mentalitet

VARFÖR SKA DU LÅTA

MENTALBESKRIVA
DIN HUND?

Mentalbeskrivning Hund (MH)
är ett centralt begrepp inom
Svenska brukshundklubben (SBK).
Det handlar om ett mentalprov där
hundarnas beteenden beskrivs med
hjälp av utbildade funktionärer och
ett standardiserat formulär.
De beteenden som beskrivs är bland
annat hundens sociala förmåga,
rädsla, aggressivitet och lekfullhet.

FÖR ATT FÅ DELTA I MH SKA HUNDEN VARA:
• minst tolv månader gammal (vanligtvis görs
MH mellan 12–18 månaders ålder)
• registrerad i SKK eller i SKK erkänd utländsk 		
kennelorganisation
• ID-märkt
• vaccinerad enligt gällande regler
• fullt frisk och ej i löp
• inte vara utsatt för doping eller andra 		
otillbörliga förhållanden
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ör att vi ska kunna säkerställa en god mentalitet hos
våra brukshundraser så krävs det uppsikt över rasernas
mentala utveckling samt att uppfödare strävar efter rasens
önskvärda mentalitet i sitt avelsarbete. Vi behöver därför verktyg för att beskriva hundars mentalitet och det är just vad mentalbeskrivning (MH) handlar om. För att få en god statistik
är det angeläget att så många hundar som möjligt genomgår
MH och här kommer du som hundägare in i bilden. Genom att
låta mentalbeskriva din hund gör du en viktig insats för rasens
utveckling och som bonus får du en spännande upplevelse som
ger dig ökad kunskap om din hund.

Bruks

personlighetssidor hos din hund, så kan det kännas bra att få
dem bekräftade av en utbildad mentalfunktionär och kanske
även få tips om vad dessa beteenden kan ge för konsekvenser i
vardagen och hur du kan hantera dem på bästa sätt.
Kunskapen från MH kan även ge information för att förutsäga framtida beteenden. Finns det något du bör se upp med? Eller
kanske något tillfälle där du kan behöva stödja din hund i vardagen? Finns det något du och din hund särskilt bör träna på?
Efter genomfört MH får du ett protokoll där mentalbeskrivaren har noterat din hunds agerande under provet. Om du är
intresserad kan du jämföra ert protokoll med rasens genomsnitt på webbadressen hundar.skk.se/avelsdata.

HUNDEN

VAD GER MH DIG SOM ENSKILD HUNDÄGARE

Genom att studera din hund under ett MH kan du få många
ledtrådar till hundens personlighet och få veta saker som kan
vara till nytta i er gemensamma vardag. Det kan till exempel
handla om att hunden visar ett beteende som du kan förstå att
du behöver dämpa, träna eller förstärka. Eller att du plötsligt
förstår varför hunden reagerar som den gör i en viss situation.
Blir den glad och nyfiken, ängslig eller kanske arg när den utsätts för en viss retning?
Efter genomfört MH går mentalbeskrivaren igenom hundens agerande under provet och här har du möjlighet att få
hjälp att tolka och förstå hundens beteenden samt fråga om
sådant du funderar över. Även om du redan har noterat vissa

ALLA KAN BIDRA

För att få bästa möjliga information om varje ras bör så många
individer som möjligt genomgå MH. Alla ägare till hundar
som uppfyller kraven ovan kan bidra genom att låta mentalbeskriva sin hund.

HUR GÖR JAG
Information om var du kan genomföra MH får du av din uppfödare, din rasklubb eller din lokala brukshundklubb samt på
webbplatsen sbktavling.se. n

MH SOM KVALITETSVERKTYG VID RASUTVECKLING
Resultaten från MH är ett utmärkt sätt för rasklubbar att följa rasens mentala status och att sätta upp kriterier för
fortsatt utveckling. Det ger även en möjlighet att upptäcka en oönskad utveckling i rasen.
För uppfödare av brukshundraser ska det vara en självklarhet att måna om rasens mentalitet och för att få
registrera valpar av dessa raser så krävs genomfört MH för föräldrarna. Ansvarstagande uppfödare använder
även MH-resultaten i avelsarbetet och analyserar såväl planerade avelsdjur som deras tidigare kullar och
släktingar. Att analysera MH-resultat är också en viktig del i uppfödarens utvärdering av sitt avelsarbete.
Genom att aktivt använda sig av MH kan varje uppfödare bidra till att behålla och förbättra rasens goda
egenskaper, samt undvika att föda upp hundar med sämre egenskaper som till exempel rädsla och stress.
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