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Motion
till Rasklubben för Gos d'Atura Català
Avelsrekommendation – Mentalitet
I dagens avelsrekommendation finns inget krav på att de hundar
som går i avel ska ha gjort någon form av mentaltest. Alltså vet man
inget alls om föräldrarnas mentala status.
I och med att man idag inte vet något om hundarnas mentala status
genom ett registrerat mentaltest kan det vara ett problem för de
valpköpare (och uppfödare) som vill veta mer om hundarna och hur
de fungerar i olika miljöer.
Ett mentaltest visar hur hunden reagerar på olika situationer och
faror som kan komma, dock visar det ännu mer hur stor nyfikenhet
hunden har och hur snabb avreaktionen är. Med nyfikenhet och mod
kan hunden klara faror genom att gå mot det farliga och inse att det
är en brevlåda till exempel. Vår ras är en arbetande ras som ska ha
mod att arbeta i olika miljöer och situationer även detta mod kan ses
på ett mentaltest.
Avelsrekommendationen bör vara att föräldrarna ska ha genomgått
Mentalbeskrivning hund – MH eller Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund – BPH (om det är svenska hundar).
Desto fler hundar som genomgår test ju mer kan vi som ägare,
valpköpare och uppfödare se hur rasens mentalitet ser ut och vilken
väg den antas gå. Detta gäller även för de hundar som säljs som
familjehundar, dessa utsätts för många olika miljöer och situationer
varje dag. Familjehundar bör, precis som de som får arbeta i större
utsträckning, vara stabila och klara alla situationer utan att reagera
med stor rädsla.
Om alla föräldrardjur är mentaltestade är det även enklare att få
valpköpare att göra detsamma. Detta ger ett bra verktyg för
uppfödare att utvärdera kullens mentalitet, vilket kan vara bra för

kommande kullar. På detta sätt kan rasklubben och uppfödare
gemensamt behålla en sund och stabil mentalitet på rasen.
Jag föreslår att klubbens avelsrekommendation ändras till att de
hundar som ska gå i avel ska ha genomgått mentaltest av någon
form.
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Styrelsens svar på denna motion:
Vi i styrelsen bifaller denna motion
Fast vi kommer att sätta att vi tycker att de ska göra BHP istället för MH efter
som det kommer att spegla vår ras bättre än vad ett MH gör.
Men att de som redan har gjort MH inte kommer att behöva göra om det.
Fick även detta som en rekommendation från SKKs avelsråd

