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§ 37 STARTER PÅ MENTALTEST OCH MENTALBESKRIVNING 

UTAN UPPFYLLDA KRITERIER 

Utskottet för avel och hälsa har blivit uppmärksammade på att en tik har genomfört 

mentaltest (MT) i augusti 2021 utan att uppfylla kriterierna för att få starta. Tiken hade 

inte genomfört mentalbeskrivning hund (MH) innan starten på MT. Anmälan till både 

MH och MT görs via SBK Tävling, och där kryssar man som ägare/förare i att man har 

tagit del av gällande regler och anvisningar. 

Tikens beteende vid MT renderade i en anmälan om oacceptabelt beteende som skickades 

in till SKK av arrangören. SKK meddelade tikägaren via brev att hunden med 

omedelbar verkan var avstängd från all verksamhet, dvs. utställning, prov, tävling, 

beskrivning samt avel i avvaktan på att utredningen skulle vara slutförd och slutgiltigt 

besked erhållits.  

Ägaren hinner dock anmäla och genomföra ett MH med tiken innan hen nås av beslutet 

om avstängning. MH:t genomförs två veckor efter MT. 

Även vid anmälan till MH har föraren kryssat i att hen tagit del av gällande regler och 

anvisningar. 

Utskottet diskuterade tikens start på MT. 

Utskottet beslutade föreslå FS att skicka en begäran till SKK/PtK att tikens resultat vid 

MT ska strykas då hunden inte uppfyllde kriterierna för att starta. 

Utskottet diskuterade vidare tikens start på MH enbart två (2) veckor efter starten på 

MT. Enligt reglerna ska det gå minst sex (6) veckor innan en hund som inte genomfört 

ett fullständigt MH får starta på ett andra MH. På samma sätt ska det gå minst sex (6) 

veckor om en hund ska starta på ett BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) 

efter ett MH, eller vice versa, samt att det skall gå minst sex (6) veckor mellan ett MH 

och MT. I regelverken nämns inte hur lång tid det ska gå mellan ett MT och MH, 

eftersom det inte är tillåtet. 

Utskottet beslutade även här föreslå till FS att skicka en begäran till SKK/PtK att tikens 

resultat vid MH ska strykas. Utskottet för avel och hälsa tolkar regelverken kring 

MH/BPH/MT, om att det ska gå minst sex (6) veckor mellan provtillfällen, som 

vägledande för att hundens väl och ve ska tillgodoses. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

 

Justeras:  Justeras:  Vid protokollet: 

 

Åsa Tiderman  John Örvill  Agneta Olsson 

Mötesordförande 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som 

fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 

(FS). 

 


