
Mentalitet
RUS (Rasutvecklingssektionen)-mental planerar och genomför MH och mentaltester och
ansvarar för utbildning och fortbildning av funktionärer till tester och beskrivningar.
Rasutveckling betyder att vi inom Svenska Brukshundklubben och alla lokalklubbar arbetar för
att hålla bruksraserna mentalt och exteriört i bra skick.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i många år
arrangerat olika former av mentaltester och förändringar
har under årens lopp skett i dessa efter hand som ny
kunskap och erfarenhet tillkommit. Mentalbeskrivning Hund
(MH) har i sin nuvarande form använts sedan 1997 och år
2011 har över 81 000 hundar av mer än 250 olika raser
deltagit i MH. En imponerande statistik! MH framtogs
ursprungligen som en beskrivning för raser för vilka SBK
har avelsansvaret d.v.s. våra klassiska bruksraser.

Momenten i MH är avsedda att beskriva för dessa raser
väsentliga egenskaper med hänsyn till deras
användningsområden i praktiskt bruksarbete men även egenskaper väsentliga för alla hundar i
samhället. Många uppfödare har använt MH som ett kompletterande instrument i sitt
avelsarbete för utvärdering av mentaliteten. Hundägare har deltagit i MH för att testa sin hund
mentalitet i syfte att utnyttja kunskapen i sin träning av hunden.

MH-mentalbeskrivning
Ett MH beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av
kopplet.
Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden
dokumenteras av en Mentalbeskrivare. MH är inget test där hunden blir godkänd eller
underkänd utan är en beskrivning av hunden för dagen.
Hur det går till, titta längre ner på sidan du hittar även lite regler där.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH. 
Hundar av brukshundsras har förtur till deltagande.

Kom ihåg att numera jämställs BPH med MH för att kunna tävla i bruksprov med en icke SBK
ras!

Krav på hunden för att delta
● Minst tolv månader gammal

● Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation

● ID-märkt

● Vaccinerad enligt gällande regler

● Vara fullt frisk och inte löpa

● Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

(se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund.)



Hur man gör en anmälan och vilka datum se nedan.

Planerade MH 2023 Öviks Brukshundsklubb.
12 augusti
7 oktober

Anmälan till MH.
Anmälan till MH görs via SBK-tävling >>

När anmälningstiden gått ut och det är fler än åtta hundar så görs en prioritering.

Prioritetsordning MH:
1) Från den egna klubben med bruksras i behov av MH för tävlande
2) Hund av bruksras som är i behov av MH för tävlande
3) Hund oavsett ras som ska utbildas för tjänstehundsverksamhet (flygvapen, hemvärn och
räddning), efter uppvisande av intyg från utbildaren
4) Hund av bruksras som behöver MH för registrering av avkomma
5) Övriga

Uppfödare MH/ Kennel MH
● På ett Uppfödare MH/ Kennel MH gäller inte prioriteringarna (se ovan)

utan uppfödaren/kennelägaren bestämmer vilka hundar som den
vill ha med men kraven är dom samma för hund som ska vara med (se ovan)

● Om inte MH:t blir fullt (8 hundar), så tillkommer det en kostnad som täcker arvoden för
beskrivaren och testledaren för uppfödaren/kennelägaren

● Vi ordnar med att lägga ut MH:t, ta emot anmälningar, kallar in figuranter,
beskrivare, testledare och lägger in resultaten på SBK-tävling.
Köket är öppet för fika och en lättare lunch.

Inga planerade MT 2023

För närvarande så har vi ingen MT bana så vi kan inte genomför några MT.

Vi försöker att få igång verksamheten så vi återkommer då.

Anmälan till MT.

Anmälan gör du via SBK Tävling. Klicka på knappen här nedanför så kommer du dit. Din
anmälan betalas direkt till SBK Tävling i samband med anmälan.

SBK-tävling >>

https://sbktavling.se/
https://sbktavling.se/


Prioriteringsordning MT:
1) Medlem i arrangerande klubb
2) Till övriga platser, utöver klubbmedlemmar, lottas deltagarna

3 Veckor innan aktuellt datum skall din anmälan vara inne samt betalning ha skett för att vara
med i utgallringen om det är fler anmälda än vad vi tar emot på det tillfället.

PM skickas ca 2 veckor innan tillfället via mail, så se till att dina kontaktuppgifter stämmer i din
profil på SBK Tävling.

Läsa om hur MH, MT, Korning går till och en del regler:
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/
MH - Utförandeanvisningar
MH - Regler
MH - Allmänna anvisningar
För att titta på hur det går till: Youtube MH hundar eller MT.

Figurantutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till figurant inom Mentalbeskrivning och
Mentaltester?

Hör av dig via mail till mental@sbk-ovik.se

https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Utf%C3%B6randeanvisningar%20MH%202021-01-01.pdf
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Regler%20f%C3%B6r%20MH%2020170101.pdf
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/Allm%C3%A4nna%20anvisningar%20MH%2020170101.pdf
mailto:mental@sbk-ovik.se

