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Svenska Dobermannklubben
Huvudstyrelse
Att ta upp som punkt vid nästkommande styrelsemöte och även att framföra till SBK. Möjligen
som motion till Kongressen 2019.
Bestämmelser för mentalfiguranter SBK
Vi önskar att Svenska Dobermannklubben agerar mot de bestämmelser vi nu har gällande
mentalfiguranter och testledare.
Mentalbeskrivningar och mentaltester är en av grundstenarna inom brukshundsaveln. Det
finns krav på genomförd mentalbeskrivning för att få registrera valpar för Dobermann.
Vi som rasklubb är skyldiga att tillhandahålla våra uppfödare med dessa mentaltester för att
kunna vidareutveckla vår ras.
Vi som arrangörer av mentaltester ser ett stort och ökande problem i våra regler som vi nu har
gällande mentalfiguranter och testledare.
Vi har svårare och svårare att få tag på funktionärer som vill stå hela dagar i ur och skur för
att figurera hundar vid dessa tester. Således får vi även svårare och svårare för att få tag på
funktionärer som är villiga att utbilda sig till detta.
Fler och fler klubbar lägger ner denna verksamhet just för detta stora bekymmer.
Vi får fler och fler uppfödare och medlemmar som måste få ut sina hundar på test.
Vi som rasklubb vill även få ut flera hundar till test.
Ett av de största problemen med gällande regelverk är att varje figurant måste figurera för
minst 8 hundar varje kalenderår.
Detta gör att om du inte figurerat under ett kalenderår så måste vi som klubb se till att dessa
figuranter måste göra en uppdatering, en uppdatering som göres genom distrikten. Detta är
både kostsamt och omständigt för klubbarna och figuranterna.
Många utbildade figuranter väljer istället att tacka nej till att återuppta sin aukorisation på
grund av rådande regelverk. Det är dessutom väldigt slitsamt att vara figurant så att redan
från början är det inget attraktivt område.
Dessutom så anser vi inte att det är ett så komplicerat uppdrag så att dessa regler skulle
behöva finnas. Att dra i snören och leka med hundar är inte något komplicerat. Dessutom så
finns alltid en väl utbildad och insatt beskrivare eller domare på plats som upplyser om något
blir fel.
Vi känner att dessa tester blir mer och mer efterlysta av alla, inte bara vår ras utan alla raser
även icke brukshundsraser.
Vi ser också att det råder en stor brist på funktionärer som vill börja eller ens fortsätta med
detta och vi ser då detta med stort allvar.
Steg ett vore att ändra reglerna för auktorisation av funktionärer så att de lättare kan
bibehålla denna.
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Vi önskar således att Svenska Dobermannklubben tar upp detta ärende till Svenska
Brukshundklubben.
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