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Svenska Brukshundklubben 
Utskottet Avel och hälsa 
 

Hösten närmar sig med stormsteg och det är hög tid för ett kommunikationsbrev från 
Utskottet Avel & Hälsa. Fortfarande gäller det att vi vill gärna att det blir en 
kommunikation mellan utskottet och ni där ute som mer praktiskt jobbar med 
verksamheten. Vi tar gärna emot reaktioner från er om era funderingar och behov. 
Sedan måste man komma ihåg att vi är en stor organisation där beslut som tas skall 
passa den stora massan vilket också betyder att det kan komma att fattas beslut som 
inte alltid passar alla. Mycket av de frågor vi hanterar i utskottet handlar om 
rasklubbarnas verksamhet men långt ifrån allt. Utställningar, mentalitet och friskvård är 
områden som finns på alla nivåer. Vi är snart framme vid ett nytt verksamhetsår där de 
nya regelpaketen kommer att börja gälla från 2012-01-01. 

Vill ni nå oss i utskottet kan ni e-posta på utskott.avelochhalsa@brukshundklubben.se 
För att era ärenden skall komma till rätt beredningsgrupp är det bra om ni anger tydligt 
ärendets karaktär i ämnesraden. Se några exempel här: 
 
Ärendekaraktär Ange i ämnesrad 
Utställningsfrågor Exteriörgruppen – utställning 
Utbildning exteriördomare/beskrivare Exteriörgruppen – utbildning 
Dispensansökan avelsfrågor Avelssamordningsgruppen – dispenser 
Frågor om avelsstrategier Avelssamordningsgruppen – RAS 
Dispensansökan MH & MT Mentalgruppen – dispenser 
Utbildning mentaldomare/beskrivare Mentalgruppen – utbildning 
Föreläsning om friskvård Friskvårdsgruppen - föreläsning 

Information av allmän karaktär 
Jordbruksverket har ett gediget regelverk och en del gäller tävlingsveterinärer vid 
tävlingar där djur är representerade. Länken nedan tar er till en fullständig genomgång 
med länkar till blanketter och annat. Frågan om veterinär vid mästerskap fortgår. 
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurhalsopersonal/tavlingsveterinar.4.32b12c7f129
40112a7c80002883.html  
Vad som mer direkt påverkar oss sammanfattas i följande stycken. 
Enligt samtal med Jordbruksverket ingår MH/ MT i begreppet Kvalitetsbedömning, 
och därmed är arrangör befriad från att ha veterinär på plats. 
 
Hundtävlingar utan tävlingsveterinär 
Kvalitetsbedömning såsom vallanlagsprov, polarhundsprov, vattenprov, spårprov 
(eftersök, id-spår) och arbetsprov (sennenhundar) samt utställningar räknas som 
tävlingar men där behöver det inte vara en tävlingsveterinär. Andra tävlingar där det 
inte behöver vara med en tävlingsveterinär är:  
lokal draghundstävling, barmarkstävling för draghund, bruksprov såsom svensk- och 
iposkydd, spår, rapport, sök, räddning och bevaktning, jaktprov såsom fågelhunds 
(skällande, stående, stötande, apporterande) drev, drivande, gryt, vildsvin och älg, 
lydnad, rallylydnad, agility, flyball, bollvallning, freestyle, lure coursing och heelwork to 
music. 
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Beslut och verksamhet 

Mentalgruppen 
MH och MT får nytt regelverk från 2012-01-01 och här nedan finns förändringarna listade. 

MT och MH 

 Tillägg § (Enligt beslut SKK/KHM 2/2011): Vid mentalbeskrivning eller mentaltest får 
inte dräktig tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett. 

 Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till 
dessa föreskrifter. Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och 
åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för 
hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens 
dopingreglemente. 

 Tjänstgörande beskrivare/ Domare skall egenhändigt underteckna resultat/deltagarlista 
för aktuellt prov. 

Ägare/förare 

 Deltagande hunds ägare eller förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. 

Hund 

 Hund från 18 månaders ålder (uppnått samma dag eller tidigare). 

 Blankett för handläggning av hund i bil gäller from.2011 

 I de fall hunden genomfört BPH, skall minst 6 veckor förflyta mellan 
beskrivningstillfällena 

MH 

Låsning av regelverk 

 Dessa bestämmelser följer inte den fastställda låsningsperioden på fem år då de skall 
kunna revideras löpande i takt med de utvärderingar som görs. 

 Maximering av antal hundar är (8) per beskrivare/dag. 

 Vid specialarrangemang (Uppfödar MH) där det är ett MH för specifik kull är det 
godkänt att ta hela kullen vid ett tillfälle. Godkännande från aktuell beskrivare skall 
inhämtas. Max (10) hundar per dag. 

 MH innefattas av gällande bestämmelser för Öron och Svanskupering. Se SKK Allmänna 
regelverk.  

Hund 

 Hund från 12 månaders ålder (uppnått samma dag eller tidigare). 

MT 

Mentaltestdomare 

 Mentaltest döms av två (2) domare gemensamt, vilka båda skall vara auktoriserade 
mentaltestdomare. Mentaltestdomare som inte tjänstgjort vid officiell mentaltest under 
det senaste året äger inte rätt att döma förrän förnyad prövning av kompetensen har skett. 
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Förnyad prövning av kompetensen sker enligt bestämmelser om aspiranttjänstgöring för 
blivande mentaltestdomare. För att fungera som domare krävs giltigt medlemskap i SBK 

För godkänd mentaltest krävas att hunden: 

 efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit + 300 poäng och inte kryssats i 
någon ruta med kursiverad text.  Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst 
vara 50 poäng i del 1 (Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i 
protokollet. Hunden kan även uppnå ett ”väl godkänt” resultat, vilket innebär 480 poäng 
eller högre. 

För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden: 

 efter 18 månaders ålder vid officiell exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd 
(bedömts motsvara lägst 2:a pris/Good vid kvalitetsbedömning) 

Exteriörgruppen 
För tillfället är det fullt fokus på den exteriördomarkonferens som avhålls den 14 – 16 oktober. 
Inför årsskiftet kommer det korrigeringar i Utställnings- och championatsbestämmelserna så var 
uppmärksam på detta så inget missas. 

Friskvårdsgruppen 
Den 19:e november kommer det att anordnas en friskvårdkonferens i Linköping, 
Hund & Hälsa 2011. Det blir en endagarskonferens med mycket innehållsrikt program. Håll utkik 
efter annons om denna ett tillfälle som det är dumt att missa. 
Friskvård är ett alldeles utmärkt tema till en regional eller lokal träff. Kontakta Friskvårdsgruppen 
för förslag till föreläsare.  

Avelssamordningsgruppen 
Avelssamordningsgruppen har lagt mycket jobb vid att hjälpa och stötta rasklubbarna med deras 
utvärderingar och revideringar av de Rasspecifika Avelsstrategierna, RAS. Om det är så att 
rasklubbarna behöver hjälp eller har frågor om arbetet så hör gärna av er till utskottet. 

Lathunden 
Det är fortfarande några klubbar som inte skickat in vem som skall vara mottagare av den 
nyttjandelicens av programmet Lathunden som respektive rasklubb har möjlighet att få. En 
påminnelse kommer att gå ut till dessa klubbar. Ett självstudiematerial håller på att sättas samman 
så att rasklubbarna kan komma igång med statistikframtagningen till bland annat utvärderingen 
och uppföljningen av RAS. 

Svamparna frodas fortfarande, så kom ihåg att ta med något att bära hem 
dem i när du och hunden är ute i skog och mark. 

Hälsningar Utskottet Avel & Hälsa 


