Till samtliga rasklubbar inom SDHK

Maj 2017

SDHK har nu en egen BPH-kommitté, beteende personlighet hund. Funktionärer för kommittén är
Kerstin Malm sammankallande och Katja Uddman. Kerstin verkar för BPH hos Papillonringen och
Katja för Chinese Crested Club.
Kommitténs uppgift är att hålla kontakt med er klubbar angående BPH, arrangera BPH-dagar för
SDHK, information och svara på frågor kring BPH. Kommittén har en egen sida ”BPH” under fliken
”Avel” på SDHK:s hemsida.
Har ni BPH-funktionärer i er klubb är vi tacksamma om vi kan få kontakt med dem. Uppgifterna
mailas enklast till bph@sdhk.net.
Några nyheter ni kan dela med er:
-SDHK fortsätter att betala ut BPH-bidrag under 2017
SDHK vill öka intresset bland specialklubbens raser för att fler ska göra beskrivningen BPH. Därför
har SDHK beslutat att lämna bidrag till startavgiften för startande hundar, där ägaren är medlem i
rasklubb tillhörande SDHK. Bidraget utbetalas under 2017 tills 200 hundar i rasen är beskrivna.
Det är rasklubbarna som ansvarar för att söka detta bidrag hos SDHK till sina medlemmar. Detta
görs två gånger per år, den 1 juni och senast den 1 december. Bidraget skall sökas retroaktiv
under året och gäller endast BPH starter 2017. Blanketten ”Ansökan bidrag BPH” skall användas
och den hittar ni på sdhk.net under fliken ”Rasklubbstorget”. Ansökan skickas till bph@sdhk.net
och lista med registreringsnummer på startande hundar skall bifogas.
Bidraget som är på 200 kr betalas ut en gång per hund gäller både genomförd och avbruten BPH,
med eller utan skott och även importerade hundar.
Bidrag betalas ej ut i förskott av SDHK och hundens BPH skall finnas på SKK:s hunddata.
-SDHK arrangerar BPH-dag i Nykvarn 30 september, se bifogad inbjudan. Dela gärna inbjudan
på er hemsida och klubbtidning.
-Diplom från SKK för uppfödare som gillar BPH
Har du fött upp minst fem hundar som genomfört BPH? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom från Svenska Kennelklubben och det är kostnadsfritt.
Diplomet har tagits fram för att premiera de uppfödare som både deltar på BPH med de egna
hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar. För att tilldelas diplomet
krävs att du har ett registrerat kennelnamn och att mellan fem och tio hundar av samma hundras
från din uppfödning klarat genomförd BPH, med eller utan skott. Har du många hundar som
deltagit, kan du få flera diplom.
Ansök redan idag och få bevis på att du värdesätter att få veta mer om hundarnas beteende och
personlighet. Ansökan hittar du på SKK:s hemsida.
- Boka en hel BPH-dag, chans till att få rabatt från SKK
Ta tillfället att göra BPH-beskrivningen till lägre pris. När du samlar ett gäng valpköpare,
träningskompisar eller hundvänner för en BPH-dag med minst åtta anmälda hundar går det att
ansöka om bidrag med 300 kr/hund. Kampanjen startade 3 maj och gäller för de tjugo första
ansökningarna som beviljas bidrag. Bakom kampanjen står Kommittén för hundars mentalitet,
KHM, som är glada att kunna erbjuda såväl medlemmar som uppfödare och klubbar inom SKK:s
organisation möjligheten att genomföra BPH till reducerat pris.

Kampanjens regler: För att beviljas bidrag måste du som medlem, uppfödare eller representant
från en klubb själv anmäla och fylla en BPH-dag med minst åtta deltagande hundar.
En förutsättning är även att hela bidraget ska används för att finansiera en reducerad
avgift för deltagarna.
Gör så här för att ansöka:
1. Du som medlem, uppfödare eller representant från en klubb bokar en dag och tid för minst
åtta hundar hos en BPH-arrangör.
2. Mejla information om BPH-arrangör, plats och tidpunkt för inbokat BPH samt dina
kontaktuppgifter till khm@skk.se.
3. Du får därefter besked från KHM om subventionering via mejl. I mejlet informeras du även
om att betala anmälningssumman minus 300 kr/hund till arrangören, gärna så snart som
möjligt men senast inom en inom en vecka. Om beloppet inte betalas i tid kan din BPH-dag
inte subventioneras.
Vad händer sen?
Efter att ni genomfört er BPH-dag kommer arrangören begära bidraget om 300kr/hund direkt från
KHM. Innan det betalas ut till arragören kontrolleras att BPH-resultat finns från den angivna dagen.

Oss når ni enklast via mail bph@sdhk.net
Kerstin Malm mobil: 0730-429 721
Katja Uddman mobil: 0730-583 914

