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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 2021-09-14. 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Patric 
Ragnarson. 

Adjungerade: 

Svante Frisk ( § 59), Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Erling Strandberg, Martin Larsson 
och Helena Skarp 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 46 Sammanträdets öppnande 

Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade 
välkomna och förklarade mötet öppnat. Särskilt välkommen var Martin Larsson som 
kommer att vara kommitténs sekreterare under kommande 6 månader. Mötet hålls 
som videomöte i Zoom. 
 

§ 47 Val av justeringsperson 

Kristina Duvefelt utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 48 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  
 

§ 49 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom protokoll 2-2021.  

I § 29 har KHM beslutat om justering av formulering gällande BPH-diplom som 
uppfödare kan söka när minst fem av deras uppfödda hundar av samma ras har 
genomfört BPH. En uppfödare kan numer inkludera även hundar som brutit BPH att 

SKK/KHM nr 3-2021 

2021-09-14 
§ 46- 67 
 



 nr 3-2021 

SKK/KHM  
KHM 3-2021 2021-09-14 

 
 
 

 

2 
 

ingå i dessa. Grundtanken är att premiera att flera hundar från en uppfödare deltar i 
beskrivningen och inte hur hundarna ter sig under beskrivningstillfället. 

KHM noterade att SKKs kansli har uppdraget att justera statuterna vilket är pågående 
och nya statuter publiceras under den närmaste månaden.  

I § 37 c) tog KHM upp en skrivelse från rasklubben för chinese crested som önskade att 
skrivningen gällande kläder på hund under BPH-beskrivning skulle ses över med hänsyn 
till deras ras behov av väderskydd.  

KHM noterade att kommittén sedan föregående möte mottagit skrivelsen igen från 
specialklubben som stöttar rasklubbens önskan.  

KHM kunde inte finna anledning att ta upp ärendet igen och beslutade stå fast vid sitt 
beslut att nuvarande skrivning i utförandebeskrivning för BPH ska kvarstå avseende 
avsnittet gällande kläder på hund under beskrivning.  

Efter ovan noteringar lades kommitténs föregående protokoll 2-2021 till handlingarna.  
 

§ 50 Ekonomiska rapporter 

Kommittén går igenom den reviderade budgeten för 2021. Budgeten medger 
fortfarande KHM att disponera ytterligare medel inom de områden som kommittén 
prioriterar. Pandemitiden har medfört att vissa projekt haft svårt att komma framåt 
och därmed har inte de planerade resurserna använts.   
 

§ 51 Per capsulambeslut och VU-beslut  

a) Beslut per capsulam gällande förlängd generell åldersdispens för MT 

Svenska Brukshundklubben har ansökt om att få förlänga tiden för dispenser 
avseende mentalbeskrivningar. Dispenserna är kopplade till pandemiläget 2020 
och med tanke på rådande läge önskar klubben att ålderdispens för hundar 
över 48 månader avseende stambokfört MT under 2020 förlängs till 2021-12-31 

KHM har gått igenom SBKs motivering till ansökan och beviljat den per 
capsulam under sommaren. 

b) VU-beslut kuperad australian shepherd 

SKKs kommitté för mentalitet har informerats om att en australian shepherdtik 
har deltagit på MH under 2020 trots att hunden är olagligen svanskuperad. 
Regelverket för prov, tävling och beskrivning stipulerar att ”Hund född i land 
där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling 
eller beskrivning.”. 

KHMs verkställande utskott beslutade att resultatet från MH ska strykas för den 
aktuella hunden. 

 KHM beslutade att fastställa det verkställande utskottets beslut.  

 

§ 52 BPH på Swedish Game Fair 2022 
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KHM har mottagit en förfrågan om att arrangera BPH på Swedish Game Fair den 26-28 
maj 2022. Kommittén är positivt inställd till att beskrivningen arrangeras på mässan 
som är en jaktmässa med många jakthundsklubbar och jakthundsraser på plats.  

KHM beslutade att tacka ja till att arrangera BPH på Swedish Game Fair i Skokloster 
2022 samt att uppdra åt Helena Frögéli att kontakta de BPH-arrangörer som kan vara 
aktuella att vara behjälpliga att anordna beskrivningen på mässan.    

 

§ 53 Molosser och BPH 

Till föregående möte informerades KHM om att Svenska Molosser och 
Herdehundklubben hade önskat att inför krav på genomförd BPH för att erhålla 
svenskt utställningschampionat. Klubben hade fått avslag på sitt önskemål men 
skickats vidare till KHM för att se om det finns något annat sätt att gå klubben till 
mötes.  

KHM beslutade att en representant från kommittén ska ta en första kontakt med 
specialklubben under hösten och diskutera frågan.  

 

§ 54  SKKs allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

KHM förevisades de allmänna reglerna som är fastställda att gälla från och med 2022-
01-01 till och med  2026-12-31. 

Kommittén har följt regelrevideringsprocessen och noterade någon redaktionell 
ändring som berör mentalbeskrivningar. 

 

§ 55  Ärende gällande mentaltestresultat  

KHM har mottagit ett ärende från en hundägare som har synpunkter på ärendegången 
vid dennes framförande av klagomål på genomförande av dennes hunds mentaltest.  

Ärendet inkom nära inpå kommitténs möte och kommittén beslutade att ta in 
yttrande från berörd specialklubb och hantera ärendet vidare på nästkommande 
kommittémöte.  

 

§ 56 Inför Kennelfullmäktige 2021 

a) Workshop 

KHM har tidigare beslutat att man önskar genomföra en workshop med tema 
mentalindex på årets kennelfullmäktige i slutet av oktober. En arbetsgrupp 
informerade om det tänkta upplägget för workshopen.  

b) KHMs delegeringsordning 

Kommittén gick igenom KHMs delgeringsordning för innevarande 
verksamhetsperiod och beslutade att framföra några önskemål om ändringar 
inför kommande verksamhetsperiod. Önskemålen framförs via en skrivelse till 
SKKs centralstyrelse.  
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§ 57 BPH 

a) Arbetsgruppen för BPH rapport och minnesanteckningar 

Arbetsgruppen (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena Frögéli, Karin Blom 
och Ninni Ottervald) har sedan dess bildande det delegerade ansvaret att sköta 
den löpande verksamheten för BPH. Arbetsgruppen för regelbundna 
minnesanteckningar som finns med på KHM kommittémöten.  

KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens digitala möten nr. 8, 
10 och 11 under 2021.  

 

b) Beslut från arbetsgruppen för BPH sedan maj 2021 

Arbetsgruppen för BPH har beslutat  

 om vilande auktorisation som testledare av Jonas Selberg  

 om avauktorisation som testledare av Elisabeth Nyborg, Carina 
Andersson, Frida Hell, Sosso Milanovic 

 om auktorisation som beskrivare av Elisabeth Olsson, Emilie Nilsson, 
Helen Thors 

 om auktorisation av testledare Anette Ullmark, Ulf Danielsson, Veronika 
Stennemark, Nina Dahlberg, Lucy Braga, Lynn Karlsson, Sara Sjöberg, 
Katarina Svaton 

 att välkomna ADB-klubben i Kungsör som ny BPH-arrangör 

 att återta och välkomna Almunge Hundcenter med ny ägare till BPH-
verksamheten 

 om 2 dagar obligatorisk digital BPH-konferens för beskrivare under 2022 
med preliminära datum 19-20 mars. Under 2023 planeras för en fysisk 
konferens med anledning av regelrevideringen. 

KHM beslutade att fastställa arbetsgruppens beslut. Kommittén tackade BPH-
funktionärerna för genomförda insatser.  

c) Diskussionsfråga  

På förekommen anledning lyfte arbetsgruppen frågan om hundar, som under 
pågående beskrivning, upptäcks inte vara berättigade att delta i en BPH-
beskrivning av någon anledning som framgår av gällande regelverk. 
Arbetsgruppen önskar föra en diskussion om möjliga åtgärder och efterhöra om 
det finns möjlighet att införa riktlinjer för beskrivare att luta sig mot vid sådana 
tillfällen. 

KHM diskuterade frågan och kom fram till att det inte ska stipuleras några 
riktlinjer men att man har fullt förtroende för att beskrivare och arrangör 
agerar efter sunt förnuft när dessa ovanliga situationer inträffar. Om en sådan 
upptäckt görs ska den rapporteras till SKK så att inget resultat registreras för 
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den aktuella hunden. 
 

d) Covid-19-anpassningar på BPH  

Arbetsgruppen för BPH redovisar de anpassningar som gjorts sedan 2020-04-01 
vid BPH-beskrivningar till följd av det rådande pandemiläget. Anpassningarna 
gäller till stor del ett justerat fysiskt avstånd mellan personer involverade i en 
beskrivning.  Detta har varit och är nödvändigt för att kunna genomföra BPH 
under rådande omständigheter. Anpassningarna har specificerats per moment 
och skickats ut från arbetsgruppen till samtliga BPH-arrangörer under 2020.  

KHM är enig med arbetsgruppen om att gällande ovan anpassningar bibehålls 
år 2021 ut.  
 

e) Mörk ”halvfigur” på BPH 

SKKs kansli och BPH-funktionärer får då och då motta synpunkter på den så 
kallade halvfigurens utseende som utgör ett av överraskningsmomenten under 
en BPH-beskrivning.  

I en nyligen inkommen skrivelse aktualiseras frågan gällande figurens 
färgställning och en medlem har ifrågasatt om färgvalet kan ses som rasistiskt. 
Figuren är mörkt vinröd med stora vita framträdande ögon och tänder för att 
genom tydliga färgkontraster utgöra en  väl synlig retning för hunden. 
Testsituationen har ingenting att göra med hudfärg hos människor och KHM 
beklagar om det har kunnat uppfattas på annat sätt än vad som avses.  

KHM beslutade att ta frågan vidare för att inte riskera att missuppfattning sker 
om syftet med momentet.  

Kommittén beslutade att efterhöra med Kenth Svartberg, doktor i etologi, om 
det finns justeringar att göra avseende utformning/färg av figuren som uppnår 
önskat resultat utan att försämra användbarheten av hittills insamlad data från 
beskrivna hundar. 

f) Önskeprofil schnauzer 

KHM har mottagit en förfrågan om att ta fram en så kallad önskeprofil för rasen 
schnauzer. Syftet skulle vara att specificera önskade värden på 
mentalbeskrivning med en tydlig målbild av vilken typ av mentalitet och vilka 
egenskaper man önskar av just schnauzer. Därefter används önskeprofilen i 
avelsarbetet.  

KHM tog del av information om hur Danmark arbetar med önskeprofiler genom 
att använda sin variant av mentalbeskrivning.  

Kommittén tyckte att det var mycket intressant och förde en lång diskussion i 
ämnet. Slutligen kunde man konstatera att BPH har många fler värden än den 
beskrivning som klubben refererar till i Danmark och att det inte skulle gå att 
sätta avelsmål för alla dessa. Det skulle alltså vara svårt att skapa en önskeprofil 
för en hel beskrivning då antalet kryssrutor som genererar  egenskapsvärden är 
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så många. Kommittén ansåg också att det finns risk för att många raser skulle 
önska liknande värden för olika egenskaper vilket skulle resultera i att 
önskeprofiler för många raser skulle bli desamma även om raserna är och ska 
vara olika.    
Det finns många positiva och konstruktiva delar som klubben lyfter i sin 
frågeställning vilket KHM tackar för.  
KHM beslutade dock att inte arbeta för att ta fram önskeprofiler för raser men 
bidrar gärna som bollplank i diskussioner om till exempel vilka egenskaper som 
klubben tycker är extra viktiga för sin ras och eventuellt vill formulera avelsmål 
kring.  

 

§ 58 Aninova 

Aninova är ett norskt företag som arbetar med forskning och verktyg för avelsarbetet 
hos hund och nötkreatur. De erbjuder en e-tjänst kallad Biotail för presentation av 
sammanställningar och analyser av registrerad data ut till hundägare. I Biotail finns 
även möjligheter för hundägare att själva lägga in uppgifter t ex om hundens exteriör. 
Helena Skarp informerade om att SKK har en dialog med företaget för att se om det är 
möjligt att nyttja redovisningsformen för att sprida information och statistik som 
uppfödare kan ha nytta av i sitt avelsarbete. KHM ser gärna att BPH-data ska tas med i 
ett eventuellt framtida samarbete och uppdrog till Helena Frögéli att ta en första 
kontakt i frågan. 

 

§ 59 Oacceptabelt beteende 

a) Rapport oacceptabelt beteende 

KHM förevisades en lista över rapporterade fall av oacceptabelt beteende 
sedan mitten av juni 2021. En ökning av rapporter har skett jämfört med 
vårmånaderna vilket troligen kan härledas till att mycket verksamhet har ökat i 
omfattning under sommaren. Dock kan en ökning jämfört med samma period 
2019, och såklart även pandemiåret 2020, ses.  
 

b) Överklagan av beslut om rapporteringskod A 

KHM har mottagit en skrivelse från en hundägare vars hund blivit rapporterad 
till SKKs kansli för att ha uppvisat oacceptabelt beteende under en 
rallylydnadstävling. Hunden blev belagd med ”Rapporteringskod A” för att ha 
lämnat tävlingsbanan utom kontroll av sin ägare och sprungit fram till en annan 
förbipasserande hund. Hundägaren önskar upphäva beslutet om 
rapporteringskoden och har därför inkommit med en önskan om omprövning 
av det fattade beslutet.   

Kommittén tog del av handlingar i ärendet och förde en längre diskussion. En 
rapport om oacceptabelt beteende lämnas in av funktionär på plats och KHM 
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tackade för att funktionärerna på plats uppmärksammat en situation 
innehållande ett oönskat beteende från en stor hund.  

Kommittén för hundars mentalitet kan dock inte, via tillgängligt material i 
ärendet, se att kriterierna för att Rapporteringskod A är uppfyllda. KHM 
beslutade därmed att stryka Rapporteringskod A för den aktuella hunden.  

 

c) Rutiner för oacceptabelt beteende 

KHM följer, i enlighet med delegeringsordningen, SKKs arbete med 
oacceptabelt beteende. Under dagen fördes en lång diskussion om definitionen 
och tolkningen av vad som egentligen menas med oacceptabelt beteende.  

Kommittén ser ett behov av att sprida en tydligare bild av vad som menas med 
att en hund uppvisar ett oacceptabelt beteende samt vilka rutiner som gäller 
när en hund blir rapporterad för detta. Ledamöterna är medvetna om att 
verksamheten är knepig på så sätt att det är fråga om olika situationer som ska 
tolkas av en eller flera funktionärer och att det rör sig om hundar som ofta 
snabbt uppvisar en rad olika beteenden.  

KHM beslutade att föreslå att en arbetsgrupp tillsätts för att klargöra 
begreppet oacceptabelt beteende och sprida ännu tydligare information om 
detta till prov- och tävlingsarrangörer, klubbar, hundägare och funktionärer. 
Arbetsgruppen föreslås bestå av aktuella kanslister på SKK som arbetar med 
området samt representanter från KHM. 

 
§ 60 BPH 10 år 

Nästa år har SKKs mentalbeskrivning BPH varit i bruk i 10 år vilket ska uppmärksammas 
på något sätt.  

KHM beslutade att uppdra åt BPH-arbetsgruppen samt Anna Qvarfort att diskutera 
möjliga sätt att fira beskrivningen under 2022 och återkoppla till kommittén vid 
nästkommande möte.  

 

§ 61 Mentalindex 

Arbetsgruppens sammankallande Kristina Duvefelt redogjorde för arbetet som skett 
sedan senaste KHM-mötet. Kommittén tog del av minnesanteckningar från 
arbetsgruppens möte i början av september.  

Arbetsgruppen fortsätter sitt samarbete med specialklubben för rhodesian ridgeback. 
Kenth Svartberg och Erling Strandberg har mottagit information från klubben som gör 
att de kan räkna på kopplingen mellan ett fåtal angivna egenskaper för rasen och 
egenskapernas arvbarhet. När det är gjort kommer kommunikationen med klubben att 
återupptas. .  
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Gruppen planerar att inom kort arbeta vidare med raskluben för perro de agua español 
och därefter, när så är möjligt, även med Rottweilerklubben. Övriga i projektet 
ingående klubbar avvaktas ytterligare något med. 

Resultatet efter samarbete och kommunikation med utvalda klubbar ska sedan 
förhoppningsvis vara användbart för raserna i avelsarbetet genom de avelsvärden för 
mentala egenskaper som projektet syftar till att ta fram.  

Kommittén är positiv till arbetsgruppens plan och tackade för redovisningen så långt.  

 

§ 62  Utbildning 

a) Webbkurs om rädsla 

Arbetsgruppen för webbkursen informerade om pågående arbete för att 
färdigställa webbkursen om rädsla.  

b) Önskemål om utbildning 

Det har inkommit önskemål om en vidareutbildning som riktar sig mot SBK-
instruktörer som möter olika hundar med problembeteenden. 

Utbildning av SBKs instruktörer svarar SBK själva för men kommittén tar med 
sig förslaget på inriktning inför framtagande av webbutbildningar i framtiden.  

 

§ 63 Information från ledamöter och adjungerade 

Ken Lundahl informerade om att han har flera inplanerade föreläsningar om BPH för 
intresserade klubbar.  

Både Erling Strandberg och Ken Lundahl har blivit intervjuade av tidningen Hundsport. 

Helena Skarp informerade kort från ett genomfört gemensamt möte mellan 
Avelskommittén, Domarkommittén och Kommittén för samsyn och exteriör sundhet.  

 

§ 64 Protokoll och protokollsutdrag från FCI, CS och kommittéer 

 KUS 3-2021 

 FK 3-2021 

 KSS 3-2021 

 PtK 2-2021 

 UtstK 3-2021 

 UK 4-2021 

 JhK 4-2021 

 CS 5-2021 

Kommittén noterade protokollen. 
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§ 65 Protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag från KSS gällande hundar med andningssvårigheter under 
BPH 

Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, har diskuterat inkomna  
frågeställningar om hur man som BPH-beskrivare ska hantera hundar med 
uppenbara andningsproblem.  

 
KHM tackar KSS för det inkomna protokollsutdraget och konstaterade att man 
delar KSS syn om att beskrivare uppmanas att utnyttja sin rätt till att avbryta 
pågående beskrivning gällande hundar med andningssvårigheter under BPH. 
BPH kan, förutom av hundägaren, avbrytas av beskrivaren pga rädsla och 
aggressivitet men också på grund av ”övrigt”. Markeringen ”övrigt” har 
tillkommit just för hundar som blir sjuka, överhettade eller som på annat vis 
inte bör genomföra en påbörjad beskrivning. 
KHM menar att hundens välmående alltid måste tillåtas komma i första hand 
och att sjukdom och andningsproblem kan antas påverka hundens beteende. 
KHM hade till 2020 års BPH-konferens planerat en föreläsning med SKKs 
veterinär gällande den aktuella frågeställningen. Tyvärr genomfördes 
konferensen inte på grund av pandemin. Föreläsningen hoppas kunna 
genomföras vid en kommande konferens.  

 

§ 66 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 2 november 2021. 
 

§ 67 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett bra möte och mötet avslutades.  

 

Vid protokollet 

 

Anna Qvarfort 
 

Justeras     Justeras  

 

 

 

Anna Fors Ward,    Kristina Duvefelt 

ordförande      

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


