FB-R

Funktionsbeskrivning Retriever

– en verksamhet som växer!
Text och foto: Gunilla Lefwerth och Cilla Hamfelt

FB-R sjösattes 2014 och etablerade beskrivarteam finns nu på
flera håll i landet. Verksamheten är inne på sitt tredje provår
och SSRK kommer i mitten av 2016 ansöka hos SKK om att få
övergå i ordinarie verksamhet.
En FB-R tar ca 40 minuter. För att delta

en intensitetsskala. En beskrivnings-

måste hunden ha fyllt 12 månader, det

nyckel – ”vad innebär kryssen i proto-

finns ingen övre åldersgräns. Den ska

kollet?” – finns publicerad på SSRKs

vara ID-märkt och vaccinerad. Ägare el-

webbsida. Resultatet stambokförs och

ler förare ska vara medlem i SSRK eller

blir tillgängligt via SKK/Avelsdata och

i en SSRK-ansluten rasklubb.

SKK/Hunddata.

Det fordras inga förberedelser och
som hundägare behövs inga förkunskaper. Hjälp och instruktioner om hur
varje moment går till väga fås av en testledare.
Beskrivningen innehåller elva moment och syftar till att kartlägga retrieverns ursprungliga jaktliga egenskaper.
Arbetsegenskaper som är viktiga att
bevara för framtiden. Beskrivaren ger
efter genomförd FB-R en kort muntlig
sammanfattning av hundens agerande.
Hundägaren får också ett protokoll där
beskrivningen dokumenterats utifrån
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Varför skall man låta beskriva
sin hund?
Våra retrieverraser tillhör landets mest
populära raser men det är alltför få
individer som prövas i officiella jaktprovsformer där egenskaperna för en
apporterande hund bedöms.
För att få en uppfattning om hur
dagsläget ser ut för start på jaktprov
kan nämnas att 2015 startade 1 270
hundar på B-prov. Man kan tänka sig
att hundar som är födda 2006–2014
tillhör gruppen som har åldern inne

för att komma till start 2015. Under
samma period uppgår siffran för alla
registrerade retrieverraser till 33 506
individer, vilket gör att förra året startade 3,9 procent av den populationen
på jaktprov.
En Funktionsbeskrivning Retriever
kan

komplettera

jaktprovsstarterna

och fungera som ett verktyg med vars
hjälp funktionaliteten hos såväl tänkta
avelsdjur som familje-, sällskaps- och
arbetshundar under ordnade och beprövade former beskrivs. Varje FB-Rbeskriven hund bidrar med en liten
del till ökad kännedom och förståelse
för rasernas egenskaper och funktion
och kan bli till god hjälp för såväl rasklubbar, hunduppfödare som enskilda
hundägare.

Förändrad organisation för
FB-R
Ansvaret för verksamheten FB-R har
inom SSRK tidigare legat på KFM,
kommittén för Funktion och Mentalitet. I september 2015 beslutade SSRK/
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Hs att den kommittén skulle upplösas

Lite statistik

rige. Hur och varför vi i Sverige kom

och ersättas med en ny kommitté som

Intresset för att delta ökar. 2015 blev

igång, hur utbildning av funktionärer,

enbart har fokus på FB-R.

267 retrievers beskrivna och många fler

testledare och beskrivare bedrivits,

hade kunnat beskrivas om det i landet

hur det i praktiken fungerat osv. SSRK

hade funnits fler tillgängliga beskrivar-

kommer, via en ledamot i kommittén,

team inom rimligt avstånd.

representeras.

Den nya kommittén (FB-RK):
Gunilla Lefwerth, Norrtälje
Cilla Hamfelt, Almunge
Hanna Pettersson, Uppsala
Robert Bohman, Vännäs
Lotta Wennersten, Vallentuna
Carin Mortensen, Sandared
Per Christoffersson, Lycke
Den nya kommittén har sedan
september

haft

sju

protokollförda

Målgruppen för FB-R är unga hundar och utfallet för 2015 visar, precis

FB-R i framtiden

som utfallet för 2014, att det framför

FB-R är fortfarande i en inledningsfas

allt är unga hundar som deltar. För

och därför finns ett stort utbildnings-

hundar beskrivna under 2015 ser för-

behov av nya funktionärer/kastare,

delningen ut enligt följande:

testledare samt beskrivare.

87,6 % är födda 2014 eller 2013

FB-RK (kommittén för Funktions-

möten, vilka alla efterhand publiceras

9 % är födda 2012 eller 2011

beskrivning Retriever) hoppas att vi

på SSRKs webbsida. Det är viktigt att

3,4 % är födda 2010 eller tidigare

gemensamt med rasklubbar och avdel-

medlemmarna får ta del av det arbete

Se tabell ovan för rasfördelning.

ningar kan rekrytera lämpliga personer att utbilda sig till de olika rollerna i

som görs och vad som planeras. Vi vill

ett beskrivarteam. Det är viktigt att be-

välkänt begrepp inom retrievervärl-

Det finns intresse för FB-R
även utanför landet

den.

Kommittén behöver säkerställa

Norsk Retrieverklubb har bjudit in

digt sätt som möjligt, vilket kräver väl-

kvalitén så att FB-R ses som ett seriöst

SSRK att komma till ett kontaktmöte i

utbildade, kompetenta funktionärer,

verktyg för avelsutvärdering och även

januari då avdelningar, rasklubbar och

testledare och beskrivare. Det är också

fortsättningsvis får ett positivt motta-

avelsråd träffas. Man är intresserad av

viktigt att rätt balans mellan kvalitet

gande av rasklubbar, uppfödare och

att införa något liknande som FB-R och

och kvantitet upprätthålls. Vi får inte

hundägare. Därför skickas nu också

vill få information om de erfarenheter

låta kvantitet gå före kvalitet! n

kontinuerligt information till beskri-

som gjorts under provperioden i Sve-

att FB-R skall synliggöras och bli ett

skrivningen av hundar sker på så likvär-

varteamen. Dessutom skickas aktuell/
uppdaterad information till SSRK/avdelningar och rasklubbar tillsammans
med önskemål om att de på sina webbsidor synliggör och marknadsför FB-R.
Inför ansökan hos SKK om ordinarie
verksamhet krävs en utvärdering av
provperioden. Vi kommer att göra en
översyn av momenten, både genomförandet, turordningen och utfallet per
moment. Många dokument kommer
att behöva revideras.
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