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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars 
mentalitet, KHM, 2015-09-15. 
 
Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Maritha Östlund-Holmsten (ordförande), Stefan Björkman (§ 79 - § 85 e), Anette 
Erlandsson, Ken Lundahl och Susanne Vähäniitty. 

Adjungerade: 

Brith Andersson, Curt Blixt, Helena Frögéli, Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm och Helena 
Skarp. 

Övriga närvarande: 

Kjell Svensson, chef för SKKs tävlingsavdelning (§ 90) 

Anmält frånvaro: 

Liz-Beth Liljeqvist, Katja Nilsson och Ulf Uddman 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 79 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 80 Val av justeringsperson 

Susanne Vähäniitty utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 81 Fastställande av dagordning 

Kommittén gjorde en mindre justering i punkternas ordning för att anpassa till Kjell 
Svenssons ankomst kl. 14.00. Därefter fastställdes dagordningen. 
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§ 82 Föregående protokoll 

Under § 64 diskuterades införande av uppfödardiplom för BPH. Frågan var 
kommunicerad med Kjell Svensson då SKKs tävlingsavdelning kommer att vara högst 
delaktig i rutiner kring dessa diplom. Sedan senaste mötet har frågan kommunicerats 
ytterligare och en uppdragsbeställning för framtagande av IT-rutiner för 
uppfödardiplom för BPH är lagd. 

Med ovan notering lade KHM protokollet till handlingarna. 

 

§ 83  Ekonomiska rapporter 

Ekonomisk rapport för KHM och till och med augusti 2015 förelåg. 

Kommittén gick igenom rapporten och konstaterade att kommitténs bokförda 
kostnader och intäkter totalt sett ryms inom budget. Därefter lades rapporten till 
handlingarna.  

 

§ 84 Bordlagda ärenden 

a) KHM 3-2015 § 66 Försäkringar 

Kommittén hade behandlat en specifik försäkringsfråga avseende personskada 
som uppkommit i samband med nedmontering av BPH-bana. 

Kommittén avsåg, till följd av detta ärende, att inhämta underlag gällande 
klubbförsäkringar för att gå ut med tydlig information till BPH-arrangörer 
gällande nyttjande av försäkringar och försäkringsvillkor som gäller vid BPH-
verksamhet. 
 

b) KHM 3-2015 § 72 Mentalpoolen 

Det bordlagda ärendet avsåg en arbetsbeskrivning och tidsplan för den 
mentalpool som KHM planerar att påbörja etableringen av inom kort. 
Mentalpoolen syftar till att stötta klubbarna i deras mentalitetsarbete. 

KHM gick igenom det förslag till arbetsbeskrivning och tidsplan som förelåg till 
dagens möte.  

Kommittén uttryckte att förslaget är bra även om tidsplanen, pga tidigare 
bordläggning av ärendet, måste förskjutas något framåt i tiden mot vad som 
anges i förslaget.  

KHM beslutade att mentalpoolens arbete ska bedrivas i enlighet med den 
föreliggande arbetsbeskrivningen och upprättas enligt den tidsplan som 
föreslagits dock med en förskjutning av de föreslagna datumen. Förslag på 
personer som ska tillfrågas att ingå i mentalpoolen ska tas fram av 
arbetsgruppen för mentalpoolen och ska fastslås på kommitténs 
nästkommande sammanträde. 
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c) KHM 3-2015 § 76 Till KHM för kännedom 

Två punkter förelåg till KHM för kännedom. Dessa var Erik Wilsons 
powerpointpresentation över försvarsmaktshundar samt Svenska 
Boxerklubbens yttrande angående revidering av SBKs mentaltest. 

KHM tog del av samtligt material.  

 

§ 85 BPH 

a) BPH-gruppens rapport 

Kommittén tog del av minnesanteckningar från de fem möten som 
arbetsgruppen hade haft. Ken Lundahl redogjorde även kort för innehållet 
varefter han presenterade arbetsgruppens förslag i ett antal frågor. 

Arbetsgruppen föreslog:  

o att KHM inte ska utfärda rekommendationer avseende 
funktionärsförtäring i samband med BPH. 

o att BPH-konferenser samt eventuella testledar- och 
arrangörskonferenser/träffar, från och med år 2016, tidsmässigt 
förläggs till tidig vår (februari-mars) istället för höst. 

o att KHM, i sin marknadsföring av BPH, avser att försöka anlita en 
professionell PR-person inom egna led.  

o att KHM ska föreslå SKKs avelskommitté att registreringsreglerna för 
saarloos wolfhond, ceskoslovenský vlciak, mastino napoletano och 
rafeiro do alentejo ändras från och med 2017-01-01 så att det för dessa 
raser gäller; ”Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende 
föräldradjur som ej har Genomförd BPH. I enlighet med SKKs 
grundregler ska Genomförd BPH föreligga före parning. Med Genomförd 
BPH menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga 
aktuella rutor. BPH kan vara genomförd med eller utan skott.” 

o att texten i Utbildningsplan för Figurant/BPH och Mottagare/BPH ändras 
så att även en erfaren BPH-testledare kan vara utbildningsansvarig vid 
dessa utbildningar. I nuvarande text anges endast auktoriserad BPH-
beskrivare som möjlig utbildningsansvarig. 

o att frågan gällande under vilka omständigheter det kan vara rimligt att 
ställa in BPH-tillfällen lyfts på Beskrivarkonferensen 2015. 

o att Ninni Ottervald utses att ingå i BPH-gruppens sammansättning. 

Ledamöterna diskuterade noggrant de olika förslagen samt konsekvenser och 
möjligheter.  

KHM beslutade i enlighet med samtliga föreliggande förslag.  
 

b) Nya BPH-arrangörer, beskrivare och testledare 
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KHM noterade att BPH-gruppen beslutat att godkänna Lines hundskola i 
Härryda, F4 Hundcenter AB i Frösön, Malmfältens Vorstehklubb i Kiruna och 
Mönsterås Brukshundklubb som nya arrangörer av BPH. Detta under 
förutsättning att tillräckligt antal funktionärer för att bedriva verksamheten 
godkänns under utbildningen 2016. 

KHM noterade att BPH-gruppen beslutat att avföra Söderhamns Kennelklubb 
som arrangör av BPH på klubbens egen begäran.  

KHM noterade att 10 personer påbörjar beskrivarutbildningen inom kort samt 
att ett antal testledare är redo för central testledarutbildning under 2016. 

Samtliga ledamöter kunde konstatera att den nybildade arbetsgruppen för BPH 
gör ett mycket bra jobb. 
 

c) Förslag till upplägg och genomförande av BPH på specialklubbsträff 

Susanne Vähäniitty och Liz-Beth Liljeqvist hade arbetat fram ett förslag till 
arbetsgång för kontakt med specialklubbar och genomförande av en BPH-dag, 
till exempel i samband med annan aktivitet som klubben ordnar.  

KHM uppdrog till arbetsgruppen att arbeta vidare med idén samt att utforma 
ett utskick till klubbar inför kommande säsong. Arbetsgruppen kommunicerar 
med BPH-gruppen gällande utskicket.  
 

d) BPH i avelsdata 

 

KHM hade tagit del av ett brev från en uppfödare som är aktiv i en rasklubb där ett 
större antal hundar genomfört BPH. Uppfödaren har i sin skrivelse tagit upp några 
punkter som uppfattats som felaktiga och/eller märkliga kring redovisningen av BPH i 
Avelsdata. Punkterna omfattar i huvudsak redovisning av resultat från hundar som 
avbrutits alt. avstått skott.  
Curt Blixt påtalade att ett antal felaktigheter har upptäckts och påtalats för SKKs IT-
avdelning som korrigerat de flesta bristerna.  
Kommittén ansåg att det är av stor vikt att rätt resultat visas i Avelsdata. Ett förslag för 
att komma till rätta med de felaktigheter som då och då drabbar resultatredovisningen 
kunde vara att utöka IT-avdelningens resurser för att se över rapporteringen för BPH i 
Avelsdata.  

 

e) Skrivelse avseende genomförd BPH 

 
Det förelåg en skrivelse samt bilder från en hundägare av en storleksmässigt mycket 
liten hundras. Skriftställaren ifrågasätter det sätt på vilket hennes hunds BPH 
genomfördes ur flera avseenden, bland annat att testledaren hade luva och sydväst-
hatt. Vädret var vid tillfället mycket dåligt med kraftigt ihållande regn.  
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Hundägaren har lämnat önskemål om att få möjlighet att göra om beskrivningen vid 
annat tillfälle.  
Kommittén diskuterade skrivningen i de regler som gäller för BPH och som hundägare 
bör vara förtrogna med vid genomförandet av en beskrivning.  
KHM beslutade att tillse att den inkomna skrivelsens mening kommer att tas upp till 
diskussion på beskrivarkonferensen i november. 
Kommittén beslutade att avslå hundägarens önskemål om att få göra om 
beskrivningen. 
 

f) 200-analyser 

KHM hade tagit del av två ”200-analyser” som skrivits för raserna labrador retriever 
och nova scotia duck tolling retriever och som tillställts rasklubben för respektive 
ras.  

Kommittén uttalade att det är av stor vikt att dessa analyser görs tillgängliga för 
klubbens medlemmar. 

Ledamöterna diskuterade att eventuellt tillgängliggöra dessa analyser i samband 
med rastexter på webben på Köpahund.se eller i samband med Hundrasguiden på 
skk.se. Analyserna har lagts in på BPH-beskrivarnas webbplattform PingPong. 

KHM beslutade att informera berörda rasklubbar om framtida publicering av 200-
analyser. 

g) BPH-statistik 

KHM tog del av statistik för BPH från starten i maj 2012. Sedan dess har 6329 
hundar beskrivits. 

 

§ 86  Rapporter från arbetsgruppen för nomenklaturprojektet/att beskriva rasers 
mentalitet 

Projektet, som bedrivits genom möten och workshops med forskare och praktiker, 
syftar till att beskriva hundrasers egenskaper och beteende. Ledamöterna förevisades 
ett arbetsdokument som tagits fram av arbetsgruppen och är tänkt att skickas till 
rasklubbar för att vara till hjälp och som inspiration när de diskuterar och beskriver sin 
ras egenskaper och beteenden. 

SKKs avelskommitté hade haft dokumentet för påseende och hade uttryckt att de 
tycker att dokumentet fyller ett syfte.  

KHM tog även del av minnesanteckningar från arbetsgruppens möten. 

 

§ 87 Bedömningen disqualified på grund av mentalitet på utställning 

En arbetsgrupp har tittat på hur statistiken över antalet ”disqualified” på grund av 
mentalitet (som genererar rapporteringskod A) ser ut hos olika raser och hur frekvent 
individer av dessa raser förekommer på BPH eller MH.  
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KHM gick igenom materialet och tackade för informationen. Kommittén såg fram emot 
vidare information från arbetsgruppen. 

 

§ 88 Samskrivning BPH och MH 

Ken Lundahl har tidigare uppdragits att, via kontakt med SBK, samverka för en 
samskrivning i de delar i regelverken för BPH respektive MH där beröringspunkter 
finns.  

Han redovisade beröringspunkter där det finns formuleringar att se över och 
justeringar att göra för öka förståelsen hos hundägare för regelverken för BPH och MH.  

KHM tackade för redovisningen av det pågående arbetet. Ken Lundahl fortsätter 
uppdraget och håller fortsatt kontakt med SBK. 

 

§ 89 Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Cilla Hamfelt meddelade att det pågår ett arbete med att ta fram ett 
kompetenshanteringsverktyg i PingPong för BPH-funktionärerna.  

 

§ 90 Överklagan gällande avstängning av hund 

SKKs tävlingsavdelnings chef Kjell Svensson anslöt till mötet.  

Det förelåg en överklagan från ägare till hanhund som rapporterats för oacceptabelt 
beteende och efter utredning blivit avstängd från deltagande vid utställning, prov och 
tävling samt avel under 6 månader. Efter periodens utgång kan SKK ta nytt 
ställningstagande för hanhundens framtida deltagande i verksamheten, efter att ett 
nytt test har genomförts.   

Kjell Svensson föredrog SKKs kanslis arbetsgång vid den här typen av ärenden. 

Kommittén tog noggrant del av överklagan samt övriga handlingar i ärendet.  

KHM beslutade att avslå överklagan och därmed kvarstår tidigare beslut om 
avstängning oförändrat.  

 

§ 91 Oacceptabelt beteende 

Brith Andersson redovisade en förteckning över de hittills inkomna rapporterna för 
oacceptabelt beteende under 2015. KHM konstaterade att det är en mycket liten 
andel hundar som rapporteras för oacceptabelt beteende jämfört med det stora 
deltagarantalet i olika verksamheter under året vilket är glädjande.  

Kommittén tackade för informationen och lade den därefter till handlingarna.  

 

§ 92 Ansökan om medel från SKKs utvecklingsfond 

Det förelåg en ansökan från Hans Temrin, Stockholms universitet, om medel på 45 000 
kr ur SKKs utvecklingsfond. 
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Projektet syftar till att följa beteendeutveckling hos sex unga valpar fram till att de är 6 
månader, med fokus på sociala beteenden mellan hundarna. Man ska även följa 
utvecklingen av valparnas relation till människor under den tidiga valptiden. Studien 
innefattar dagliga observationer av sociala beteenden under uppväxten samt 
genomförande av olika beteendetester som upprepas under valparnas uppväxt.  

 Ansökan åtföljs av erforderliga tillstånd. 

Kommittén gick igenom ansökan samt bilagor.  

KHM konstaterade att projektet ryms inom kommitténs verksamhetsområde och 
beslutade att föreslå CS att bifalla ansökan och utbetala sökt belopp efter rekvisition. 
Kommittén emotser rapport inom stipulerad tid.  

 

§ 93 Fråga om dominans 

Det förelåg en fråga gällande SKKs syn på dominans och rangordning mellan hund och 
människa. I tidigare svar till frågeställaren har man hänvisat till Per Jensens artikel 
”Den missuppfattade dominansen”. Artikeln används i SKKs utbildning Hundens 
beteende. KHM eller SKK har ingen definierad uppfattning i frågan utan hänvisar till 
artikeln samt till SKKs relationspolicy människa hund. 

 

§ 94 Skrivelse gällande mentalitetsarbete 

KHM har mottagit en text gällande något som skribenten kallar meriterande 
mentalitetsarbete. Syftet skulle vara att hitta ett sätt att uppmuntra uppfödare att 
förbättra hundarnas mentala egenskaper genom att skapa jämförelsemoment och en 
möjlighet att konkurrera i att föda upp sunda hundar. 

Kommittén tackade för intressant material och en intressant aspekt och önskade få 
återkomma till skribenten för en inbjudan till kommittémöte under 2016.  

 

§ 95 Fråga om dispens för BPH 

Det förelåg en fråga från en hundägare om dispens då hunden hade genomfört 
Funktionsbeskrivning retriever, FB-R, den 6 september 2015 och hade ett planerat BPH 
den 17/10.  

I de särskilda reglerna för FB-R står att det måste gå sex veckor mellan FB-R och BPH 
vilket är ett redaktionellt fel som ska korrigeras.  

KHM konstaterade att BPH-reglerna inte tar upp några restriktioner för tid mellan FB-R 
och BPH och således behöver frågeställaren inte ansöka om dispens för att genomföra 
det BPH som denne hade planerat. Därmed lades ärendet till handlingarna.  

 

§ 96 Rapport preliminära genetiska analyser av BPH-data 

Det förelåg en rapport från Katja Nilsson som resultat av de medel som KHM föreslagit 
CS att utbetala ur SKKs utvecklingsfond under 2014. Studien har bedrivits vid SLU och 
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forskare Katja Nilsson har inkommit med en rapport avseende en första, preliminär, 
genetisk analys baserad på BPH-data. Syftet med studien var att få en fingervisning om 
nivå på arvbarheter för egenskaper som kan definieras baserat på BPH-protokollet.  

KHM tackade för rapporten och noterade att en artikel gällande analysen kommer att 
publiceras i Hundsport Special 3/2015.  

 

§ 97 KHMs delegeringsordning och prioriterade områden från KF 2013 

Kommittén gick igenom framförallt de prioriterade områdena och konstaterade att 
det arbetas eller har arbetats inom samtliga punkter. 

 

§ 98 Forskningsseminarium 21 november 

Den 21 november äger ett forskningsseminarium rum där forskare som fått bidrag från 
Agrias och SKKs forskningsfond presenterar forskning gällande hund och katt som ägt 
rum de senaste åren. Under dagen kommer bland annat ett seminarium kallat 
”Beteende och human-animal bond” äga rum. Seminariet kommer att vara öppet för 
klubbarnas avelsfunktionärer och andra med stort intresse för hund eller katt. Sista 
anmälningsdag är den 9 november. 

 

§ 99 Utbildningar i hundens beteende/mentalitet 

Cilla Hamfelt rapporterade att SKKs första distansutbildning ”Hundens beteende” har 
blivit något av en succé. Nästan 500 personer har hittills gått utbildningen och höstens 
påbörjade kurser är fulla. Behovet av utbildade handledare har ökat och rekrytering 
pågår.  

KHM förevisades ett utökat utbildningskoncept med en ungefärlig tidsplanering för en 
fördjupande utbildning i hundens beteende/mentalitet och ytterligare planerade 
påbyggnadsprojekt. Konceptet är framtaget av Curt Blixt, Cilla Hamfelt, Åsa Lindholm, 
Helena Frögéli och Mikaela Person Wallenius i samråd med Ulf Uddman. En ansökan 
om produktionsstöd om 125 000:- har lämnats till SKKs Utbildningskommitté.  

  

KHM ställde sig positiva till konceptet och noterade att arbetet med den nya 
utbildningen kommer att påbörjas redan under hösten. KHMs ledamöter uttryckte 
önskemål om att få tillgång till webbplattformen PingPong där de digitala 
utbildningarna finns. Cilla Hamfelt ska undersöka hur man bäst löser detta. 

 

§ 100 Nyhetsbrev 

Kommittén hade tagit del av det senast utskickade nyhetsbrevet och uttryckte att det 
att det var bra utformat.  

Nästkommande nyhetsbrev från KHM är planerat att skickas ut i slutet av 2015. 

 



  

SKK/ KHM nr 4-2015 
2015-09-15 

Sida 9/10 
 
 

 
 

§ 102 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 CS 3-2015 

 FCI General Committee 18-19 mars 

 FCI General Committee 7 och 9 juni 

 FCI General Assemble 8-9 juni 

 FCI cirkulär 53-2015 

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna. 
 

§ 103 Till KHM för kännedom 

a) Avelsrapport för nederlandse kooikerhondjeklubb från Svenska 
Kooikerhondjeklubben 

b) Informationsbroschyr funktionsbeskrivning retriever 

c) Brev från KHM till leonbergerägare som deltagit med dräktig tik på BPH 

d) Statistik MT 

e) Yttrande från Svenska boxerklubben gällande revidering av MT 

KHM tog del av ovanstående för kännedom. 

 

§ 104 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 20 november. 
 

§ 105  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Maritha Östlund-Holmsten avslutade sammanträdet.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

Justeras     Justeras  
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Maritha Östlund-Holmsten,  Susanne Vähäniitty 
ordförande       

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 


