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Kursplan
Målgrupp

Hundägare, blivande mentalfiguranter, uppfödare, hundkursdeltagare, mfl
Mål

Att introducera mentalitetsområdet, ge grundläggande kunskap om testmetoder, väcka intresse
för fortsatt mentalfunktionärsutbildning.
Kursens centrala innehåll kan sammanfattas i fyra moduler.

Hundens
historia

Mentalitetsbegrepp

Beteendesystem

Testformer

Innehåll och omfattning

Kursen omfattar cirka 8 studietimmar á 45 minuter och kan ges som kvällskurs eller över en dag.
Arbetsformer

Praktiskt arbete med med egen hund och projektekipage.
Diskussioner, grupparbeten, föreläsningar.
Förkunskaper

För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren


vara SBK-medlem

Examination

För godkännande krävs fullständig närvaro.
Kursledare

Mentalbeskrivare, mentaldomare, SBK-lärare eller motsvarande.
Kurslitteratur

Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning - Svenska
Brukshundklubben
Referenslitteratur

Mentalitetsboken - Ingalill Blixt, Curt Blixt, och Kenth Svartberg (Svartbergs förlag)
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Förslag på upplägg
Deltagarpresentationer
Du och din hund/hundar – Varför hund i ditt hem?
Hundhistoriken
Hur hunden flyttade in till människorna
Mentalitetsbegrepp
Exempel ”mod-dådkraft-nyfikenhet” , social förmåga-tillgänglighetlek-kamplust, ilska-skärpa-aggressivitet, rädslor-försiktighet, ängslan-oro- stress-nervositet,
skott- ljudkänslighet- hur agerar ägaren när det smäller?
Gå igenom hundens Beteendesystem: drivkrafter till aktivitet
Jakt (följa efter, springa ikapp, jaga löv, bollar, etc)
Flock (vara i en grupp, en familj, leka ihop, vara sällskaplig, vara tillsammans, bära hem saker )
Nyfikenhet (gå fram, nosa, undersöka, ”kolla olika saker”)
Försvar (vara rädd om leksaker, liggplatsen, matkoppen, bilen, morra, larma=skälla, vakta)
Testformer
L-test, MH, MT, BPH filmer/video

Lunch/ fika/ hundrastning egna hundar
Praktiska moment
Jakt - Förfölja en rullande boll
Leka o kampa - Belöningslek med förare
Nyfikenhet - Hopkrupen figurant under täcke i medvind – hunden får gå fram med föraren. Mm
Sammanfattningar o avslutning
Utbildningar till mentalfigurant: Hur blir man mentalfigurant, testledare o beskrivare/domare?
Redovisningar av mentaltest: Visa spindeldiagram för olika raser, SKK:s hunddata med MH, MT och
BPH resultat. Hur man söker information via SKK:s hemsida och SBK:s hemsida?
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