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Checkliste til specialklubber vedr. mentalbeskrivelse 
 
 

  Kontakt 4 DKK-autoriserede mentalbeskrivere eller 3 mentalbeskrivere og 1 godkendt figu-
rant (heraf skal en være teamleder). 
OBS ! Sørg for at alle i teamet har fået et kontakt telefonnummer, således at de 
kan komme i kontakt med den ansvarlige arrangør i tilfælde af sygdom på  
dagen. Det er arrangørens opgave at informere teamleder, hvis en af de øvrige 
beskrivere melder sig syg på dagen. 

 
   Find egnet testområde (spørg evt. teamleder/beskrivere).  

       Hvis et område skal godkendes skal teamlederen afregnes med statens højest gældende        
       km-godtgørelse.  
 

  Området skal godkendes af teamlederen, før det annonceres. 
 

  Bestil banen i god tid hos en af de personer, der opbevarer banen (navn og tlf.nr. fremgår 
af listen over beskriverne). Der er 5 baner fordelt således: 2 i Jylland, 1 på Fyn og 2 på 
Sjælland. 

 
  I god tid skriftligt ansøge DKK, att. Pia Paulsen, om tilladelse til afholdelse af mentalbeskri-

velse med oplysning om tid, sted, teamleder og beskrivere/figurant, samt hvor ba-
nen lånes. (via mail: pipa@dkk.dk) 

 
  Afhentning af banen. 

 
  Husk tilmelding af hunde (aftal antal med teamleder, da det kan variere med årstiden).  

 OBS ! Der må max. deltage 10 hunde pr. dag! 
 

  Udførlig kørselsvejledning til testområdet. 
 

 Mad og drikkevarer (morgenmad + frokost samt kaffe/te) til mentalbeskriverteamet (+ evt. 
andre). 

 
  Transportudgifter til mentalbeskriverteamet: Beskrivere og figurant skal afregnes efter sta-

tens høje takst.  
 

  Udfyld ”Hundeliste” med tilmeldte hunde INKL. hundenes ID-nummer. Listen afleveres  
 til teamleder. Hundenes navn skal være det fulde stambogsnavn. Ikke kaldenavn. 
 
Udfyld øverst ”hovedet” på 2 testskemaer til hver hund som teamlederen skal have på dagen. 
Udfyldes før de udprintes så teksten er letlæselig. Alle rubrikker skal  udfyldes. (Se evt vedlagt 
kopi). 
 

  Efter beskrivelse returneres banen hurtigst muligt. 
 

  De udfyldte skemaer indsendes til DKK til registrering sammen med betalingen. Bemærk: 
Alle beskrivelser registreres, men kun resultater fra hunde i alderen 10-24 mdr. tæller med i 
statistikken 


