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Information om FB-R

(Funktionsbeskrivning Retriever)
Den stambokförda verksamheten FB-R (Funktionsbeskrivning
Retriever) har pågått sedan 2014 och övergick 2017 i ordinarie
verksamhet. Varje år beskrivs flera hundra hundar.
Information samt statistik om denna
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1 254 retrievers startade på B-prov
2018 (avser antal individer, inte antal

Retrieverns specifika egenskaper

starter).

Genetikern Per Erik Sundgren påpeka-

torde finnas/komma ur gruppen som

de alltid att det är en vanlig missuppfattning att egenskaper är stabila över tid,
oberoende om vi bedriver avel på dem
eller inte. Men så är inte fallet utan egenskaperna behöver kontrolleras, prövas,
bevaras, förstärkas och förbättras.

Hundar som kunde starta 2018
föddes 2011–2017. Det sistnämnda året
tas med, eftersom hund får starta vid
9 månaders ålder (om hunden föds tidigt under året kan den komma i fråga
för start).

Räkneexemplet visar följande:
Registrerade 2011–2017 = 38 414
retriever
Startade på prov 2018 = 1 254 retrievers
Andelen startande retrievers på
jaktprov = 3,3 %
Tollarna har en egen provform och
där startar fler individer än på B-prov.
Även tollarnas egen provform visar på
liknande procenttal.

Funktionsbeskrivning Retriever som avelsverktyg
Med tanke på räkneexemplet ovan torde då i stället FB-R utgöra ett mycket
attraktivt avelsverktyg för uppfödare.
Det gäller särskilt om man låter beskriva flera avkommer ur en kull så kan
en röd tråd i avelsarbetet lättare följas
upp. FB-R är även intressant för en enskild hundägare.
FB-R är också den enda verksamhet
där hunden inte behöver vara jakttränad för sitt ändamål. Retrieverns specifika funktion/egenskaper beskrivs i
elva olika moment.

Uppmaning till uppfödare
SSRK/FB-RK uppmanar och uppmuntrar uppfödare att använda FB-R som ett
kompletterande avelsverktyg. Om man
inte vill eller hinner satsa på att träna
och starta på jaktprov, så blir beskrivningen rent av det enda avelsverktyget
för funktion.

Utvärdering – rasklubbarnas
ansvar
Antal startande hundar start på jaktprov – B-prov Retriever.

Några rasklubbar har nu – även om
antalet hundar ännu inte hunnit bli så
många på dessa fyra år – själva börjat
göra sammanställningar av de hittills
beskrivna hundarna. Det kan vara bra
att utbyta erfarenheter mellan rasklubbarna genom att göra spindeldiagram
eller sammanställa med text eller göra
analysen på något annat sätt. SSRK:s
funktionärsträff i vår kan vara ett ypperligt tillfälle att diskutera sådant.

Antal registrerade retrievers.
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Utbildning FB-R 2018
Ny examinerad beskrivare i Östra – välbehövligt, där många FB-R sker.

Testledare
Småland har fått ytterligare en testledare. Förhoppningsvis får de beskrivare
under 2019 då två personer är under
utbildning. Hittills har beskrivare vid
behov lånats in.
Gotland har fått tre utbildade testledare, vilket gör att de nu bara behöver låna in beskrivare när FB-R är aktuellt.

Funktionärer/Kastare
Foto: Tommy Höggren

Lokalt har ett tiotal funktionärer/kas-

Vem kan vara arrangör av en
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data (rasdata.nu). Resultaten där gör
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för rasklubbarna och överskådligheten
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ökar, vilket gör det enklare för alla.
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FB-RK (kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever)

kommer överens om det – kan delege-

Antalet protokollförda möten har upp-

ra viss del av ansvaret till uppfödaren.

gått till elva stycken under 2018. Proto-

De kan exempelvis hjälpa till med att

kollen publiceras på ssrk.se.

lig som organisatör. Det kan innebära

ta emot anmälningar, göra en startlista
eller mejla ut pm, vilket ibland kan vara
lämpligt om uppfödaren i första hand
önskar en kennelbeskrivning.
Men avdelningen och/eller rasklubben har hela det ekonomiska ansvaret och kan inte frånta sig det.
Om någon avdelning eller rasklubb
ännu inte haft någon arrangerad FB-R
och det kommer en önskan från en
uppfödare om att ha en FB-R kan det
vara bra att vara förberedd och i förväg
ta reda på var närmaste beskrivare finns.
Beskrivaren har också kännedom om
vilka som kan ingå i beskrivarteamet.
Vi uppmanar att avdelningar och
rasklubbar tar initiativ till och arrangerar FB-R. På ssrk.se finns hela tiden
en uppdaterad lista på beskrivare samt
testledare.

Resultat från FB-R på Rasdata
Mycket glädjande är att resultaten från
FB-R även kommer att finnas på Ras-

Kvalitetssäkring
Eftersom beskrivningarna ska vara så
likvärdiga som möjligt måste FB-R hålla
en hög och jämn kvalitet.
FB-RK har beslutat att kalibrering
för beskrivarna nu ska ske vartannat år,
där den senaste var i januari 2018. Det
är viktigt att träffas för att diskutera momenten, hur intensitetsskalan används
och att också kunna studera hundar så
beskrivningen sker på samma sätt runt
om i landet.

Nyhetsbrev till beskrivare
och testledare
Det år när det inte är ett fysiskt kalibreringsmöte ersätts det av kontinuerligt
utskickade nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbreven är att de ska förmedla nödvändig och viktig information. Under
2018 har FB-RK, förutom kalibreringshelgen i januari, skickat ut tre nyhetsbrev.

tare utbildats. Påfyllning har bland annat skett i Västra, Småland, Mittsvenska
och Västerbotten.

MEN - Mer utbildning är
nödvändig
Ännu fler behöver utbildas, särskilt för
att täcka upp områden som inte har
beskrivarteam inom rimligt avstånd. Vi
vet att valpköpare är beredda att åka
långt när en uppfödare via en avdelning/rasklubb får hjälp att arrangera
en FB-R.
SSRK/FB-RK står till förfogande,
hör av er! Vi hjälper gärna till för att
ni ska komma igång med FBR-verksamheten ute i avdelningar och rasklubbar.
Men det behövs draghjälp för att rekrytera lämpliga personer att börja utbilda, då det är ni inom den egna regionen som har den personkännedomen.

Utbildningsgång
Samtliga beskrivare har befogenhet
att utbilda funktionärer/kastare, steg
1. Några har befogenhet att utbilda
testledare, steg 2, men examination av
beskrivare förbehålls ännu några få utbildare.
Samtliga tre utbildningsplaner är
fastställda av SSRK/HS och finns publicerade på ssrk.se.

Information om FB-R på ssrk.se
På ssrk.se finns mycket information om
FB-R. Där annonseras också efterhand
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alla inkommande, anmälda FB-R. I vänstermarginalen finns många rubriker
för att hitta regelverk, anvisningar och
olika blanketter för att exempelvis anmäla till kommande FB-R eller för att
ansöka om utbildningar med mera.

Uppfödardiplom
FB-RK har tagit fram ett diplom som
en uppfödare som fått fem eller fler avkommor beskrivna kan ansöka om att
få. Information om hur ansökan går till
finns på ssrk.se under FB-R.

Rosett för genomförd FB-R
Efterfrågan från både arrangör
samt deltagare om att på plats kunna
köpa en rosett har funnits i flera år. Nu
är rosetten framtagen och på ssrk.se
finns uppgift om leverantören där arrangörer kan beställa rosetter. n
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