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BESKRIV DIN HUNDS MENTALITET I BRUKSHUNDKLUBBEN



Svenska Brukshundklubben arbetar för mentalt och fysiskt 
friska samt funktionsdugliga hundar. Brukshundklubbens 
mentaltest (MT) har utvecklats för att hjälpa uppfödarna 
att i ännu högre grad förbättra arbetsegenskaperna hos våra 
brukshundraser. Andra raser kan också anmäla sig i mån av 
plats.

Mentaltest ger:
 • en bild av den vuxna hundens beteenden och egenskaper
	 •	en	bild	av	önskvärda	rasspecifika	beteenden
 • underlag för avelsarbete
 • hundägaren ökad kunskap om hunden
 • vägledning för träning.

I Sverige registreras valpkullar av brukshundras endast 
om föräldradjuren har genomfört mentalbeskrivning hund 
(MH). För att få ännu djupare kunskap om deras mentala 
egenskaper går uppfödare ofta ytterligare ett steg och låter 
föräldradjuren genomgå mentaltest. 

Alla mentaltester sker på samma sätt över hela landet. 
Testbanorna byggs enligt gällande anvisningar och alla 
funktionärer	(figuranter,	testledare	och	mentaltestdomare)	
får likvärdig utbildning. 

Mentaltest för
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Socialitet
Bland	det	viktigaste	att	bedöma	är	hundens	socialitet,	som	
delas	upp	i	tre	delar	–	nyfikenhet,	samspel	och	självsäkerhet.	
Domarna	tittar	på	hundens	vilja	att	bilda	nya	grupper,	att	ta	
kontakt med nya människor samt hur trygg eller undvikande 
den är i sin kontakt. Även hur engagerad hunden är i lek med 
förare/främmande person. I samband med leken beskrivs 
form och intensitet i hundens sätt att gripa ett föremål och 
försöka vinna det. 

Uthållighet
Uthållighet är en önskvärd egenskap hos våra brukshundar. 
Därför	finns	ett	moment	där	hunden	självständigt	ska	arbeta	
för att få tag i ett oåtkomligt föremål. Här noteras hundens 
uthållighet och vilka strategier hunden använder i sitt letande.

Nyfikenhet och koncentration
Hundens	nyfikenhet,	dess	vilja	att	undersöka	vad	som	hänt	
på	egen	hand,	med	förarhjälp	eller	inte	alls,	bedöms	också.	
Vilken handlingsförmåga och intensitet har den? Domarna 
bedömer	även	hundens	koncentration,	hur	den	störs	av	
retningar,	hur	snabbt	hunden	är	klar,	vad	som	har	påverkat	
den och hur mycket den kommer ihåg och berörs efteråt.

Rädsla
Under testets olika moment bedöms hur lätt hunden har 
att visa rädsla eller blir arg. Domarna noterar eventuella 
attacker,	flyktbeteenden,	kropps-	eller	ögonhot	och	om	
aggressiviteten upphör när hotet har försvunnit. 

Skottberördhet
Hunden utsätts för ljudet av skott två gånger i passivitet följt 
av två under aktivitet för att kontrollera om hunden visar 
rädsla för skott.

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

Hotbeteenden
Hundens eventuella hotbeteenden i samband med 
hanteringen bedöms också. Det vill säga hundens benägenhet 
att	genom	dov	morrning,	hotfull	kroppshållning,	utfall	eller	
annat beteende försöka komma ur hanteringssituationen med 
testledaren. Vid sådana oacceptabla beteenden blir hunden 
underkänd. 

Godkänd eller underkänd
Hunden bedöms av två auktoriserade mentaltestdomare i en 
beskrivande och en bedömande del. Hunden måste uppnå en 
viss	poäng	i	varje	del,	och	uppnå	en	viss	totalpoäng,	för	att	
bli godkänd eller väl godkänd. Visar hunden oacceptabelt 
beteende utifrån kriterierna för testet kan hunden inte 
godkännas. 

Godkänt resultat på mentaltestet tillsammans med en 
godkänd exteriörbeskrivning ger hunden titeln korad. 
Testresultaten redovisas i Hunddata på www.skk.se.

Om Svenska Brukshundklubben
Svenska	Brukshundklubben	är	en	ideell	medlems-
organisation,	specialklubb	inom	Svenska	Kennelklubben	och	
en	frivillig	försvarsorganisation.	Det	finns	närmare	300	lokala	
brukshundklubbar runt om i landet och vi har avelsansvar för 
ett	tjugotal	hundraser.	Organisationen	har	omkring	60	000	
medlemmar. Som medlem har du tillgång till ett rikt utbud 
av	kurser,	utbildningar	och	aktiviteter	för	dig	och	din	hund.

Stolt samarbetspartner: 


