
Invitation til mentalbeskrivelsedag for Stabyhouns 
 
Dansk stabyhoun klub, vil gerne invitere dig og din stabyhoun til  
en dag i mentalbeskrivelsens tegn.  
På denne dag kan både du og vi blive meget klogere på din hunds  
medfødte mentale egenskaber og kapacitet – hvor vildt er det lige!  
 
Dato: 7. maj 2023 
Sted: DKK, Kreds 6, Røddikevej 60, 8472 Sporup  
Mødetid: kl. 8:00 - 18:00  
Antal deltagere: 10 hunde med hundeførerer 
Tilmeldingsfrist: senest 23.april.2023 
 
Tilmelding: kommunikation@stabyhoun.dk  
 
 
Der er IKKE nogen specielle forudsætninger eller færdigheder, der skal være opfyldt for at deltage, men siden DKK kun 
medregner hunde i alderen 10-24 mdr. i racens profil, vil hunde der, d. 7. maj 2023, opfylder dette kriterie have 
førsteprioritet.  
Tilmeldte hunde, der er over 24 måneder, d. 7. maj 2023, vil blive optaget på en venteliste og vil få besked, om der er en 
ledig plads senest d. 23.april.2023. 
 
Ved tilmelding oplyses: 
- Ejers navn 
- Adresse 
- E-mail og mobilnummer 
- Om man er medlem af DASK og evt. medlemsnummer (mobilnummer på det registrerede medlem). 
- Hundens stambogsnavn og stambogsnummer 
- Alder i mdr d. 7. maj 2023. 
 
Pris: 
Medlemmer af DASK: 350,- kr. 
Ikke medlemmer af DASK:  650,- kr.  
Andre racer:  700,- kr.  
Medlemmer af DASK går forud for ikke-medlemmer 
 
Formålet med en mentaltest er at få afdækket hundens umiddelbare reaktioner på forskellige påvirkninger. Hunden bliver 
testet på en række oplevelser, som den ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den 
adfærd hunden spontant reagerer med, vil af den grund overvejende være betinget af medfødte anlæg - og kun i mindre 
grad af tillært erfaring.  
DASK anbefaler, at du stiller din Stabyhoun, når du føler, at den er moden til at blive mentalbeskrevet. Det er dog kun 
resultater for hunde i alderen 10 -24 mdr., der indgår i Dansk Kennel Klubs opgørelse over racens profil. For Dansk 
Stabyhoun Klub er alle resultater brugbare, især hvis din hund skal indgå i avl. 
Du kan se meget mere om en mentalbeskrivelser på 
 
https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/pr%C3%B8ver/mentalbeskrivelse#hvad 
 
Beskrivelsen varer for hver hund knapt 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen vil testlederen gennemgå hundens 
reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål. 
Som ejer skal du afsætte det meste af dagen, da du er statist under de øvrige hundes beskrivelse. Imens er din hund i 
bilen, eller bliver hentet af en ægtefælle. Der er kun én hund på banen ad gangen. 
 
Racerepræsentant fra DASK er Dorthe Selling Jespersen. 
 
Vi forventer en spændende, lærerig og hyggelig dag sammen og håber selvfølgelig på stor opbakning. 


