Ambitiøs målsætning
for mentalbeskrivelsen
Det første hold DKK-mentalbeskrivere er færdiguddannede
og næste hold starter på grunduddannelsen i september
Af journalist Sten Søndergaard, HUNDEN 19.08.1998
Står det til Dansk Kennel Klubs Mentalbeskriverudvalg, så skal 80 ud af 100 DKK-hunde
mentalbeskrives i fremtiden.
- Det er naturligvis en ambitiøs målsætning. Men det er Dansk Kennel Klubs opgave at arbejde for
sunde, stærke, eksteriørmæssigt korrekte hunde med et godt temperament og de mentale
egenskaber, som er typiske for den pågældende race. Derfor er det vigtigt, at så mange hunde
som muligt mentalbeskrives, så opdrætterne får det bedst mulige redskab i avlen, siger formanden
for DKK’s mentalbeskrivelsesudvalg Erling Olsen.
At nå og fastholde et sådant mål kræver en stædig og vedvarende indsats. Den første betingelse
er, at kennelklubben overhovedet kan stille mentalbeskrivere til rådighed for specialklubberne, og
derfor koncentrerer mentalbeskrivelsesudvalget sig i første omgang om at få uddannet et
tilstrækkeligt antal beskrivere.
- De første 13 mentalbeskrivere er allerede færdiguddannede, og vi starter uddannelsen af næste
hold her i september. Der optaget 18 på holdet, og vi har desuden nogle på venteliste, så
rekrutteringen til tredje hold er også i gang, oplyser Erling Olsen.
Raceprofilen er nøglen
Samtidig med færdiguddannelsen af de første mentalbeskrivere har udvalget gennemført et
pilotprojekt med fire racer, nemlig hovawart, dalmatiner, bouvier des flandres og rottweiler,
Specialklubberne har udarbejdet en ønskeprofil for deres race og har fået mentalbeskrevet et antal
hunde, så klubberne kan sammenholde raceprofilen med de faktiske testresultater. Dermed får
specialklubberne en konkret viden om, hvor der er behov for at sætte ind i avlsarbejdet.
- Her i efteråret mødes udvalget så med yderligere otte interesserede specialklubber, og vi håber i
udvalget, at vi på de møder kan få afdækket, hvor mange mentalbeskrivere, der er behov for,
fortæller Erling Olsen.
Det er hans håb, at DKK i foråret 1999 kan tilbyde mentalbeskrivelsen til alle interesserede
specialklubber.
- Men inden vi er så langt, skal vi have sat uddannelsen af mentalbeskriverne i system,og vi skal
have flere instruktører. Desuden skal vi have et tilstrækkeligt antal testbaner, og vi skal have styr
på den edb-database, hvor beskrivelserne skal bearbejdes. Men det vigtigste er nok, at
specialklubberne kommer i gang med udarbejdelsen af en ønskeprofil for deres race, siger Erling
Olsen.
Svensk forarbejde
Der er mange lighedspunkter mellem den gamle karaktertest og den nye mentalbeskrivelse.
Forskellen ligger især i, at der i den nye test ikke er tale om en bedømmelse, men en beskrivelse
af hundens adfærd. Det giver langt sikrere resultater, når testen bruges i avlsarbejdet.
Både den nye mentalbeskrivelse og den gamle karaktertest har rødder i Sverige, hvor Hilmar
Johansson allerede i 1947 begyndte at teste hunde på det svenske forsvars hundeskole. Her blev

testen brugt til at udvælge de rette tjenestehunde til forsvarets og politiets forskellige opgaver.
Hans arbejde blev fra 1968 videreført af Sven Järverud (forfatter til ”Din Hund” og ”Din hund
fortsætter”), der i samarbejde med svenske adfærdsforskere fra landbohøjskolen i Uppsala og
Stockholms Universitet blandt andet gennemførte det stort anlagte projekt ”Bedre tjenestehund”,
der løb fra 1976 til 1983.
Den svenske mentaltest er siden blevet løbende forbedret og i 1996 havde genetikererne Per-Erik
Sundgren og Lars Sjöfeld dokumenteret testens egnethedhed i avlsarbejdet på basis af
resultaterne fra 5.600 hunde.
Permanent udvalg
Dette arbejde blev naturligvis fulgt med stor interesse i DKK, der allerede i 1995 nedsatte et
midlertidigt udvalg til at afklare, hvordan de nye svenske forskningsresultater bedst kunne udnyttes
i Danmark.
Udvalgets arbejde under ledelse af sundhedsudvalgets formand Ingrid Klindrup resulterede i, at
DKK’s bestyrelse i 1996 besluttede, at den gamle karaktertest med tiden skal afløses af den nye
svenske UHM-test (UngHundeMentaltest).
Siden er det midlertidige udvalg gjort permanent med DKK-bestyrelsesmedlem Erling Olsen som
formand. Udvalget består i øvrigt af Carsten Henriksen, der har sine rødder i Rottweilerklubben,
Frank Naumann fra Københavns Politis tjenestehundeafdeling og Mogens F. Hansen fra det
”gamle” karaktertestudvalg. Fra DKK er adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen tilforordnet
udvalget, der har Inger Jensen som sekretær.
Udvalget har i øvrigt besluttet at forlade den svenske betegnelse til fordel for det mere mundrette
ord mentalbeskrivelse, der dækker bedre.

