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Miljö och materiel

Allmänt miljö

BPH-banan  
• ostört läge, minimera störande inslag för 

hundarna

• möjlighet att skjuta

• förråd i närhet till banan

• plan terräng, t.ex. väldränerad tränings-
plan ca 100 x 100 m

• om inomhushall vintertid, möjlighet till 
skott utomhus 

• bygg gärna banan i vänstervarv 

• tydlig skyltning för besökare och deltagare

I närheten av banan
• WC

• Parkering, gärna med möjlighet till skugga

• Rastplats för hundar på betryggande 
avstånd från banan

Mottagningsplats för hundar
• om inte särskild mottagare används, 

utan tjänstgörande figurant handhar 
vaccinations-och ID-kontroll, är det 
viktigt att detta sker utan någon kontakt 
med hunden

• hundägaren genomför själv läsningen av 
chip omedelbart före start 

• om problem med chipläsning uppstår 
tillkallas beskrivaren

Allmänt materiel

Följande ska finnas tillgängligt på plats:

• Regler för BPH

• Utförandebeskrivning BPH

• Blanketter för Rapport om hund som 
förvaras på olämpligt sätt och Rapport 
om hund som visar oacceptabelt beteende

• Protokoll för BPH, i reserv om läsplattan 
strejkar

• Info-broschyr BPH, att lämna till del-
tagare

Godispåsen och leksaker
Matglada hundar kan, om det luktar korv 
kring testledaren, ”leta korv” på testledaren 
istället för att hälsa på den främmande 
personen i Moment 1. Annan funktionär 
än testledaren förvarar därför godiset tills 
det ska användas. 

Godbitar får inte ges till hunden under 
beskrivningen. I nödfall kan godis användas 

Plats för eventuell annons
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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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för att locka hunden till sig om den inte 
kommer men ges då inte till hunden. Viktigt 
att godis inte tappas på marken i testbanan. 

OBS! Godis eller leksaker får aldrig användas 
som lockmedel under ett pågående moment utan 
först när tiden är ute om det bedöms absolut 
nödvändigt. 

Hundtäcken och regnskydd
Beskrivaren avgör om eventuell hundklädsel 
t.ex. täcken eller regnskydd försvårar möj-

ligheten att beskriva hunden och beslutar 
om det får användas under beskrivningen. 

Tidtagaruret
Testledaren ska under hela beskrivningen 
försöka hantera tidtagaruret på ett sätt så att

det inte tilldrar sig hundens uppmärksamhet 
d.v.s. uret får inte hänga och vifta framför 
hunden så att risk finns att den biter i det. 
Omprogrammering av tider ska ske på ett 
för hunden icke störande sätt.

MOMENT 1

Främmande person

Platsen ska vara öppen och väljas så att:

1. beskrivaren kan se hund och testledare  
 under hela momentet

2. hunden kan se testledaren under hela  
 momentet

Materiel och miljö
Som markering för plats till ekipage och 
vändpunkt för testledare används lämpligen 
spraymarkering, tegelstenar eller liknande 
i olika väl synlig färg (använd inte stolpar 
som koppel kan fastna i eller plastkoner som 
hunden kan leka med) 

Eventuella uppdateringar finner du på

www.skk.se

MILJÖ OCH MATERIEL

Obs! Upplägget får aldrig spegelvändas.  
Vid hanteringen i fas 2 ska hunden vara mellan testledare och beskrivare.

Figur 1 – Främmande person
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Genomförande
Hunden förs i koppel av 1.80 meters längd 
(tillhandahålls av mottagande funktionär 
före start) och icke-strypande halsband 
(halvstryp går bra) eller sele. Om så bedöms 
nödvändigt genomförs på selförsedd hund 
hela momentet alternativt hanteringsdelen, 
fas 3, med hunden i halsband. 

En funktionär visar ekipaget till provplatsen 
och pekar ut var ekipaget ska stå vid testets 
början. Föraren ska vara informerad att vara 
helt passiv under momentet. Funktionärer 
och åskådare ska befinna sig på anvisad plats 
när hunden anländer. Testledaren står bland 
åskådarna. 

Testledaren ska inte vara bekant med 
hunden och får inte ha hälsat på hunden 
innan provet.

Mörka glasögon eller storskärmad keps som 
skymmer testledarens ögon får inte användas 
under momentet.

Huvudbonad som skymmer ansiktet t.ex. 
sydväst vid regnväder är olämpligt.

FAS 1 – Möte med främmande person
Hund och förare går ett varv runt publiken 
(testledaren får inte besvara eventuell häls-
ning från hunden) och ställer sig vid anvisad 
plats, cirka 10 meter från beskrivare, testle-
dare och åskådare. Hundföraren står stilla, 
är tyst och passiv tills andra instruktioner 
ges av testledaren. Hundföraren ska stå 
med blick och kropp vänd mot publiken, 
med sin vänstra sida mot det håll varifrån 
testledaren närmar sig.

Ingen lydnad på hunden och full koppel-
längd (håll i koppeländen).

Sekvens 1  
(från Start tills testledaren stått i 10 sekunder vid Stopp 1 
cirka 5 meter bort från ekipaget)

Start

Testledaren tar ögonkontakt med beskri-
varen.

Testledaren klappar händerna 3 gånger för 
att väcka hundens uppmärksamhet, lämnar 
åskådargruppen och går i riktning 45 grader 
ifrån publiken så att avståndet till ekipaget 
blir cirka 10 meter. 

Testledaren vänder upp mot ekipaget, stan-
nar upp, klappar åter händerna tre gånger, 
försöker få ögonkontakt med hunden och 
går därefter rakt mot ekipaget. Blicken ska 
då vara fäst på hunden. Syftet med vinkeln är 
att beskrivaren ska kunna se såväl hund som 
testledare under hela sekvensen. Testledaren 
stannar och ställer sig 5 meter ifrån ekipaget, 
vänd mot åskådargruppen. 

Hunden ska hållas så att den inte når fram 
till testledaren. Testledaren är helt passiv och 
tyst i 10 sekunder. 

Sekvens 2  
(från start vid Stopp 1 tills testledaren stått axel mot axel 
med föraren i 10 sekunder)

Testledaren går fram till ekipaget och ställer 
sig vid förarens vänstra sida, med kropp och 
blick vänd mot åskådargruppen, axel mot 
axel med föraren. Ingen ögonkontakt tas 
med hunden under förflyttningen. Testle-
daren är helt passiv och tyst i 10 sekunder. 
Blicken ska vara riktad mot åskådargruppen.

Om hunden befinner sig vid förarens vänstra 
sida ska testledaren tränga sig in mellan 
hund och förare. Testledaren ska alltid stå 
vid förarens vänstra sida och vara passiv 
även mot hund som hälsar. Det är viktigt 

MOMENT 1 – FRÄMMANDE PERSON

att testledaren stoppar undan tidtagaruret så 
inte hunden blir störd eller intresserad av det.

Sekvens 3  
( från testledaren backat ut från föraren tills testledaren 
lockat och hälsat på hunden i 10 sekunder)

Testledaren backar ut ca 1,5 meter från 
föraren och frågar efter hundens namn 
samt pratar till och lockar på hunden i 10 
sekunder. Hundens namn används. 

Testledaren klappar och pratar med hunden 
på ett tydligt engagerat och inbjudande 
sätt. Om hunden inte vill låta sig klappas 
ska testledaren inte tvinga sig på hunden. 
Om hunden tar kontakt i sista sekunden, 
hälsa kort.

FAS 2 – Följa främmande person
Testledaren hälsar på föraren, presenterar 
sig samt informerar föraren om det fort-
satta upplägget. Tänk på att många förare 
är lite nervösa och informationen bör vara 
lättförståelig och kortfattad.

Testledaren tar över kopplet och ber föraren 
vända sig mot publiken.

Hundföraren står stilla, är tyst och passiv, 
tills andra instruktioner ges av testledaren.

Sekvens 1 
(från testledaren lämnar föraren tills testledaren vänt sig om 
och stannat vid markeringen 10 meter bort och ska börja 
locka och hälsa på hunden) 

Testledaren tar ögonkontakt med beskri-
varen.

Testledaren tar hunden i kopplet, lockar den 
till sin vänstra sida och förflyttar sig mot 
markeringen 10 meter bort från föraren.

På vägen bort gör testledaren 2 ”halvhalter” 
och påkallar hundens uppmärksamhet 
genom att locka på den och använda dess 
namn.

MOMENT 1 – FRÄMMANDE PERSON

Testledaren ska aktivt locka med sig hunden 
och använda hundens namn. Om hunden 
tydligt inte vill följa med, ska den inte 
tvingas. 

Beskrivaren avgör om momentet ska av-
brytas.

Innan testledaren vänder är det om möjligt 
lämpligt att börja korta in kopplet mot  
vänster sida. Håll kopplet med vänster hand.

Sekvens 2  
(från testledaren börjar locka på hunden tills totalt 10 sek-
under d.v.s. 5 sekunders aktivitet och 5 sekunders passivitet 
förflutit)

När testledaren vänt sig om och stannat vid 
markeringen 10 meter bort börjar testleda-
ren locka på hunden för att, om möjligt, få 
in den så nära att testledaren kan klappa 
hunden utan att flytta sig.  Klappningen 
görs under hakan, på halsens framsida eller 
på bringan med höger hand.

Testledaren ska prata och vara aktiv samt 
engagerad i omklappningen av hunden. Vill 
inte hunden ska den inte tvingas.

Inga sitt - eller - stanna kommandon får 
användas.

Efter 5 sekunders aktivt engagemang från 
testledaren blir testledaren helt passiv i 5 
sekunder och har under denna tid ingen 
ögonkontakt med hunden.

Testledaren tar ögonkontakt med beskriva-
ren innan Sekvens 3 börjar. 

Sekvens 3  
(från återpromenaden mot föraren startar tills testledaren 
vänder om 2 meter från föraren)

Testledaren börjar återpromenaden mot 
föraren. Testledaren och hunden går mot 
föraren men vänder när hunden är på cirka 
2 meters avstånd från föraren. 
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Sekvens 4  
(från vändningen cirka 2 meter från föraren tills testledaren 
vänt och stannat vid markeringen 10 meter bort och ska 
börja locka på hunden) 

Testledaren ska nu aktivt locka med rösten 
och använda hundens namn för att försöka 
förmå hunden att följa med bort från föraren 
på nytt. Testledaren går denna gång utan 
halvhalter bort 8 meter till markeringen.

Om hunden tydligt inte vill följa med, ska 
den inte tvingas. 

Beskrivaren avgör om momentet ska av-
brytas.

Innan testledaren vänder är det om möjligt 
lämpligt att börja korta in kopplet mot  
vänster sida. Håll kopplet med vänster hand.

Sekvens 5  
(från testledaren börjar locka på hunden tills totalt 10 sekun-
der d.v.s. 5 sekunders aktivitet + 5 sekunders passivitet gått)

Utförs lika som Sekvens 2.

Testledaren tar ögonkontakt med beskriva-
ren innan Sekvens 6 börjar. 

Sekvens 6  
(från återpromenaden mot föraren startar tills koppeländen 
överlämnas till föraren)

Testledaren och hund återvänder till föraren 
och hunden tillåts ta kontakt med sin förare. 
Koppeländen överlämnas till föraren.

FAS 3 – Hanteras av främmande 
person
Föraren håller i koppeländen och uppmanas 
att backa ut från hunden i en riktning så 
att hunden ställer sig med vänster sida mot 
beskrivaren. Föraren backar ut i kopplets 
fulla längd, vänder sig mot publiken och 
undviker ögonkontakt med hunden. Test-
ledaren ställer sig på hundens högra sida 
med hunden mellan sig och beskrivaren och 

håller i hundens halsband med en hand samt 
hanterar hunden med den andra. 

Testledaren ska undvika att böja sig över 
hunden och anpassar sin höjd om så behövs 
genom t.ex. knäböjning eller med ett knä 
som stöd mot marken.

Om hunden vill sätta sig under hanteringen 
försöker testledaren att ställa hunden någon 
gång men vill den inte så genomförs hante-
ringen med hunden sittande.

Livliga hundar, som inte alls är stilla, för-
söker testledaren styra upp så gott det går 
genom att hålla i halsbandet och genomföra 
hanteringen tills beskrivaren är nöjd.

Momentet genomförs under tystnad. 

Sekvens 1

Testledaren stryker hunden längs hundens 
högra sida d.v.s. den sida som är närmast 
testledaren ( inte på hundens rygg eller ge-
nom att böja sig över och stryka längs vänstra 
sidan mot beskrivaren). Testledaren tar bort 
handen från hunden och tar ögonkontakt 
med beskrivaren.

Sekvens 2

Testledaren lyfter höger framtass och håller i 
framtassen i 2 sekunder. Testledaren tar bort 
handen från hunden och tar ögonkontakt 
med beskrivaren.

Sekvens 3

Testledaren tar på höger baktass utan att lyfta 
den. Testledaren tar bort handen från hun-
den och tar ögonkontakt med beskrivaren.

Sekvens 4

Testledaren tittar på tänderna genom att 
underifrån lyfta på läpparna.

Materiel och miljö

Eget föremål
Valfri leksak som hunden tycker om. Före-
målet ska vara kastbart cirka 10 meter och 
hunden ska kunna gripa och bära det utan 
att riskera att svälja det. Föremål ska finnas 
i reserv ifall föraren har glömt ta med eget 
föremål.

Standardföremål
Ett spengummi

Två alternativa storlekar skall finnas:

• ett helt spengummi till de större hundarna 

• ett halvt spengummi till de mindre 
hundarna

Platsen ska vara öppen och väljas så att 
beskrivaren kan se hunden under hela 
momentet, även gripandet ska kunna ses.

Genomförande
Momentet utförs lämpligen på samma plats 
som Moment 1 med utgångsläge vid

platsen för ekipaget i föregående moment. 
Hund, förare och testledare går till utgångs-
läget cirka 10 meter från åskådargruppen.

Hunden ska vara lös, alternativt fäst i en 15 
meters lina. Kopplet som tagits av får inte 
ligga på marken.

FAS 1 – Lek med eget föremål
Testledaren instruerar hundägaren om mo-
mentets utförande, bland annat att kastet ska 
vara ca 10 meter och att kastriktningen bör 
vara mot vändpunkten för promenaderna 
i Moment 1, fas 2. Vid kraftig vind bör 
kastriktningen anpassas efter denna. Det är 
viktigt att hunden ser när föremålet kastas.

Testledaren ställer sig därefter några meter 
ifrån föraren och förhåller sig tyst och passiv 
under resten av genomförandet av fas 1.

Start

Föraren håller hunden i halsbandet alterna-
tivt är hunden lös, beroende på hur lekvan 
och lekvillig den är. Föraren drar ett eget 
föremål längs marken ett par gånger för att 
väcka hundens intresse för föremålet, som 
sedan kastas iväg direkt.

Sekvens 1  
(när föremålet kastas iväg tills hunden griper)

Föraren kastar iväg föremålet cirka 10 meter 
i anvisad riktning. Hunden ska vara lös. 
Om hunden hålls i halsbandet släpps detta 
samtidigt som föremålet kastas.

MOMENT 2

Föremålslek

MOMENT 1 – FRÄMMANDE PERSON
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MOMENT 2 – FÖREMÅLSLEK

Sekvens 2  
(tills 10 sekunder förflutit efter föremålet kastats iväg – tidta-
garuret startas när föremålet kastas)

Föraren är helt tyst och passiv i 10 sekunder.

Föraren tar eller hämtar föremålet alternativt 
går testledaren ut och hämtar det medan 
föraren håller hunden. Föremålet göms på 
lämpligt sätt för hunden inför nästa fas så 
att det inte är synligt eller väcker hundens 
intresse.

FAS 2 – Lek med standardföremål
Testledaren tar fram ett standardiserat lekfö-
remål ( helt eller halvt spengummi beroende 
på hundens storlek) och räcker över det till 
föraren. Testledaren instruerar föraren om 
momentets utförande, vilket är detsamma 
som i fas 1. Föraren bör hålla spengummit 
i den breda änden för att få bättre grepp. 
Testledaren ställer sig några meter bort från 
föraren och förhåller sig sedan tyst och passiv 
under genomförandet av fas 2.

Fasen genomförs enligt anvisningarna i fas 1.

FAS 3 – Lek med främmande person och 
standardföremål
Föraren håller hunden i halsbandet och har 
standardföremålet i handen.

Start

Testledaren tar standardföremålet från 
föraren och backar ut några meter från 
förare och hund. Börjar därefter locka glatt 
och ropa uppmanande på hunden. Kastar 
upp föremålet i luften 3 gånger och böjer 
sig sedan något framåt samt drar föremålet 
i marken framför sig från höger till vänster 
och tillbaks åt höger (1), fortsätter backa ut 
några meter, och drar föremålet på samma 
sätt igen framför sig (2), backar några meter 
igen och upprepar dragandet i marken på 

nytt (3). Backar därefter på nytt några meter 
till markerad lekplats 10 meter från ekipaget. 

Avståndet ska beräknas så att testledaren 
på vägen ut från ekipaget sammanlagt hin-
ner dra föremålet i marken framför sig vid 
3 tillfällen innan lekplatsen slutligen nås.

Lockandet på hunden med rösten ska 
vara tydligt under hela tiden testledaren 
backar ut. Det är viktigt att testretningen 
har samma styrka för alla hundar oberoende 
av hur stor leklust de har.

Vid lekplatsen håller testledaren, för ett 
bättre grepp, standardföremålet i den tjocka 
änden. 

Sekvens 1  
(från hunden släpps och testledaren startar tidtagaruret tills 

hunden är framme)

Testledaren anvisar föraren att släppa hun-
den och startar tidtagningen när hunden rör 
sig framåt mot testledaren (förstår att den får 
springa iväg). Om hunden inte förstår ges 
frikommando av föraren och om nödvändigt 
tar föraren även något steg framåt.

Sekvens 2  
(från hunden är framme hos testledaren tills den aktiva drag-

kampen upphör efter 10 sekunder)

Under hela den aktiva dragkampen, i 10 
sekunder, uppmanar testledaren tydligt 
hunden med rösten att gripa och leka sam-
tidigt som föremålet dras långsamt fram och 
tillbaka framför testledaren. Det är viktigt att 
föremålet inte dras för fort utan att hunden 
ges en rimlig chans att gripa föremålet även 
om den inte är lekvan. 

Föremålet måste hållas så lågt att hunden 
kan genomföra dragkampen med samtliga 
fyra tassar i marken. Testledaren ska försöka 
hålla föremålet så beskrivaren har möjlighet 
att se gripandeformen.

Sekvens 3  
(från aktiva dragkampen upphör tills 10 sekunder förflutit)

Testledaren blir helt passiv, undviker att 
titta på hunden, men håller fast föremålet 
i 10 sekunder.

Sekvens 4  
(från föremålet släpps tills 10 sekunder förflutit)

Testledaren släpper föremålet och står helt 
passiv i 10 sekunder, undviker att titta på 
föremålet eller hunden.

MOMENT 2 – FÖREMÅLSLEK

Lista över alla BPH-arrangörer hittar du på

www.skk.se



14 15

Materiel och miljö
• Godiset överlämnas till testledaren ome-

delbart före momentet påbörjas. 3 st bitar 
av lagom storlek i förhållande till hundens 
storlek av valfritt hundgodis samt 3 st 
korvslantar av varmkorv (”BPH-korv”), 
cirka 1 cm långa. 

• Mindre bitar för små hundar. 

• En cementplatta, 40 cm X 40 cm

• Tre plastburkar med tillhörande tre lock 
som går att skruva fast.

• Vattenkanna och diskborste.

• Tegelsten eller liknande (inte plastkon som 
inbjuder till lek) för markering av startplats 
på 4 meters avstånd från cementplattan.  
 

Cementplattan med 3 st fastskruvade burk-
lock placeras så att det är en öppen yta bak-
om och minst 5 meter till närmaste föremål 
som inbjuder till markeringar av hunden. 
 

Platsen ska vara öppen och väljas så att beskri-
varen kan se hunden under hela momentet. 
 

Locken ska rengöras av funktionär med 
borste och vatten mellan varje hund och 
vid dagens början. 

MOMENT 3

Matintresse

   

Genomförande
Åskådargruppen anvisas till en plats minst 
10 meter från plattan med godisburkar.

Hunden ska vara lös under momentet al-
ternativt fäst i en 15 meters lina.

Testledaren informerar föraren och de går 
därefter tillsammans fram till startplatsen. 
Föraren tar av koppel  och håller hunden 
i halsbandet. Kopplet får inte läggas på 
marken.  

Testledaren visar hunden godiset, låter den 
lukta, vänder och går under tystnad ut till 
andra sidan av plattan, vänder sig med sidan 
mot hunden och undviker ögonkontakt med 
hunden (kan uppfattas som hotfullt av vissa 
hundar) medan godisbitarna läggs på locken. 

Testledaren hukar sig så att utläggandet av 
godiset tydligt syns för hunden. Två bitar 
läggs på varje lock, en medhavd bit och en 
bit BPH-korv. Burklocket till burk 1 behålls 
helt öppet, burk 2 placeras på lock 2 med 
öppningen uppåt och burk 3 skruvas fast 
ordentligt på lock 3.

OBS! Kontrollera vid iskruvningen att 
gängorna hamnar rätt så burken sitter fast.

Testledaren går tillbaka till ekipaget utan 
att titta på hunden, visar hunden händerna 

och ställer sig i jämnhöjd med föraren på 
ett sådant sätt att beskrivaren kan se om 
hunden under momentet tittar på förare 
eller testledare.

Testledaren ber föraren omgående att släppa 
hunden och startar klockan samtidigt som 
hunden startar. Om hunden förblir sittande 
säger föraren ”varsågod” eller annat frikom-

mando alternativt tar ett kort steg framåt 
och förblir därefter helt passiv i 60 sekunder.

Testledaren meddelar beskrivaren på ett för 
hunden inte störande sätt när 30 sekunder 
har gått. Efter ytterligare 30 sekunder är 
momentet slut.

Testledare och förare går då fram och föra-
ren öppnar burkarna så att hunden kan äta 
upp godiset.

MOMENT 3 – MATINTRESSE
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Ansvarsfördelning

”Kontakt”
Testledaren meddelar beskrivaren ”Kontakt” 
först när hunden tydligt nosar på halvfiguren 
(fysisk kontakt).

Beskrivaren kan avgöra att ”Kontakt” förelig-
ger, även om hunden inte har fysisk kontakt 
med halvfiguren, och meddelar i så fall 
testledaren detta.

Så snart beskrivaren bedömer att hunden 
har Kontakt meddelar testledaren föraren 
att gå fram till sin hund, klappa om och 
berömma den.

”Kontroll”
Försök att förmå hunden att komma fram 
till halvfiguren fortsätter tills situationen är 
löst och hunden helt övervunnit sin rädsla. 
Om använd strategi inte fungerar inom 
rimlig tid måste testledaren med hjälp av 
beskrivaren byta strategi. 

Det är beskrivaren som avgör när hunden 
kommit över sin rädsla och det är viktigt 
att hunden är neutral när den lämnar 
halvfiguren. 

Vissa hundar (speciellt småvuxna) missar an-
siktet med de ”hotfulla” ögonen och därför 
bör testledaren försäkra sig om att hunden 

Materiel och miljö
• En silhuett av en persons överkropp, se 

Materielbeskrivning BPH.

• 2 st markeringar till startplats och vänd-
plats för passagerna.

• 2 st elstolpar för markering 1 meter ut 
från halvfigurens sidor.

Platsen ska väljas så att beskrivaren kan se 
hunden under hela momentet när den går 
på sin förares vänstra sida och testledaren går 
till höger om föraren. Hunden ska befinna 
sig närmast beskrivaren. Hunden ska ha fri 
flyktväg utan risk att skada sig. Hund och 
förare ska lätt kunna passera halvfiguren.

Vid avreaktionen är det viktigt att vägen 
som ekipaget ska passera är fri och jämn 
samt markerad vid början och slut,10 meter 
både före och efter. I höjd med halvfiguren 
på båda sidor 1 meter ut från bottenramens 
sida ska finnas tydliga markeringar t.ex. 
elstolpar, som visar beskrivaren hur mycket 
hunden rör sig i sidled vid passagerna.

OBS ! Det är viktigt att Skramlet i Moment 
5 inte placeras på ett sätt så att det kan utgöra 
en retning för hunden när den gör passager 
i Moment 4. Placeringen får inte vara i 
förlängningen av färdvägen i Moment 4.

MOMENT 4

Visuell överraskning
uppfattat dessa. Det sker t.ex. genom att 
ta ut lite avstånd till halvfiguren och låta 
hunden se ”gubbens” ansikte. 

Beskrivaren avgör när hunden har ”Kontroll” 
och kan lämna halvfiguren. 

Beskrivningen avbryts
Om beskrivaren bedömer att hunden inte 
inom rimlig tid har ”Kontroll” eller efter 
Fas 3 Sekvens 4, trots försök att få hunden 
i ett neutralt känsloläge, fortfarande har 
kvarstående rädslor får den inte fortsätta i 
nästa moment utan beskrivaren ska avbryta 
hela beskrivningen.

Genomförande
Åskådargruppen anvisas till en plats minst 
10 meter från den sträcka som ekipaget 
kommer att förflytta sig.

Föraren (med testledaren på höger sida om 
föraren) går i rask promenadtakt med hun-
den på sin vänstra sida i förkortat koppel, 
som endast hindrar hunden att vika av i sid-
led eller gå framför/bakom föraren. Lämpligt 
är att testledaren tar armkrok på föraren 
under promenaden fram till halvfiguren så 
att hunden riktas in mot halvfigurens mitt.

Om hunden stannar och nosar eller går 
bakom föraren innan halvfiguren rests upp, 
går ekipaget efter meddelande av beskrivaren 
tillbaka till startplatsen och får påbörja sin 
promenad på nytt. 

Halvfiguren reses upp 3 meter framför hun-
den av beskrivaren. Föraren släpper kopplet 
omedelbart och föraren (samt testledaren) 
stannar i samma ögonblick.

FAS 1 – Initial reaktion  
(då halvfiguren reses upp – de första 3 sekunderna)    

Sekvens 1 (från halvfiguren står helt upp tills 2 
sekunder därefter har förflutit)

Förare (och testledare i armkrok) rör sig i 
riktning rakt mot halvfiguren. När halv-
figuren reses upp släpps hundens koppel 
omedelbart och förare (och testledare) 
stannar samtidigt med blicken riktad mot 
halvfiguren. Testledaren startar tidtagaruret 
när halvfiguren reses upp.

FAS 2 – Kontakt med halvfiguren och 
Kontroll

Sekvens 1 (från 2 sekunder förflutit efter halvfiguren står 
helt upp tills totalt 30 sekunder gått efter ekipaget stannade och 

tidtagningen startades)

Förare (och testledare) står passiva vända 
med blicken mot halvfiguren i 30 sekunder 
från halvfiguren restes.

Sekvens 2 (från förare (och testledare) går fram tills 15 

sekunder gått)

Förare (och testledare) går fram till halvfi-
guren och står passiva vända mot halvfigu-
ren och med blicken riktad mot den i 15 
sekunder. Testledaren placerar sig vid sidan 
av halvfiguren.

Om hunden inte tar Kontakt innan förare 
och testledare står framför halvfiguren i 
Sekvens 2 är det viktigt att testledaren stäl-
ler sig så långt ifrån föraren att hunden lätt 
kan komma fram mellan dem och under-
söka halvfiguren. Testledarens placering i 
förhållande till förare/halvfigur bestäms av 
hundens känsla för testledaren. Om hun-
den känner obehag inför testledaren ökas 
avståndet till förare/halvfigur så hunden 
inte störs i sitt arbete.

Sekvens 3 (föraren pratar/lockar i 15 sekunder)

Förare (och testledare) sätter sig ned på huk, 
fortfarande vända mot halvfiguren och med 
blicken riktad på den. Föraren lockar aktivt 
på hunden i 15 sekunder. 

MOMENT 4 – VISUELL ÖVERRASKNING
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Om det bedöms nödvändigt kan testleda-
ren hjälpa till. Testledaren får inte sitta så 
hunden hindras i sin undersökning eller så 
den störs.

Det är viktigt att föraren/testledaren inte 
skakar i T-shirten så hunden får en ny test-
retning utan enbart stryker med handen 
försiktigt på den om så bedöms lämpligt.

Testledarens arbete ska utföras så att beskri-
varen har möjlighet att se hunden hela tiden.

Om hunden inte kommit fram och tagit 
”Kontakt” inom 15 sekunder meddelar 
testledaren beskrivaren att ”Tiden är ute”.

FAS 3 – Promenad förbi halvfiguren

Sekvens 1 och 2 (Passage 1 och 2)

Förare (och testledare) och hund går tillbaka 
till utgångspunkten 10 meter framför den 
stående halvfiguren.

Testledaren visar föraren på en markerad 
punkt 10 meter bakom halvfiguren och 
anvisar föraren att gå innanför stolpmar-
keringar i höjd med halvfiguren, runda 
markeringen 10 meter bort och gå tillbaka 
till utgångsläget.

Föraren uppmanas att gå i rask takt, utan att 
låta hunden stanna för att nosa, markera etc.

Hundens koppel ska vara så långt att den rör 
sig relativt fritt utan att kunna vara alltför 
yvig. Hunden ska om möjligt befinna sig 
mellan halvfiguren och föraren vid pas-
seringen av halvfiguren, dock utan lydnad. 
Vill den undersöka halvfiguren får den.

Testledaren står kvar vid startpunkten när 
ekipaget går promenaden.

Sekvens 3 och 4 (Passage 3 och 4)

Promenaden utförs som i sekvens 1 och 2.

Efter genomförda promenader i FAS 3 läggs 
halvfiguren ner helt. Den ska sedan vara nerfälld 
under resten av beskrivningens samtliga moment.

Materiel och miljö
• en skrammeltrumma, se Materielbeskriv-

ning BPH

• 2 st markeringar till startplats och vänd-
plats för passagerna.

• 2 st elstolpar för markering 1 meter ut 
från hjulens sidoyta.

En trumma fylld med kättingar roteras så 
ett skramlande ljud kan pågå i 3 sekunder 
under rotationen.

Platsen ska väljas så att beskrivaren kan se 
hunden under hela momentet och att hun-
den ges möjlighet att fly utan risk att skada 
sig. Hund och förare ska lätt kunna passera. 
Ljudkällan ska placeras öppet.

Vid avreaktionen är det viktigt att vägen 
som ekipaget ska passera är fri och jämn 
samt markerad vid början och slut, 10 meter 
före och efter. I höjd med Skramlet, på båda 
sidor 1 meter ut från hjulens yttersida, ska 
finnas tydliga markeringar t.ex. elstolpar, 
som visar beskrivaren hur mycket hunden 
rör sig i sidled vid passagerna.

Ansvarsfördelning

”Kontakt”
Testledaren meddelar beskrivaren ”Kontakt” 
först när hunden tydligt nosar på ljudkällan.

Det räcker inte att hunden nosar på drag-
stången eller hjulen en bit ut ifrån ljudkäl-
lan, utan fysisk noskontakt måste finnas 
någonstans med själva ljudkällan, för att 
testledaren kan meddela ”Kontakt”.

Beskrivaren kan avgöra att ”Kontakt” fö-
religger, även om hunden inte har fysisk 
kontakt med ljudkällan, och meddelar i så 
fall testledaren detta.

Så snart beskrivaren bedömer att hunden 
har ”Kontakt” meddelar testledaren föraren 
att gå fram till sin hund, klappa om och 
berömma den.

”Kontroll”
Försök att förmå hunden att komma fram 
till skramlet fortsätter tills situationen är löst 
och hunden helt övervunnit sin rädsla. Om 
använd strategi inte fungerar inom rimlig 
tid måste testledaren med hjälp av beskrivaren 
byta strategi. 

Det är beskrivaren som avgör när hunden 
kommit över sin rädsla och det är viktigt att 
hunden är neutral när den lämnar skramlet.  

Beskrivaren avgör när hunden har ”Kontroll” 
och kan lämna skramlet. 

Beskrivningen avbryts
Om beskrivaren bedömer att hunden inte 

SÄRSKILDA REGLER FÖR BPH - BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING

MOMENT 5

 Skrammel
                   

MOMENT 4 – VISUELL ÖVERRASKNING



20 21

MOMENT 5 – SKRAMMEL

inom rimlig tid har ”Kontroll” eller efter 
Fas 3 Sekvens 4, trots försök att få hunden 
i ett neutralt känsloläge, fortfarande har 
kvarstående rädslor får den inte fortsätta i 
nästa moment utan beskrivaren ska avbryta 
hela beskrivningen.

Genomförande
Åskådargruppen anvisas till en plats minst 
10 meter från den sträcka som ekipaget 
kommer att förflytta sig.

Föraren (med testledaren på höger sida 
om föraren) går i rask promenadtakt med 
hunden på sin vänstra sida i förkortat kop-
pel, som endast hindrar hunden att vika 
av i sidled eller gå framför/bakom föraren. 
Lämpligt är att testledaren tar armkrok på 
föraren under promenaden fram till skramlet 
så att hunden riktas in mot skramlets mitt.

Om hunden stannar och nosar eller går 
bakom föraren innan ljudkällan låter, går 
ekipaget efter meddelande av beskrivaren 
tillbaka till startplatsen och får påbörja sin 
promenad på nytt. 

Ljudgivningen påbörjas 3 meter framför 
hunden och ljudet ska pågå i 3 sekunder.

FAS 1 – Initial reaktion (medan skramlet pågår – 

de första 3 sekunderna)

Sekvens 1(medan skramlet låter i 3 sekunder)

Förare (och testledare i armkrok) rör sig i 
riktning rakt mot ljudkällan. När den börjar 
låta släpps hundens koppel omedelbart och 
förare (och testledare) stannar samtidigt med 
blicken riktad mot ljudkällan. Testledaren 
startar tidtagaruret när det börjar skramla.

FAS 2 – Kontakt med ljudkällan och Kontroll

Fasen genomförs i likhet med anvisningar 
för Fas 2 i Moment 4.

Sekvens 1 (från ljudet upphör tills 30 sekunder förflutit 

från skramlet började låta)

Förare (och testledare) står passiva vända 
mot ljudkällan med blicken riktad mot den 
i 30 sekunder från skramlet började låta.

Sekvens  2 (från föraren (och testledaren) går fram tills 15 

sekunder gått)

Förare (och testledare) går fram till ljudkäl-
lan och står passiva vända mot ljudkällan 
och med blicken riktad mot den i 15 sek-
under. Testledaren placerar sig vid sidan av 
skramlet. 

Om hunden inte tar Kontakt innan förare 
och testledare står framför skramlet i Sekvens 
2 är det viktigt att testledaren ställer sig så 
långt ifrån föraren att hunden lätt kan kom-
ma fram mellan dem och undersöka ljudkäl-
lan. Testledarens placering i förhållande till 
förare/ljudkälla bestäms av hundens känsla 
för testledaren. Om hunden känner obehag 
inför testledaren ökas avståndet till förare/
ljudkälla så hunden inte störs i sitt arbete.

Sekvens 3 (föraren pratar/lockar i 15 sekunder)

Förare (och testledare) sätter sig ned på huk, 
fortfarande vända mot ljudkällan och med 
blicken riktad mot den. Föraren lockar aktivt 
på hunden i 15 sekunder. Om det bedöms 
som en fördel kan testledaren hjälpa till. 
Testledaren får inte sitta så hunden hindras 
i sin undersökning eller så den störs.

Om hunden inte kommit fram och tagit 
Kontakt inom 15 sekunder meddelar test-
ledaren beskrivaren att ”Tiden är ute”.

FAS 3 – Promenad förbi ljudkällan
Fasen genomförs i likhet med anvisningar 
för Fas 3 i Moment 4.

Sekvens 1 och 2 (Passage 1 och 2)

Förare (och testledare) och hund går till-

baka till utgångspunkten 10 meter framför 
ljudkällan.

Testledaren visar föraren på en markerad 
punkt 10 meter bakom ljudkällan och anvi-
sar föraren att gå innanför stolpmarkeringar i 
höjd med ljudkällan, runda markeringen 10 
meter bort och gå tillbaka till utgångsläget.

Föraren uppmanas att gå i rask takt, utan att 
låta hunden stanna för att nosa, markera etc.

Hundens koppel ska vara så långt att den 
rör sig relativt fritt utan att vara alltför yvig. 
Hunden ska om möjligt befinna sig mel-
lan ljudkällan och föraren vid passeringen 
av ljudkällan, dock utan lydnad. Vill den 
undersöka skramlet får den.

Testledaren står kvar vid startpunkten när 
ekipaget går promenaden.

Sekvens 3 och 4 (Passage 3 och 4)

Promenaden utförs som i sekvens 1 och 2.

MOMENT 5 – SKRAMMEL
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MOMENT 6

Närmande person

Materiel och miljö

Till figurant
• Stor slokhatt av filtmaterial försedd med 

snören så den inte blåser av

• Solglasögon

• Kornblå långrock i storlek C 64 som 
förlängts nertill med 20 centimeter (blå 
bävernylon)

Till testledare/hund

• 4 meter långt koppel (tunnare och smalare 
till mindre hundar, bredare och kraftigare 
till stora hundar, vid mycket små hundar 
koppel i grovlek Flexisnöre)

Till banan
• 5 st markeringar varav 2 st i avvikande 

färg eller form för Sekvens 2 (vid Stopp 
2) och Sekvens 3 (vid Stopp 4)

• 3 st tegelstenar eller liknande för marke-
ring av Stopp 6, startplatsen för ekipaget 
samt plats dit figuranten går ut och lockar 
på hunden i FAS 2 Sekvens 6. 

• Olämpligt med elstängselstolpar eller 
plastkoner som inbjuder hunden till lek 
på platser som hunden uppehåller sig en 
längre tid.

Momentet genomförs efter figuranten kliver 
ut från sitt gömsle i öppen och plan terräng 
så att hunden verkligen ser figuranten tydligt 
(kontrasterar mot bakgrunden).

Ansvarsfördelning

Momentet avbryts
Om hunden flyr bakåt mer än kopplets 
längd släpps kopplet omedelbart. Beskriva-
ren avgör om momentet avbryts helt eller 
kan fortsätta.

Genomförande
Åskådargruppen anvisas till en plats minst 
10 meter från ekipagets startplats och den 
sträcka som figuranten (den närmande 
personen) kommer att förflytta sig.

Figurant
Kommunicerar med testledaren inför mo-
mentet så att hunden inte ser när figuranten 
försvinner för att byta om till figurantdräkt. 

OBS! Vissa hundar är extremt uppmärk-
samma.

Figuranten är klädd i mörka solglasögon, 
bredbrättad hatt samt en blårock som slutar 
strax ovanför marken. Viktigt att hatten sit-
ter ordentligt fast på huvudet även i blåst.

Figuranten är från början helt dold för 
hunden. 

Figurantgång
Figurantens gång och attityd har stor bety-
delse för hur hundar uppfattar situationen.

Gången utförs med korta släpande, smy-
gande steg (vila något i steget) som vid en 
”Luciagång” med en mycket bestämd och 
allvarlig attityd som kan uppfattas hotfull. 

Detta intryck förstärks av att figuranten gör 
sig ”stor” med något höjda axlar, lite

framåtlutad kroppshållning och blicken 
riktad mot hunden. Det är viktigt att figu-
ranten står stilla i hela 5 sekunder (ha inte 

för bråttom – räkna tyst 1001, 1002, o.s.v.) 
vid stoppen för att öka retningsstyrkan.

Testledare
Ett 4 meter långt koppel tillhandahålls av 
testledaren. Kopplet sätts på av föraren innan 
startpunkten nås.

Förare och hund visas till en plats 25 meter 
från figurantens startplats. Hänsyn tas inte 
till vindriktningen.

Testledaren meddelar genom att neutralt 
(lågmält) säga ”Två” och ”Tre” när FAS 1 
Sekvens 2 och FAS 1 Sekvens 3 påbörjas. 
Därefter meddelas beskrivaren när FAS 2 
Sekvenserna 1 - 5 påbörjas och när ”Tiden 
är ute” i Sekvens 6.

MOMENT 6 – NÄRMANDE PERSON
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FAS 1 – Från figuranten klappar – vand-
ring mot hund - vändning

Start

Testledare

Testledaren instruerar föraren att stå tätt 
intill TL och placerar hunden framför dem 
vid momentets början. Föraren ska stå när-
mast beskrivaren samt vara helt passiv och 
tyst med blicken på figuranten tills andra 
instruktioner ges. 

Testledaren tar över kopplet från föraren.

Beskrivaren ska kunna se hunden tydligt 
under hela momentet. 

Testledaren startar momentet genom att 
ropa ”Börja”.

Testledaren släpper ut och tar in kopplet i 
den mån hunden vill flytta sig och försöker 
mjukt parera eventuella ryck för att undvika 
att hunden kan uppleva det som en kor-
rigering om den strävar framåt.

Figurant

Figuranten väntar i 5 sekunder efter testleda-
ren ropat ”Börja”. Därefter börjar momentet 
enligt sekvens 1.

Sekvens 1(från start tills figuranten stått stilla i 5 sekunder 

vid Stopp 2)

Figurant

Figuranten klappar händerna, 3 tydliga 
klappar, kliver fram från sitt gömsle och 
går direkt ut till Stopp 1, klappar på nytt 
händerna, 3 tydliga klappar, står stilla i 5 
sekunder vänd mot ekipaget.

Figuranten rör sig sedan framåt en uppmätt 
sträcka på 3,5 meter till Stopp 2 och står där 
stilla i 5 sekunder.

Sekvens 2 (från start efter Stopp 2 tills figuranten stått stilla 

i 5 sekunder vid Stopp 4)

Figurant

Figuranten rör sig framåt en uppmätt sträcka 
på 3,5 meter till Stopp 3 och står där stilla 
i 5 sekunder. 

Startar på nytt och rör sig framåt en uppmätt 
sträcka på 3,5 meter till Stopp 4 och står där 
stilla i 5 sekunder. 

Testledare

När figuranten startar från Stopp 2 meddelas 
beskrivaren ”Två”.

Sekvens 3 (från start efter Stopp 4 tills figuranten stått 
stilla i 5 sekunder vid Stopp 6 som är vändpunkt för figu-

ranten) 

Figurant

Figuranten rör sig framåt en uppmätt sträcka 
på 3,5 meter till Stopp 5 och står där stilla 
i 5 sekunder. 

Startar på nytt och rör sig framåt en uppmätt 
sträcka på 3,5 meter till Stopp 6 och står

där stilla i 5 sekunder vänd mot ekipagets 
startplats som är cirka 7 meter från Stopp 6.

Avståndet mellan Stopp 6 och hunden i fullt 
utsträckt koppel ska vara så långt att även en 
stor, stark hund som plötsligt hoppar framåt 
inte når fram till figuranten.

Testledare

När figuranten startar från Stopp 4 meddelas 
beskrivaren ”Tre”.

FAS 2 – Från att hunden släpps

Figurant

När figuranten stått stilla i 5 sekunder vid 
Stopp 6 vänder figuranten sig om med ryg-
gen mot ekipaget, sänker axlarna, håller in 
handflatorna mot lårens utsidor samt gör 
en djup utandning för att slappna av och 
se mindre hotfull ut .

Testledare

Testledaren släpper hunden omedelbart efter 
figuranten vänt sig om på ett sätt så att 
hunden ”förstår” att den är lös, t.ex. genom 
att sträcka ut armen mot hunden och mjukt 
släppa ner kopplet på marken. 

Vid tvekan att släppa hunden kommunice-
rar testledaren med beskrivaren.

Kontakt

Om hunden går fram till figuranten innan 
föraren är framme och figuranten själv 
uppfattar att hunden tar kontakt eller 
om figuranten hör att testledaren eller 
beskrivaren säger ”Kontakt” (hunden kan 
ta kontakt utan att figuranten märker det) 
står figuranten stilla samt bekräftar lugnt 
hunden med ett par ord (t.ex.” Hej, fina 
hunden, vad fin du är”). 

Figuranten blir sedan passiv till förare (och 
testledare) hunnit fram.

Figur 2 – Närmande person
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MOMENT 6 – NÄRMANDE PERSON

Beskrivning av Fas 2

Kolumn A
Om hunden inte går fram själv 

inom 30 sekunder

Kolumn B            
Om hunden går fram själv 

inom 30 sekunder

Sekvens 1 + 2
(0 – 30 sekunder)

Testledaren släpper kopplet och med-
delar beskrivaren ”Ett”.

Föraren står tyst, passiv och vänd mot 
figuranten i 30 sekunder. Testledaren 
meddelar beskrivaren ”Två” när 15 
sekunder gått.

Testledaren släpper kopplet och 
meddelar beskrivaren ”Ett”. Om 15 
sekunder förflutit

och hunden inte tagit kontakt med-
delar testledaren ”Två”.

Förare (och testledare) står tysta, 
passiva och vända mot figuranten tills 
hunden är framme och tar kontakt 
med figuranten.

När hunden tagit kontakt går förare 
(och testledare) snabbt fram till fi-
guranten. Föraren placeras framför 
figuranten. 

Testledaren ställer sig på lämpligt av-
stånd (ca 1,5 meter - beroende av hur 
hunden upplever testledarens närvaro 
– och står sedan kvar där under resten 
av momentet) vid sidan av figuran-
ten och föraren på motsatt sida som 
beskrivaren står, sätter på klockan och 
meddelar ”Fem”.

Sekvens 3 (efter föraren gått fram och sedan står passiv i 
15 sekunder)

När 30 sekunder förflutit i Sekvens 
1 + 2 går förare och testledare raskt 
fram till figuranten.

Föraren går något framför testledaren 
och ställer sig ganska nära intill och 
vänd mot figuranten. Testledaren 
ställer sig på lämpligt avstånd (ca 
1,5 meter - beroende av hur hunden 
upplever testledarens närvaro – och 
står sedan kvar där under resten av

Fortsättning nästa sida

momentet) vid sidan av figuranten 
och föraren på motsatt sida som 
beskrivaren står sätter på klockan och 
meddelar ”Tre”.

Kommer hunden fram till figuranten 
och tar kontakt inom 15 sekunder 
meddelar testledaren alternativt 
beskrivaren ”Kontakt” och momen-
tet fortsätter enligt anvisningarna i 
Alternativ B, sekvens 5. 

Sekvens 4 (föraren pratar och lockar på hunden i 15 
sekunder)

Föraren står upp och lockar/pratar 
med hunden i 15 sekunder.

Föraren ska vara aktiv och engagerad 
i sitt ”undersökande” av figuranten så 
att hunden blir intresserad och hjälps 
fram för att ta kontakt. Föraren kan 
med handen ta på

figurantens blårock men undvika att 
rocken fladdrar så hunden blir rädd. 

Kommer hunden fram till figuranten 
och tar kontakt inom 15 sekunder 
meddelar testledaren eller beskrivaren  
”Kontakt” och momentet fortsätter 
enligt anvisningarna i Alternativ B, 
sekvens 5.

Sekvens 5 (figuranten pratar/lockar på hunden i 15 
sekunder)

Enbart figuranten lockar/pratar med 
hunden i 15 sekunder. Föraren är helt 
tyst och stilla. 

Figuranten får inte sträcka fram 
händerna för att locka på hunden. 
Hunden ska vara intill figuranten 
innan figuranten sträcker fram sina 
händer. Figuranten ska på ett tydligt 
hörbart, vänligt och inbjudande sätt 
locka/kalla på hunden med namn för 
att få den intill sig.

(figuranten pratar/lockar på hunden i 15 
sekunder)

Förare (och testledare) är helt tysta 
och stilla.

Figuranten klappar och pratar med 
hunden i 15 sekunder (inklusive ev. 
lockande). 

Figuranten backar först ut en bit från 
föraren så beskrivaren tydligt ser vem 
hunden hälsar på. Figuranten får inte 
sträcka fram händerna för att locka på 
hunden. Hunden ska vara intill

MOMENT 6 – NÄRMANDE PERSON

Fortsättning nästa sida
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Kommer hunden fram och tar 
kontakt med figuranten inom 15 
sekunder meddelar testledaren eller 
beskrivaren ”Kontakt” och momen-
tet fortsätter enligt anvisningarna i 
Alternativ B, sekvens 5.

Om hunden efter 15 sekunder inte 
tagit kontakt med figuranten tar 
testledaren av figuranten glasögon 
och hatt. Figuranten tar därefter själv 
av sig rocken och överlämnar den till 
testledaren som håller allt materiel 
under resten av momentet (inget 
får läggas på marken så hunden blir 
intresserad).

Figuranten går därefter under tystnad 
ut till markerad hälsningsplats 5 
meter åt sidan

figuranten innan figuranten sträcker 
fram sina händer. Figuranten ska på 
ett vänligt och inbjudande sätt locka/
kalla på hunden med namn för att få 
den intill sig. 

Figuranten ska vara aktiv, engagerad 
i hunden, bjuda in den till sig, locka 
med glad röst och så högt att beskri-
varen hör det tydligt. När hunden 
kommer fram till figuranten och 
börjar hälsa kan figuranten klappa 
hunden.

Figuranten hälsar utan att ”böja sig 
fram över” hunden och anpassar vid 
mindre hundar om nödvändigt sin 
höjd genom att knäböja vid häls-
ningen eller stödja med ett knä mot 
marken.  

Testledaren tar efter 15 sekunder 
av figuranten glasögon och hatt. 
Figuranten tar därefter av sig rocken 
och överlämnar den till testledaren 
som håller allt materiel resten av 
momentet (inget får läggas på marken 
så hunden blir intresserad).

Figuranten går därefter under tystnad 
ut till markerad hälsningsplats 5 
meter åt sidan.

Sekvens 6 (efter att dräkten tagits av)

Hälsningsplatsen väljs i den riktning 
beskrivaren står. Figurantens position 
ska vara så att beskrivaren tydligt kan 
se hunden under hela sekvensen. 

Figuranten knäböjer vid behov något 
eller stödjer med ett knä mot marken 
alternativt står med sidan vänd mot 
hunden och lockar hunden ut till den 
nya platsen på ett sätt så att beskriva-
ren tydligt ser hur hunden hälsar.

(efter att dräkten tagits av)

Hälsningsplatsen väljs i den riktning 
beskrivaren står. Figurantens position 
ska vara så att beskrivaren tydligt kan 
se hunden under hela sekvensen. 

Figuranten knäböjer vid behov något 
eller stödjer med ett knä mot marken 
alternativt står med sidan vänd mot 
hunden och lockar hunden ut till den 
nya platsen på ett sätt så att beskriva-
ren tydligt ser hur hunden hälsar.

Figuranten ska locka aktivt, engage-
rat, använda hundens namn, bjuda in 
hunden till sig och klappa den, men 
inte agera på ett sätt som inbjuder till 
lek eller nyfikenhet istället för häls-
ning (t.ex. inte krafsa i marken).

Figuranten lockar, pratar med och 
klappar hunden i totalt 15 sekunder 
varefter testledaren meddelar att 
”Tiden är ute”.

Momentet är slut, oavsett om hunden 
kommit fram eller ej. Om hunden 
inte kommit fram, beroende på 
anledningen, kan det ibland vara 
lämpligt att förare, hund, figurant 
och testledare tillsammans tar en pro-
menad för att hunden ska bli neutral 
innan nästa moment påbörjas.

Figuranten ska locka aktivt, engage-
rat, använda hundens namn, bjuda in 
hunden till sig och klappa den, men 
inte agera på ett sätt som inbjuder till 
lek eller nyfikenhet istället för häls-
ning (t.ex. inte krafsa i marken).

Figuranten lockar, pratar med och 
klappar hunden i totalt 15 sekunder 
varefter testledaren meddelar att 
”Tiden är ute”.Momentet är slut, 
oavsett om hunden kommit fram 
eller ej. Om hunden inte kommit 
fram, beroende på anledningen, kan 
det ibland vara lämpligt att förare, 
hund, figurant och testledare tillsam-
mans tar en promenad för att hunden 
ska bli neutral innan nästa moment 
påbörjas.

MOMENT 6 – NÄRMANDE PERSONMOMENT 6 – NÄRMANDE PERSON

Fortsättning nästa sida
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Materiel och miljö

Plasttak 1 och 2
• 3 alt.4 avståndsmarkeringar beroende på 

underlagens placering.

• Plasttak, 3,0 meter långt och 1,0 meter 
brett.

• Sidostycken av kompostgaller, fästade till 
elstängselstolpar, placerade intill plastta-
ket så hunden inte kan trampa vid sidan 
av plasttaket.

Placeringen av plasttaket mot marken ska 
vara sådan att det blir en rörlighet (svikt) 
i plasttaket vid passagen. Det får inte vila 
stumt mot marken.

Plasttaken placeras, efter varandra i rad 
eller i vinkel mot varandra, på ett sätt så 
att startplatser och vändplatser blir cirka 3 
meter från plasttaken. 

Genomförandet
Åskådargruppen anvisas till en plats minst 
10 meter från ekipagets startplats och den 
sträcka som ekipaget kommer att förflytta 
sig.

Föraren uppmanas att hålla hunden i så kort 
koppel att den kan styras till mitten av un-
derlaget. Underlättas om kopplet först sättes 
fast i halsbandet och sedan  koppeländen förs 

under halsbandet en gång och dras ut igen 
så kopplet kortas ner till en tredjedel av sin 
totala längd s.k. BPH-koppel.

Vid beträdandet av plasttaket underlättar det 
om föraren är i jämnhöjd med hunden så att 
föraren kan kliva upp något före hunden, 
för att förhindra klämrisk.

Testledaren följer med bredvid ekipaget men 
utanför plasttaket.

Känner sig någon förare osäker för att gå på 
plasttaket kan testledaren gå armkrok men 
utanför plasttaket.

Stannar hunden under promenaden uppmanas 
föraren att:

1. Locka på hunden

2. Dra i kopplet, dock inte mer än att  
 hunden kan stå kvar om den vill det.

3.  Släppa efter på kopplet, vänta i 5 sek 
 under, börja om från punkt 1.

Testledaren stannar också, något framför 
ekipaget, fortfarande vänd i färdriktningen.

Kan inte hunden förmås att fortsätta pro-
menaden alternativt om hunden försöker 
fly avbryts sekvensen och testet går vidare 
till nästa fas.

Beskrivaren avgör om sekvensen avbryts.

MOMENT 7

Underlag
     

FAS 1 – Underlag 1

Sekvens 1 - Beträdande

Ekipaget (och testledaren) startar en prome-
nad cirka 3 meter framför underlaget.

Förare och hund går upp på underlaget.

Testledaren går bredvid på den sida som 
är från beskrivaren så beskrivaren kan se 
hunden.

Sekvens 2 – Passage

Ekipaget passerar över.

Sekvens 3 – Beträdande

Ekipaget (och testledaren) vänder. Testleda-
ren tar ögonkontakt med beskrivaren.

Förare och hund går åter upp på underlaget. 
Testledaren går tillbaka på samma sida om 
underlaget som vid första promenaden.

Sekvens 4 – Passage

Ekipaget passerar över underlaget och fasen 
är slut vid startpunkten.

Fas 2 – Underlag 2
Genomförs i enlighet med sekvens 1 -4 i fas 1.

Nyttig information hittar du på

www.skk.se

MOMENT 7 – UNDERLAG
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MOMENT 8

Skott
     

Materiel och miljö
• 9 mm startrevolver med 2 skott (ladda 

fullt magasin)

• Hörselskydd

• 2 avståndsmarkeringar som inte inbjuder 
hunden till lek 

Genomförande
Startplats för ekipaget och vändplats för 
ekipaget markeras 15 meter från varandra.

Före momentet kommer skytt och testle-
dare/beskrivare överens om teckengivning 
för skott och för avbrott. Detta så att en 
hund, som beskrivaren bedömer att endast 
ett skott ska avlossas för, inte riskerar att 
utsättas för fler skott.

En skytt står fullt synlig 50 meter rakt ut 
från mitten på sträckan, inte i medvind i 
förhållande till ekipaget, så att hunden inte 
störs av krutröken. 

Åskådargruppen anvisas till en plats minst 
10 meter från ekipagets startplats och den  

sträcka som ekipaget kommer att förflytta 
sig och så att skytten inte skyms för hunden 
under någon del av momentet.

Testledare och beskrivare är placerade med 
publiken.

Förare och hund hänvisas till startplatsen.

Testledare eller beskrivare styr skytten.

Om testledaren styr skytten kommunicerar 
testledaren med beskrivaren före skott nr. 
2 avlossas.

OBS! Momentet avbryts om hunden visar 
stark rädsla vid första skottet.

Start – Före skott nr. 1
Föraren ställer upp vid startplatsen med 
hunden på vänster sida. Ekipaget står stilla 
i 5 sekunder. Därefter går ekipaget mot 
vändplatsen och under promenaden ska 
kopplet vara löst hängande i den mån det 
går och hunden får inte vara under lydnad. 
Föraren är tyst under hela momentet tills 
annat meddelas. 

Sekvens 1 – Vid skott nr.1
På halva sträckan mellan startplats och 
vändplats, efter 7,5 meters promenad, avlos-
sas skott nr.1. (Tecken ges till skytten strax 
innan ekipaget är vid mittpunkten)

Sekvens 2 - Efter skott nr. 1
Förare och hund stannar inte utan fortsät-
ter att gå mot vändplatsen där de stannar. 

Figur 3 – Skott

MOMENT 8 – SKOTT

Föraren vänder helt om mot startplatsen och 
blir stillastående i 15 sekunder. Kopplet ska 
vara löst hängande i den mån det går. Föraren 
är passiv mot hunden och har blicken riktad 
mot startplatsen.

Sekvens 3 – Vid skott nr. 2
Efter 15 sekunders stillastående avlossas 
skott nr. 2. 

Sekvens 4 – Efter skott nr. 2
Förare och hund förblir stillastående vid 
vändplatsen i ytterligare 10 sekunder. Kopp-
let ska vara löst hängande i den mån det 
går. Föraren är passiv mot hunden och har 
blicken riktad mot startplatsen. Testledaren 
ger därefter tecken till föraren att återvända 
till startplatsen. 

När ekipaget återkommer till startplatsen 
stannar föraren och vänder sig om i riktning 
mot vändplatsen samt förblir stillastående i 
10 sekunder utan att engagera sig i hunden 
och med blicken riktad mot vändplatsen.

Sekvens 5 – Tid till kontroll alternativt tid 
till aktivitetskontroll
Efter 10 sekunders stillastående vid start-
platsen meddelar testledaren föraren att 
engagera sig på lämpligt sätt i hunden. Om 
hunden visar osäkerhet alternativt förhöjt 
positivt intresse/aktivitet mot skytten vidtas 
lämplig åtgärd så att hunden återgår till 
neutralt tillstånd.

Testledaren avbryter inte momentet förrän 
beskrivaren bedömer att hunden är neutral 
igen. Skytten står under tiden kvar på sin 
plats tills det meddelas att momentet är slut.
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Följande utrustning och materiel ska 
användas vid byggande av bana och 
under beskrivningen

Funktionärslåda:
• reservhalsband (icke stryp) i minst två 

olika storlekar

• två koppel av normallängd – ca 1,80 
meter. Ett tunnare och ett bredare.

• två stycken 15 meters långlinor av två 
grovlekar (tunnare och grövre) att an-
vändas till hundar som inte bör eller kan 
prövas löskopplade

• tidtagarur för testledaren med möjlighet 
till inställning av pipsignal t.ex. Casio 
Modul Nr 3425 (bra med reservur + 
extra batterier)

Materielbeskrivning

Tidtagarur Casio Modul Nr 3425

  Spengummi

• chipläsare (extra batterier)

• hundbajspåsar

• Första hjälpen utrustning

 Moment 1 - Främmande person

• 2 st tegelstenar (eller liknande) för mar-
kering av förarens uppehållsplats och 
vändplats för testledare

• koppel 1,80  cm (tillhandahålls av mot-
tagande funktionär före start) anpassat 
efter hundens storlek

Moment 2 - Föremålslek
• Spengummin, två  olika längder, avkortat 

för mindre raser till 23 cm. Den avklippta 
kanten viks upp några centimeter för att 
ge bättre grepp att hålla i.

• Några reservleksaker t.ex. liten och stor 
kamptrasa, liten och stor boll med snöre 
om föraren glömt egen leksak till hunden.

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

Moment 3 - Matintresse
• cementplatta 40 x 40 cm i vilken tre burk-

lock är fästade med skruvar och brickor

• tre burkar (av mycket hållbar plast, finns 
på Fischer Scientific ) vars botten är ge-
nomborrad med fyra stycken 7 mm hål 

• en tegelsten (eller liknande) för markering 
av startplats 4 meter från cementplattan

• vattenkanna + diskborste

MATERIELBESKRIVNING
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MATERIELBESKRIVNING

Moment 4 - Visuell överraskning
• Halvfigur tillverkad av 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 kan fällas upp 
med en elektriskt styrd magnet.

• 2 st markeringar till startplats och vänd-
plats för passagerna.

• 2 st elstolpar, kortare, för markering 1 
meter ut från halvfigurens sidor.

Moment 5 - Skrammel
• En elmotorstyrd roterande trumma med 

inuti hängande kättingar som vid rotation 
slår emot uppbyggda upphängningar och 
därvid framkallar ett skramlande ljud. 
Ljudretningen styrs av en inbyggd tids-
funktion och pågår i 3 sekunder.

• 2 st markeringar till startplats och vänd-
plats för passagerna.

• 2 st elstolpar, kortare, för markering 1 
meter ut från hjulens sidoyta.

MATERIELBESKRIVNING

Moment 6 - Närmande person

Till figurant
• Stor slokhatt av filtmaterial försedd med 

snören så den inte blåser av. Slokhatten 
kan köpas från Eksons AB. www.eksons.se 

• Solglasögon

• Kornblå långrock i storlek C 64 som 
förlängts nertill med 20 centimeter (blå 
bävernylon). Rocken är av fabrikatet 
Blåkläder, artikelnummer 51501800.
www.blaklader.se  

• Rekommenderas att ha långrockar i 2 
olika storlekar, för kort och lång figurant.

Till testledare/hund 
• Tre koppel 4 meter långa, ett till mycket 

små hundar typ avklippt Flexisnöre, ett 
smalare och tunnare till mindre hundar 
och ett grövre och bredare till stora 
hundar.

Till banan
• 5 st markeringar varav 2 st med avvikande 

färg eller form för Sekvens 2 (vid Stopp 
2) och Sekvens 3 (vid Stopp 4).

• 3 st tegelstenar eller liknande för marke-
ring av Stopp 6, startplatsen för ekipaget 
samt plats dit figuranten går ut och lockar 
på hunden i FAS 2 Sekvens 6. Olämpligt 
med elstolpar eller plastkoner, som inbju-
der till lek, där hunden uppehåller sig.

Moment 7 - Underlag 

Plasttak 1 och 2
• 3 alt.4 avståndsmarkeringar beroende på 

placeringen av underlagen

• 2 st likadana plasttak för permanent ut-
omhusbygge (starka nog att gå på)

 Plastskivan har måtten 1 000 mm (bredd) 
x 3 000 mm (längd) x 1 mm (tjocklek). 
Plastskivan placeras ovanpå en formply-
woodskiva så att den ligger cirka 25 cm ut-
anför formplywoodskivan vid kortändarna. 
Plastskivan fästes med skruvar och brickor 
i formplywoodskivan.

Formplywoodskivan är i ursprungligt skick 
1 200  (bredd) x 2 500 mm (längd) x 12 
mm (tjocklek) men kapas av till 1 000 mm 
bredd. På mitten av skivans undersida – mot 
marken – är en tvärgående mm 75 hög regel 
fastskruvad. 

Två stycken bärhandtag fastsättes på under-
sidan – mot marken. 
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4 stycken sidostycken
• 16 st kompostgaller, ca 90 x 70 – 90 

cm, sammanfogade med hjälp av UV-
beständiga buntband till fyra sidostycken 
med 4 galler i varje sektion. Sidostyckena 
placeras så nära intill plasttaken att hun-
den inte kan gå vid sidan av plasttaket . 
För att stabilisera sidostyckena används 
stängselstolpar i plast.

• 16 st elstängselstolpar i plast 1 050 mm 
långa.

Moment 8 - Skott
• Startrevolver 9 mm t.ex. Alfa mod 120 9 

mm, finns på Sportec AB i Åkarp www.
sportec.se ( OBS! Rengör vapnet efter 
varje BPH-dag ).

• Hörselskydd

• Knallpatroner SK 9 mm NC (lämpligast 
ammunition – ger ytterst lite krutbelägg-
ningar i revolvern), finns på Sportec AB 
i Åkarp.

• rengöringsmedel för revolver (t.ex. Bal-
listolspray)

• 2 avståndsmarkeringar som inte inbjuder 
hunden till lek

Noteringar
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