
Så gör valpar 
  
Inte bara OS startade den 28 juli 2012 om det var så att någon trodde det. Nej, samma 
helg gick även SBK:s första valpbeskrivarkurs av stapeln. Tio entusiastiska, vetgiriga och 
engagerade personer samlades på Södertälje BK för att under de kunniga lärarna, Ann 
Olsson och Ingalill Larsson, få lära sig allt om hur de skall kunna beskriva valpkullar i 
framtiden. 
 
Nu skall sägas att det inte är personer, som startar från noll när det gäller att läsa hund, 
för flera av dem är både mentaldomare, mentalbeskrivare och erfarna uppfödare. 
 
Jag besökte utbildningen under söndagen och frågade Lars Magnusson, en av deltagarna 
om han lärt sig något. ”Ja, men det har varit jobbigt” förklarade han. ”Vi har hållit på 
sedan fredag kväll och igår slutade vi först vid åttatiden på kvällen. MEN det har varit 
oerhört intressant och vi har lärt oss att beskriva som vi ska.”  
 
Därefter följde jag med Lars in i lektionssalen för att med egna ögon vara med om en 
beskrivning av en ca 8 veckor gammal vit herdehund. Alla skulle notera vad de såg och 
en av deltagarna, John Örvill, hade hand om själv beskrivningen under läraren, Ingalill 
Larssons, överinseende. Lite knepigt är det att både leka och hålla intresset igång hos 
valpen men trägen vinner. Samtidigt gäller det att kunna komma ihåg allt och fylla i 
protokollet.  Det är (precis som MH-protokollet) utformat i en intensitetsskala. Den här 
valpen är inte så otroligt intresserad av föremål utan mer förtjust i att umgås med John.  
Efteråt diskuterar deltagarna vad de har sett och trots att de överlag är rörande eniga 
vill de gärna diskutera de kryss de har satt och stämningen är intensiv – alla vill komma 
med sina synpunkter.  
 
Under utbildningen har eleverna sammanlagt beskrivit 15 hundar: en kull vita 
herdehundar, långhårscollie, beagles samt pinscher. Valpbeskrivningen är gjord för att 
passa samtliga hundraser och hemma hos valpbeskrivareleverna finns också många 
olika raser representerade.  Ingalill Larsson och Ann Olsson (lärarna på kursen) samt 
Lars Fält har arbetat fram valpbeskrivningen och haft en försöksperiod på två år. Nu 
skall ett stort antal kullar av olika raser beskrivas och utvärderas. Det är ett långsiktigt 
arbete med uppföljning genom bl.a. MH och MT. 
 

Hur går beskrivningen till? 
 
Ingalill Larsson berättar här närmare om beskrivningen: Uppfödaren bokar tid med en 
VB (Valpbeskrivare). Om det är många valpar måste man kanske dela upp beskrivningen 
på två dagar. 
Beskrivningen utförs i valparnas hemmiljö, i ett för valpen okänt utrymme, utan 
störande inslag av inredning eller ljud.  I nödfall kan beskrivningen utföras utomhus 
inom ett inhägnat område av ca 3x3 m. Valpbeskrivningen består av elva moment. De 
fyra första beskriver valpen i relation till VB. Därefter följer fem moment med olika 
föremål samt ytterligare två moment med hinder och underlag. Valpbeskrivning 
genomförs till två tredjedelar enskilt med VB och eventuellt en filmare. Fr.o.m. moment 



nio deltar uppfödaren genom att hjälpa till att hålla valpen och i moment tio och elva 
genom att locka på valpen. 
 
De beteenden som beskrivs är valpens nyfikenhet i olika situationer, kontakttagande 
med VB och nyfikenhet på VB och olika föremål, gripande och samarbete. Valpens 
ängslan och aggression i olika situationer beskrivs. Vad som också är av intresse är hur 
länge valpen leker, sysselsätter sig med olika föremål, vilken handlingsförmåga valpen 
har att ta sig förbi hinder och över underlag. 
 
 

 
/vilja att följa efter okänd person/  /kul trasa!/ 
 
 

 
/Wow, vilket smörgåsbord med lekisar/ /Den här både låter och rullar/ 
 
 

 
/Här gäller det att ta sig förbi grindar och underlag/ 



Beskrivningen avslutas med att VB skattar hur aktiv och ängslig/trygg valpen har varit 
under alla momenten och uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och hur den 
rankas i kullen. 
 
Uppfödaren fyller i ett formulär om hur valpens miljö och vardag ser ut. Några dagar 
efter beskrivningen får uppfödaren en enkät om hur hon/han upplevt valpbeskriv-
ningen och momenten. 
 
Uppfödaren får en kopia på protokollet samt en broschyr om valpbeskrivningen att ge 
till valpköparen. 
 
Protokoll samt uppfödarfrågorna skickas till Ann Olsson som vidarebefordrar 
uppgifterna till Lars Fält och SLU för bearbetning. 

Varför valpbeskrivning? 
 
Oavsett vad en del valpköpare kanske tror, så är inte valpar i en kull oskrivna blad. De är 
redan från början utpräglade individer. Den som naturligtvis känner valparna allra bäst 
är uppfödaren, som dagligen umgås med sina valpar, tar ut dem en och en samt hanterar 
dem, klipper klor mm. Om valparna bor i huset, kanske i närheten av köket, blir de vana 
vid skrammel av kastruller samt ljudet av dammsugaren och träffar alla människor som 
hälsar på. Trots detta kan en valpbeskrivning vara ett stöd för uppfödaren och valp-
köparen. Det kan även kanske kännas som en hjälp i den fortsatta hanteringen av valpen 
att se var förtjänsterna ligger och vad man kanske bör träna lite extra på. 
 
Helt klar är ju att vad som är ”bra mentalitet” för en pensionär respektive en IPO-
intresserad yngre man/kvinna är två helt olika saker. Lämplig individ för båda 
personerna kan dock finnas i samma kull.  Här är klart en valpbeskrivning till god hjälp. 
 
Hur går det för det mesta till när en valpköpare skall välja ut sin valp? Tja, ibland tar 
hon/han råd av uppfödaren men relativt ofta är det slumpen, eller hjärtat, som avgör. 
Någon vill ha en speciell färgkombination. En annan väljer den som är sötast för dagen. 
En tredje tar den som sätter sig i knät och pussar. Alla varianter finns. 
 
En god vän till mig bekände, att hon vid ett tillfälle besökte en rottweilerkennel, ”bara” 
för att titta på valparna, då hon absolut inte tänkt sig att köpa en rottweiler. ”Modig” som 
hon var satte hon sig i valphagen och en av valparna närmade sig beslutsamt.  Den 
svarte odågan satte sina vassa valptänder i hennes ankel, backade ut, varefter han 
flinade åt henne med hela kroppen.” Honom skall jag ha!”, utbrast hon och köpte valpen 
på stående fot. Huruvida han döptes till Ferdinand? Ja, det förtäljer inte historien.  
 

Framtiden? 
 
På frågan om framtiden berättade Ingalill Larsson att de planerar flera 
valpbeskrivarutbildningar för att möta det intresse som förhoppningsvis väckts hos 
uppfödare.  Under innevarande år kommer en utbildning att äga rum i Skåne och under 
nästa år, 2013, skall ytterligare tre utbildningar äga rum.  För att i möjligaste mån sprida 
tillgången på valpbeskrivare kommer en utbildning att äga rum i Norrland, en i 
Stockholmsområdet samt ytterligare en i Skåne.  



 
Kraven för att få bli valpbeskrivare är att deras rasklubbar och/eller distrikt 
rekommenderar aspiranterna som kunniga uppfödare, beskrivare eller mentaldomare 
till utbildningarna.  Rekommendationen skall vara formell. Det är betydelsefullt att 
aspiranterna har egen lång hunderfarenhet och genuint intresserade av att följa 
anvisningar och etiska regler. Viktigast av allt är dock att de skall vara kunniga i att 
hantera och läsa hund. 
 
Hur får man då som uppfödare tag i en valpbeskrivare? Jo, SBK´s kansli, distrikt och 
rasklubbar skall ha information om vilka som är examinerade och förhoppningsvis skall 
även FIDO vara en bra kunskapskälla. 
 
Vad kommer det att kosta en uppfödare att anlita en valpbeskrivare? Precis som övriga 
MH-beskrivare och MT-domare kommer ett arvode av 495 kronor att uttagas samt 
reseersättning enligt gällande taxa. Det är alltså ett överkomligt pris för denna service 
till uppfödare och valpköpare. 
 
Ingalill Larsson, Ann Olsson och vi övriga ser nu fram emot kommande utvärderingar av 
valptestet och Ingalill och Ann kommer att informera distrikt och rasklubbar 
fortlöpande på Ras-och Ruskonferenserna. 
 
Här nedan ses en bild av de nyblivna valpbeskrivarna med sina stolta lärare, Ann Olsson 
och Ingalill Larsson. 
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