
  

            Mentalbeskrivning (MH) vs Mentaltest (MT)

Mentalbeskrivning hund, MH

Mentalbeskrivning är en testfrom som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet.
SBK har idag regler som säger att för att tävla på bruksprov efter 18 månaders ålder eller genomföra tjäns-
tehundsutbildning skall MH har genomförts. Hundar av bruksras som skall användas i avel måste ha genom-
fört MH (känd mental status) för att kunna registrera avkomman.  
Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en in-
tensitetskala. Hunden blir inte godkänt eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa 
reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas att användas till. 

Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa, genom 
lek och därefter hantering utförd av testledaren. 

Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa 
som dras i sicksack mönster. Här ser man på hur snabbt hunden startar och fullföljer och vad den gör när den 
kommer fram till trasan. 

I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något. 

I avståndsleken ges hunden tillfälle att engagera sig i lek med figurant på avstånd från hundägaren .

Hundens reaktioner beskrivs när den utsätts för en visuell överraskning. Detta sker genom att en uppstop-
pad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden reagerar och avreagera på 
overallen.
                       

                     



Ljudkänslighet beskrivs, liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig 
hunden i form av två människor utklädda till spöken.
                                                    
                                                                 

Beskrivningen avslutas med lek och skottprov.

Den huvudsakliga skillnaden mellan MH och MT är att i det förstnämnda beskrivs 
hundens handlingar och i den senare bedöms hundens handlingar.

Mentaltest - MT (korningens mentala del)

Korningen innefattar två delar, en mental del och en exteriör del. För att titeln korad skall erhållas måste 
följande kriterier vara uppfyllda:
Hund skall vara av SBK fastställd bruksras som SBK har avelsansvaret för. Ålder på hunden skall vara mel-
lan 24 och 48 månader.

Hunden skall vara HD röntgad med resultat; UA
Hunden skall ha tilldelats lägst 2:a pris vid kvalitets bedömning efter 24 månader vid officiell utställning el-
ler vid extriörbeskrivningen av för rasen auktoriserad extriördomare och kvalitetsmässigt bedömts motsvara 
lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 24 månaders ålder.

För att hunden skall få godkänt på ett MT så krävs det;
- Efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit + 300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kur-
siverad text. Hunden kan även uppnå ”Ett mycket väl godkänt resultat” vilket innebär 480 poäng eller högre.
 
Moment 1 + 2 ”Kontaktvillighet och Konkurrens om föremål”
 Utförs på samma sätt som i MH:t

Moment 3 ”Gripande på avstånd”
Syfte; Att utröna om hunden har förmåga att aktivt gripa, hålla kvar och tillkämpa ett hårt föremål på ett 
avstånd av 40 meter från föraren.



Moment 4 ” Förföljande och Uthållighet”
Del I Förföljande; Utförs på samma sätt som i MH:t 
Del II Uthållighet
Syfte; Att testa hundens förmåga at bibehålla intresset för ett försvunnet föremål/byte.

Moment 5 ” Flockkänsla”
Syfte; Att testa hundens förmåga att agera rationellt i en konfliktsituation i samband med att den ska åter-
finna den försvunne föraren.

Moment 6-7-8 ” Socialt samspel”, Överraskning och Ljudkänslighet”
utföres på samma sätt som i MH:t
Dock är skramlet (moment 8) annorlunda uppbyggt i MT:t

Moment 9  ”Släde”
Syfte; Att testa hundens förmåga att engagera sig med aggression mot hotfullt objekt.

Moment 10 Skottprov
Utföres på samma sätt som i MH:t

För att röra till det ännu mer så ska jag nämna att det finns ett test till som heter
Lämplighetstest  (L-test)
Det är ett test som enbart poliserna och väktarbolag använder på de hundar de eventuellt skall köpa in och 
som skall tjänstgöra som polishundar och väktarhundar.
Det testet påminner om den gamla korningen. Där kan de utföra flera olika moment som bestäms under tes-
tets gång för att få se så mycket som möjligt utav av hunden.
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