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Allmänna anvisningar för Mentaltest 2017 (MT2017)
Detta dokument är ett komplement till reglerna för mentalbeskrivning hund. Dessa anvisningar
kan uppdateras löpande.

1.

Ansökan om mentaltest/exteriörbeskrivning

Arrangören skall lägga ut sina tester på sin egen sida samt skicka in datum till kansliet senast 1 vecka innan
test.
När MT2017 finns i SBK Tävling
Planerade mentaltester ska läggas in i SBK Tävling senast 31 december året innan de ska ske. Samtidigt ska
berört SBK-distrikt informeras om datumen.
Vid behov kan extra mentaltest/exteriörbeskrivning arrangeras. Mentaltestet ska läggas in i SBK Tävling
senast 1 vecka innan aktuellt datum.
Exteriörbeskrivning
 anordnad av rasklubb,
 i samband med MH eller
 vid anmäld mentaltest
behöver föranmälas till SBK:s Förbundskansli vilket sker via SBK Tävling.
Exteriörbeskrivning i samband med officiell utställning arrangerad av SBK behöver inte anmälas till
kansliet.

2.

Tillstånd

Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar erfordras för
mentaltestens/exteriörbeskrivningens genomförande.

3.

Banor

Avtal tecknas med arrangörer som ansvarar för banan.

4.

Säkerhetsbestämmelser

Gällande bestämmelser för användande av vapen samt ammunition skall ovillkorligen meddelas
funktionärer m.fl. genom arrangörens försorg

5.

Inställd mentaltest

Se avtal med arrangören.

6.

Redovisning av prov

Manuell redovisning av exteriörbeskrivning (protokoll)
Senast åtta (8) dagar efter genomförd exteriörbeskrivning ska arrangören skicka ett original av protokollen
samt resultatlistan till SBKs förbundskansli. Mentaltestdomarrapporten ska mailas till kansliet i samband
med redovisningen.
Tjänstgörande domare/exteriörbeskrivare skall egenhändigt underteckna resultatlista för aktuellt prov.
Det finns två olika resultatlistor, ett när hundens ålder är 12-17 månader och ett när hundens ålder är 18
månader eller äldre.

Manuell redovisning av mentaltest (protokoll)
Ifyllda protokoll; hundföraren får 1 ex och arrangören behåller 2 ex varav 1 ex skickas till SBKs
förbundskansli tillsammans med resultatlista för MT2017.
Senast åtta (8) dagar efter genomförd mentaltest ska arrangören ha redovisat resultatet digitalt och skickat
filen till centralt ansvarig, se separat instruktion.
Tjänstgörande domare skall egenhändigt underteckna resultatlistan för aktuellt prov.
Mentaltestdomarrapporten ska användas vid behov och då mailas till SBKs förbundskansli.
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Digital redovisning av mentaltest (gäller inte från 2017-01-01)
Ska ske inom åtta(8) dagar i SBK tävling enligt separat anvisning.

7.

Anmälan/avgifter/PM

Anmälningsavgiften fastställs av SBK:s förbundsstyrelse (FS). Avgiften består av en administrativ avgift
för arrangörens omkostnader och en startavgift. Fördelningen bestäms då avgiften fastställs. Vid anmälan
betalas hela avgiften in. Den administrativa delen måste inte alltid återbetalas.
Anmälan och avgift ska i möjligaste mån vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före provdagen.
Anmälan ska innehålla hundens registreringsnummer samt idnummer/chipnummer, uppgifter om ägare
med adress, telefonnummer och mailadress. Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock avgör
arrangören om efteranmälningar tas emot, samt i vilken utsträckning.
PM till funktionärer och deltagare samt återbudsbrev ska vara vederbörande tillhanda senast en (1) vecka
före testet. PM ska innehålla information om skyldighet för ägare till tik som löper, att meddela detta i så
god tid som möjligt innan provdagen. Det PM som distribueras till domare och deltagare ska omfatta
förteckning över anmälda hundar, uppgifter om domare, testledare, tidsprogram, plats och övriga ev.
upplysningar som är av betydelse.
Återbetalning av startavgift sker samtidigt med återbudsbrevet om utlyst test ställs in eller om anmäld
hund ej kan beredas plats. Startavgift återbetalas också vid hinder på grund av orsak över vilken inte
anmälaren råder. Styrkande av detta ska då finnas via intyg av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär
inom egen klubb. För återbetalning ska återbud vara lämnat före testdagen samt bestyrkan om orsaken
vara arrangör tillhanda senast 14 dagar efter denna dag. Återbetalning av startavgiften ska se senast en (1)
månad efter test.

8.

Genomförande

Exteriörbeskrivaren ska tillse att en korrekt mätsticka används vid beskrivningen (se bild nedan).
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