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Remissvar revidering av MT 
Svenska Collieklubben har tagit del av det material som har skickats ut angående revidering av 
den nya mentaltesten. Vi tycker att den administrativa hanteringen runt utskicket av det material 
som rasklubbarna har att ta ställning till har fungerat mycket dåligt i detta fall. Först kom arbets-
material som inte var färdiga och som gav upphov till spekulationer och tolkningar. Sedan 
skickades själva remissen ut, för att slutligen vid rasklubbsträffen i samband med RAS/RUS 
konferensen i april framkom ytterligare förändringar som var föreslagna. Dessa förändringar 
redovisades endast muntligen och var väldigt otydliga, ex. hundar skall kunna få bättre betyg än 
de presterat i testets första del, innebär det då att alla mentaldomare skall få en uppdatering hur 
varje delmoment skall bedömas i den första delen efter regelrevideringen? 

Rasprofil för MT 
Under diskussioner i collieklubbens styrelse har frågan om rasprofiler för MT kommit upp. 
Liknande profiler som de flesta rasklubbar i dag har arbetat fram för sina raser gällande MH. 
MT är ett test som är framtaget för att användas på flera olika raser, raser som i vissa avseenden 
skiljer sig väsentligt åt. SBK har som specialklubb rasansvaret för 16 olika raser.  

Möjligheten att använda MT som en merit i form av titeln Korad är också ett önskemål och 
något som collieklubben stödjer. Men hur skulle det se ut om man hade en profil för varje ras på 
MT? Det skulle möjliggöra olika nivåer för godkännande beroende på ras. MT som prov skulle 
dock vara oförändrat i både utförande och bedömningsanvisningar, det är bara poängsättningen 
som skiljer. Rasprofilen kan sedan förändras över tid för att det alltid skall vara lagom svårt att 
uppnå godkänd mentaldel.  

Colliens framtida mentalitet och RAS 
Collieklubbens fokus när det gäller mentalitet ligger i första hand på de bitar som finns inom del 
2 på MT, nämligen att minska rädslorna hos våra raser. Med det nya förslaget, där MT delas i 
två delar med en miniminivå på del ett och två, kommer ytterst få av de testade Collies att bli 
godkända.  

Collieklubben måste få rätsida på rädslebiten hos rasen samt få in mer nyfikenhet och leklust. 
Om klubben lyckas med det så kanske vi kan få fler hundar som kan ta för sig mer på MT:s 
första del. Det ligger inte för Collien som ras att få höga poäng på bitarna hålla i 5m/hålla i 40 m 
och slita, dra 5 m/slita, dra 40 m. Det är även allmänt känt att våra raser griper sällan med hela 
munnen utan tar tag längst fram med tänderna. 

Collieklubben har som ett av sina prioriterade mål i vårt fastställda RAS, att få så många hundar 
som möjligt till MT.  
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Collie långhår

ÅR
antal 

individer godkända
ej 

godkända
andel 

godkända
2004 43 14 29 33%
2005 48 13 35 27%
2006 62 25 37 40%
2007 32 11 21 34%
2008 39 18 21 46%  
Collie korthår

ÅR
antal 

individer godkända
ej 

godkända % godkända
2004 14 4 10 29%
2005 11 6 5 55%
2006 22 6 16 27%
2007 6 3 3 50%
2008 27 14 13 52%  

Totalt har 77 stycken långhår respektive 36 korthår genomfört den nya MT under 2007 och 
2008 varav mellan 40-50 % av hundarna har blivit godkända, vilket inte skiljer nämnvärt från 
gamla MT. 

Collie långhår Collie korthår
Antal test Antal Gk Andel Gk Antal test Antal Gk Andel Gk

Förslag 77 15 19% 36 11 31%
Bef. 2007-2008 77 30 39% 36 18 50%  

 

Med föreslagna förändringar skulle antalet godkända långhår vara 15 hundar (istället för 29), 
eller 19 %, vilket är en halvering mot det faktiska utfallet. För korthåren är motsvarande siffror 
11 hundar (mot 17) eller 30 %.   

Med föreslagna förändring blir det ännu svårare att motivera ägare att gå ett MT då hunden 
troligen har liten eller mycket ringa chans att bli godkänd. Som en följd av detta tror Collie-
klubben även att det kommer bli mer svårmotiverat att få deltagare till exteriörbeskrivning.  
Detta vore synd och mindre gynnsamt för rasen, då vi nu äntligen har ett protokoll som kan 
databearbetas. 

När revideringen av MT påbörjades frågade arbetsgruppen vad/vilka egenskaper som skulle 
mätas och bedömas hos en hund som genomgår MT. Utifrån dessa önskemål från rasklubbarna 
har förändringar skett och vi har i dag det ”nya” MT som bättre ska svara mot och mäta de 
egenskaper vi vill få information om. Dagens MT mäter bättre det vi vill veta och ger oss 
därmed andra grunder för vår bedömning. Ytterligare en vinst med att få fler hundar till MT är 
tillfället att informera fler hundägare om hundens mentala egenskaper.  

Sammanfattning 
Svenska Collieklubben kan därför inte ställa sig bakom förslaget till en ny poängberäkning bara 
för man ”anser” att det idag godkänns fler hundar än tidigare. Om så är fallet, så beror det inte 
på att sämre hundar blir godkända i dag, utan det beror på att mätningarna har bättre relevans för 
de egenskaper som vi vill ha information om. Vi mäter helt enkelt rätt saker och har eliminerat 
de flesta irrelevanta mätningarna! 

Med så kort tid som två år är det dessutom för colliens del omöjligt att säga att fler blir 
godkända med nya MT. 

 

Svenska Collieklubben 
Kirsten Wretstrand, sekreterare 


