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Vad har hänt, jo 

2020-01-01 fick vi nya utförande anvisningar för MH.  

De moment som förändrats är: 

Moment 1, Hälsning. Där börjar testledaren prata med ekipaget redan på 3-4 m avstånd innan de 

kommit hela vägen fram. 

Moment 3, Förföljande och gripande. Trissorna tas bort och en pinne eller stolte sätts upp som haren 

vinklar runt, stannar, för att sedan försvinna iväg i rak bana. 

Moment 5, Avståndslek. Capen ska vara blå och linjen mellan gömslena (basen) ökas till minst 18 m. 

Moment 7, Ljudkänslighet. Ett ventilationsrör med kedjor och burkar utgör numera momentet. 

Moment 10, Skott. I den del där skott prövas under aktivitet (lek) förekommer inget lekföremål. 

Istället springer förare, med hunden lös, mellan två markeringar när skotten avlossas.  

  

Övriga förändringar: Testledaren ska veta hur banan är förlagd. Tidtagarur kan finnas som stöd, men 

får inte ta bort fokus ifrån moment/ekipage. Materialförändringar i form av kampleksakens distanser 

som blir i gummi istället för skumplast (gamla distanser får användas tills dessa tagit slut). Helt nytt 

material i moment 7. 

 

Hur har det gått? 

I distriktet har 16 MH, 2 MT och 1 Exeriörbeskrivning genomfört till dags datum. 

Framtiden då? 

Kvar under 2020 har vi: 11 MH, 4 MT, 1 MT17, 2 exteriörbeskrivning  

 

Utbildning: 

Collieklubben genomför MH-figurantutbildning 30/10-1/11. Fullbokad 

Rottweilerklubben genomför en MH-figurantutbildning 28-29 november 

Upplandsdistriktet genomför en M1, allmän mentalkunskap för SBK-medlemmar 6/2 2021 

MH-figurantutbildning 20-21/3 2021 

Centralt planeras en MT-domarutbildning, kandidater sökes. Även en Beskrivarutbildning planeras, 

kandidater sökes även där. 

 



 

 

Under december planeras ett uppföljningsmöte för den gångna säsongen. Den kan bli digital i någon 

form. Mer info kommer… 

 

Planer inför 2021 ej fastställt men under bearbetning  

Upptaktsmöte med möjlighet att på-auktorisering under mar-april 

Mentalitetsdag 15/5 

Figurantutbildning MH (MT) aug 

 

Utskottet skulle må bra av tillökning. Tidigare har tre personer ingått i utskottet, idag är det endast 

en. Någon intresserad? 

 

Och så till sist en liten påminnelse. Glöm inte att skicka in Tjänstgöringsrapporter till distriktet 

rus@sbkuppland.se. Det är med hjälp av dessa vi uppdaterar våra figurantlistor och ser behovet av 

framtida utbildningar. 

Har man inte varit ute och figgat under 2020 så kommer man alltså inte tappa sin auktorisation, 

istället kommer man att erbjudas genomgångar och uppfräschningar inför säsongen 2021.  

 

Vid tangenterna 

 

Jenny Nyberg 

Sammankallande  

Avel och hälsa SBK Uppland 
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