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Utbildningsplan – beskrivare från 2022-10-01  

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 

Antagning 
Ansökan om utbildning till BPH-beskrivare görs till Arbetsgruppen för BPH/SKKs Kommitté för 

hundars mentalitet. Beslut om antagning till utbildning tas utifrån behov av beskrivare hos befintlig 

och/eller ny arrangör.  SKK eftersträvar en god balans mellan antal BPH-arrangörer, BPH-funktionärer 

och antal hundar inom olika regioner. Minimiantalet hundar som respektive beskrivare årligen 

förväntas beskriva (utifrån uppställda kvalitetssäkringskrav) kontra risken att ha för få beskrivare för 

säkerställd tillgång till BPH-tillfällen beaktas.  

Förkunskaper: 
 God förmåga att fungera som ledare i grupper av människor och/eller som ledare vid någon 

form av prov/aktivitet för hund. 

 Dokumenterad erfarenhet att ”läsa” och tolka hundars beteenden, t ex genom uppdrag som 
instruktör, mentalbeskrivare, jakt-/lydnads-/bruksprovdomare etc. 

 God kunskap om BPH. 

 Tillgång till dator och vana vid att kommunicera via dator. 
 

Utbildningens upplägg 
Utbildningen inleds med en antagningsdel där aspirantens förkunskaper utvärderas. Detta sker 
genom att aspiranten tolkar hundars beteende via film i SKKs digitala utbildningsplattform. Efter 
godkänd antagningsdel fortsätter aspiranten med självstudier.  En digital utbildningsdel innehållande 
teori och filmbeskrivning ska genomföras. Utbildningen avslutas med tre praktiska utbildningshelger 
där BPH-lärare och aspiranter tillsammans beskriver hundar, diskuterar beteenden i allmänhet och 
BPH i synnerhet.  
 
I utbildningen ingår: 

 Att via självstudier läsa SKK-dokumenten: Regler för BPH, Utförandebeskrivning med 
materielbeskrivning BPH, Beteendedefinitioner BPH, Protokoll för BPH, Nationellt 
dopingreglemente för hund och information kring oacceptabelt beteende. I självstudierna 
ingår instuderingsfrågor, kunskapskontroller mm via SKKs digitala plattform (pingpong). 

 Att via självstudier inhämta kunskap om tillämpliga delar av SKKs organisation samt om det 
arbete som bedrivs avseende hundars mentalitet inom SKK och Kommittén för hundars 
mentalitet.  

 Att beskriva och dokumentera beteenden för hundar av olika raser i filmsekvenser som 
tillhandahålls via SKKs digitala studieplattform. Kunskapskontroller ingår.  

 Att via digital fördjupningskurs studera BPH-applikationen, resultatrapportering och 
redovisning av BPH i SKK Avelsdata.  

 Att ”bakbeskriva” hundar i samband med officiella prov. 

 Att delta på tre praktiska utbildningshelger, två stycken fre-sön, en lör-sö. Totalt 8 dagar.  

 Att aspiranten examineras. 
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Mål 
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha: 

 Kunskap om, förståelse för och förmåga att tillämpa Regler för BPH, Nationellt 
dopingreglemente för hund och Oacceptabelt beteende  

 Kunskap om och förståelse för Utförandebeskrivning med materielbeskrivning 

 Förmåga att bygga en testbana  

 Kunskap om och förståelse för Beteendedefinitioner BPH  

 Kunskap om och förståelse för BPH-protokollets uppbyggnad inklusive Sammanfattande 
beskrivning 

 God förmåga att dokumentera hundars reaktioner i protokoll och BPH-app 

 Kunskap om och förståelse för gradering av hundars beteenden inom BPHs beteendegrupper 

 Kunskap om och förståelse för hur hundars beteenden och reaktioner under BPH återspeglas 
i vardagliga situationer 

 Kunskap om, förståelse för och förmåga att redogöra för hundens uppträdande under BPH 
för respektive hundägare 

 Kunskap om och förståelse för resultatrapportering samt förmåga att tolka och redogöra för 
BPH-resultat i SKK Avelsdata 

 Kunskap om tillämpliga delar av SKKs organisation och det arbete som bedrivs avseende 
hundars mentalitet inom SKK och Kommittén för hundars mentalitet.  
 

Utbildningens omfattning och genomförande 
 
Utbildningen genomförs inledningsvis till stor del genom självstudier och egna initiativ, vilket innebär 
att beskrivaraspiranten själv förväntas ta ett stort ansvar för sin utbildning.  
 
Utbildningen är relativt omfattande och tidskrävande.  
 
”Bakbeskrivning” genomförs efter behov.  
 
De praktiska utbildningshelgerna (totalt tre helger, totalt 8 dagar) genomförs i Stockholmsområdet 
och är obligatoriska.  
 

Examination och auktorisation 
Utbildningens examination omfattar självständig beskrivning av fyra - sex hundar vid officiellt BPH 
under sista utbildningshelgen. 
 
Ag-BPH kan besluta om annorlunda tillvägagångssätt för examinationen om så bedöms lämpligt. 
 
Efter godkänd examination auktoriseras aspiranten som beskrivare och förväntas därmed uppfylla 
SKKs kvalitetssäkringskrav. 
 

Kursmaterial: 
Utförande: 

 Regler för BPH 

 Utförandebeskrivning med materielbeskrivning BPH 

 Instruktionsfilmer för figuranter och testledare i Pingpong 
 
Hundkunskap BPH: 

 Beteendedefinitioner BPH  
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 Tolkningsanvisningar BPH 

 Protokoll för BPH  

 Sammanfattande beskrivning  

 Digitala fördjupningskurser om olika beteenden i Pingpong 

 Digital fördjupningskurs om BPH-app, resultatrapportering, redovisning och SKK Avelsdata 

 200-analyser 

 ”Att tolka BPH-resultat - din guide” 
 
SKK organisationen: 
Information från skk.se gällande: 

 SKK-organisationen 

 Kommittén för hundars mentalitet, KHM,  

 
Avtal: 
Innan utbildningen påbörjas rekommenderas att ett avtal upprättas mellan lokal arrangör och 

kursdeltagare enligt KHMs riktlinjer.  

2022-09-29 Arbetsgruppen för BPH 
/SKK/ KHM 


