Checklista för ansvariga vid Mentalbeskrivning.
Ansökan
Ansökan om MH skickas till SBKs Förbundskansli senast 15 juni föregående år. I det fall särskilt behov
föreligger ska ansökan ha skett senast 4 veckor innan provtillfället. Kopia av ansökan ska skickas till
D-RUS alt rasklubb.
Om provet inte genomförs skall detta meddelas SBKs Förbundskansli innan provdatum, med kopia till
D-RUS alt rasklubb.
Blanketter
Protokoll och deltagarlister beställes i god tid från SBKs Förbundskansli.
Funktionärer
Kontrollera så att tänkta funktionärer har giltigt medlemskap samt att dessa har varit aktiva under resp.
period för att ha gällande auktorisation.
Senast en vecka innan provtillfället ska PM skickas till samtliga berörda så att dessa blir informerade om
att provet kommer att genomföras, och att man åtagit sig att komma till detta prov.
Tillstånd
Tänk på att anmäla till berörd Polismyndighet om ni skjuter i område där allmänhet vistas.
Deltagare
Kontrollera att deltagande hund uppnått 12 månaders ålder senast dagen före provtillfället.
Kontrollera att kopia på registreringsbevis medföljt anmälan för utlandsägd hund.
Följ prioritetsordningen vid uttagande av provhundar om antalet överstiger 10 st.
Säkerställ att PM skickas till samtliga deltagare senast en vecka innan provtillfället.
Skall finnas tillgängligt vid provets genomförande
Anvisningar Mentalbeskrivning Hund, Bestämmelser för Mentalbeskrivning, blankett för Rapport om
hund som visat oacceptabelt beteende samt extra protokoll.
Provdagen
Förbered noga så att banan är klar i utsatt tid.
Kontrollera att deltagande hund är vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
Kontrollera medlemskap, eller för ej SBK-medlem gällande ansvarsförsäkring.
Kontrollera att registreringsbevis medföljer samtliga deltagande hundar på provdagen.
Kontrollera att registreringsbevis överensstämmer med deltagande hund.
Kontrollera ID-märkning på samtliga deltagande hundar. Kontrollen sker när respektive hund går in på
banan.
För oregistrerad hund som ska provas i SBKs Tjänstehundsverksamhet ska intyg från ansvarig utbildare
uppvisas.
Kontrollera att deltagande tikar ej löper.
Valpar under 4 månaders ålder får ej vara på provområdet.
Efter mentalbeskrivningen
Inom 8 dagar efter provtillfället skickas protokoll samt deltagarlista i original till SBKs Förbundskansli.
Obs-glöm inte att kopiera för egen del.
I förekommande fall skickas samtidigt intyg från eventuell oregistrerads hunds deltagande samt även
kopia på utlandsägd hunds stamtavla.
Kopia på deltagarlistor med funktionärer ifyllda skickas till D-RUS eller rasklubb.
Arkivering av protokoll
Samtliga protokoll arkiveras tills dess att det aktuella provet är korrekt registrerat hos SKK.
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