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Svenska Drentsche Patrijshondklubben
inbjuder medlemmar, i samarbete med Malungs KK, att genomföra mentalbeskrivning, BPH
I samband med Sälenträffen 21-28 juli 2018 har klubben återigen nöjet att erbjuda medlemmar
möjligheten att mentalbeskriva sin hund (BPH) i samarbete med Malungs kennelklubb. Detta kommer
att ske på lördag den 21/7 innan den första välkomsthälsningen i Sälen på lördag kväll.
För att kunna deltaga ska din hund:
Vara minst 1 år gammal. BPH passar för alla åldrar på hundar från 1år och uppåt.
Vara ID–märkt och vaccinerad.
Kostnaden är 800: -/hund. Beskrivningen tar ca: 45 min/hund.
Tänk också på ev. karenstid om hunden nyss är röntgad eller medicineras.
Populationen av Drent är ännu liten i Norden så klubben är mycket tacksam till dig som beskriver din
hund, då BPH (och MH) är ett viktigt riktmärke för framtida avelsarbete.
Även som enskild hundägare är det mycket intressant att följa sin hunds beskrivning, samt värdefull
information för uppfödaren när denne utvärderar sin kull.

OBS! Vi har bara möjlighet att testa 8 hundar,
principen ”först till kvarn gäller”.
Anmälan behöver klubben ha senast 20 juni, samt full betalning senast den 25 juni.
Betala till: BG 876-2023 PG 644 557-1
Deltagare utanför Sverige, IBAN SE7395000099603406445571, BIC NDEASESS
Skicka anmälan med hundens namn, födelsedatum, registreringsnummer och ägare till
anders@drentklubben.se
Nedan en kort beskrivning hämtad hos SKK, vill du ha mera information om BPH, finns det på
SKK.se
Beteende- och Personlighetsbeskivning Hund
Under arbetet med att ta fram rasspecifika avelsstrategier (RAS), som bedrivits i våra klubbar, har det visat sig
att man från många håll efterlyser verktyg för att pröva hundars mentalitet. Under våren 2012 startade Svenska
Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i
landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.
BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet.
Den vänder sig såväl till special- och rasklubbar och uppfödare som vill få en bild av mentaliteten hos de hundar
som ingår i avelsarbetet, som till den enskilda hundägare som vill lära sig mer om den egna hundens mentala
kapacitet. Med hjälp av BPH ökar vi möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de
egenskaper vi vill se hos våra hundar.
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