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Utdrag ur justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Centralstyrelse den 15-16 juni 2022 
 

 
§ 78 SKK/KHM 
 

a) Regelrevidering Svenska Brukshundklubbens Korning/Mentaltest, MT 
Anneli Hultman, vice ordförande i Svenska Brukshundklubben, SBK, hälsades 
välkommen till sammanträdet.  
 
Anna Fors Ward informerade om att Kommittén för hundars mentalitet, KHM, föreslår 
CS att godkänna SBKs förslag till regelrevidering. 
 
Anneli Hultman gavs tillfälle att informera om processen som lett fram till förslaget 
samt möjlighet för CS att ställa kompletterande frågor. Därefter lämnade Anneli 
Hultman sammanträdet. 
 
Till dagens möte hade KHM sammanställt ett pm. med bl.a. kommentarer och de 
förslag som kommittén önskar framföra till CS i sakfrågan.  
 
Vid föregående regelrevidering, år 2016, fanns starka meningsskiljaktigheter inom 
några av SBKs rasklubbar och bland MT-domare kring förslaget till nytt regelverk för 
MT (kallat MT2017). Efter en lång och omfattande process avslog CS förslaget om ett 
reviderat mentaltest (CS 4/2016, § 104) och beslutade att nuvarande regelverk, kallat 
MT2007, fortsatt skulle gälla under låsningsperioden 2017-2021 (perioden har därefter 
förlängts till och med 2022, CS 6/2020, § 121a, p.g.a. pandemin).  
 
SBK uppmanades 2016 att bland annat ta tydlig ställning till MTs syfte, om 
bedömningsmodellen borde rasanpassas, för en tydligare koppling mellan test och 
avelsmål, samt att noga förankra det fortsatta arbetet inom rasklubbs- och 
funktionärsled. 
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SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har under första halvan av 2022 haft 
dialog med SBK, då revideringen av regelverket för Korning åter är aktuell. I SBKs 
inkomna materialet framgår: 

• att SBK nu åter ansöker om att få efterleva det kongressbeslut från 2016 som 
stipulerar att MT2017 ska vara det mentaltest som genomförs officiellt inom 
SBK 

• att MT enligt SBK: vara ett sätt att bedöma, mäta och utvärdera hundars 
mentala egenskaper, ses som ett bra underlag för avelsutvärdering och vara 
något som rasklubbarna kan använda som avelsverktyg inom de rasspecifika 
avelsstrategierna, RAS 

• att det inom MT är rimligt med en gemensam betygsättning för samtliga 
bruksraser då citat: ”en nervfast hund är nervfast oavsett ras, ursprung och 
nuvarande användningsområde” 

• att SBK har genomfört aktiviteter för information och förankring bland såväl 
rasklubbar som funktionärer. 

 
CS diskuterade ärendet noga och beslutade enligt nedan: 
 

• att fastställa SBKs önskan om att det reviderade regelverket för Korning träder i 
kraft den 1 januari 2023. Beslutet avser dokumenten: Allmänna anvisningar 
MT, Regler för Korning, Utförandeanvisningar MT.  

• att SBK, efter godkännande från eventuell specialklubb och KHM, kan skriva 
avtal med de rasklubbar som själva önskar bli arrangörer av MT. Titeln KORAD 
ska dock även fortsatt enbart vara förknippad med SBKs raser samt raser inom 
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben, SSPK. Klubbar med avtal tillåts endast att 
arrangera MT, inte korningens exteriörbeskrivning.  

• att resultaten för de hundar som deltagit inofficiellt på MT2017 inte registreras 
retroaktivt. För att ett resultat ska vara officiellt, dvs. stambokföras, krävs ett 
fastställt officiellt regelverk av SKK, vid testtillfället. När dessa inofficiella 
mentaltestet genomfördes var MT2007 det officiella, och därmed 
stambokförda, mentaltestet.  

• att SBK uppdras att utvärdera MT och gjorda förändringar efter 5 år, dvs. år 
2028. SBK bör i utvärderingen reflektera över det faktum att beteendemässigt 
relativt skilda raser ur olika rasgrupper ska ha samma mentala egenskaper för 
godkänt resultat. MT bedömer ju hundar ur fler aspekter än nervfasthet.  

• att informera SKK/AK om att MT av SBK ses som ett avelsverktyg. Testet bör 
därmed i större utsträckning implementeras i SBKs rasklubbars rasspecifika 
avelsstrategier, RAS. CS konstaterar dock att krav på mentalbeskrivning hund, 
MH, fortsatt finns för föräldradjur för registrering av valpkull. MT bör därmed 
ses som ett komplement.  

 
Beslutet är omedelbart justerat. 
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Maritha Östlund-Holmsten reserverade sig mot CS beslut. 
 
Reservation till SKK/CS (Centralstyrelsen) beslut om att anta SBKs nya Mentaltest, 
nämnt som MT2017 

 
Jag, Maritha Östlund-Holmsten, reserverar mig mot CS beslut att anta det av SBK 
önskade regelverket för Korning. 
 
Beslutet skulle grundas på dokumenten: Allmänna anvisningar MT, Regler för Korning 
samt Utförandeanvisningar MT, men dessa saknades i de underlag som skulle ligga till 
grund för beslutet, enligt beslut fattat av SKK/KHM/VU (Kommittén för Hundars 
Mentalitet) 2022-06-08. 
 
Beslutet fattades nu utifrån KHM/VUs protokoll samt KHMs PM med en 
sammanställning av "Underlag avseende revidering av SBKs regler för mentaltest, MT". 
 
Till grund för min reservation ligger bl.a. även att det nya svårutvärderade protokollet, 
ändrade jämförelsetal och värden för beteenden, gör det svårare att använda det nya 
MT2017 vid utvärderingar och forskning om hundars mentalitet.  
 
Då MT2007 och MT2017 svårligen går att "samköra" för att göra statistiska 
utvärderingar från, tappar SBKs rasklubbar och dess uppfödare en ansenligt mängd 
underlag för deras avelsarbete. 
 

 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

 
Annika Klang 
e.u. 
 


