Till läns-, special-, ras-, och avtalsanslutna klubbar
Informationsmaterial gällande SKKs Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH
Bifogat finns en kort text för fri publicering på era webbsidor och i era klubbtidningar (Text: Åsa
Lindholm och Helena Frögéli). Vi bifogar också en bild för vardera tryck och för webb: ”Sheltie
närmande person” som också den är fri att använda i samband med BPH-informationen. (Foto: Åsa
Lindholm)
Utöver texten erbjuder vi följande webbannonser:



Webbannons 1: ” Min hund är BPH-beskriven”



Webbannons 2: ”Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. För att vi bryr oss!”

Annonserna hittar ni här: http://www.skk.se/bphannonser/
Webbannonserna kan läggas på klubb- eller uppfödarsidor, på Facebook osv. T ex i samband med
information om BPH eller för att visa att man stödjer BPH – som klubb, uppfödare eller kanske
hundägare.
Slutligen bifogar vi också en annons, även den för fri publicering, till era klubbtidningar:


”Energisk” – Vad har din hund för personlighet? (finns som bifogad fil)

Skicka gärna mejlet vidare till er webbmaster och tidningsredaktör!
Hoppas att ni vill hjälpa oss att sprida information om BPH!
Obs! Raser inom Svenska Brukshundklubben, SBK, har krav på Mentalbeskrivning hund, MH, för
registrering av valpkull och start på bruksprov mm. Därmed får klubbar inom SBK utskicket endast för
kännedom.
Med vänlig hälsning
Helena Frögéli
Avelskonsulent/mentalitet
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga
Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 31 15
E-post helena.frogeli@skk.se
Webbplats www.skk.se

Text för fri publicering i klubbtidningar och på webben. 2015-03-20

VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND?

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du
välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning
hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.
Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika
hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag
för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina
starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.
Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande
eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.
BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som
godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen
är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ
med övriga beskrivna hundar i rasen.
I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare
deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen
reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man
vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200
individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett diskussionsunderlag som
skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, i samarbete med SLU, en skattning av
arvbarheten för de olika egenskapernaför rasen.
BPH gör vi för att vi vill veta mer - och varje hund som deltar är viktig!

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph
BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är
kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

FILMEN OM BPH
Tips: I Filmen om BPH får du se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra
uppfödares och klubbrepresentanters funderingar. Gå in på www.skk.se/bph och titta på Filmen
om BPH, producerad av SKK och SRI Publication AB våren 2015. Du kan också ladda hem den och
visa den på nästa klubbträff!

Bifogas/länkas till för fri publicering:





Webbannons 1: ”Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. För att vi bryr oss!”
Webbannons 2: ”Min hund är BPH-beskriven”
Klubbtidningsannons: ”Energisk” – Vad har din hund för personlighet?
Bild: Sheltie närmande person, (tryck- respektive webbversion). Bildtext: BPH-banan
innehåller olika moment. I ett av dem får hunden bekanta sig med en person klädd i
solglasögon, rock och slokhatt, något som för hunden kan upplevas som avvikande. Foto: Åsa
Lindholm

