Till Uppfödare av Tysk Schäferhund

Brev från Svenska Schäferhundklubbens mentalkommitté gällande MH & MT
Svenska Schäferhundklubben vill skapa och upprätthålla en kontakt med alla
schäferuppfödare runt om i landet för att kunna samordna och hjälpa till med
beskrivartillfällen, och även kunna anordna MH-beskrivning i närheten av er kennel. Vi i
schäferhundklubben anser att vi måste få fler beskrivningar på schäfer så vi kan fortsätta
utveckla den mentala förbättringen hos våra hundar. Vi jobbar hårt för att kunna få ut
information till alla som är intresserade av schäfer, och det är också oerhört viktigt att du
som uppfödare hjälper till att förstärka schäferns goda rykte och skapa förtroende för alla
som vill köpa schäfer. Dessutom är MH-beskrivning ett mycket stort hjälpmedel för dig som
uppfödare i ditt avelsarbete.
Vi vet att det är många uppfödare som inte är medlemmar i Svenska Schäferhundklubben
vilket vi beklagar, ju fler av uppfödarna som är medlemmar desto starkare blir vi tillsammans
i vårt avelsarbete! Men oavsett om du som läser detta är medlem eller ej, så kommer alla få
hjälp av schäferhundklubben när det gäller MH.
Vi planerar också för att kunna utöka ett antal fasta beskrivningsbanor runt om i landet, om
ni har någon idé om bra platser där vi kan bygga MH-banor och utbilda funktionärer – hör av
er till mentalkommittén så kommer vi hjälpa till både praktiskt och ekonomiskt!
När det gäller MT så kommer vi inom schäferhundklubben satsa på MT 2017, vi anser att den
korningen är mycket bättre för schäfern och innehåller mycket av bitarna från den gamla
korningen. Tyvärr så accepterar inte Svenska Kennelklubben denna korning, vilket innebär
att de inte för in MT 2017 som en merit i stamboken, men däremot har SBK godkänt MT
2017.
Vi tycker inte att det är en merit där man kan få titeln korad med HD/ED fel, en schäfer kan
alltså få titeln korad av kennelklubben men enligt deras regler inte användas i aveln. Därför
har vi i Svenska Schäferhundklubben infört att om man på MT 2017 klarar mentaldelen,
godkänd exteriörbeskrivning samt har godkänd HD godkänd ED så får man titeln korad av
schäferhundklubben. Detta kommer sedan att finnas på vår hemsida samt dessutom får man
ett korningsdiplom. Det är väldigt viktigt att många deltar i denna korning så vi tillsammans

kan använda underlaget för att utveckla vårt avelsarbete för schäfern. Här behöver vi också
bygga fler MT-banor och utbilda funktionärer runt om i landet.
Vi inom Svenska Schäferhundklubben har mycket att göra för att kunna genomföra
aktiviteter inom mentaldelen, men vi anser att det är väldigt viktigt att vi i
schäferhundklubben arbetar för oss själva, med fokus på vår egen ras och dess behov och
förutsättningar, och bygger upp en egen organisation.
Vi vädjar till alla er uppfödare, medlem eller ej, ställ upp och gör Svenska
Schäferhundklubben stark!
Välkommen att höra av dig om du har funderingar.
På återseende!
Mentalkommittén Svenska Schäferhundklubben

För att komma i kontakt med oss maila till
info@schaferhundklubben.se
läs mer på www.schaferhundklubben.se
Vill du bli medlem - https://schaferhundklubben.com/medlemskap/

