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Allmänna anvisningar för Mentalbeskrivning Hund 
(MH) 
Detta dokument är ett komplement till reglerna för 
mentalbeskrivning hund. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 

1. Ansökan om mentalbeskrivning  
Planerade mentalbeskrivningar ska läggas in i SBK tävling senast 31 
december för det kommande året. Samtidigt informeras berört SBK 
distrikt om dessa datum.  

Vid behov kan extra mentalbeskrivningar arrangeras. Beskrivningen 
läggs in i SBK Tävling senast 1 vecka innan aktuellt datum. 

2. Tillstånd 
Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar 
och förordningar erfordras för beskrivningens genomförande.  

3. Banors placering 
Mentalbeskrivning ska vara officiellt utlyst (via SBK tävling) och äga 
rum på offentlig plats.     

För att SBK ska kunna bedriva Mentaltestverksamhet på ett 
kvalitativt gott sätt och under likvärdiga förhållanden för alla 
deltagande hundar så ska de mentalbanor som arrangerande klubbar 
använder uppfylla följande krav:  

• Banans plats ska vara öppen och lätt tillgänglig för allmänheten.  
• Banan ska också vara väl utmärkt på klubbens hemsida med 

adress och koordinater.  
• Besökare ska enkelt kunna hitta till platsen.  
• Aktuell beskrivnings- eller testdag bör platsen även vara tydligt 

utmärkt med skylt eller annan väl synlig markering.  

Önskvärt är också att det vid mentalbanor finns tillgång till toalett 
och en skyddad plats för funktionärer för fika och administration av 
protokoll. Det bör även finnas parkeringsplatser för deltagares och 
besökares bilar.  
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4. Säkerhetsbestämmelser 
Gällande bestämmelser för användande av vapen samt ammunition 
ska ovillkorligen meddelas funktionärer med flera genom arrangörens 
försorg. 

5. Inställd mentalbeskrivning 
Om planerad beskrivning av någon anledning måste ställas in ska 
anmälan göras till distriktet och till förbundskansliet och anledningen 
till inställt prov ska redovisas.  

6. Prioritering av anmälda hundar: 
A. Då lokalklubb är arrangör ska i första hand företräde ges för 

hund:   
1. av SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på 

medlem i arrangerande klubb  
2. av SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på 

medlem i annan klubb inom SKK organisationen 
3. oavsett ras som är i behov av MH för utbildning i SBK:s 

verksamhet för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande 
av intyg från utbildaren.  

4. av icke SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på 
medlem i arrangerande klubb  

5. av icke SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på 
medlem i annan klubb inom SKK organisationen   
 

A. Rasklubb/lokalområde:  

• Rasklubb äger rätt att först prioritera fritt inom den egna 
rasen  

Vid plats för hundar av andra raser prioriteras hund: 

1. av SBK-ras 
2. hund som är i behov av MH för utbildning i SBK:s 

verksamhet för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande 
av intyg från utbildaren  

3. Övriga raser 
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Finns fler anmälda hundar än det gällande maxantalet, sker 
efter prioritering ovan, lottning inom den prioriteringsgrupp där 
det finns fler anmälda än tillgängliga platser. 

B. Uppfödar-MH  
Arrangeras av lokalklubb eller rasklubb/lokalområden.  
 
Avsikten är att en uppfödare ska få möjlighet att 
mentalbeskriva en kull ur sin uppfödning, alternativt minst fem 
hundar från samma uppfödare vid ett och samma tillfälle. För 
uppfödare med få avkommor kan två (2) uppfödare samverka 
för att komma upp till minst fem deltagande hundar.  
 
Finns lediga platser efter att uppfödaren anmält sina avkommor 
sker prioritering enligt följande: 

1. hund av SBK-ras från aktuell uppfödare 
2. hund av samma ras från annan uppfödare 
3. Eventuella lediga platser tillfaller arrangören och 

prioriteringsordningen blir därmed utifrån arrangörens 
prioriteringsordning ovan. 

 
7. Redovisning av prov 
Redovisning av MH ska göras i SBK tävling inom 8 dagar. 
Mentalbeskrivarrapporten ska mejlas till kansliet i samband med 
redovisningen. 

Kopia av resultatlista ska tills vidare postas till distriktet. 
 
8. Anmälan/avgifter 
Anmälningsavgift fastställs av SBK (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 anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast 
tre (3) veckor före beskrivningen.  
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8.1. Efteranmälan 
Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock avgör arrangören 
om efteranmälningar tas emot samt i vilken utsträckning. 

9. PM  
• PM till funktionärer och deltagare samt återbudsbrev ska vara 

vederbörande tillhanda senast en (1) vecka före beskrivningen.  
• Arrangören ska även lägga in PM i SBK tävling senast en (1) 

vecka före beskrivningen. 
 
PM ska omfatta:  

• Förteckning över anmälda hundar 
• Uppgifter om domare och testledare 
• Tidplan 
• Plats 
• Övriga ev. upplysningar som är av betydelse 

10. Återbetalning av startavgift 
Startavgift återbetalas samtidigt med återbudsbrevet om utlyst 
beskrivning inställes eller om anmäld hund ej kan beredas plats.  

Startavgiften återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av 
orsak, över vilken anmälaren inte råder (bestyrkt av veterinär, läkare 
eller styrelse funktionär inom egen klubb).  

För återbetalning måste dock återbud lämnas före beskrivningsdagen 
samt bestyrkan om orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar 
efter denna dag.  

Återbetalning ska göras senast en (1) månad efter beskrivningen. 
 
 

 


	Allmänna anvisningar för Mentalbeskrivning Hund (MH)
	1. Ansökan om mentalbeskrivning
	2. Tillstånd
	3. Banors placering
	4. Säkerhetsbestämmelser
	5. Inställd mentalbeskrivning
	6. Prioritering av anmälda hundar:
	7. Redovisning av prov
	8. Anmälan/avgifter
	8.1. Efteranmälan

	9. PM
	10. Återbetalning av startavgift


