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Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. Eventuella 
ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKK:s webbplats 
(www.skk.se). 

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) 
arrangemang som anordnas inom  
SKK-organisationen. 

Dessutom gäller i tillämpliga delar SKK:s stadgar samt bestämmelser som utfärdats av 
myndighet. 

Inledning och ansvar 
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer 
krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott 
skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra 
djur. 

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-
organisationen. 

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga 
förhållanden. 

Det åligger deltagare och funktionär; 

att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 
medlemsorganisationer 

att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det 
påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig 
nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. 

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar 
som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. 

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller 
beskrivning under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. 

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust 
som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. 
Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, 
tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande 
arrangemang. 

Aga av hund är förbjuden. 

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd 
blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter 
som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, namn, registreringsnummer, ID- 
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nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, 
anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i 
original ska alltid tas med vid utställning. 

Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som: på 
grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur 

av SKK:s Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen  

av SKK:s Disciplinnämnd, SKK:s Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI 
avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, 
tävling eller beskrivning 

valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKK:s 
Disciplinnämnd. 

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte 
framförs av person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, 
alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under 
pågående utredning i SKK:s Disciplinnämnd. 

Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, 
prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKK:s Disciplinnämnd 
uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, 
prov, tävling eller beskrivning. 

Person som av SKK:s Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKK:s 
stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller 
annat klubb- arrangemang. 

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan 
tilldelas championat. 

1. Vaccinationer 
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens 
Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund.   
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara 
vaccinerade mot valpsjuka enligt följande: 

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.  

Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder 
och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, 
beskrivnings och/eller utställningsdagen. 

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. 
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Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot 
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). 

2. ID-märkning 
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning. 

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som 
uppfyller ISO-standard 11784 och 11785. 

Vid utställning anordnad av SKK:s centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören 
skyldig att tillhandahålla avläsare. 

Kontroll av ID-märkning kan ske. 

3.  Ansvar gällande förvaring av hund 
Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett 
sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält 
eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan 
ta skada. 

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller 
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av 
tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. 

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande 
veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 

4.  Force majeure 
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit 
inställt på grund av force majeure. 

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller 
förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som 
fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

5.  Oacceptabelt beteende 
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet 
uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat 
sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på 
särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär. 

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt 
beteende enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har 
bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns 
tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter. 
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Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande 
veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Rapporterad hund kan avvisas från området. 

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
Mentalitet 
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till 
mentaliteten, äger inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, 
tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning till 
mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller 
beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs 
då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon 
möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. 

Ohälsa 
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska 
defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta. 

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska 
defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara 
tecken på andningsproblem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos 
SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av 
andningsproblem. 

Smittsam sjukdom 
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. 

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft 
valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden 
vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. 

Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse. 

Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före 
valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 
dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. Vid beräkning av dagar är dag ett 
(1) första dagen efter parning/valpning. 

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid 
någon tidpunkt efter det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk. 
 
Valpar 
Valpar under fyra (4) månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning och inte heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera 
vad som är området. 
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Öronkuperade hundar 
Utställning 
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. 
 
Prov, tävling och beskrivning 
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling 
och beskrivning. 

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, 
tävling eller beskrivning. 
 
Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång 
svans 
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade. 

Utställning 
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket 
land hunden är född. 

Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande 
tre (3) undantag: 

Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska 
skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad 
som anges i inledning och ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid 
arrangemanget som senare, får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning. 

Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var 
tillåten när den företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, 
alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning. 

Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på 
utställning och SBKs exteriörbeskrivning. 

Grupp 1 australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées 
(båda varianterna), bouvier des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, 
hrvatski ovcar, miniature american shepherd, mudi, old english sheepdog, polski owczarek 
nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke. 

Grupp 2 dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund.  
Grupp 3 jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier 
Grupp 5 karelsk björnhund, västgötaspets 
Grupp 6 smålandsstövare. 
Grupp 7 se undantag gällande grupp 7 ovan. 
Grupp 8 perro de agua español 
Grupp 9 bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel. 
 
Exteriörbedömning vid ett tillfälle 
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Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild 
prövning av SKK, ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt 
få kvalitetspriset infört i stamboken. 

Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav: 

är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs 
av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats 
inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan. 
 
Prov, tävling och beskrivning 
Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har 
svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång 
svans får delta på prov, tävling och beskrivning. 

Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på 
prov, tävling eller beskrivning. 

7.  Doping och andra otillbörliga förhållanden 
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. 

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa 
sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, 
tävling eller beskrivning. 

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
träning och tävling med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1–4 §§. 

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-
organisationen finns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för 
dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente. 

Då utställningsbestyrelse/provledning/ tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av 
eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden 
skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare 
undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är 
förbjuden. 

8. Kastrerad hanhund/tik 
Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid 
utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej 
godkänd. 

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling 
eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på 
testikelstatus finnas – för upplysning om detta, se det specifika regelverket. 
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Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande 
vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling 
medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, 
tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund. 
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Särskilda Regler för Mentalbeskrivning Hund 
Särskilda regler för Mentalbeskrivning Hund är fastställda att gälla från och med 2023-01-
01. Reglerna kan om särskilda skäl föreligger ändras efter ansökan till och fastställande av 
SKK. 
 
1. Reglernas tillämplighet 
Dessa regler tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben (SBK) 
samt inom de klubbar där SBK skrivit samarbetsavtal. SKK:s och SBK:s etiska riktlinjer 
gäller för samtliga funktionärer. 

2. Rätt att anordna mentalbeskrivning 
Mentalbeskrivning anordnas av SBK:s distrikt, rasklubbar och lokalklubbar samt av 
SKK:s ras- och specialklubbar eller myndighet, vilka skrivit samarbetsavtal med SBK 
avseende MH.  

Arrangörer såsom SBK:s rasklubbar, centralt, distrikt och lokalklubb har rättighet att 
arrangera förbokade MH för SBK:s raser på förfrågan från uppfödare, som har behov av 
att mentalbeskriva flera avkommor ur egen uppfödning vid ett och samma tillfälle. 
Prioriteringsordning för dessa arrangemang finns angiven i bilaga ”Allmänna anvisningar 
MH”.    

Uppenbart åsidosättande av fastställda regler för MH (mentalbeskrivning) kan medföra 
att arrangör ej ges tillstånd att anordna beskrivning under viss tid. 

Klubbar med samarbetsavtal har rättighet att anordna förbokade MH för sina raser. 
Prioriteringsordning för dessa arrangemang finns angiven i bilaga ”Allmänna anvisningar 
MH”.  

3. Ansökan om beskrivning 
Anmälan om mentalbeskrivning sker enligt SBK allmänna anvisningar. 

4. Redovisning av beskrivning 
Redovisning av beskrivning sker enligt SBK allmänna anvisningar. 

5. Hundägarinformation 
Efter att hund beskrivits lämnar beskrivaren en redogörelse över individen.  

6. Villkor för deltagande 
6.1 Ägare/förare 
Ägare eller förare bosatt i Sverige ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen.  
 
Ägare eller förare bosatt utom Sverige ska vara medlem i av SKK erkänd utländsk 
kennelklubb, alternativt medlem i SBK. 

6.2 Hund 
För deltagande i MH ska hunden:  

• ha uppnått 12 månaders ålder senast den dag den deltar i beskrivning 
• delta under det namn den är registrerad 
• vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK 
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6.2.1 Utlandsägd hund 
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas till SKK:s kansli för 
registrering av hundens uppgifter i SKK:s databas innan anmälan till MH kan göras.  
 
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden 
vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång. I de fall dessa krav inte uppfylls 
kommer erhållna resultat att annulleras. 

6.2.2 Oregistrerad hund 
Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för 
samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren samt giltig 
tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. I 
dessa fall är deltagandet inofficiellt utan officiell registrering av resultatet. 

6.3 ID-märkning och Vaccination 
Angående ID-märkning och Vaccination se” SKK:s Allmänna regler” punkt 1 - 2.  

6.4 Oriktiga anmälningsuppgifter 
Resultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks. 
 
7. Hinder för deltagande 
Se SKK:s allmänna bestämmelseregler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar, punkt 6–7.  

Utöver de hinder som anges i ”SKK:s Allmänna regler” ovan utgör nedanstående hinder 
för deltagande i MH:  

7.1 Parad tik 
Parad tik får inte delta vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) vid 
någon tidpunkt mellan parning och valpning.  

Tiken får delta tidigast 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.  

Tik som gått tom får delta tidigast 7 dagar efter förmodat valpningsdatum. 

7.2 BPH 
I de fall hunden deltagit i BPH, ska minst 6 veckor förflyta mellan beskrivningstillfällena. 

7.3 Löptik 
Tik som löper äger ej inte rätt att delta i Mentalbeskrivning hund 
 
8. Anmälan och avgifter 
Anmälan till prov görs enligt SBK allmänna anvisningar.  Regler kring återbetalning 
finns i SBK allmänna anvisningar. 
9. Protest och besvär   
Förare som anser sig ha behandlats orättvist kan söka rättelse genom att avge protest till 
domare och arrangör. Protest får inte avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska 
vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast inom en halvtimme efter det att 
beskrivningen slutförts för samtliga hundar. Protesten ska avgöras innan provet är 
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avslutat. Avslagen protest ska skriftligen motiveras och meddelats föraren senast inom sju 
(7) dagar efter beskrivningstillfället. Kopia ska skickas till SBK:s kansli tillsammans med 
protokoll och deltagarlista.  

Klaganden som inte är nöjd med fattat beslut kan besvära sig hos FS. Besvär ska 
skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter det att klagande meddelats beslutet. 
 
10. Regler och blanketter m.m. 
Det åligger arrangören att hålla följande tillgängligt vid Mentalbeskrivning hund: 

- Allmänna anvisningar MH 
- Arrangörsrapport MH & MT 
- Blankett för Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende 
- Blankett för Rapport om hund som förvaras på ett olämpligt sätt  
- Mentalbeskrivarrapport  
- Protokoll MH 
- Regler Mentalbeskrivning hund 
- Resultatlista MH 
- Utförandeanvisningar MH 

 
11. Maximering av antal deltagande hundar 
Maximering av antal hundar är (8) per beskrivare/dag.  

I de fall fler än 8 hundar har anmälts sker antagning enligt prioriteringsordning i bilaga ” 
Allmänna anvisningar MH”.  

Finns fler anmälda hundar än tillgängliga platser sker lottning av platser inom 
prioriteringsgruppen. 

11.1 Anmäld 
Anmäld är den som skickat in anmälan enligt gällande regel och betalat senast sista 
anmälningsdagen.  

11.2 Efteranmälning 
Anmälningar som inkommer efter det datumet betraktas som efteranmälningar.  

Generellt gäller att anmälningar inkomna i ordinarie tid går före efteranmälningar. 
Efteranmälningar hanteras utan prioriteringsordning i turordning efter de inkommit.     

11.3 Uppfödar-MH 
Vid specialarrangemang (Uppfödar-MH) där det är ett MH för specifik kull/uppfödare är 
det godkänt att ta hela kullen vid ett tillfälle.  
Godkännande från aktuell beskrivare ska inhämtas.  
Max tio (10) hundar per dag. 
 
 
12. Kontroller 
Registreringsbevis/pass, medlemsbevis och vaccinationsintyg ska medföras på testdagen.  
Det är godkänt att uppvisa vaccination och medlemsbevis digitalt vid tävlingar.  
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För uppvisande av vaccination gäller att hundens ID-nummer samt namn framgår och 
tydligt kan avläsas. 

Arrangör är skyldig att kontrollera att: 
• hund är ID-märkt 
• hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser 
• föraren eller ägaren har giltigt medlemskap 

 
Arrangören ansvarar för att kontroll av ID-märkning sker i direkt anslutning till att testet 
inleds, dvs. innan ekipaget släpps in på banan.   
 
13. Beskrivningen allmänt 
Som regel kan beskrivningen avbrytas när hund inte låter sig kallas in och kopplas inom 
två (2) minuter.  
 
Beskrivare har skyldighet att avbryta när hund visar oförmåga att bli neutral under den 
tid som förflyter mellan moment. 
 
14. Uppläggning allmänt 
14.1 Likvärdig prövning 
Testledarens ambition ska vara att oavsett plats och beskrivningstillfälle ska deltagande 
hundar provas så likvärdigt som möjligt. 

14.2 Tekniskt fel 
Om beskrivningen inte kunnat utföras som planerat så avgör beskrivaren om momentet 
trots detta går att beskriva eller om det ska betraktas som ett tekniskt fel och således 
tillåtas göras om. 

14.3 Mentalbana  
Arrangören är ansvarig för att mentalbanan är kvalitetssäkrad av SBK utsedd 
kontrollant samt att avstånd och mått ska vara enligt anvisningarna och att utrustningen 
vid momenten ska vara i gott skick samt att anordningen ska fungera korrekt. 

Banan kan besiktigas av tjänstgörande beskrivare innan start av första hund. 

15. Avstängning av hund 
15.1 Oacceptabelt beteende 
Se punkt 5 i SKK:s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 

15.2 Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer 
Se punkt 5 i SKK:s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 

Beakta dock att hunden under mentalbeskrivning utsätts för ett antal provocerande 
situationer. 
 
16. Förarens skyldighet 
Föraren är skyldig att följa den anvisningar som meddelas av testledaren. 
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17. Hunds framförande 
Under provet förs hunden i ett (1) halsband, icke strypande och med ett ca 180 cm långt 
koppel.  

Fästinghalsband, s.k. hetshalsband eller dylikt är inte tillåtet. 

18. Utförande 
Hund prövas enligt ”Utförandeanvisningar Mentalbeskrivning”.  
 
19. Genomgången MH/ Gäller för deltagande i prov och tävling 
För SBK ras ställs krav om genomgången MH för hund som uppnått  
18 månaders ålder för deltagande i SBK:s prov och tävling. 
 
Hund som inte är av SBK ras och uppnått 18 månader kan antingen ha genomgången MH 
eller genomförd eller avbruten BPH (med eller utan skott) för deltagande i SBK:s prov 
och tävling. 

Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd, dvs. att hunden beskrivits i 
alla moment med markering i alla 33 positioner, alternativt avbrutits av beskrivaren. 

I de fall beskrivaren avbryter beskrivningen ska orsaken till detta anges, och signeras av 
beskrivaren, på protokollet.  

I det fall där föraren avstår skott kommer ruta 5 att markeras (avstår skott). Samtliga 
rutor är därmed ifyllda och hunden har då genomgången MH. 
 
20. Känd Mental status/ krav för avel med hund av ras vilken SBK har rasansvar över 
Såsom ”känd mental status” gäller för avel:  
 
Fr.o.m. 2002-01-01 är det krav på ”känd mental status” inför registrering av avkomma för 
hund av ras för vilken SBK har avelsansvar.  
 
I enlighet med SKK:s grundregler ska känd mental status föreligga före parning.  
 
20.1 Föräldradjur födda t o m 2015-12-31 
Med ”känd mental status” menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning 
Hund (MH).  

Om föraren avbryter provet anses hunden inte ha känd mental status  

Avbryter beskrivaren provet eller om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha 
”känd mental status” 

20.2 Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01 
Med ”känd mental status” menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning 
Hund (MH) med kryss i alla 33 positioner.  

Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental status  
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Om föraren avstår skott ska hunden ändå anses ha känd mental status  
 
21. Känd mental status för hund av icke SBK ras som deltar vid MH 
Samma krav som ovan beskrives gäller för att erhålla känd mental status för hund av 
icke-SBK ras.  
 
22. Provtillfälle avbruten beskrivning 
Varje påbörjad beskrivning oavsett vem som bryter anses vara ett provtillfälle. 
 
23. Ombeskrivning 
Hund medges ombeskrivning vid högst ett (1) tillfälle, oavsett vem som avbrutit provet. 

Hund som under beskrivningen p.g.a. uppkommen skada eller av annat uppkommit 
hälsoskäl inte kan fullfölja medges ombeskrivning 

Ombeskrivning får ej ske på samma plats  

Minst 6 veckor ska förflyta mellan beskrivningstillfällena  

Hund som vid BPH avbrutits av beskrivaren eller föraren kan enbart delta vid ett (1) 
tillfälle på MH och medges därefter inte ny ombeskrivning 
 
24. Försäkringsbestämmelser 
Deltagare/funktionär vid Mentalbeskrivning Hund omfattas av SBK:s 
olycksfallsförsäkring. 
 
Funktionärer 
25. Allmänna bestämmelser 
Vid mentalbeskrivning ska samtliga funktionärer utses och tjänstgöra enligt nedanstående 
bestämmelser. 

Funktionär får inte tjänstgöra för egen uppfödning eller i familjen ägd hund. 

Funktionär ska uppträda sportsligt och korrekt mot hundägare, övriga funktionärer och 
publik.  

SKK:s och SBK:s etiska riktlinjer gäller för samtliga funktionärer. 

Uttagning av mentalbeskrivare samt övriga funktionärer vid MH görs av arrangör.  

Vid MH tjänstgör mentalbeskrivare, testledare samt figuranter. 
 
26. Beskrivare 
Mentalbeskrivningen görs av en auktoriserad mentalbeskrivare. 

För beskrivare krävs medlemskap i SBK. 

Beskrivare som visar uppenbar olämplighet vid utövandet av uppgiften kan få 
auktorisationen återkallad för viss tid eller för alltid. 
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Vid beskrivning åligger det beskrivare att avgöra protester och övriga frågor enligt dessa 
regler, eller i övrigt kan komma att underställas denne att därvid vidta de åtgärder som 
kan vara påkallade. 

Beskrivare är ansvarig för att resultat och mentalbeskrivarrapport redovisas korrekt. Till 
detta kan hjälp av annan person tas, exempelvis en tävlingssekreterare.  

Beskrivare har inte rätt att beskriva inofficiellt. 

Mentalbeskrivare som inte tjänstgjort vid officiell mentalbeskrivning för minst 8 hundar 
under det senaste kalenderåret äger inte rätt att tjänstgöra förrän kompetensen har 
fastställts av utskottet avel & hälsa.  
 
27. Testledare 
Testledaren är ansvarig för hela beskrivningens genomförande. 
 
Testledare ska vara auktoriserad eller vara domare/beskrivare. 
 
För testledare krävs medlemskap i SBK. 
 
Vid varje beskrivning enligt dessa regler ska testledaren ansvara för att resultatlistor och 
övriga dokument från beskrivningen blir korrekt förda/upprättade. 

Testledare äger endast rätt att tjänstgöra för 8 hundar/dag. Om det ej är ett Uppfödar-
MH se punkt 11.3 

Testledare som ej tjänstgjort för 8 hundar det senaste kalenderåret, äger inte rätt att 
tjänstgöra förrän förnyad prövning av kompetensen skett. 
 
28. Figuranter 
Figuranter som krävs för beskrivningens genomförande utses av arrangören. 
 

För figurant krävs medlemskap i SBK eller till SKK ansluten ras-/ specialklubb. 
 

Det åligger figurant att handla enligt testledarens anvisningar samt att väl förbereda sig 
för uppgiften. 
 

Figurant äger endast rätt att tjänstgöra för 8 hundar/dag. Om det ej är ett Uppfödar-MH 
se punkt 11.3 
 
Figurant som ej tjänstgjort för 8 hundar det senaste kalenderåret, äger inte rätt att 
tjänstgöra förrän förnyad prövning av kompetensen skett. 
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