
DKK’s mentalbeskrivere 

Hvordan bliver mentalbeskriverne uddannet? 

Der bliver jævnligt uddannet nye mentalbeskrivere. Uddannelsen er blevet ændret i forhold til hvad den 

tidligere var, så man nu skal gennem tre forskellige uddannelsesforløb før man ender ud som færdig 

mentalbeskriver. Uddannelsen er delt op i tre moduler som er følgende: Figurant-, Testleder- og Beskriver-

uddannelse.  

Det er en del af vores kvalitetssikring at vi nu uddanner på denne måde. Hele uddannelsen som 

mentalbeskriver, tager som minimum 3 ½ år. Denne uddannelsesform vil klæde beskriveren rigtig godt på 

da hele uddannelsen bliver meget grundigere.  

Der gøres opmærksom på at man ikke får løn når man er ude at mentalbeskrive. Det er frivilligt gratis 

arbejde. Man får dog skattefri kørselsgodtgørelse efter statens høje takst.  

Et kommende kursus på Figurantuddannelsen, er planlagt i februar-april 2023. Uddannelsen foregår over 2 

weekender + en praktisk eksamen på en officiel beskrivelse.  

 

Kunne du tænke dig at være en del af teamet der mentalbeskriver hunde? 

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af denne spændende opgave så meld dig til et Infomøde omkring 

den nye uddannelse som foregår både på Vilhelmsborg og i DKK. Alle er velkommen. 

For at blive optaget på det kommende figurantkursus er der følgende krav for optagelse: 

-Være medlem af DKK. 

-Have hundeerfaring og kunne lide hunde af enhver slags og være fortrolig med både store og små hunde. 

-Have set en hel mentalbeskrivelse eller selv deltaget på en. 

-Være fysisk sund, aktiv og mobil. Skal bl.a. kunne sidde på hug og komme op uden problemer. 

-Basiskursus vil være en fordel. 

-Indstilling fra specialklub, DKK-kreds, DCH eller PH. 

Opfylder du disse krav kan du sende en skriftlig ansøgning til Pipa@dkk.dk med relevante oplysninger om 

dig selv og om din erfaring med hunde.  

Der starter nye hold op i start 2023. Datoer og sted bliver slået op på DKK’s hjemmeside, www.dkk.dk, og 

Facebook.  

 

Der bliver afholdt gratis infomøder både på Sjælland og i Jylland samme dag.  

 

Tirsdag d. 15. november 2022 

 

Sted: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød 

 

Mødetid: 19.00 – ca. 21.00 

Kurset er med kaffe og kage. 

 

Underviser: Mentalbeskriverudvalget 

 

Tirsdag d. 15. november 2022 

Sted: Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet 

 

Mødetid: 19.00 – ca. 21.00 

Kurset er med kaffe og kage. 

 

Underviser: Mentalbeskriverudvalget 

 

Tilmelding til Pia Paulsen, mail: pipa@dkk.dk 
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