
Är du intresserad av att vara 
med och vidareutveckla 
SKKs Beteende och personlig-
hetsbeskrivning hund? 

Efter ett fantastiskt första år med Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är det nu dags att utöka 
antalet banor och funktionärer på nya platser i Sverige. Vill du vara med?

SKK ger dig möjligheten att bli arrangör och/eller funktionär redan våren 2013. Vi söker upp till 10 nya arrang-
örer och 20 nya beskrivare respektive testledare. Utbildningen kommer vara förlagd till Märsta-Sigtuna Bruks-
hundklubb strax utanför Stockholm. 

Vi ser gärna nya arrangörer i områden där BPH inte redan finns. 

Fakta:
Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill 
få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna 
hundens mentalitet. För klubbarna är BPH ett verktyg att använda inom arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna, 
RAS. BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras, och ger en basinformation som sedan kan byggas på med 
rasspecifika tester eller beskrivningar. 

Som arrangör kommer du vara ansvarig för planering och genomförande av ett antal BPH per år. Banan ska ligga 
på ett öppet område och det bör finnas en klubbstuga/lokal intill för tillgång till fika och toalett. BPH arrangeras 
både med och utan skott så det är viktigt att det går att få tillstånd att skjuta med 9 mm startpistol vid banområ-
det. 

Lite kring ekonomin
Det är upp till varje arrangör att avgöra vad anmälningsavgiften för BPH är. Under 2012 har avgiften per hund 
vanligen legat på 600 kronor varav 100 kronor går till SKK i stamboksföringsavgift. Maximalt kan 12 hundar 
beskrivas per dag och beskrivare. 



Utbildningen för beskrivare omfattar tre veckoslut (fre-sön) och kostar sammanlagt 3 500 kronor per beskri-
vare. I kurskostnaden ingår utbildning, lunch, fika och subventionerad surfplatta för beskrivningen. Arrangören 
bekostar resa upp till 50 mil tur och retur, boende och mat utanför kurstid. SKK ersätter arrangör för resor över-
stigande 50 mil enligt följande princip: Ex Östersund-Märsta 57 mil (totalt 114 mil t.o.r). Arrangören betalar de 
första 50 milen. SKK ersätter arrangören för de resterande 64 milen med statlig milersättning, dvs 18.50 kronor 
per mil, totalt 1 184 kronor. Ersättningen utbetalas för en (1) resa per helg varför samåkning rekommenderas om 
arrangören vill hålla nere kostnaderna. 

Utbildningen för testledare omfattar ett veckoslut (fre-sön) och kostar totalt 750 kronor per testledare. I kurs-
kostnaden ingår utbildning, lunch och fika. Arrangören bekostar resa upp till 50 mil tur och retur, boende och 
mat utanför kurstid. SKK ersätter arrangör för resa överstigande 50 mil enligt följande princip: Ex Östersund-
Märsta 57 mil (totalt 114 mil t.o.r). Arrangören betalar de första 50 milen. SKK ersätter arrangören för de reste-
rande 64 milen med statlig milersättning, dvs 18.50 kronor per mil, totalt 1 184 kronor. Ersättningen utbetalas 
för en (1) resa varför samåkning rekommenderas om arrangören vill hålla nere kostnaderna. 

En BPH-bana köps in via Svenska Kennelklubben och kostar ca 35 000 kronor. Under år 2013 sponsrar AGRIA 
varje bana med 15 000 kr. Utöver banan får arrangören köpa in startpistol, koppel, koner mm. 

Kostnadsexempel för ny arrangör i Östersund:
Kursavgift, två beskrivare á 3500 kr    7 000 kr
Kursavgift, två testledare á 750 kr    1 500 kr
Boende i dubbelrum beskrivare 3 tillfällen x 3 nätter á 850 7 650 kr
Boende i dubbelrum testledare 1 tillfälle x 3 nätter á 850 2 550 kr
Reskostnader beskrivare 3 tillfällen x 50 mil x 18.50 kr  2 775 kr
Reskostnader testledare 1 tillfälle x 50 mil x 18.50 kr      925 kr
Bana + startpistol mm               25 000 kr
Totalt                 47 400 kr
   

Krav för medverkan beskrivare:
Möjlighet att delta vid samtliga utbildningstillfällen. 
o Kurstillfälle 1:  5-7 april 2013
o Kurstillfälle 2:  17-19 april 2013
o Kurstillfälle 3:  31 maj – 2 juni 2013

• Stort hundkunnande och erfarenhet av 
att läsa och tolka hundars beteende. Uppge 
referens och/eller bifoga meritförteckning

• Vana av, och tillgång till, dator, internet 
och mejl

• Utbildningen bygger till viss del på 
självstudier med t ex inläsning och beskriv-
ning/studier av hundar via  datorn före och 
mellan utbildningstillfällena

• Möjlighet att delta på kvalitetssäkrande 
aktiviteter, t ex konferenser och dialog via 
digital plattform

• Möjlighet att beskriva 40 hundar alterna-
tivt 5 tillfällen per år



Krav för medverkan testledare:
• Möjlighet att delta vid ett av ovanstående kurs-
tillfällen. Observera att 6-7 stycken testledare 
kommer att delta per kurstillfälle så valfrihet av 
helg är begränsad. 

• Vana av, och tillgång till, dator, internet och mejl

• God vana att fungera som ledare i grupp/er och 
stor vana att hantera hundar. Uppge gärna referens 
och/eller bifoga meritförteckning.

• Kursen bygger till viss del på självstudier med  
t ex viss inläsning och före kursstart

• Möjlighet att delta på kvalitetssäkrande aktiviteter, 
t ex konferenser och dialog via digital plattform

• Möjlighet vara testledare för 40 hundar alterna-
tivt 5 tillfällen per år

Frågor?
Besvaras av Helena Frögéli, helena.frogeli@skk.se

Skicka intresseanmälan till:
SKK, Camilla Millner, 163 85 Spånga, mejladress: camilla.millner@skk.se

Av inkomna intresseanmälningar kommer ca 10 arrangörer, ca 20 beskrivare respektive 20 testledare att antas. 
Intresseanmälan ska finnas SKK tillhanda snarast men dock senast söndag den 24 februari. 

Kom ihåg att förutom meritförteckning uppge:
Namn 
Adress
Telefonnummer, mejladress

Skicka gärna vidare denna information till den/de person/er inom klubben som arbetar med hundars mentalitet 
och/eller avel. 

                                               Välkommen med din anmälan!

Läs mer om BPH på 

www.skk.se


