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Betr. Inbjudan till möte rörande mentaltest – korning 
 
SKK/CS beslutade vid sitt möte den 17 juni att bordlägga förslaget till reviderade regler 
för mentaltest. 
 
SKK/CS uppdrog till Pekka Olson och Ulf Uddman att till nästa styrelsemöte möte den 8 
september ta fram en tydlig konsekvensanalys av att säga ja eller nej till förslaget om 
nya regler för MT. 
 
SKK/CS bjuder in er att med högst två representanter per klubb delta i ett möte den 15 
augusti kl. 13.15 på SKKs kansli. Respektive klubb står för sina egna reskostnader. 
 
På mötet kommer även en representant från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att 
delta. 
 
Med denna inbjudan bifogas reflektioner som SKK/CS diskuterat i detta ärende.  
 
Vi önskar ert svar senast den 8 augusti. Svaret går bra att mejla till 
annika.klang@skk.se 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 

    

Pekka Olson    Ulf Uddman 
Ordförande    VD 
 
 
Bilaga 

mailto:annika.klang@skk.se


  
Datum/Date 
2016-06-20 
 

 

 
Sida/Page 

2/2 

 

 
 
 
Reflektioner från SKKs Centralstyrelsens möte den 16-17 juni 2016. 
 
 
Skäl för att tillstyrka nytt regelverk: 

 Respekt för ett tydligt kongressbeslut 2016 
 Respekt för SBK/FS vilja att vilja premiera en annan typ av hund 
 Finns enighet om att något/några moment bör justeras p.g.a säkerhetsskäl? 

 
Skäl till att inte tillstyrka nytt regelverk: 

 Rasklubbar vars uppfödare i stor utsträckning har korade föräldradjur har 
framfört starka invändningar samt begärt mera tid för interna diskussioner. 

 Ett flertal MT-domare har kritiserat förslaget till nya regler  
 Per Arvelius utvärdering av MT har inte getts tillräcklig tid att utvärderas hos 

SBK samt berörda rasklubbar 
 CS upplever att kvalitetssäkringen av nytt MT i förhållande till nu gällande 

regler inte varit tillräckligt omfattande 
 
Andra reflektioner: 

 Vad är syftet med MT och titeln korad för SBK och dess rasklubbar? 
 Hur stor blir förlusten av gammal information vid den kraftiga förändringen av 

MT? 
 Kan MT ingå i ett framtida avelsindex? 
 Vad anser uppfödarna vars uppfödare i stor utsträckning har korade 

föräldradjur? 
 Vad är rasklubbarnas uppfattning? 
 Är det rimligt att ha en gemensam betygssättning för godkänd för alla 

brukshundraser? 
 Vad anser rasklubbarna om Per Arvelius utvärdering? 
 Hur kommer tillgången av MT-beskrivare att tillgodoses framöver? 

 


