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BPH
Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars 
mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få 
en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet, som till den 
enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna 
hundens mentalitet. För klubbarna är BPH ett verktyg att 
använda inom arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna, 
RAS. BPH startade 2012 och hösten 2022 har drygt 31 000 
hundar beskrivits. 

Arrangörer och funktionärer
Som arrangör är du ansvarig för planering och genomförande 
av ett antal BPH per år. Banan ska ligga på ett öppet område 
och det bör finnas en klubbstuga/lokal för tillgång till fika och 
toalett. BPH arrangeras såväl med som utan skott varför det 
är nödvändigt med tillstånd att skjuta med 9 mm startpistol 
vid banområdet. Inom BPH finns tre funktionärsgrupper: 
beskrivare, testledare och figuranter. För att utbildas till 
BPH-funktionär måste du alltid vara knuten till en arrangör. 

Information till dig som är intresserad av att:

Bli arrangör eller funktionär inom SKKs
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

 Intresset för BPH bland klubbar, uppfödare och hundägare är stort. År 2023 planerar SKK därför att 

utöka antalet BPH-arrangörer och erbjuda utbildning av nya beskrivare och testledare. Vi är bland 

annat intresserad av fler arrangörer i följande områden: norra Stockholm, Söderhamn/Hälsingland, 

Borlänge/Falun och Norrköpingsområdet. Det är områden där efterfrågan av BPH är större än till-

gången. Det kan också bli aktuellt med fler arrangörer på andra orter, hör av dig så diskuterar vi. Extra 

intressant är det med arrangörer som har möjlighet att ta emot ett relativt stort antal hundar per år. 
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Länkar

Mer om vad som krävs för att bli arrangör eller funktionär
https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/bph-funktionar/
Lathund-for-BPH-arrangorer/ 

Lista över befintliga arrangörer: 
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och- 
personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/

https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/bph-funktionar/Lathund-for-BPH-arrangorer/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/bph-funktionar/Lathund-for-BPH-arrangorer/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/
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Lite kring ekonomin
Arrangören bestämmer själv anmälningsavgiften per hund 
för BPH. Hösten 2022 ligger den vanligen mellan 800-1000 
kronor, varav 200 kronor går till SKK i stambokföringsavgift. 
Privata arrangörer tar vanligen ut en högre anmälningsavgift 
än klubbar på grund av momsplikten. Maximalt kan 12 
hundar beskrivas per dag och beskrivare. 

Utbildningen för beskrivare omfattar tre veckoslut (två helger 
fredag-söndag, en helg lördag–söndag) och anmälnings-
avgiften är 10 000 kronor per deltagare. I kurskostnaden 
ingår utbildning, lunch, och fika. 

Central utbildning för testledare omfattar ett veckoslut 
(fredag–söndag) och kostar totalt 3 500 kronor per testledare. 
I kurskostnaden ingår utbildning, lunch och fika. 

Arrangören bekostar resa upp till 50 mil tur och retur, boende 
och mat utanför kurstid. SKK ersätter den blivande arrangö-
ren för resor överstigande 50 mil enligt följande princip:  
Exempelvis Östersund–Märsta 57 mil (totalt 114 mil tur och  
retur). Arrangören betalar de första 50 milen. SKK ersätter 
arrangören för de resterande 64 milen med milersättning, det 
vill säga 31.00 kronor per mil. Belopp överstigande 18.50 kr/
mil är skattepliktiga. Ersättningen utbetalas för en (1) resa 
per helg varför samåkning rekommenderas. 

Boende och mat utanför kurstid ombesörjs inte av SKK utan 
varje deltagare/arrangör löser det själva.

BPH-banan (skrammel, halvfigur mm) köps in via SKK och 
kostar ca 30 000 kronor. Utöver materiel från SKK behöver 
arrangören själv köpa in läsplatta för resultatregistrering, 
startpistol, koppel, korrigerade plasttak, stenplattor mm till 
BPH-upplägget. 

Kostnadsexempel för ny arrangör i Östersund:

Kursavgift, två beskrivare á 10 000 kr 20 000 kr

Kursavgift, två testledare á 3 500 kr 7 000 kr

Reskostnader beskrivare  

3 tillfällen x 50 mil x 31.00 kr 
4 650 kr

Bana + 2 läsplattor + startpistol + koppel mm ca 50 000 kr

Totalt 81 650 kr

Exempel på utgifter och inkomster

10 hundar anmälda  

Total intäkt 10 x startavgift, 900 kr  9 000 kr 

Avgår kostnader

Stambokföringsavgift 200 kr/hund x 10 2 000 kr

Funktionärsarvoden

Beskrivare 850 kr  (750 kr*)

Testledare 700 kr  (600 kr*)

Figurant 700 kr  (250 kr*)

Sociala avgifter 32% 720 kr

Resekostnader 3 funktionärer x 10 mil 

vardera = 30*31.00 kr

930 kr

Kostnader totalt                                                           ca 6 000 kr

Beräknat överskott per BPH dag                             Ca 3 000 kr

* av SKK rekommenderad miniminivå

Beskrivarutbildning
Du anmäler dig till beskrivarutbildning via den arrangör 
du hör till (om du vill utbilda dig och inte redan hör till nå-
gon arrangör, kontakta en arrangör nära dig och fråga om de 
behöver fler funktionärer). För att klara utbildningen ska du 
ha stort hundkunnande och erfarenhet av att läsa och tolka 
hundars beteende. Till ansökan ska du bifoga kontakt- och 
personuppgifter och meritförteckning (hund-CV). Om du 
blir antagen till första delen av utbildningen, planerad start-
tid i början av 2023, kommer du bland annat att hemifrån, 
via din dator, tolka hundars beteende på film i SKKs digitala 
plattform. Godkänt resultat leder till att du går vidare till 
de praktiska utbildningshelgerna som kommer att hållas i 
Stockholmsområdet.

För att delta på utbildningen, examineras och vara aktiv beskri-
vare måste du:

• ha möjlighet att delta såväl vid den digitala delen som 
vid samtliga utbildningstillfällen tre veckoslut våren 
(april–juni) 2023

• ha vana av, och tillgång till, dator, internet och mejl
• ha god tid för självstudier i hemmet, såväl före som mel-

lan utbildningstillfällena för till exempel inläsning av: 
regelverk, beteendedefinitioner, utförandebeskrivning 
med mer samt beskrivning/studier av hundar via SKKs 
digitala plattform 
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• ha godkända delresultat och slutprov
• delta på kvalitetssäkrande aktiviteter, till exempel kon-

ferenser och dialog via SKKs digitala plattform
• ha möjlighet att beskriva minst 25 hundar per år 

Utbildning testledare
Du anmäler dig till testledarutbildningen via den arrangör 
du ska vara verksam hos (om du vill utbilda dig och inte hör 
till någon arrangör, kontakta en arrangör nära dig och fråga 
om de behöver fler funktionärer). För att klara utbildningen 
och uppdraget som testledare bör du ha relativt god fysik, 
stor hundvana och vara beredd att hantera såväl små som 
stora och livliga hundar. Till ansökan ska du bifoga kontakt- 
och personuppgifter och meritförteckning (hund-CV). 

Om du blir antagen till första delen av utbildningen, under  
början av 2023, får du ta del av studiematerial via SKKs 
digitala plattform och göra förberedande uppgifter. God-
känt resultat leder till att du blir antagen till 2023 års 
praktiska utbildningshelg som genomförs i samband med 
en av beskrivarutbildningens helger i Stockholmsområdet.

För att delta på kursen och bli godkänd, aktiv testledare 
måste du:

• ha möjlighet att delta vid ditt kurstillfälle, en (1) helg 
fredag–söndag

• ha vana av, och tillgång till, dator, internet och mejl
• ha tid för självstudier i hemmet. Det rör sig till exempel 

om inläsning av utförandebeskrivning, regelverk samt 
studier av filmer med mer före kursstart 

• delta på kvalitetssäkrande aktiviteter, till exempel 
konferenser och dialog via digital plattform

• ha möjlighet att vara testledare för minst 25 hundar per år 

Utbildning övrig funktionär
Som övrig funktionär, så kallad figurant, är du aktiv under 
moment 6, Närmande person, och moment 8, Skott. Det kan 
även vara aktuellt med flera arbetsuppgifter så som banbygge, 
ID-kontroll av hundar mm. Utbildningen sker lokalt hos 
befintlig arrangör enligt fastställd kursplan. Kontakta din 
lokala arrangör och anmäl intresse om du vill utbilda dig. 

Kontaktuppgifter
Ansökan skickar du till SKK, Lotta Olsson, avdelningen för avel och hälsa.  
Lotta svarar också på dina eventuella frågor om BPH, utbildning och arrangörskap.

Mejladress: lool@skk.se

Välkommen att höra av dig. 

Sista ansökningsdag 1 december!
Kom ihåg att förutom meritförteckning uppge: namn och personnummer, adress, telefon-
nummer, e-postadress, vad du vill utbilda dig till och vilken arrangör du ska vara verksam 
hos. 

Skicka gärna en kopia eller länk till denna information vidare till personer eller klubbar 
som du tror kan vara intresserade.
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