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BPH
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. 

Arrangörer och funktionärer
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 såväl med som 
utan skott varför det är viktigt att tillstånd att skjuta med 9 
mm startpistol vid banområdet kan erhållas. 

Vi ser gärna nya arrangörer i områden där BPH inte är 
etablerat men det kan också vara aktuellt att utöka BPH 

Vill du bli arrangör eller  
funktionär inom BPH? 
Efter två år med Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är det dags att återigen 
utöka antalet banor och funktionärer på såväl befintliga som nya platser i Sverige. Intresset för 
BPH bland klubbar, uppfödare och hundägare är stort och för att möte efterfrågan ger SKK dig 
möjligheten att bli arrangör och/eller funktionär redan våren 2014. 

i områden där banor redan finns. Befintliga arrangörer är 
listade längst ner på sidan.

Inom BPH finns tre funktionärsgrupper: beskrivare, testledare 
och övrig funktionär. Vi söker upp till 10 nya arrangörer 
och 20 beskrivare respektive testledare. Utbildningen går 
av stapeln våren 2014 på Märsta-Sigtuna Brukshundklubb 
strax utanför Stockholm. 

Lite kring ekonomin
Det är upp till varje arrangör att bestämma anmälningsav-
giften för BPH. Under 2013 har avgiften per hund vanligen 
legat på 600 kronor varav 100 kronor har gått till SKK i 
stamboksföringsavgift. Ett förslag finns om att avgiften ska 
höjas till 150 kr år 2014. Privata arrangörer tar vanligen ut 
en högre anmälningsavgift pga momsplikten. Maximalt kan 
12 hundar beskrivas per dag och beskrivare. 

Utbildningen för beskrivare omfattar tre veckoslut (fre-sön) och 
kostar sammanlagt 3 500 kronor per beskrivare. I kurskost-
naden 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 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 resterande 64 milen med statlig milersätt-
ning, dvs 18.50 kronor per mil, totalt 1 184 kronor. Ersätt-
ningen utbetalas för en (1) resa per helg varför samåkning 
rekommenderas om arrangören vill hålla nere kostnaderna. 

Central utbildningen för testledare omfattar ett veckoslut (fre-sön) 
och kostar totalt 750 kronor per testledare. I kurskostna-
den 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 Fo
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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 kro-
nor. Ersättningen utbetalas för en (1) resa varför samåkning 
rekommenderas om arrangören vill hålla nere kostnaderna. 

En BPH-bana köps in via SKK och kostar ca 30 000 kronor. 
Under år 2014 sponsrar AGRIA varje bana med en viss 
summa. Utöver banan får arrangören köpa in startpistol, 
koppel, koner mm. 

Kostnadsexempel för ny arrangör i Östersund:

Beskrivarutbildning
Anmäl ditt intresse för utbildning till beskrivare till SKK 
(kontaktuppgifter nedan). För att klara utbildningen bör du 
ha stort hundkunnande och erfarenhet av att läsa och tolka 
hundars beteende. Till ansökan ska du bifoga meritförteckning 
och uppge referenser. Om du blir antagen till första delen av 
utbildningen, hösten 2013, kommer du att få tolka hundars 
beteende på film via SKKs digitala plattform. Godkänt resultat 
leder till att du blir antagen till 2014 års utbildning.

För att delta på kursen och blir examinerad  
beskrivare måste du ha:

•	 möjlighet	 att	 delta	 vid	 samtliga	 utbildningstillfällen	 i	
stockholmstrakten under tre veckoslut, fredag till söndag, 
våren 2014

•	 vana	av,	och	tillgång	till,	dator,	internet	och	mejl
•	 tid	för	självstudier	i	hemmet,	såväl	före	som	mellan	utbild-

ningstillfällena. Det rör sig t ex om inläsning av: regelverk, 
beteendedefinitioner, utförandebeskrivning mm samt 
beskrivning/studier av hundar via SKKs digitala plattform 

•	 godkänt	slutprov
•	 för	 avsikt	 att	delta	på	kvalitetssäkrande	 aktiviteter,	 t	 ex	

konferenser och dialog via SKKs digitala plattform
•	 möjlighet	att	beskriva	minst	40	hundar	alternativt	5	tillfäl-

len per år (dokument bifogas)
Om möjligt ta gärna kontakt med närmaste BPH-arrangör 
för att skapa dig en bild av BPH innan utbildningen. 

Utbildning testledare
För att klara utbildningen och uppdraget som testledare 
bör du ha relativt god fysik, stor hundvana och vara beredd 

att hantera såväl små som stora och livliga hundar. Bor du 
i närheten av redan befintlig arrangör kontaktar du denna 
och efterhör behovet av nya testledare och när en lokal test-
ledarutbildning kommer att hållas. Utbildningen sker hos 
arrangören enligt fastställd kursplan.

För dig som bor på ort där BPH ännu inte är etablerat 
anmäler du ditt intresse till SKK (kontaktuppgifter nedan) 
för central utbildning samt bifogar meritförteckning och 
uppger referenser. Om du därefter blir antagen till första 
delen av utbildningen, hösten 2013, får du ta del av visst 
studiematerial via SKKs digitala plattform och svara på 
frågor. Godkänt resultat leder till att du blir antagen till 
2014 års centrala utbildning som genomförs i samband med 
beskrivarutbildningen.

För att delta på kursen och blir godkänd  
testledare måste du ha:

•	 möjlighet	att	delta	vid	ett	kurstillfälle,	fredag-söndag
•	 vana	av,	och	tillgång	till,	dator,	internet	och	mejl
•	 tid	för	självstudier	i	hemmet.	Det	rör	sig	t	ex	om	krav	på	

inläsning av utförandebeskrivning, regelverk samt studier 
av filmer mm före kursstart 

•	 avsikt	att	delta	på	kvalitetssäkrande	aktiviteter,	t	ex	kon-
ferenser och dialog via digital plattform

•	 möjlighet	vara	testledare	för	40	hundar	alternativt	5	tillfäl-
len per år (se bifogat dokument)

Utbildning övrig funktionär
Som övrig funktionär deltar du under moment 6, Närmande 
person, och moment 8, Skott. Det kan även vara aktuellt 
med flera arbetsuppgifter så som banbygge, ID-kontroll av 
hundar mm. Utbildningen sker lokalt hos befintlig arrangör 
enligt fastställd kursplan. Kontakta din lokala arrangör och 
anmäl intresse. 

Kursavgift, två beskrivare á 3 500 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

Ansökan, meritförteckning och referenser skickar du till:

SKK 
Camilla Millner 
163 85 SPÅNGA 

mejladress: camilla.millner@skk.se

Kom ihåg att förutom meritförteckning uppge namn, adress, 
telefonnummer och mejladress!

Skicka gärna denna information vidare till den/de  
person/er inom klubben som arbetar med hundars  

mentalitet och/eller avel eller till andra som  
kan vara intresserade.

Välkommen  
med din ansökan! 

Läs mer om BPH på  
www.skk.se/bph

Frågor om BPH, utbildning eller  
arrangörskap, ställer du till  

bph@skk.se
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Befintliga arrangörer av BPH:

Dalarna

Malungs KK
Webbplats: http://www.makk.nu/

Kontaktperson: Ulla Andersson 
Telefon: 070-398 51 78, 0280-403 77 
E-post: fam3.andersson@telia.com

Hälsingland

Söderhamns KK
Webbplats: Söderhamns Kennelklubb

Kontaktperson: Therese Abrahamsson 
Telefon: 073-810 14 38 
E-post: Therese Abrahamsson

Norrbotten

Grans Naturbruksgymnasium
Webbplats: Grans Naturbruksgymnasium

Kontaktperson: Anna Lundberg 
Telefon: 070-515 36 78 
E-post: Anna Lundberg 

Skåne

Svenska Terrierklubben i Bjuv
Webbplats: Bjuvs Brukshundklubb

Kontaktperson: Ken Lundahl 
Telefon: 0431-72909, 070-88 72 909 
E-post: lundahl.ken@icloud.com

Småland

Aneby Brukshundklubb
Webbplats: Aneby Brukshundklubb

Kontaktperson: Susanne Thorn 
Telefon: 073-771 61 62 
E-post: Susanne Thorn

Stockholms län

Tollarklubben i Märsta
Webbplats: Tollarklubben

Kontaktperson: Helen Häggström 
Telefon: 018-38 68 16 
E-post: agrosofen@netscape.net

Hunduddens Träningscenter i Stockholm
Webbplats: Hunduddens Träningscenter

Kontaktperson: Barbro Rydén 
Telefon: 070-980 83 33 
E-post: bph@hundudden.com

Marjo & Ninni i Nykvarn
Webbplats: Nykvarns Ryttarna Väster Kumla

Kontaktperson: Marjo Bergman 
Telefon: 070-212 48 30 
E-post: bph.tidsbokning@gmail.com 

Uppsala län

Gården i Nyåker
Webbplats: Gården i Nyåker 

Kontaktperson: Leif & Anna Forsberg 
Telefon: 070-7979178 
E-post: Leif & Anna Forsberg 

Västerbotten

Strandvallens Hundskola
Webbplats: Strandvallens Hundskola

Kontaktperson: Eva-Karin Sjödin 
Telefon: 070-251 24 42 
E-post: kerrys@nashnet.nu

Västernorrland

Timrå Brukshundklubb i Timrå
Webbplats: Timrå Brukshundklubb

Kontaktperson: Margaretha Carlsson 
Telefon: 070-651 00 34 
E-post: fancymore@swipnet.se

Västra götaland

Västra Kennelklubben i Göteborg
Webbplats: Västra Kennelklubben

Kontaktperson: AC Edoff 
Telefon: 0303-176 64, 0703-88 35 36 
E-post: ancan@bocanis.se 

Örebro län

Örebro läns kennelklubb
Webbplats: http://www.olkk.se/

Kontaktperson: Margareta Lundvall 
Telefon: 070-630 84 01 
E-post: margareta.lundvall@telia.com 

Östergötland

Mjölby Brukshundklubb i Mjölby
Webbplats: Mjölby Brukshundklubb

Kontaktperson: Cathrine Hoff 
Telefon: 0142-202 88 
E-post: cathrine.hoff@telia.com


