FB-R-ansvarig
Gunilla Lefwerth

Gotland – Här övas på att klappa rätt.
Foto: Gittan Torndal

utbildningarna för året, redovisning av

FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)

– en verksamhet som efter en provperiod blir ordinarie
verksamhet i SSRK från 2017-01-01!
Verksamheten växer

för Funktionsbeskrivning Retriever) en

Antalet beskrivna hundar har ökat sta-

översyn och revidering av regelverk,

digt för varje år sedan starten 2014.

anvisningar, protokoll samt beskriv-

En FB-R tar ca 40 minuter. Det for-

ningsnyckeln. Alla dessa aktuella do-

dras inga förberedelser och som hund-

kument, jämte annat om FB-R, finns

ägare behövs inga förkunskaper. Hjälp

publicerade på ssrk.se.
Information om FB-R har un-

och instruktioner om hur varje mo-

der 2016 bl.a. skett i januari i Norge,

ment går till väga fås av en testledare.
Det handlar hela tiden om nya hun-

på FRK:s och GRK:s sektionsdag, på

dar eftersom FB-R är något som görs

SSRK:s funktionärsträff, på SSRK/Öst-

en gång i hundens liv. Beskrivningen

ras årsmöte samt på jakthundklubbar-

innehåller elva moment och syftar till

nas träff på Öster Malma.
I början av året skickades skrivelser

att kartlägga retrieverns ursprungliga

till alla SSRK:s avdelningar och rasklub-

jaktliga egenskaper.
Inför övergången till ordinarie

bar, bl.a. med uppdaterad information

verksamhet gjorde FB-RK (Kommittén

om kommitténs nya utseende och uppdrag, information om de planerade

Fördelning raser:
Ras
Golden retriever

Antal 2015

Antal 2016

Antal totalt

Procent

hjälpa till att rekrytera lämpliga personer att utbilda.
Sammanlagt har 79 olika personer
tjänstgjort vid FB-R under 2016. Många
har varit verksamma vid fler än ett beskrivningstillfälle. De flesta har varit
engagerade antingen som beskrivare,
testledare

eller

funktionär/kastare.

Några har dock tjänstgjort i flera roller.
Uppfödare

och

hanhundsägare

kan ta initiativ till att organisera en FBR, vilken då går via någon av arrangörerna, oftast FB-RK. Det är uppmuntrande att se att många uppfödare tar
denna möjlighet. Arrangörerna fördelar sig 2016 enligt följande:
Sex avdelningar har arrangerat
FB-R och beskrivit 133 hundar
Tre rasklubbar har via sina sektioner arrangerat FB-R och beskrivit 145
hundar
26 uppfödare har organiserat FB-R
via FB-RK och beskrivit sammanlagt 95
hundar.
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statistik samt med en uppmaning att

Målgruppen för FB-R är unga hundar och utfallet för 2016 visar, precis

För hundar beskrivna under 2016 ser
fördelningen ut enligt följande:
83,4% är födda 2015 eller 2014
13,4% är födda 2013 eller 2012
3,2% är födda 2011 eller tidigare

Cilla Hamfelt – utbildare och beskrivare i
Östergötland. Foto: Annelie Karlsson

Utbildning
Då intresset från hundägare att delta
på FB-R stadigt ökar är behovet av fler,
utbildade aktiva beskrivare, testledare

Gunilla Lefwerth, utbildare på Gotland, har något att säga till kursdeltagare.
Foto: Gittan Torndal

och funktionärer mycket stort.
FB-RK har under föregående år arrangerat flera centrala utbildningar,
bl.a. riktat gentemot de områden där
hittills inga möjligheter till lokala beskrivningar finns – Dalarna, Östergötland och Småland. Där finns inledningsvis nu sex nyutbildade testledare.
Under året examinerades även två
nya beskrivare.
Och tack vare våra aktiva beskrivare ute i landet, så blev tillskottet ett
femtontal nya Funktionärer/Kastare
(F/K).

Men vi behöver bli många
fler!

Långt föremål. Foto: Annelie Karlsson

I det sammanhanget kan nämnas bra
initiativ som under året har tagits av
SSRK/Östergötland och SSRK/Got-

hela arrangemanget, på plats kunna bi-

Östergötland, som samtidigt kunde

land, som själva kontaktade FB-RK för

stå med lärare/utbildare.

tjänstgöra och öva på sina roller.

att få till stånd en utbildning på hem-

I Östergötland kunde även sista

Vi hoppas på stort intresse och upp-

maplan. Genom att ordna lämplig

dagen avslutas med en officiellt, utlyst

manar flera avdelningar/rasklubbar

mark, teorilokal, mat/fika och se till

FB-R där utbildarna beskrev. På det sät-

ute i landet att kontakta FB-RK för att

att i utbildningssyfte ha tillräckligt med

tet kunde beskrivningen också utnytt-

om möjligt kunna få till en ”skräddar-

olika hundekipage så är det enklare

jas för de närboende, redan utbildade

sydd, egen” lokal utbildning.

för FB-RK att, istället för att ansvara för

testledarna och F/K från Småland samt

Gunilla Lefwerth och Cilla Hamfeldt
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