MENTALVERKSAMHET INOM TERRIERKLUBBEN

H U N DA R S M E N TA L I T E T
Kan sägas stå för en öppen, social attityd
gentemot en främmande människa.
Räknas fram genom hälsningsvärden
från moment 1 och moment 6. Ju högre
värde desto mer socialitet.

100 beskrivna irish softcoated wheaten
terrier (129), borderterrier (122) och
jack russell terrier (104).
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Miljötrygghet: Avser att beskriva
hundars säkerhet i icke-sociala situationer. Räknas fram genom värden från
moment 4, 5 och 7. Ju högre värde desto
säkrare och nyfiknare agerande.

Ken Lundahl

Staffordshire bullterrier …
”500-analys”

Ännu en gång har ”staffefolket” satt
ribban! Här är det inte bara hundarna i
rasen som är fulla av arbetslust och energi
utan även ägarna. Som första terrierras
har nu 500-strecket passerats (502) och
rasklubben kommer av KHM, Kommittén för hundars mentalitet, i samarbete
med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
att få en ”500-analys” utförd.
En ”500-analys” innehåller information
om egenskapsvärden och arvbarhetsskattningar för rasen. Rasklubben bör
utifrån analysen diskutera hur man praktiskt kan använda den och vilka egenskaper som är intressanta att fokusera på i
avelsarbetet.
De rasövergripande egenskaper som
Kenth Svartberg tagit fram baserade på
BPH-protokollet är fyra stycken som
benämns Socialitet, Miljötrygghet, Lekfullhet och Hotfullhet.
På den Sammanfattande beskrivningen
baseras två rasövergripande egenskaper
benämnda
Positiv & energisk och Nyfiken & trygg.
Egenskaperna beskrivs som följer:
Socialitet: Avser att beskriva hundars benägenhet att hälsa på obekanta personer.

Lekfullhet: Avser att beskriva hundars
benägenhet att engagera sig i föremålslek med föraren och en obekant person.
Räknas fram genom värden från moment 2. Ju högre värde desto lekfullare
hundar.
Hotfullhet: Avser att beskriva hundars
benägenhet att agera hotfullt gentemot
en avvikande person som närmar sig.
Räknas fram genom värden från moment 6. Ju högre värde desto hotfullare.
Positiv & energisk: Avser att beskriva
hundars benägenhet att vara glada,
energiska och lekfulla. I korthet deras
positiva inställning i allmänhet.
Framgår i den Sammanfattande beskrivningen: ju högre värde desto mer positiv
och energisk
har hunden uppfattats under beskrivningen. Räknas fram genom värden från
moment 1, 2 och 6 samt de två momentövergripande värdena Positiv attityd
och Energisk.
Nyfiken & trygg: Avser att beskriva
hundars benägenhet att vara trygga och
nyfikna i plötsliga eller ljudliga situationer. Framgår i den Sammanfattande
beskrivningen: ju högre värde desto mer
trygg och nyfiken har hunden uppfattats under beskrivningen. Räknas fram
genom värden från moment 4, 5 och 6.

Lite aktuell statistik (2017-07-21)

Som god tvåa bland terrierraser avseende antalet BPH-beskrivna hundar kommer american staffordshire terrier med
343 beskrivna. Därefter följer med över
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Totalt har 11 268 hundar deltagit i BPH
och av dessa är 1 700 terrier. I totalantalet finns även importhundar, som
deltagit i BPH, men i antalet terrier ovan
räknas enbart svenskfödda hundar. SKK
har valt att i Avelsdata redovisa enbart
svenskfödda hundar i Spindeldiagram
och BPH-översikt. Det är enbart i listan
över hundar som importer finns med.
Man kan därför bli lite frågande när antalet inte stämmer på olika sidor i Avelsdata. Diskussioner pågår inför ändringar
i IT-systemet på SKK om presentationen
av importer.

Irländsk terrier fortfarande ohotad
i topp procentuellt

Det finns idag 21 terrierraser där mer än
1 % av födda hundar mellan 2007 och
2017 är BPH-beskrivna. Övriga terrierraser har antingen inga beskrivna eller
under 1 %.
Irländsk terrier är fortfarande den
ras där uppfödarna verkligen lyckats
motivera sina valpköpare att delta i BPH
och leder stort med 12,5 % beskrivna
svenskfödda hundar. Som god tvåa
kommer american staffordshire terrier
med 8,5 % och därefter staffordshire
bullterrier med 6,6 %. Sannolikt har
uppfödarnas egen inställning till BPH
helt avgörande betydelse för dessa
resultat.
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tionerar inom Terrierklubben enbart
Airedaleterriergillet och Westiealliansen
BPH.
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BPH-rabatter

För att stimulera intresset för BPH och
underlätta för uppfödare, att bättre
kunna avelsutvärdera avkommor och
att ta fram säkrare statistikunderlag
för utvärderingar av mentalitet i RAS,
Rasspecifika avelsstrategier, har SKK,
Terrierklubben, vissa rasklubbar och en
del enskilda uppfödare valt att subventionera BPH ekonomiskt.
BPH-gruppen inom KHM, Kommittén
för hundars mentalitet, har skickat en
enkätförfrågan till special-och rasklubbar inom SKK om hur många som
subventionerar BPH.
21 klubbar subventionerar BPH för sina
medlemmar. Enligt enkätsvaren subven

SKKs avsatta kampanjpengar på 50 000:-,
med 300:-/hund i rabatt, försvann på
cirka en vecka och många som inte
uppmärksammat kampanjen i tid blev
tyvärr utan subventionering.
Av Terrierklubbens avsatta rabattbelopp
på 98 000:-, som subventionerar BPH
med 250:-/hund för medlemmar, har
hitintills utnyttjats 7 250:- sedan starten
(för info se www.terrierklubben.se).

Norwichterrier hos Terrierklubben
i Örkelljunga
När man läser hur norwichterrier
presenteras på Köpahund.se, i RAS och
i Hundrasguiden får man bilden av en
liten, robust, lättlärd, följsam, orädd, livlig, pigg och glad, inte grälsjuk, trevlig,
positiv och vänlig hund. Troligen en ren
önskedröm för många! Är detta vad jag
kan förvänta mig som valpköpare av en
norwichterrier?
Vi fick tillfälle att göra bekantskap
med ett antal av rasen en dag i juni
2017 i Örkelljunga. Det var Pia Hélène
Welander, Lärkahalls kennel, som till
vår glädje hade samlat ihop ett gäng på

BPH-diplomerade uppfödare (2017-07-19)
I TP 2-2017 redovisas regler för BPH-uppfödardiplom samt var och hur man ansöker
om detta. SKK har hitintills tilldelat följande terrierkennlar ett eller flera
BPH-uppfödardiplom:
American staffordshire

Exelion, Goldroad’s, Pink Lady’s, Vild O Vågad's, Wild Thunderbolt’s

Australisk

Jaskarin

Bedlington

Galactic Defender

Border

Hallengårds, Lappstintan’s, Whiteboard’s

Bull

Bullking’s

Cairn

Danjou’s, Stenröset’s

Irish softcoated wheaten

Buckwheat, Hübinettans

Kerry blue

Yvenus

Norfolk

Gerfelli’s

Norwich

Lärkahall’s

Parson Russell

Good Girl, Honeyfarms

Släthårig fox

Tailtop’s

Staffordshire bull

Cometstaff, Highlandstaff, Kronsäter’s, Matheris, Mindblowing, Rochamgo’s

Welsh

Gorms, Toreador’s

West highland white

Whiteboard’s

Yorkshire

Footprints

Ett stort GRATTIS till er alla som värnar om våra hundars mentalitet!
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tolv norwichterrier varav nio från egen
uppfödning. Det är alltid intressant att
se så många av en ras och dessutom flera
närbesläktade.
Här ses Lärkahalls Theodor Twinklestar
undersöka halvfiguren i Moment 4.

foto Pia Hélène Welander

Det är bara totalt 20 norwichterrier
(2,7 % av antalet födda 2007-2017) som
beskrivits. Lärkahalls uppfödning svarar
nästan för 50 % av rasens beskrivna
hundar. Övriga beskrivna hundar kommer
från elva olika kennlar. Det statistiska
underlaget inbjuder inte till några slutsatser om ovanstående beskrivning av
rasens mentalitet stämmer. Hur representativa Lärkahalls norwichterrier är
för rasen i sin helhet vet vi inte alls.
Vad vi, BPH-funktionärer på plats, där
emot är överens om är att alla norwichterrier från Lärkahalls kennel var socialt
nyfikna och socialt trygga, aktiva, pigga,
alerta med en positiv och glad inställning till livet.
Även om halvfiguren i moment 4 verkade skrämmande för några hade flertalet
snabba avreaktioner och inga kvarstående rädslor fanns. En del tyckte att det var
lite obehagligt att gå på plastunderlagen
i moment 7. Inte någon hund uppvisade
rädslor i samband med skott i moment
8. En mycket trevlig dag för oss funktionärer. Pia Hélène gjorde en fin insats för
rasklubbens BPH-statistik samtidigt med
att den egna uppfödningens mentala
förtjänster och svagheter kunde utvärderas.
När fler i rasen beskrivits kanske vårt
första intryck att norwichterrier har bra
förutsättningar att kunna bli en liten
önskedröm, inte bara som familjehund
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utan även som en pigg och glad kompis
att tävla agility eller rallylydnad med,
kommer att bekräftas.
En intressant tanke väcktes. Skiljer det
i mentalitet mellan norfolkterrier och
norwichterrier? När antalet beskrivna
hundar i båda raserna blir större kan
det vara intressant att jämföra rasernas
mentalitet baserat på BPH. De har ju ett
gemensamt ursprung men har de kanske
sedan utvecklats i lite olika riktningar?
Så har skett i flera andra raser. Att variationen är stor mellan individer inom
båda raserna vet vi, men finns det även
en skillnad på rasnivå?

Assistanshundar

Att fortsätta lära livet ut är inte bara
roligt utan viktigt ur många synpunkter.
Vi försöker därför att ett par gånger
årligen, vår och höst, erbjuda våra BPH
- funktionärer intressanta föreläsningar inom olika ämnesområden som på
något sätt anknyter till vår testverksamhet.
Vidga vyerna lite och kanske visa ett syfte
bakom arbetet på testbanan. Motivera att
man ibland står i ur och skur en hel dag
på BPH-banan.
Till denna kompetensutveckling bidrar
välvilligt länsklubbarna i Nordskånska
och Sydskånska kennelklubbarna ekonomiskt som ett tack för att Terrierklubben
arrangerar BPH inom regionen. Mental
funktionärer från närliggande lokala
brukshundklubbar inbjuds att delta. Ett
lokalt bra samarbete mellan Terrierklubben och SBK gynnar båda parter och
även mentalverksamheten i stort. Flera

av oss som tjänstgör i Örkelljunga är
även verksamma som MH-funktionärer på SBKs mentalbanor i Skåne. Bra
tillfällen att se fler hundar av raser, som
inte är så vanliga på BPH-banan.
Vårens föreläsning i maj 2017, för ett
25-tal funktionärer, handlade om
assistanshundar och speciellt ledarhundar. Inbjuden föreläsare var Anette
Johansson, Viken, med över 20 års
erfarenhet av ledarhundsutbildning.
Anette driver företaget Disadogs (Dogs
in Service & Aid) och föder upp samt
utbildar assistanshundar. Företaget
ingår sedan 2012 i Assistanshundskolan
tillsammans med tre andra företag.
Under benämningen assistanshundar
finns ledarhundar, servicehundar och
kompishundar. Alla assistanshundar
arbetar på något sätt med att hjälpa
människor och är ovärderliga för sina
ägare. Ledarhunden hjälper en synskadad
förare, kompishunden stöttar barn med
speciella behov och servicehunden
hjälper en person med någon form av
funktionsnedsättning.
Anette arbetar huvudsakligen med
labrador retriever. En för arbetsuppgiften
mycket lämpad ras att utbilda om den
uppfyller kraven. Bortsett från de mycket
höga krav, som ställs på den blivande
ledarhundens mentalitet avseende egenskaper som koncentrationsförmåga,
kopplingsförmåga, avreaktionsförmåga,
jaktlust, social kamplust, dominans, försvarslust, kontaktvillighet, flockkänsla,
undersökningsbeteende, ljudkänslighet
och förmåga att hantera sina rädslor,

så betonade Anette särskilt vikten av
att hundar som tas ut till utbildning är
friska och sunda.
Det är viktigt att en hund, som kräver
så omfattande och med höga kostnader
förenad utbildning som en ledarhund,
är så frisk och sund att den bedöms
kunna utföra sitt arbete under många
år. Problemhundar avseende hud, öron,
ögon, tassar, magar och leder är inga
lämpliga kandidater för utbildning.
Efter föreläsningen fick vi bekanta oss
utomhus med två helt olika typer av
labrador retriever. Genomgången utmynnade i en livlig diskussion om deras
för- och nackdelar.
Vi har under årens lopp haft ganska
många av Anettes labradorer, först på
MH och sedan 2012 på BPH för mentalbeskrivning, och det förvånar oss inte
att valet faller på denna ras.

Sommarhälsningar från Båstad
Ken Lundahl
070-887 29 09
ken.lundahl42@gmail.com
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