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INTRESSEANMÄLAN MENTALTESTDOMARUTBILDNING (MT) 

Utskottet för avel och hälsa/utskottsgrupp mental (UGM) planerar att arrangera en 

mentaltestdomarutbildning med start våren 2023, vi behöver därför undersöka vilka av er som är 

intresserade av att vidareutbilda sig. Intresseanmälningarna kommer sedan att ligga till grund för 

den fortsatta planeringen av utbildningen.  

FÖRKUNSKAPS KRAV 

• Auktoriserad mentalbeskrivare 

• Utbildad testledare för MT 2007 (önskvärt uppdaterad testledare för reviderat MT) 

• Tjänstgjort som mentalbeskrivare för olika typer av hundraser vid minst sju (7) tillfällen 

under de senaste tre (3) åren 

• Genomgått samtliga utbildningssteg i mentalfunktionärsutbildningarna till och med 

testledare för MT 

• Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass 

o Alternativt annan dokumenterad hundkunskap som utskottsgruppen mentalitet 

bedömer likvärdig 

• CV ska bifogas ansökan   

Av geografiska skäl kan alternativa möjligheter till förkunskaper ges till boende i Övre Norrland och 

på Gotland. Ansökan sändes för godkännande till utskottsgruppen mentalitet. 

KOSTNAD  

Utskottet förespråkar hållbarhet ur flera synvinklar där resa med kollektivtrafik eller samåkning 

ska prioriteras.  

Beroende på var i landet uttagningsprovet sker kan det bli längre eller kortare resväg för 

deltagarna. Mer kostsamt för vissa än för andra. 

Uttagningsprovet  

Avgift: 0 kr 

Logi, mat och utlägg för resor betalas av deltagaren. Deltagare betalar utlägg för resor upp till 500 

kr. Utskottet subventionerar den del som överstiger 500 kr.  

Utbildningsdagar samt examination 

Avgift: 3 500 kr 

Logi och utlägg för resor betalas av deltagaren. Deltagaren betalar utlägg för resor upp till 500 kr. 

Utskottet subventionerar den del som överstiger 500 kr. 
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Om du uppfyller förkunskapskraven och är intresserad av att gå mentaltestdomarutbildningen 

fyller du i formuläret.  

Senast den 31 januari 2022 behöver vi få in din anmälan. 

Observera att det är en intresseanmälan. Anmälan är inte bindande och du är inte heller 

garanterad en plats på utbildningen.  

https://forms.office.com/e/82M8E0y3B8 

Vid frågor kontakta handläggare Christine Ohlson på kansliet  

christine.ohlson@svenskabrukshundklubben.se  

 

Varmt välkommen med din anmälan! 

  

https://forms.office.com/e/82M8E0y3B8
mailto:christine.ohlson@svenskabrukshundklubben.se
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Utbildningen kommer att genomföras på följande sätt  

Steg 1 Uttagningsprov (2 dagar)   

Våren 2023 Antingen 25–26 mars eller 22–23 april troligtvis i Stockholmstrakten. 

Intervju av sökande. 

Förkunskaper prövas vid uttagningsprov där även underlag för kompetenshöjning 

(självstudier) kommer att lämnas. Syftet är att ge utskottsgruppen mentalitet möjlighet att i ett 

tidigt skede inhämta information om lämpligheten och kunskapsnivån på de sökande. 

Litteratur: Din hunds beteenden i vardag och träning av Jan Gyllensten kan vara bra att ha läst 

innan uttagning och absolut innan zoomkvällarna. 

Steg 2 Utbildning/teori 

Via Zoom samt SBK:s utbildningsportal (SBK utbildning)  

Antal timmar: 24 timmar (1 timme = 45 min) fördelat på ca 8 kvällar.  

Bedömningslära – beteende definitioner Värdera beteendet 14 timmar 

Bestämmelser för korning, Oacceptabelt beteende m.m 3 timmar 

Använda protokoll 2 timmar 

Utformning av testbana – testmoment – ordningsföljd, material och anvisningar 5 timmar 

Enskilda/grupp filmbedömningar med återkoppling från lärarna 

 

När delmålet för utbildningen har nåtts skall aspiranten ha hunnit bak bedöma ca 30 hundar 

vid mentaltest (alternativt filmbedömning) där tjänstgörande domare diskuterar varje hunds 

bedömning och ger feedback till aspiranten. Om möjligt för olika domarkonstellationer. När 

kravet för ”bakbedömning” är uppfyllt av aspiranten kan nästa steg i utbildningen bli aktuell.  

Steg 3 Domarutbildningen/praktisk del  

Domarutbildning består av 5 dagar internatutbildning samt 2 dagar examination.  

Datum: 30/7 – 6/8 2023 

Plats: kommer senare 

Praktik: 54 timmar   

Test: momentens genomförande: 8 timmar 

Utbildningskontroll/examination: 12 timmar 

Mentaltestdomarollen, bedömning av hundar under hela veckan, gruppvis och individuellt  
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Omfattning Ca 90 timmar 

Bevis/Auktorisation  

Efter genomförd utbildning och examination, godkänner och auktoriserar utskottet för 

avel och hälsa, föreslagna deltagare till mentaltestdomare och tillsänder bevis. 

 

 

 


