
Svenska Brukshundklubben/PM 
  Mentalbeskrivning Hund - MH 
 
Välkommen till mentalbeskrivning 
Söndag den 16/10 2022 på Mönsterås BHK 
Mentalbeskrivare: Emma Carlsson 070 322 55 54 
Testledare: Viveca Ericson 
Figuranter:   
Samling för funktionärer:07:00   
Samling enligt följande: 
Obligatorisk samling utanför klubbstugan för deltagare enligt tid nedan, utan hund. Lämna 
hundarna i bilen. Hundarna ska inte träffa våra funktionärer i förväg. 

 

 
Hundens tilltalsnamn, reg.nummer, ras, ägare 
Kl. 07:45  
Molars Xander SE61152/2021 Tysk schäferhund 
Torbjörn Rosengren 
 
Olimpus S Zolotogo Grada SE18397/2022 Rysk svart terrier  
Carina Melanoz 
 
Darko´s Erina SE42469/2021 Rysk svart terrier 
Magdalena Lennartsson 

Efter 3 hundar: Kaffe 

Kl. 10:00  
Orhidea Chernaya S Zolotogo Grada SE18396/2022 Rysk svart terrier  
Carina Melanoz 
 
Thunder Of Magic Bixxi SE64050/2020 Vit herdehund  
Britt-Louise Hermansson 
 
Thunderstrike Ultimate Marvel Prime SE14951/2022 Australian shepherd 
Elin Larsson 

Efter 6 hundar: Lunch 
Kl. 13:00 
 
 
 
  
 
 
Påminner om att ni som tävlande måste visa upp aktuellt medlemskap. Det är godkänt att visa 
bild på detta. Logga in på Membersite, klicka på medlemskap Mina medlemskap. Även de gamla 
medlemskorten med giltigt datum på går att visa upp. 
 
 
 



 
 
 
 
Om du EJ kan delta, är det mycket viktigt att du meddelar kontaktpersonen omgående! Då kan 
en reserv kallas in. 

 
 
Tag med på provdagen: 
Stamtavla och vaccinationsintyg samt medlemskort. Kopia på stamtavla för utlandsägd hund. 
Halsband – icke stryp. 
Koppel ca 180 cm.  
Vatten till hunden. 

 
Tänk på: 
Att lyssna på testledaren och följa dennes instruktioner. 

 
Du får endast ha ett halsband vid provtillfället. Fästinghalsband får ej 
användas. 
Kontroll av ID-märkningen är ett krav och skall vara väl synlig, raka bort päls 
vid behov. 
Vid chipmärkning kontrollera om möjligt så att du vet var på hunden detta 
finns. 
 
Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-

organisationen. 
 
OBS! Tik som löper får EJ deltaga. 
Ej heller tik som är parad 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



 
 
 
                    Svenska Brukshundklubben/PM 

Mentalbeskrivning Hund - MH 
 
 
 

Det är ägarens och förarens skyldighet att känna till aktuella bestämmelser för 
MH samt gällande dopingreglemente.  
Uppgifterna finns att hämta på följande länk 
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2014/03/nationellt-

dopingreglemente-for-hund/  eller gå in på www.brukshundklubben.se  
Se även SKKs Allmänna bestämmelser på www.SKK.se 

 
Hund som har känd mental status äger ej rätt till omprov. 
Omprov får göras tidigast efter 6 veckor. 
Arrangör och funktionär ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i 
samband med prov. Skada som tillfogas av hund under pågående prov faller under lagen om 
tillsyn över hundar. 
Föraren har rätt att avstå skott samt ha eget föremål vid skottprovet 
Efter prov redogör beskrivaren för hundens agerande under beskrivningen, då man även kan 
ställa frågor. 
Den som deltagit vid mentalbeskrivning med hund och då anser sig ha tillfogats orätt, kan 
söka rättelse genom att lämna in protest till arrangör. Protest får inte avse var kryssen är 
placerade i protokollet utan endast tekniskt fel. Protest skall vara skriftlig och avlämnas till 
arrangören senast en halvtimme efter det beskrivningen slutförts. Avslagen protest skall 
skriftligen motiveras. 
Hund får ej beskrivas om något av dessa nedanstående gäller för din hund! 
Hund som har smittsam sjukdom eller ohyra, ej heller hund som under de tre senaste 
månaderna haft eller misstänks ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller 
om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon 
av dessa sjukdomar 
Hund skall vara fullt frisk vid beskrivningstillfället, ej blind eller döv. 
Tik som löper. 
Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser inte får delta i 
utställningar, prov och tävlingar. Se SKKs Allmänna bestämmelser. 
Hund som utsatts för dopning eller andra otillbörliga förhållanden (se ”Nationellt 
dopningsreglemente för hund” – finns på www.skk.se) 
Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse 
Parad tik, får inte heller deltaga förrän 75 dagar efter valpning. 
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