
Ju fler desto bättre! 
Alla våra hundar och hundraser är olika – de 
har sin egen personlighet, sina särskilda egen-
skaper och sina helt speciella karaktärsdrag 
som vi tycker om. Hundraserna har också 
olika funktion. Kanske är de vallhundar, jakt-
hundar, tjänstehundar eller sällskapshundar. 
Gemensamt för dem alla är att de ska leva bra 
och goda hundliv.  

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, 
BPH, är utformad för att passa hundar av alla 
raser och har en stark koppling till situationer 
hunden möter i vardagen. Det betyder att de 
reaktioner och beteenden hunden visar under 
BPH-banans gång ger en god fingervisning om 

När 200 individer av rasen är beskrivna gör 
SKK en sammanställning och ett diskussions-
underlag som skickas till klubben. Vid 500 
BPH-beskrivna hundar gör SKK, i samarbete 
med SLU, en skattning av arvbarheten för de 
olika egenskaperna som är specifik för rasen. 

BPH gör vi för att vi vill veta mer - och varje 
hund som deltar är viktig!                             

Se Filmen om BPH
www.skk.se/filmen-om-bph

Mer information om BPH
www.skk.se/bph

Här kan du anmäla till BPH
Anmälan

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund - BPH

BPH – en mentalbeskrivning för alla hundar   I   Svenska Kennelklubben  I   www.skk.se/bph

dess uppträdande också efter att beskrivningen 
är avslutad.

Ju fler individer som BPH-beskrivs, desto tyd-
ligare bild får vi av rasens mentala egenskaper. 
Mentalbeskrivningar innebär på så vis att vi 
får ökad kunskap om såväl enskilda hundar 
som om våra hundraser.

Beskrivning – inte prov
BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett 
test. Det betyder att en hund inte blir god-
känd/icke godkänd. I SKKs Avelsdata (se skk.
se) noteras att beskrivningen är genomförd och 
du kan hitta redovisningar av BPH både för 
enskilda hundar, avkommegrupper och raser. 

Är det dags för årets stora specialutställning? 
Drar det ihop sig till klubbens sommar- 
läger? Planerar ni för den populära aktivitets- 
helgen? Då ska ni passa på! 

Som special – eller rasklubb har ni möjlighet 
att anordna ytterligare en kul och intressant 
aktivitet för medlemmarna, nämligen men-
talbeskrivning! Hundägarna får lära sig mer 
om hur deras hundar reagerar i olika situa-
tioner och efter att BPH-banan är genom-
gången gör beskrivaren en sammanfattning 
av hundens personlighet. 

Ett bra sätt att komma igång med BPH är att 
boka en heldag för klubbens medlemmar hos 

en arrangör. Idag finns ett 30-tal banor landet 
runt. Vissa arrangörer erbjuder även en mobil 
BPH-bana som kan ställas upp och utnyttjas 
i samband med andra klubbarrrangemang.

På nästa sida hittar du både karta och kontakt- 
uppgifter till BPH-arrangörerna.

Så här går det till:
• Klubben beslutar om att anordna klubb-

BPH. Kanske vill man göra det på flera håll 
i landet.

• Klubben kontaktar de BPH-arrangörer som 
finns närmast de orter där man planerar  

beskrivningar och gör upp om lämpliga 
datum och upplägg.

• Klubben annonserar ut arrangemanget. Det 
kan vara en bra idé att klubben själv tar emot 
hundägarnas anmälningar och vidarebeford-
rar dessa till arrangören. Då får klubben en 
tydlig bild av intresset hos hundägarna och 
vet dessutom när anmälningslistan är full.

En variant är att kombinera en BPH-dag med 
ett föredrag om mentalitet. På skk.se/bph 
finns en förteckning över personer som kan 
föreläsa om mentalitet i allmänhet och BPH 
i synnerhet. 

Klubb-BPH – en dag för bara DIN hundras!

FÖR ATT  VI 

BRYR 0SS

http://www.skk.se/filmen-om-bph
http://www.skk.se/bph
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/


BPH I RASKLUBB
T E X T  &  F O T O :  Åsa Lindholm

Lekfulla, livliga, lockiga hundar!

P U D E L - B P H

PUDEL-BPH
”Klok som en pudel” – det är en sanning 
som alla känner till! Men vad finns det 
mer för mentala egenskaper hos det här 
lockiga sällskapshundsproffset? Det fick 
de hundägare veta som en strålande 
vacker försommardag i maj samlades 
på Hunduddens Träningscenter på 
Djurgården i Stockholm med sina fjorton 
pudlar i olika format och färg! Alla kom 
de för att genomgå SKKs Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH, och 
initiativtagare var Svenska Pudelklubben.

Lilla, rara Skorpan i aprikosfärgad päls, stora, 
ståtliga Mio i vitt och pigga, glada svarta Ilex 
av mellanformat – tillsammans med elva 
andra pudlar har de lyckats komma med på 
Pudelklubbens egen BPH-beskrivningsdag. 
Arrangör är Hunduddens Träningscenter, men 
klubben har bokat dagen bara för den egna 
rasen och det är idel pudlar som går banan. 

– Intresset för att gå BPH är mycket stort 
hos pudelägare, berättar Pudelklubbens Ulla 
Nordström. Deltagarlistan blev full med en 
gång, och flera står i kö och hoppas på att vi 
kommer att ordna fler beskrivningstillfällen 
för våra hundar. Också i fjol beskrevs ett antal 
pudlar på Hundudden, det var en upplevelse 

som gav mersmak. Hundudden är ett otroligt 
fint och mysigt ställe, hundägarna blir så väl 
omhändertagna och i och med att vi har två 
beskrivare som tar hand om varannan hund, 
blir det ingen väntan!

Ulla menar att intresset för hundarnas men-
talitet har ökat under senare år, både bland 
hundägare och uppfödare. Det är knappast 
så att rasen har några uttalade mentalitets-
problem, men kanske just därför känns det 
angeläget att värna om de fina egenskaper som 
kännetecknar pudeln. Pudlarna är indelade i 
fyra storlekar, och även om det just idag inte 
finns någon representant för minstingen, toy-
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pudeln, omfattar det ökade engagemanget 
entusiaster av alla storleksvarianter.

– Vi har även tidigare haft hundar som 
gått Mentalbeskrivning hund, MH, säger 
Ulla. Det är ju i grunden en beskrivning 
för brukshundar, och det förefaller som 
tillkomsten av BPH har gjort mentalbeskriv-
ningar mer tilltalande, och lättillgängliga, 
för pudelägare.

BPH-beskrivare den här dagen är Hund-
uddens egen Barbro Rydén och ”frilansan-
de” beskrivaren Helena Sirén. Strax efter 
klockan åtta ger sig det första ekipaget ut på 
banan. Det är den svarta mellanpudelkillen 

Echo, i högtidligare sammanhang Sine 
Cera Derecho, som tillsammans med matte 
Annie Lindström Lindberg från Vallentuna 
är först i tur. 

BPH består av sju obligatoriska moment 
och ett frivilligt skottprov (för en utförlig 
beskrivning av momenten, se skk.se/bph). 
Det moment som 16 månader gamla Echo 
tycker är allra roligast är leken. Han springer 
i full fart runt med sin egen favoritleksak, 
en boll. Lika lycklig blir han när han får 
tag i BPH-leksaken, ett spengummi. Mat-
momentet gillar han likaså. Överrasknings-
momenten orsakar inget större bekymmer 

De båda beskrivarna Barbro Rydén och Helena Sirén 
hjälptes åt med de fjorton pudlar och deras ägare som 
deltog i Pudelklubbens BPH på Hundudden i Stockholm.

Att leka är roligt! Echo (Sine Cera Derecho) har dragkamp med testledaren Carina Jonsson.

Heléne Mohlin från Uppsala 
har kommit till Hundudden med sina två vita 
pudlar, mellankillen Eros (Kelka’s Eros, bilden ovan) 
och den stora hanhunden Mio (Art Attack All Over 
the Place). Under beskrivningen visar Eros bland 
annat prov på att han är trygg med främmande 
människor och både relativt energisk och lekfull.

och den närmande personen, som är klädd 
i långrock och slokhatt, är betydligt mindre 
spännande än en hund han får syn på flera 
hundra meter bort på ängarna. Vid den ef-
terföljande genomgången säger Helena, som 
beskrivit honom, bland annat:

– Jag upplever Echo som lekfull och matglad! 
Nya, främmande människor är inte super-
intressanta, det finns annat skoj att göra! 
Han blir lite rädd vid överraskningarna men 
kommer snart över sin tveksamhet och går 
fram och undersöker föremålen. Rent allmänt 
är han i mina ögon en energisk, positiv hund 
som tycker livet är roligt!

P U D E L - B P H



Lekfull och livlig på sant pudelmanér! 
Drygt ettårige mellanpudeln Ilex (Love 
Yummies Piece of Cake) i full fart på 
BPH-banan!

– Som valpköpare vill jag ha en snäll och trygg 
hund – då kanske man som hundägare måste 
hjälpa uppfödarna att komma dit, till exempel 
genom att mentalbeskriva sin hund, säger 
Annie. Echos uppfödare ställer alltid upp för 
oss, och för henne är det här med mentalitet 
viktigt – då tycker jag att jag som valpköpare 
kan göra en insats.

Matte Annie tycker att en hel del av de be-
teenden som hon tidigare sett hos Echo blev 
bekräftade. Han är inte speciellt intresserad 
av främlingar, men heller inte särskilt rädd 
av sig på det hela taget och skotten i det sista 
momentet är inget problem. Däremot var 
han mycket modigare än vad Annie förväntat 
när det gällde att ta sig över den korrugerade 
plasten i momentet ”underlag”.

– Echo är en snäll, glad och väldigt lekfull 
hund, precis som Helena säger, instämmer An-
nie. Han är ganska mjuk och inte alltid så tuff. 
Mycket av det kunde vi se på beskrivningen.

För Annie är mentalitet en viktig aspekt hos 
hundar. Efter att tidigare haft en hund (av an-
nan ras) som var riktigt besvärlig mentalt, var 
goda mentala egenskaper en mycket angelägen 
parameter vid nästa hundköp.

Dvärgpudeltiken Skorpan (Timmred Beautiful 
Reward) och matte Monica Mattsson hälsar 
på testledaren Anna Larsén. Hälsningen 
ingår i det allra första momentet i BPH-
beskrivningen.

De allra flesta av dagens deltagare hade inga problem med att promenera över 
”underlaget”. Så inte heller dvärgpudeln Bob (Tripwire Private Emotion) som 
utan att tveka följde matte Marianne Bladh ett par gånger fram och tillbaka.
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Till vardags tränar Annie och Echo rally lydnad 
och framför allt viltspår. Just nu jobbar de 
mycket med kontaktövningar och att få Echo 
att orka fokusera en längre stund.

– Han är ung och har lite svårt med koncen-
trationen ibland! Det syntes också emellanåt 
på BPH-banan! Efter vårt BPH känner jag 
mig glad och stolt över Echo – han är en 
duktig hund!

Vad var då beskrivarnas intryck av pudeldagen?

– Det var spännande, säger Barbro. Trots skill-
naden i storlek på hundarna ser man stora lik-
heter i beteende och reaktioner. Många hundar 

är väldigt fästa vid sina ägare och kommunicerar 
mycket med dem. Det syns också att en del 
hundar verkligen trivs i rollen att visa upp sig!

– De pudlar vi har sett har generellt varit livliga 
och lekfulla hundar, säger Helena. De var inte 
alltid så intresserade av att umgås med främ-
mande människor – även om några var mycket 
sociala – och motivationen att anstränga sig 
för att få tag på mat varierade. Ljud innebar 
inga svårigheter och ingen av de hundar jag 
beskrev reagerade på skott. Detsamma gällde 
underlagsmomentet, de allra flesta travade 
bekymmerslöst på. 

I och med beskrivningsdagen på Hundudden 
har cirka 65 pudlar av de tre mindre storlekarna 
genomgått SKKs Beteende- och Personlighets-
beskrivning hund (siffran från medio maj) och 
ungefär lika många stora pudlar. Utöver ras-
klubbens arrangemang har många hundägare 
själva anmält sig direkt till arrangörerna och 
beskrivit sina hundar. När antalet hundar når 
upp till 200 st kommer klubben att få en analys 
av rasens resultat från SKK. Genom att anordna 
egna BPH-tillfällen bidrar Pudelklubben till att 
det målet snart är uppnått. Pudelägarna, ja, de 
gör sannerligen sitt bästa för att komma dit!

– Och vem är du då? Bruna dvärgpudeln Bob bekantar sig med BPH-beskrivningens 
skummis, den utklädda figuranten i momentet ”närmande person”. Matte Marianne 
Bladh har åkte med Bob från Ljusterö för att delta i beskrivningen.Testledaren Carina 
Jonsson håller koll på tiden i varje moment.

Vackra storpudelkillen 

Mio bekantar sig med 

den halva figur som 

dyker upp hastigt. Mio 

går hela banan med 

stort självförtroende 

och blir inte speciellt 

rädd för någonting.

Kul med egna favoritleksaken! Eros med sin bästa pryl som 
matte tagit med hemifrån.
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