
Kom närmare
din hund

BESKRIV DIN HUNDS MENTALITET I BRUKSHUNDKLUBBEN



Önskar du
en nära relation med din hund?en nära relation med din hund?
Oavsett varför man har hund – sällskap, sport, tävling etc 
– vill alla hundägare ha en nära och trygg relation med sin 
hund.

Att den kommer när man kallar, lyssnar till kommandon och 
fungerar i vardagen. Grunden för en sådan relation är dels 
kännedom om sin hunds beteende, dels förtroende mellan hund 
och ägare. Därför är det viktigt och värdefullt att lära känna  
sin hund mentalt. Om du vet hur din hund reagerar i olika 
situationer, kan du leda och stödja din hund på bästa sätt.

Brukshundklubben erbjuder hundägare att beskriva och testa 
sin hunds mentalitet. Det finns olika vägar att gå för att testa 
sin hund. Som hundägare kan du också gå en lärorik grund-
kurs om hundars mentalitet, som ni har glädje av hela livet.

När du gör en mentalbeskrivning av din hund bidrar du 
samtidigt till forskningen och till rasklubbarnas arbete med 
mentaliteten i avel och hälsa.

Alla resultat läggs in i Svenska Kennelklubbens databas 
Hunddata (på webben) där du som privatperson kan gå in och 
hitta information om alla resultat.

Mer information  hittar du på
 www.brukshundklubben.se/mentalitet



Mentalbeskriv din hund
i Svenska Brukshundklubben
Mentalbeskrivning hund (MH) ger ägare och upp-
födare en beskrivning av hur hunden reagerar i olika situa-
tioner. Under cirka 40 minuter exponeras hunden för ett antal 
olika scenarion. Hundens reaktioner och beteende noteras i 
ett protokoll.

Kontaktvillighet
Hunden får träffa och ta en kort 
promenad med den som håller i 
beskrivningen för att se om hun-
den tar kontakt.

Lek
Ett lekföremål kastas mellan 
föraren och testledaren samtidigt 
som hunden är lös. Föremålet 
kastas sedan iväg så att hunden 
får springa efter det.

Förföljande
Ett föremål rör sig snabbt och 
knyckigt i ett sicksackmönster 
bort från hunden. Hunden släpps 
och får springa ifatt det.

Aktivitetsnivå
Efter att nyligen ha varit aktiv får 
hunden här stå passiv i kopplets 
längd vid sin förare i tre minuter.

Avståndslek
En person dyker upp på avstånd 
och bollar med ett lekföremål och 
springer sedan och gömmer sig.

Överraskning
Under promenad rycks plötsligt 
en overall upp en bit framför 
hunden. Hunden får undersöka 
overallen och med förare gå förbi 
den flera gånger.

Ljudkänslighet
Under promenad skramlar det 
plötsligt till, just när hunden 
passerar. Hunden får undersöka 
ljudkällan och med förare gå förbi 
den flera gånger.

Spöken
Här tittar man på hur hunden 
reagerar på okända hot, i form av 
två spöken, som  långsamt och 
stereotypt närmar sig hunden.

Lek igen
Här vill man se om hundens lek-
lust förändrats efter det som har 
hänt längst banan.

Skott
I sista momentet prövas hundens 
förmåga att hantera skott under 
både aktivitet och passivitet.



Praktisk information
För att delta på mentalbeskrivning
Alla hundar registrerade i Svenska Kennelklubben får genom-
föra mentalbeskrivning, oavsett ras. Hunden måste ha fyllt 
ett år, vara id-märkt och vaccinerad. 

Hundens förare behöver ha ett medlemskap i Svenska Ken-
nelklubbens organisation, t ex Brukshundklubben. 

Dessa aktiviteter finns
• Mentalbeskrivning valp (MV). Genomförs och bokas hos 

uppfödaren.
• Mentalbeskrivning hund (MH). Från 12 månaders ålder.
• Mentaltest (MT). Kan göras först sex veckor efter mental-

beskrivning hund. 
• Grundkurs i mentalitet (M1). 

Mentalbeskrivning och mentaltest kan göras på 
över 100 platser i hela landet. De arrangeras av Svenska Bruks-
hundklubbens lokal- och rasklubbar. Alla tester sker på samma 
sätt över hela landet. Testbanorna byggs enligt gällande anvis-
ningar och alla funktionärer får likvärdig utbildning. 

Mer information om mentaltester och beskrivningar
hittar du på www.brukshundklubben.se. Där kan du också 
ladda ner eller beställa våra faktafoldrar om mentalbeskriv-
ning valp, mentalbeskrivning hund och mentaltest.
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www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisa-
tion för aktiva hundägare. En av våra huvuduppgifter är 
att verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hund-
ägare genom att utveckla och erbjuda värdefulla aktiviteter 
med hund.


