MENTALVERKSAMHET INOM TERRIERKLUBBEN

H U N DA R S M E N TA L I T E T
uppfödares selektion av avelsdjur ur
mental synvinkel och för utvärdering
av mentalitet i RAS är det väsentligt att
användarna förstår att tolka resultaten
rätt. Här behövs fortfarande, trots att
5 år gått sedan BPH blev officiellt, mer
information.

Ekonomi …

Ken Lundahl

Nu börjar det lossna …

Inom Kommittén för mentalitets
(KHMs) BPH-grupp har vi stundtals
varit lite pessimistiska vad gäller antalet
hundar som deltar i BPH. Vi är som
det heter i Skåne ”lite för hialösa” d.v.s
tycker att det går för långsamt framåt.
Men nu verkar det börja lossna.
Totalt har över 13 000 hundar deltagit
i BPH under perioden 2012-05-01 till
2017-11-01.
Deltagarantalet bara under 2017 lär
hamna på cirka 3 400 vilket är en ökning med omkring 700 hundar jämfört
med 2016. En glädjande utveckling och
framförallt då den största ökningen
ligger på anmälningar från uppfödare
och rasklubbar.
Statistik för terrierraserna kommer att
presenteras i Terrierposten 1-2018.
Intresset för mentalitet i rasklubbar
har tveklöst ökat och flera av oss, som
verkar inom SKKs Mentalpool, har
engagerats av rasklubbar för att besöka
uppfödar-och avelsmöten och informera om mentalitet, speciellt hur man kan
använda BPH som ett avelsverktyg.
Redovisningen av resultat från BPH i
Avelsdata är ganska omfattande och kan
delvis upplevas vara lite komplicerad att
tolka.
Om BPH ska bli ett bra verktyg för

KHM känner ansvaret att till hundägare,
uppfödare och rasklubbar ge praktiskt
användbar feed-back till alla som mentalbeskriver sina hundar. Förhoppningen är att en del raser med stort deltagarantal i BPH småningom ska kunna få
Mentalindex baserade på BPH. Mindre
raser kommer naturligtvis aldrig att
kunna nå dit, men uppfödarna kan ändå
använda resultaten från BPH i sitt avelsarbete, om man lär sig tolka spindlar,
protokoll och vad olika beteenden står
för. Alla rasklubbar har här ett ansvar att
erbjuda sina medlemmar och uppfödare
information om detta.
Terrierklubben har ställt ekonomiska
medel till förfogande i form av bidrag
för att underlätta för rasklubbarna, men
intresset att utnyttja dessa pengar har
hitintills varit litet. Bara en rasklubb,
Wheatenklubben i Umeå, har ansökt
under 2017. Om orsaken är ointresse
eller bristande information är svårt att
avgöra. Kan inte tro att det beror på att
rasklubbarna är väldigt rika!
SKK har ändrat sina bidragsregler för
Mentalkonferenser från 2018-01-01
så att även rasklubbar kan ansöka om
bidrag. Ansökan görs hos KHM.
De 98 000:-, som TF 2017 budgeterade
för att rabattera BPH för sina medlemmar, har sannolikt delvis bidragit till
det ökande antalet terrier som beskrivits. Hitintills i år (2017-11-01) har
BPH-rabatter på 19 000:- återbetalts
för 76 terrier. Rabatten gäller enbart för
Terrierklubbens egna medlemmar inte
rasklubbsmedlemmar.

Om man vill förändra en
beteendeegenskap …

En uppfödare, som utifrån BPH-beskrivningar av sina avelsdjurs avkom-
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mor, vill förändra någon beteendeegenskap, har utan Mentalindex lite svårare
att göra detta. Det kräver mer arbete
från uppfödarens egen sida. Ett mer
omfattande analysarbete av avkommornas resultat och hur det ser ut bland
släktingar i övrigt måste göras men går
naturligtvis att göra.
Denna analys i kombination med sunt
förnuft, envishet och en gnutta flax kan
leda dit man vill, men med Mentalindex
når man målet snabbare utan att själv
anstränga sig lika mycket.
Beräkningarna bakom Mentalindex för
en egenskap är komplicerade men användningen av indexet är betydligt enklare. Den stora fördelen med Mentalindex är, att avelsdjur då inte väljs utifrån
fenotypen d.v.s. hundens egna egenskaper utan, att valet baseras på genotypen
d.v.s. vad vi kan förvänta oss att hunden
kan nedärva till sina avkommor.
Om en rasklubb t.ex. anser att egenskapen Miljötrygghet behöver förbättras i
rasen och man har tillräckligt många
hundar beskrivna för att skatta avelsvärden för egenskapen ifråga (= Mentalindex för Miljötrygghet) räknas det fram
ett medelindex baserat på genomsnittet i
rasen. Detta medelindex sätts till 100.
För avelsdjur, som beskrivits på BPH,
beräknas sedan den enskilda hundens
Mentalindex för Miljötrygghet, baserat
på avelsdjurens förväntade nedärvning
till avkommorna, baserat på skattat
avelsvärde för Miljötrygghet.
Två olika hundar kan således under
en BPH uppvisa lika stor Miljötrygghet
som individer och erhålla samma kryss
i protokollet för de beteenden, som
ingår i beräkningen av egenskapen
Miljötrygghet, men ändå ha helt olika
nedärvningsförmåga (avelsvärde) i detta
avseende. Detta beror på den olika
genotyp de har. Den kan vi inte uppskatta med ögat.
I den statistiska framräkningen av
Mentalindex för Miljötrygghet för en
hund tas hänsyn till såväl hundens eget
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värde som släktingars värden. Dessutom
korrigeras för en del miljöfaktorer (t.ex.
ålder, kön, BPH-bana, beskrivare m.m.).
Hunden får ett preliminärt värde för sitt
Mentalindex för Miljötrygghet. Detta
värde förändras sedan över tid beroende på ny information, som kommer in
i form av BPH-resultat för släktingar.
Första ras som fick Mentalindex var
collie 2012. Beräkningarna görs av SLU
och baseras för collie på MH-resultat
eftersom det är en SBK-ras.
När man har Mentalindex för en egenskap bör, för att genetiska framsteg ska
kunna göras i avelsarbetet avseende just
denna egenskap, parningskombinationens
Mentalindex överstiga 100 d.v.s. vara
bättre än rasens genomsnittliga
Mentalindexvärde för egenskapen.
Ex.
Hanhund med Mentalindex 110
Tik med Mentalindex
112
Kombinationens index 110 + 112 = 222 /2
= 111 d.v.s > 100
Genom att använda Mentalindex för en
egenskap kan man välja de avelsdjur,
som i detta avseende kan förväntas
lämna den bästa avkomman, istället för
att välja den individ, som själv är bäst,
men som kanske inte nedärver egenskapen.
Metoden att använda BLUP-index är väl
utprövad inom t.ex. hästavel, fåravel och
för t.ex. mjölkproduktion hos kor. Inom
hundavel används BLUP-index för t.ex.
höftledsdysplasi (HD) i flera raser med
framgång.
Innan det införs Mentalindex i en ras
är det viktigt att uppfödarna ingående
analyserar rasens BPH-resultat och
kommer till en konsensus avseende
om det är önskvärt att förändra någon
betendeegenskap och i så fall vilken. Att
prioritera är helt nödvändigt.

Signalpolitik…

När man läser RAS-dokument står det
nästan alltid att rasens mentalitet anses
vara viktig och att rasklubben önskar
att fler hundar av rasen mentalbeskrivs.
Trots detta kan Årets XXX-terrier utses
av rasklubbar utan att krav på genomförd BPH finns med i kravlistan.
Vore det inte en tydlig signal till uppfödare och medlemmar om man som
ett av kraven för att få utmärkelsen
införde detta? Personligen kan jag tycka,
att oberoende om det rör sig om Årets

XXX-terrier baserat på utställnings
resultat, agilityprov, lydnadsprov, jaktprov eller vilka prov som helst, så är
det en merit, som inte borde utdelas
till någon terrier utan genomförd BPH.
Detta borde också vara ett baskrav för
att erhålla en championattitel för alla
raser, som inte SBK har avelsansvar för.
För SBK-raser används MH istället.

Höstens föreläsning i
Örkelljunga…

Tack vare välvilligt ekonomiskt stöd
från länsklubbarna i Skåne kan vi lokalt
i Örkelljunga erbjuda våra funktionärer
intressanta föreläsningar varje år, i regel
både vår och höst.
Sista lördagen i september hade vi åter
besök av Björn Forkman, professor i
etologi vid Köpenhamns Universitet.
Björn tillhör våra absoluta favoriter som
föreläsare. Han har genom sina föreläsningar vidgat våra vyer och bidragit
med kunskaper inom etologins stora
forskningsområde. Denna gång behandlades framför allt inlärning och minnen.
Dessutom fick vi en kort överblick
över forskningsprojekt som är aktuella
vid hans institution på Köpenhamns
Universitet.
Föreläsningen om ”Inlärning” berörde
motivationer bakom detta och associationens betydelse för inlärningsprocessen. Betydelsefullt är att associera en
händelse med en annan och att associera ett beteende med beteendets konsekvens. Funktionen är att förutsäga och
kunna påverka framtiden.
Olika beslutsnivåer såsom Pavlovsk
betingning - Operant betingning Konsekvensberoende och ”Tänkande”
belystes.
I den Pavlovska (klassiska) betingningen
associerar individen en händelse med en
annan händelse t.ex. en ljudsignal med
att det serveras mat. Kraftigare signal
ger snabbare inlärning. Närheten i tid
har stor betydelse. Kraften av associationen är beroende av storleken på
”belöningen”.
Inlärning handlar om förutsägelse och
när du kan förutsäga allt så behövs den
inte längre -ingen vidare inlärning sker!
Praktiskt råd - Håll överraskningen
levande!!
En kraftigare förstärkning (belöning) i
inlärningssituationen ger starkare och
snabbare inlärning.

Vid Operant (instrumentell, trial and
error) betingning associerar individen ett
beteende med dess konsekvens.
Vad är en belöning?
- Något som sänker driften (mat om
man är hungrig, vatten om man är
törstig)
- Allt som man vill ha mer av t.ex. mat
och dryck, lek, sällskap och kontakt
Två olika typer av Operant betingning är:
- Excitatorisk betingning > belöning
- Inhibitorisk betingning > icke belöning ex. ”Jag får alltid mat vid matbordet, utom när svärmor är närvarande”
Ett beteende kan förstärkas genom en
belöning.
Vad är en bestraffning?
Det som är aversivt
- Morr
- ”fy”
- kastrull-lock
- elhalsband
- kel !!! ( om den har fått alltför mycket)
En bestraffning är allt som påförs hunden och minskar sannolikheten för ett
beteende.
Att börja med en låg nivå av bestraffning leder till en minskad känslighet
hos djuret.
Att börja med en hög nivå av bestraffning leder till en ökad känslighet hos
djuret.
Bestraffning och negativ förstärkning
- Du skriker åt din hund då den springer
iväg
- Hunden utför en försvarsreaktion, den
fryser och hukar sig
- Obehaget upphör
- Beteendet att frysa och huka sig har
belönats…
Råd för bestraffning
- Se upp med diskriminativa stimuli
(flera olika stimuli samtidigt)
- Bestraffa alltid varje gång det oönskade beteendet utförs
- Undvik att belöna försvarsreaktionen
Bestraffning - inte lätt!
Korrelation finns mellan lydighet och
frekvens belöningar, men inte med
bestraffningar
Korrelation mellan problembeteenden
och frekvens bestraffningar, men inte
belöningar
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Intermittent förstärkning
Om man inte ger belöning varje gång så
ger det långsammare utsläckning
Om man en gång har gjort det så är
effekten kvar, oavsett vad man gör sedan
I sin föreläsning om “Minne” började
Björn med att förklara arbetsminnet.
När minnen lagras hamnar de först i
arbetsminnet och repetition krävs för att
minnen ska kunna lagras.
Arbetsminnet är känsligt för överraskningar och störningar.
Vad är minne?
- Arbetsminne - kort - störningskänsligt
- liten kapacitet
- Långtidsminne - separat lagringsprocess - sker över lång tid
Angående störningars negativa inverkan på lagring av minnen verkar detta
helt ha förbigått dagens skolpolitiker
och stora delar av lärarkåren… men
så ser det också ut som det gör! Här
ligger fokus mest på pengar! (min egen
anmärkning)
Effekten av koncentrerad och spridd
träning ses i nedanstående diagram från
försök av Demant et al, 2011. Deras
resultat visade att 1 träning en gång i
veckan gav bäst inlärningseffekt (översta
kurvan) medan daglig träning med 3
sessioner/dag gav sämst effekt (understa
kurvan). Dessutom kom gruppen som
tränades 1 gång/vecka ihåg det inlärda
bättre efter 4 veckor. Konklusion: Träna
inte för ofta!

Arbetsminnet är litet och därför måste
minnesbilder grupperas i det. Anledning till att hunden glömmer (och vi)
kan vara degenerering, överlagring och
att minnet måste ”hämtas”… men var?
Att komma ihåg är att i minnet hitta det
yttre stimulus motsvarighet.
Om inlärningsprocessen innehåller
träning med flera möjliga svar, t.ex.
doftträning med flera dofter, skapas ett
sämre minne.

Tips för bättre minne:
- Gör aldrig fel!
- Om du aldrig gjort fel så kan du inte
komma ihåg det!
- Byt ställe om du har gjort fel…
Bättre minne skapas av samma stimuli
t.ex.
- Samma plats
- Samma tid
- Samma boll
- Samma person
- Samma väder
Glömska
Olika saker glöms olika fort
Generella regler kommer hunden ihåg sätt dig när föraren säger ”sitt!”
Specifika regler glöms - t.ex. sätt dig på
vänster sida
Vill man lära om det specifika så kan det
vara bra att avvakta lite med träningen.
Kan man lära gamla hundar sitta?
JA, men inte hur som helst! Vid enkla
uppgifter är det inte stor skillnad i inlärning på unga, medelålders och äldre
hundar men flexibiliteten är generellt
sämre hos gamla hundar. Dock finns en
betydlig individuell variation (Milgram
2003).
Litteratur i ämnet för den intresserade
rekommenderad av Björn Forkman:
Excel-erated learning Pamela Reid, 1996
Animal learning & Cognition, John
Pearce (3rd edition) 2008
Searching for memory, Daniel Schacter,
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Terrierklubben flyttar sin BPH-bana…
Från 2018-01-01 flyttar vi vår BPH-bana
från Örkelljunga Hundgymnasium
någon kilometer upp i skogen till
Örkelljunga Brukshundklubb. Där har
vi tillgång till klubbstuga med kök och helt
inhägnad gräsplan för vår BPH-bana.
Området är störningsfritt och väl
skyddat för vinden med omgivande
skog. Tillgången till en klubbstuga med
kök är en stor fördel för uppfödare
och rasklubbar, som vill fixa något för
valpköpare eller klubbmedlemmar i
samband med BPH. Det innebär att vår
nya hemsida, som kommer att länkas
från både terrierklubben.se och skk.se,
blir www.orkelljunga-bk.se

I Kalender på www.orkelljunga-bk.se
finns alla våra BPH inlagda för 2018
och möjligheten finns, som tidigare, att
vid behov arrangera BPH även på andra
datum. Boka i god tid!

BPH-diplomerade uppfödare

I TP 2-2017 redovisades regler för
BPH-uppfödardiplomet samt var och
hur man ansöker om detta. SKK har
hitintills tilldelat följande terrierkennlar
ett eller flera BPH-uppfödardiplom.
God Jul och Gott Nytt År 2018
Båstad 2017-11-01
Ken Lundahl
070 88 72909
ken.lundahl42@gmail.com

BPH-diplomerade uppfödare (2017-11-01)
airedale

Lisjös

ast

Just Wonderful, Exelion, Goldroad’s, Pink Lady’s, Red Icon’s, Vild O Vågad's,
Wild Thunderbolt’s

australisk

Jaskarin

bedlington

Galactic Defender

border

Hallengårds, Jexmo, Lappstintans, Whiteboard’s

bull

Bullkings

cairn

Danjou’s, Stenrösets

wheaten

Buckwheat, Hübinettans

irländsk

Three pines

jack russell

Fårakrokens, Norrstjärnans

kerry blue

Yvenus

norfolk

Gerfelli’s

norwich

Lärkahall’s

parson russell

Good Girl, Honeyfarms, Parsonalities

släthårig fox

Tailtop’s

staffordshire bull

Cometstaff, Highlandstaff, Kronsäter’s, Matheriz, Mindblowing, Powerdream’s, Redvilla’s,
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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