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Mentalbeskrivning valp
Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag, som
kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning
hund (MH) och mentaltest (MT).

Mentalbeskrivning valp (MV) är också tänkt att vara en hjälp för
uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.
Så här går det till
Mentalbeskrivning av valpar utförs lika för alla valpar och görs när
de är 7-9 veckor gamla. Valpbeskrivningen ger en beskrivning av
valpens beteende i specifika situationer.
Beskrivningen utförs i ett isolerat utrymme där valpen inte varit
tidigare eller i en inhägnad utomhus. Valpkullen och tiken ska vara
utom hörhåll från testplatsen så att valpen inte störs.
Åskådare bör vara så få som möjligt. Vi rekommenderar att en
tredje person filmar och att man gemensamt tittar på filmen efteråt.
Tidsrutiner
En mentalbeskrivning av valp bör inte göras de närmaste dagarna
efter vaccination och avmaskning. Det bör också ha gått någon
timme sedan senaste utfodringen. Är kullen stor, ta en paus så
valparna får äta och sova. Eller dela på kullen och genomföra
beskrivningen under två dagar.
Moment
Beskrivningen innehåller elva moment där valpbeskrivaren
beskriver valpens beteenden som intresse/nyfikenhet, hälsning,
kontakt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga och trygghet.
Beskrivningen avslutas med att valpbeskrivaren skattar hur aktiv
och trygg valpen har varit under momenten. Uppfödaren skattar
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hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga valpar i
kullen. Valpbeskrivaren ska vara en person som valparna inte mött
tidigare.
Det här observeras också
Under mentalbeskrivning valp observeras också om valpen visat
resursförsvar, om valpen gjort annat under beskrivningen och om
valpen varit ljudlig under halva eller mer än halva tiden.
Det finns också utrymme för ytterligare kommentarer i slutet
av protokollet med övriga synpunkter som framkommit under
beskrivningen, som är av vikt för uppfödaren/valpköparen.
Protokollet förs i en nyckel där olika beteenden beskrivs i en
intensitetsskala från 1-5 och där ett står för låg intensitet och fem
står för hög intensitet.

Mer information

På Svenska Brukshundklubbens webbshop kan du köpa en informationsfilm om mentalbeskrivning valp. Mer information hittar
du även på www.brukshundklubben.se/mentalbeskrivning-valp.

Om Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation,
specialklubb inom Svenska Kennelklubben och en frivillig försvarsorganisation. Det finns närmare 300 lokala brukshundklubbar
runt om i landet och vi har avelsansvar för ett tjugotal hundraser.
Organisationen har omkring 55 000 medlemmar. Som medlem har
du tillgång till ett rikt utbud av kurser, utbildningar och aktiviteter
för dig och din hund.

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden
och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och
samhälle.
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