
2016-04-07 

www.brukshundklubben.se 
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta 

Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605 

 

Kvalitetssäkring av mentalbanor (MH & MT )        

Som en del i SBK:s kvalitetsgranskning av MH/MT-banor vill SBK att ambitionen ska vara att 

alla hundar provas så lika som möjligt, oavsett plats, beskrivningstillfälle samt material. 

 

Uppdragsbeskrivning (Kvalitetssäkrare = Bankontrollanter) 

Kontrollera att MH- respektive MT-banor samt material uppfyller kraven enligt anvisningarna. 

Arbetet består av att besöka olika banor i distriktet för att upprätta en rapport om att banan samt 

material är kvalitetssäkrat. Arbetet ska utföras distriktsvis hos lokal- respektive rasklubb som har 

angett att det finns en bana.  

Observera att denna kontroll inte ersätter den kontroll som respektive domare/mentalbeskrivare 

ska göra innan varje mentaltest. 

Planering  

Berört distrikt tilldelar distriktets kvalitetssäkrare ett antal banor.  

Denne tar kontakt med lokal- respektive rasklubb för att bestämma ett datum, där den 

mentalansvarige för banan kan delta i besiktningen. Önskvärt är att samtliga mentalbanor är 

kvalitetssäkrade före 1 juli 2016.  

Genomförande  

Kvalitetssäkraren går igenom banan på plats och föreslår vid behov förändringar så att banan 

uppfyller kraven på utförande och material enligt anvisningarna. 

Rekommendationen är att arrangera banan så att det blir lätt att sätta upp/placera material på 

fasta angivna platser för varje moments utförande. Skapa även alternativa platser som märks upp 

utifrån vindförhållandena. (Spökplatserna, socialt samspel m.m.). 

Fyll i kvalitetsrapporten, skicka eller maila ett ex till arrangör/bana, ett ex till SBK:s kansli och ett 

ex till distriktet för kännedom. Dokumentation kan även göras med kamera och bilderna bifogas 

rapporten. Goda exempel på arrangemang/material kan gärna noteras under punkten övriga 

kommentarer samt dokumenteras med kamera. 

Om allvarliga brister upptäcks, påpekas detta i kvalitetsrapporten och beroende på felets 

beskaffenhet används de koder som finns på beskrivarrapporten. 

1= måste ombesiktas innan den får användas, 2= måste åtgärdas innan nästa prov, 3 =helt enligt 

anvisningarna. 

Finns både MH- respektive MT-bana på samma plats, kvalitetssäkras dessa samtidigt. 

Ekonomi 

Ett arvode om 400 kr samt reseersättning betalas till tjänstgörande kvalitetssäkrare.  

Arvode och resekostnad betalas av utskottet avel och hälsa (via reseräkning).   



2 
 

Uppföljning 

Vid varje mentalbeskrivning/mentaltest ska en rapport fyllas i av beskrivare alternativt domare 

samt skickas till kansliet för åtgärd och registrering. 

Om det visar sig att samma bana får återkommande påpekanden kommer åtgärder att vidtas. 

 
Material 

MH- och MT-anvisningar, kvalitetsrapport, dvs. beskrivar-/domarrapport. 

 
Kvalitetssäkring av samstämmighet 

SBK/UGM kan vid behov skicka ut en beskrivare eller domare för att kontrollera 

samstämmigheten av resultaten. Dessa kostnader ersätt av centrala medel. 

 

Mentalbanornas placering från och med 1 juli 2016 
Utskottet avel och hälsa har under 2015 inventerat de Mentalbanor som använts i SBK:s 

verksamhet, och funnit att de allra flesta Mentalbanorna ligger i anslutning till SBK:s 

klubbområden. Det finns även ett antal privata aktörer, som byggt upp Mentalbanor på privat 

mark, i skogsområden och på egen tomt och som hyr ut sina banor till SBK:s lokal- och 

rasklubbar. 

Förbundsstyrelsen har beslutat följande: 

För att SBK ska kunna bedriva Mentalbeskrivnings-/Mentaltestverksamhet på ett kvalitativt gott 

sätt och under likvärdiga förhållanden för alla deltagande hundar så ska de mentalbanor som 

arrangerande klubbar använder uppfylla följande krav:  

- Banans " plats" ska vara öppen och lätt tillgänglig för allmänheten.  

- Banan ska också vara väl utmärkt på klubbens hemsida med adress och koordinater.  

- Besökare ska enkelt kunna hitta till platsen.  

- Aktuell beskrivnings- eller testdag bör platsen även vara tydligt utmärkt med skylt eller  

  annan väl synlig markering.  

Önskvärt är också att det vid mentalbanorna finns tillgång till toalett och en skyddad plats för 

funktionärer för fika och administration av protokoll. Det bör även finnas parkeringsplatser 

för deltagares och besökares bilar.   

 

Vänliga hälsningar, 

Utskottet avel och hälsa  

Eu  

 

Agneta Olsson 

Handläggare 

 

Bilaga:  Lista över distriktens utsedda mentalbanekontrollanter för 2016 

Sändlista:  SBK:s rasklubbar och distrikt, för vidarebefordran till lokalklubbarna 
 Distriktens kvalitetssäkrare ”bankontrollanter” 


