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Mentalbeskrivarutbildning 2022
Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa inbjuder härmed till
mentalbeskrivarutbildning 2022.
Behovet av fler mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och Utskottet för avel och
hälsas mentalgrupp (UGM) inbjuder därför nu till en mentalbeskrivarutbildning.
Förkunskaper
För att kunna tillgodo göra dig utbildningen måste du uppfylla följande krav:
•
•
•
•
•

Auktoriserad testledare för MH
Tjänstgjort som testledare vid minst 2 tillfällen under de senaste 3 åren
Genomgått samtliga utbildningssteg M1-M5
Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass, alternativt annan
dokumenterad hundkunskap
Under de senaste två åren* ha bakbeskrivit** MH vid minst 7 tillfällen, minst 35
hundar, för minst två olika domare och för olika raser.

* OBS! Tillfälligt ändrad tidsperiod på grund av pandemin. De dokumenterade bakbeskrivningarna ska
ha gjorts från 2020-01-01 till senast 2022-08-14. Fokus ska även ha legat på brukshundraserna.
** Bakbeskrivningen ska bestyrkas via intyg av tjänstgörande beskrivare.

•

Du ska även bli rekommenderad av ditt distrikt eller rasklubb samt bli godkänd av
Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa.

Utbildningen
Inledningsvis arrangeras en digitalutbildning, om mentala egenskaper.
Utbildningen sker på kvällstid följande datum: 4, 5 och 7 april.
Därefter följer en fyradagars slutlig utbildning som följs upp av 2 dagar med examination v 32.
Bakbeskrivningar är en viktig del av utbildningen, både digitalt och för fastställda beskrivare.
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Krav för att bibehålla auktorisation
Innan du anmäler ditt intresse att bli mentalbeskrivare behöver du känna till och acceptera de
mål och krav som finns för att du ska bibehålla din auktorisation.
Följande punkt finns som krav i det nya regelverket för MH:
• KRAV på att MH-beskriva minst 8 hundar per kalenderår
Följande punkter är nya riktlinjer som kompletterar kravet på 8 hundar per kalenderår:
• Mål att delta på minst 2 MH eller motsvarande "aktivitet" t.ex. utbildning m.m.
• Mål att över en fast 3-årsperiod ha beskrivit minst 50 hundar (period 2022–2024)
• Obligatoriskt deltagande på uppdateringar vart 3:e år
• Årligen delta i aktivitet utsedd eller anordnad av Avel och hälsa såsom exempelvis
beskrivarkonferenser
• I de fall ovanstående inte uppnås ska kontakt tas med Utskottet för avel och hälsa för
att diskutera lämpliga åtgärder från fall till fall. Du kan t.ex. vara professionell inom
hundsektorn, hålla på med mentala utbildningar m.m. men varje fall hanteras
individuellt.
Kostnader

Utbildningen bekostas av SBK men du som deltagare får själv stå för kostnaderna för resor
och övernattningar.
Anmälan
Din intresseanmälan för att gå mentalbeskrivarutbildning 2022 gör du i formuläret via denna
länk: https://forms.office.com/r/rimsh5QE1e
Intyg om gjorda bakbeskrivningar eller andra dokument av betydelse samt frågor mejlas till:
christine.ohlson@brukshundklubben.se
•

Sista anmälningsdag 15 mars

Alla som ansöker kommer tyvärr inte att kunna beredas plats på utbildningen, och sökanden
från de delar av landet som har störst behov av nya beskrivare kommer att ha förtur.
•

Besked om eventuell antagning kommer att meddelas så snart som möjligt dock senast
30 mars.

VARMT Välkommen med din anmälan!
Med vänliga hälsningar Utskottet avel och hälsa/Utskottsgrupp Mental (UGM)
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