Hej kära MAS-vänner!
Vi har sett en stor efterfrågan på BPH – Beteende- och
Personlighetsbeskrivning Hund, som också kort kallas för BPH. Du kan läsa
mer om vad det innebär och vilka moment som omfattas hos SKK,
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-ochpersonlighetsbeskrivning-hund-bph/
Klubben har börjat att planera in datum hos olika arrangörer under året.
BPH har blivit väldigt eftertraktat, vilket betyder att datum bokas fort av
både rasklubbar, uppfödare och privatpersoner. Vi har dock lyckats att få
några datum för 2019 för vår rasklubb som att presenteras nedan.
Observera att skott är ett valfritt moment.
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKKorganisationen (medlemskap i SMASK gäller). Medlemsbevis ska uppvisas före start. Om hunden har
gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.
Beskrivningen tar omkring 40 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur
hunden reagerar på och hanterar olika situationer.
Det handlar bland annat om, att möta främmande personer, leklust, matintresse och att stöta på
överraskningar.
För att din hund ska kunna delta, krävs att den är registrerad hos, eller har tävlingslicens från,
Svenska kennelklubben.
Parad/Dräktig tik eller tik som valpat 75dgr före BPH får EJ deltaga.
Löptik kan delta men får starta sist.
Tänk på att du som ägare har ansvar för att själv kontrollera vilka regler som gäller.
Det finns 6-10 platser per tillfälle beroende på provplats. SMASK-medlemmar kommer att ha förtur,
lediga platser kommer vi släppa till övriga MAS-ägare 14 dagar före sista anmälningsdatum för
respektive BPH.
Frågor kring bokade datum kan ställas till den kontaktperson som står för din provplats.
Vi vill också passa på att uppmuntra er som vill göra BPH framöver att svara på detta mejl med
information om var ni bor, så att vi kan ha det i åtanke när vi bokar fler datum.
Hälsningar, din rasklubb,
Svenska Miniature American Shepherd Klubben.
När ni anmäler direkt till arrangerande klubb, skicka också ett mejl till er
kontaktperson så vet vi snabbt när det är dags att skriva att det är fullt
eller släppa platserna till icke medlemmar.

BOKADE PLATSER OCH DATUM 2019
7 maj – Nykvarn (vid Nykvarns

hundhall)

Senast anmälan: 6/4
Pris: 800 kr
Betalning görs i samband
med anmälan till
SMASKs bankgiro 127-1188
Anmälan och
kontaktperson:

12 maj – Södra Älvsborgs kennelklubb,
Sandared (Torp Ekängen, utanför Borås)
Senast anmälan: 13/4
Pris: 800 kr
Betalning görs i samband med anmälan till
SMASKs bankgiro 127-1188
Anmälan och kontaktperson:
annette@smask.info

sandra@smask.info

31 augusti & 1 september – 2019
Malungs kennelklubb (ca 8 km norr om

Malung)

Senaste anmälan och betalning 1 juli
Pris 800 kr
Anmälan och betalning:
http://makk.nu/anmalan-till-bph/

Om intresse finns träffas vi efter
provet på lördagen för en MASträff.
Möjlighet till boende med
husbil/husvagn/tält vid provplatsen.
Kontaktperson: carina@smask.info

1 september – Work For Fun,
Alvesta (utanför Växjö)
Senast anmälan: 1/7
Pris: 850 kr
Faktura med betalningsdatum 20
dagar före beskrivningen skickas ut
av arrangören i samband med
anmälan.
(Välj 10 dagar vid bokning!)
Anmälan: http://work-for-fun-

hundutbildning.quickbutik.com/bph/bph19
Kontaktperson: jennifer@smask.info

21 september – Lunds Brukshundklubb, Lund
Senast anmälan: 20/7
Pris: 750 kr
Betalning sker till arrangören senast 3 veckor före bokat datum.
Anmälan: http://www.lundsbrukshundklubb.se/bph/
Kontaktperson: jennifer@smask.info

