidpunkt efter det att parning skett. 
Se vidare i respektive regelverk.

Valpar
Valpar under fyra (4) månaders ålder får 
inte delta på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning och inte heller införas på områ-
det. Det är arrangörens ansvar att definiera 
vad som är området.

Öronkuperade hundar 

Utställning 

Får inte delta på utställning eller SBKs 
exteriörbeskrivning.

Prov, tävling och beskrivning 

Hund född i land där öronkupering var 
tillåten när den företogs får delta på prov, 
tävling och beskrivning.

Hund född i land där öronkupering inte 
var tillåten när den företogs får inte delta 
på prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar  
och hundar som inte fötts med naturligt 
hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade 
hundar med svanskuperade.

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs 
exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i 
vilket land hunden är född.
Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs 
exteriörbeskrivning gäller följande tre (3) undantag: 

a) Hund född i Sverige och där svansam-
putering utförts i Sverige av veterinär-
medicinska skäl för att avhjälpa en efter 
födelsen förvärvad skada och där intyg i 
enlighet med vad som anges i inledning 
och ansvar till allmänna regler kan upp-
visas i original såväl vid arrangemanget 
som senare, får delta på utställning och 
SBKs exteriörbeskrivning.

b) Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående få-
gelhundar) född i land där svanskupering 
var tillåten när den företogs eller som har 
svansamputerats av veterinärmedicinska 
skäl, alternativt inte är född med naturligt 
hellång svans får delta på utställning.

c) Hund av ras angiven nedan och som inte 
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är född med naturligt hellång svans får 
delta på utställning och SBKs exteriör-
beskrivning.

Grupp 1 australian shepherd, australian  
 stumpy tail cattle dog, berger  
 des pyrénées (båda varianterna),  
 bouvier des ardennes, bouvier  
 des flandres, gos d’atura   
 catalá, hrvatski ovčar, miniature  
 american shepherd, mudi, old  
 english sheepdog, polski owc- 
 zarek nizinny, schipperke, welsh  
 corgi pembroke.

Grupp 2  dansk-svensk gårdshund,  
 engelsk bulldogg, entlebucher  
 sennenhund. 

Grupp 3  jack russell terrier, rat terrier,  
 terrier brasileiro, tenterfield  
 terrier.

Grupp 5  karelsk björnhund, västgötaspets.

Grupp 6  smålandsstövare.

Grupp 7  se undantag gällande grupp 7 ovan.

Grupp 8  perro de agua español.

Grupp 9  bostonterrier, fransk bulldogg,  
 king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle

Hund som inte får delta på utställning på 
grund av svanskupering, kan efter särskild 
prövning av SKK, ges rätt att vid utställning 
bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt 
få kvalitetspriset infört i stamboken.

Detta under förutsättning att den uppfyller något 
av följande alternativa krav;

• är född i land där svanskupering var  
tillåten när den företogs,

• av veterinärmedicinska skäl har svans-
amputerats,

• inte är född med naturligt hellång svans 
och inte är av ras som nämns i listan 
ovan. 

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där svanskupering var 
tillåten när den företogs eller som har 
svanskuperats av veterinärmedicinska skäl 
alternativt inte är född med naturligt hel-
lång svans får delta på prov, tävling och 
beskrivning.

Hund född i land där svanskupering inte 
var tillåten då den företogs får inte delta på 
prov, tävling eller beskrivning.

7. Doping och andra otillbörliga  
 förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller 
sjuk. Den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte 
vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller 
yttring av skada eller sjukdom.

Det åligger den som är ansvarig för hunden 
att vid behandling eller annan åtgärd förvissa 
sig om vad detta kan innebära i fråga om 
hundens rätt att delta vid utställning, prov, 
tävling eller beskrivning.

Doping av hund regleras av Statens jord- 
bruksverks föreskrifter och allmänna råd 
om träning och tävling med djur, SJVFS 
saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och 
åtgärder som är otillåtna inom SKK-orga-
nisationen finns i Nationellt antidopingreg-
lemente för hund. Här finns också regler för 
dispensansökan från SKK-organisationens 
antidopingreglemente.

Då utställningsbestyrelse/provledning/ täv-
lingsledning bestämt att prov för utrönande 
av eventuell doping eller annan otillåten 
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åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för 
hunden skyldig att ställa aktuell hund till 
förfogande för provtagning och för de yt-
terligare undersökningar som kan föranledas 
därav. Manipulation av prov för dopingana-
lys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett 
orsak, medges inte dispens att delta vid 
utställning och SBKs exteriörbeskrivning 
utan ska tilldelas Disqualified respektive 
ej godkänd.

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges 
generell dispens att delta vid prov, tävling 
eller beskrivning. Vid internationella prov 
och tävlingar kan särskilda krav på testikel-
status finnas – för upplysning om detta, se 
det specifika regelverket.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk 
behandling medges inte dispens för delta-
gande vid utställning, SBKs exteriörbeskriv-
ning, prov, tävling eller beskrivning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig med-
icinsk behandling eller kirurgisk behandling 
medges generell dispens för deltagande vid 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, 
tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt 
antidopingreglemente.
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Särskilda regler för BPH
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Dessa regler är fastställda att gälla från 2023-01-01 t.o.m  2026-12-31

BPH kan arrangeras med eller utan skottprov.

1. Reglernas tillämplighet
Dessa regler tillämpas vid av SKK eller av 
SKK godkända arrangörer anordnade BPH.

2. Rätt att anordna BPH
Rätt att anordna BPH har klubb inom 
SKK-organisationen. Efter särskilt godkän-
nande av SKK kan även annan arrangör eller 
organisation anordna BPH.

BPH kan endast anordnas på bana och plats 
godkända av SKK samt av SKK godkänd 
arrangör.

Uppenbart åsidosättande av för BPH fast-
ställda Regler för BPH, Utförandebeskrivning 
BPH eller andra regler kan medföra att ar-
rangörs tillstånd att anordna BPH indrages 
under viss tid.

BPH med respektive utan skott får inte 
arrangeras vid samma beskrivningstillfälle. 
Detta för att hund anmäld till BPH utan 
skottprov inte ska utsättas för ljud från skott.

3. Tillkännagivande om  
 beskrivningstillfälle
Arrangören är skyldig att i god tid in-
hämta de tillstånd som enligt lagar och  
 

förordningar erfordras för beskrivningens 
genomförande.

Arrangören är skyldig att på websida länkad 
till www.skk.se tillkännage planerade egna 
BPH.

4. Villkor för deltagande

Hund
BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär 
även oregistrerade hundar.

För deltagande i BPH ska hunden ha upp-
nått 12 månaders ålder. Ålder beräknas så 
att hunden ska ha uppnått bestämd ålder 
den dag den deltar i beskrivning.

Löptik får delta vid BPH men startar då som 
beskrivningstillfällets sista hund.

För registrerad hund 
Hunden ska delta med det namn under 
vilket den är registrerad. Resultat för hund 
som deltar under oriktiga anmälningsupp-
gifter stryks.

Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.

För utlandsägd hund ska kopia av regist-
reringsbeviset skickas till SKKs kansli för 
registrering av hundens uppgifter i SKKs 
databas innan anmälan till BPH kan ske.
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Observera att om en utländsk hund delägs 
av en person boende i Sverige, måste hunden 
vara omregistrerad i SKK.

För oregistrerad hund
Oregistrerad hund som deltar i prov eller 
tävling ska inneha en tävlingslicens (TAV-
LIC) utfärdad av SKK. 

TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Förare
Ägare eller förare bosatt i Sverige ska vara 
medlem i klubb inom SKK-organisationen.

Ägare eller förare bosatt utom Sverige ska 
vara medlem i av SKK erkänd utländsk 
kennelklubb.

5. Hinder för deltagande
Se SKKs Allmänna regler för utställningar, 
prov, tävlingar och beskrivningar.

Utöver vad som framgår av SKKs Allmänna 
regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar gäller följande: 

Parad tik får inte delta på mentalbeskriv-
ning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) vid 
någon tidpunkt mellan parning och valp-
ning. Tiken får delta tidigast 75 dagar efter 
valpning, oavsett resultatet av valpningen. 
Tik som gått tom får delta tidigast 7 dagar 
efter förmodat valpningsdatum. 

6. Anmälan, avgifter och PM
Avgift för anmälan till BPH fastställs av 
respektive arrangör och inbetalas enligt 
dennes anvisning.

Respektive arrangör ansvarar för inbetalning 
av SKKs del av avgiften.

Återbetalning av anmälningsavgift
a) om hund inte kan delta genom arrangö-
rens förvållande (se dock Allmänna regler, 

punkt 4. Force majeure)          

b) om anmälan avvisas av arrangören

Avgift för att täcka administrativa kostnader 
kan uttas av arrangören.

Om hund inte kan delta på grund av skada 
eller sjukdom återbetalas inte anmälnings-
avgiften.

PM
PM ska vara deltagare och tjänstgörande 
funktionärer tillhanda senast 2 veckor före 
beskrivningsdagen.

7. Prioritering av anmälda hundar
Arrangör äger rätt att prioritera på det sätt 
denne finner lämpligt beroende på vilken 
typ av BPH som arrangeras.

Arrangör rekommenderas att underlätta 
för uppfödare att få hundar av samma kull 
beskrivna vid samma tillfälle.

8. Maximering av antalet deltagande  
 hundar
Maximalt antal hundar är 12 per beskrivare 
och dag. Eventuell reducering av antalet 
bestäms av arrangören i samråd med aktu-
ell beskrivare med hänsyn till vid tillfället 
rådande förhållanden.

9. Kontroller
Arrangör är skyldig att kontrollera att:

- Hunden är ID-märkt

- Hunden är  vaccinerad enligt gällande  
 regler

- ägare eller förare har giltigt medlemskap

10. Funktionärer
Vid BPH ska samtliga funktionärer utses 
och tjänstgöra enligt nedanstående regler.

SÄRSKILDA REGLER
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För samtliga funktionärer gäller SKKs  
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare 
samt beskrivare inom SKK-organisationen.

Funktionär får inte tjänstgöra för egen upp-
födning eller i familjen ägd hund.

Hund som under de senaste 6 månaderna 
ägts, trimmats, vårdats eller uppvisats av 
funktionär får inte anmälas till BPH då ifrå-
gavarande funktionär tjänstgör. Detsamma 
gäller även då annan särskild omständighet 
föreligger som kan rubba förtroendet för 
funktionärs opartiskhet.

11. BPH-beskrivare
Beskrivningen görs av en BPH-beskrivare 
auktoriserad av SKK.

För BPH-beskrivare krävs medlemskap i 
klubb inom SKK-organisationen.

Beskrivare som uppvisar uppenbar olämp-
lighet vid utövande av uppgiften kan få 
auktorisationen återkallad för viss tid eller 
för alltid.

Vid BPH åligger det beskrivaren att avgöra 
protester och övriga frågor enligt dessa reg-
ler, eller vad som i övrigt kan komma att 
underställas henne/honom och då vidta de 
åtgärder som kan vara påkallade.

BPH-beskrivare ska för bibehållen auktori-
sation uppfylla de kvalitetssäkringskrav som 
är fastställda av SKK i det fristående doku-
mentet Kvalitetssäkringskrav - Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH.

Krav för återauktorisation framgår av ovan 
nämnda dokument.

12. BPH-testledare 
Testledaren ska vara en av SKK auktoriserad 
BPH-testledare eller BPH-beskrivare. 

För BPH-testledare krävs medlemskap i 

klubb inom SKK-organisationen.

Testledare som uppvisar uppenbar olämp-
lighet vid utövande av uppgiften kan få 
auktorisationen återkallad för viss tid eller 
för alltid.

Testledaren är ansvarig för det praktiska 
genomförandet av beskrivningen.

BPH-testledare ska för bibehållen auktorisa-
tion uppfylla de kvalitetssäkringskrav som 
är fastställda av SKK i det fristående doku-
mentet Kvalitetssäkringskrav - Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH.

Krav för återauktorisation framgår av ovan 
nämnda dokument.

13. BPH-figurant
Det åligger arrangören att svara för att tjänst-
görande BPH-figurant besitter de kunskaper 
som behövs för att utföra sin uppgift.

Det åligger tjänstgörande figurant att handla 
enligt testledarens anvisningar samt att väl 
förbereda sig för uppgiften.

För tjänstgörande BPH-figurant krävs med-
lemskap i klubb inom SKK-organisationen.

Övriga funktionärer, som krävs för beskriv-
ningen, utses av arrangören.

14. Utförande
Hund prövas enligt Utförandebeskrivning 
BPH och dessa regler.

15. Regler, blanketter m.m.
Det åligger arrangören att hålla Regler  
för BPH och Utförandebeskrivning BPH 
tillgängliga vid arrangemanget. 

Det åligger även arrangören att tillhanda-
hålla blanketter för Rapport om hund som 
förvaras på ett olämpligt sätt samt Rapport 
om hund som visat oacceptabelt beteende.
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Föraren förutsätts ha tagit del av gällande 
regelverk innan deltagande.

16. Upplägg allmänt
Testledarens ambition ska vara att oavsett 
plats och beskrivningstillfälle ska deltagande 
hundar provas så likvärdigt som möjligt.

Om beskrivningen inte kunnat genomföras 
som planerat så avgör beskrivaren om mo-
mentet trots detta går att beskriva eller om 
det ska betraktas som ett tekniskt fel och 
således tillåtas göras om.

Arrangemanget ska före beskrivningen be-
siktigas av tjänstgörande BPH-beskrivare.

17. Hunds framförande
Hund förs i icke strypande halsband alterna-
tivt i sele och i ett av testledaren tillhanda-
hållet ca 1.80 cm långt koppel.

Om hunden inte låter sig inkallas inom 
rimlig tid (ca 2 minuter) ska den framföras 
i en ca 15 meter lång lina som tillhandahålls 
av testledaren.

Föraren är skyldig att följa anvisningar som 
ges av testledaren.

Nationella Dopingkommittén och Kommit-
tén för hundars mentalitet har beslutat att 
vid deltagande vid BPH medge användning 
av täcke (ska uppfylla SKKs riktlinjer) för 
de hundar som i huvudsak har naken hud. 
Hundar som har tunn päls, gles underull 
eller på annat sätt är tunnpälsad är inte 
tillåtna att bära täcke under BPH.

18. Genomförd BPH
Med ”genomförd BPH” menas att samtliga 
moment genomförts med kryss i samtliga 
aktuella rutor.

BPH kan vara genomförd med eller utan 
skottprov.

19. Avbruten BPH
Beskrivaren har skyldighet att avbryta BPH 
när hund visar oförmåga att bli neutral under 
den tid som förflyter mellan moment.

Föraren äger rätt att på egen begäran av-
bryta BPH. 

20. Ombeskrivning
Hund medges ombeskrivning vid högst 
ett (1) tillfälle oavsett vem som avbrutit 
beskrivningen.

Hund som under beskrivning på grund av 
uppkommen skada eller av annat uppkom-
met hälsoskäl inte kan fullfölja medges 
ombeskrivning.

Ombeskrivning får inte ske på samma plats.

Minst 6 hela veckor ska förflyta mellan  
testtillfällena om hund tidigare deltagit  
i BPH, Mentalbeskrivning Hund (MH) 
eller annat mentaltest.

Hund som vid MH avbrutits av beskrivaren 
kan enbart delta vid ett (1) tillfälle vid BPH 
och medges därefter inte ny ombeskrivning.

21. Avstängning av hund
Särskild rapporteringsskyldighet förelig-
ger för tjänstgörande BPH-beskrivare och 
övriga funktionärer avseende ”oacceptabelt 
beteende” (se punkt 5 i Allmänna regler) men 
det bör särskilt beaktas att hunden befinner 
sig i en testsituation.

22. Hundägarinformation
Efter beskrivningen överlämnar BPH-
beskrivaren dokumentet Sammanfattande 
beskrivning tillsammans med en muntlig 
redogörelse över hunden. 

”Fördjupad genomgång”
Om hunden under eller i samband med 
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BPH uppvisar ett beteende som av BPH-
beskrivaren bedöms angeläget att påtala 
med hänsyn till hundens eget välbefin-
nande, samhällets krav på samhällsanpas-
sade hundar eller gällande lagstiftning 
ska hundägaren få fördjupad genomgång 
och informeras om detta. Rapporteras av 
beskrivaren till SKK. 

23. Protest och besvär
Den som deltagit vid BPH med hund och 
därvid anser sig ha tillfogats orätt kan söka 
rättelse genom att avge protest till BPH-
beskrivare eller arrangör.

Protest får inte avse omdöme utan endast 
tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och 
avlämnas senast en halvtimme efter det att 
beskrivningen slutförts för samtliga hundar. 
Protesten ska avgöras innan beskrivningen 
är avslutad för dagen. Avslagen protest ska 
skriftligen motiveras och meddelas föraren 
senast inom sju dagar efter beskrivnings-
tillfället.

Avgett beslut kopieras och sänds till SKK.

Klaganden som inte låter sig nöjas med fattat 
beslut i avlämnad protest kan besvära sig 
hos SKK. Besvär ska skriftligen vara SKK 
tillhanda senast sju dagar efter det klaganden 
fått del av BPH-beskrivarens skriftliga beslut.

24. Redovisning av BPH
Beskrivaren har ansvar för att redovisning av 
beskrivning är SKK tillhanda senast inom 5 
dagar efter genomförd beskrivning.

25. Försäkring
Inom SKK-organisationen kan SKKs Kol-
lektiva Klubbförsäkring tecknas av BPH-
arrangerande klubb. 

Undantaget från detta är BPH arrangerad 
av Svenska Brukshundklubben (då SBK 
har egen försäkring) samt arrangör utanför 
SKK-organisationen.
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Gäller från 2023-01-01 till 2026-12-31

Regler för BPH
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH
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