Premiär för FB-R på Gotland
Text och foto: Gittan Torndal, FB-R ansvarig SSRK/Gotland

Havet och färjeförbindelser gör att SSRK/Gotland har svårt att
arrangera önskade aktiviteter för egna medlemmar då dessa
många gånger blir ekonomiskt kostsamma. På ön är därför
samarbetet över ras- och klubbtillhörighetsgränser ofta en
nödvändighet för att överhuvudtaget kunna få till olika arrangemang.
Den, sedan 2014, nya stambokförda

Avdelningen kontaktade även Stu-

verksamheten inom SSRK, FB-R (Funk-

diefrämjandet på ön och en studieplan

tionsbeskrivning Retriever) diskutera-

gjordes upp och kunde med deras eko-

des på styrelsemöte hos SSRK Gotland

nomiska stöd genomföras.

och sagt och gjort - 2016 blev starten

SSRK/FB-RK bidrog med att en ut-

till att komma igång med förberedelser

bildare, Gunilla Lefwerth kom ner en

för att så småningom kunna genomfö-

helg i juli. Studiefrämjandet stod för

ra en FB-R hos oss.

resekostnaderna samt lokal för teoridelen. Lokal och mark under praktikde-

Utbildningen inleddes på fredags-

(kommittén för FB-R) med önskemål

len fick vi låna av Fortifikationsverket.

kvällen med en omfattande teoridel

om hjälp för att komma igång med

Sex intresserade, ägare till 4 olika re-

där det informerades om bakgrunden

verksamheten, vilket innebar utbild-

trieverraser, hade dessförinnan till FB-

till FB-R och all kurslitteratur gicks ige-

ning steg 1, för Funktionär/Kastare, så

RK skickat in sina ansökningar om att

nom och diskuterades (de dokument

blev denna verklighet sommaren 2016.

få utbildning i FB-R.

som gäller för FB-R – Regler, anvisning-

Efter kontakt med SSRK/FB-RK
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Beskrivare Gunilla och testledare Lotta.

ar, domaretiska regler, policy för digitala medier m.m. som före utbildningen
skulle läsas in). En teoretisk genomgång gjordes också av hur man bygger
en bana, vad som står i anvisningarna
samt syftet med de olika momenten.
Dag två höll vi till utomhus på Tofta
Skjutfält där vi delades upp i två grupper, med uppgift att bygga varsin bana
enligt diskussionerna dagen innan.
Gunilla fick mycket motion, sprang
emellan grupperna hela tiden, inspekterade, ifrågasatte, gav råd och när alla
var klara fick grupperna både praktiskt
öva på rollen som F/K (Funktionär/
Kastare) men också granska/ge utlåtande om respektive banbygge enligt
anvisningarna höll måttet.
Stärkta av kunskap och förstås med
hjälp av utbildaren (FB-R beskrivare
sedan starten och även lärare i sitt yrkesverksamma liv) skulle vi nu alla sex
bygga den gemensamma banan som
efter inspektion och godkännande
skulle bli den som gällde när våra testhundar kom och vi kursdeltagare ”på
riktigt” skulle få tjänstgöra i rollen som
F/K. Då Gunilla ledde beskrivningen
genom att agera testledare (hundarna
beskrevs ju inte eftersom de var där i
övningssyfte) så blev allt så likt en verklig FB-R som bara möjligt.
Samtliga sex blev efter utbildningen
godkända som F/K, så nu gällde bara
att få till möjlighet för examination,
vilket innebar tjänstgöring i skarpt läge
vid en officiell FB-R. En av kursarna
kunde relativt snart efter utbildningen,
vid ett besök på fastlandet, få möjlighet
till detta, övriga fortsatte att öva för att
inte bli ”ringrostiga”.
En FB-R-träningsgrupp bildades
och med hjälp av Studiefrämjandet
höll gruppen igång och övade på sin
roll som F/K under hösten och vintern.

Så blev det då premiärdags
för FB-R på Gotland!!

Testledare Lotta instruerar ekipage före skick.
förd FB-R på ön, där alla retrieverraser
bjöds in att anmäla sig via annons på
ssrk.se, SSRK/Gotland webbsida, sociala medier samt gotlandspressen.
Studiefrämjandet stod även nu för
resekostnaden för de två ”fastlänningarna” (Gunilla och Lotta) eftersom
den påbörjade utbildningen nu skulle
slutföras - genom en examination för
de resterande fem personerna som utbildades till F/K.
Då militären åter har börjat ”inta”
ön kunde beskrivningen inte genom-

Passivitet.
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Eftersom så få retrievers kommer

Sammanlagt, under dagarna två,
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i olika moment beskrivs är bl.a. viljan
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kostnad som det innebär för oss.
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Avdelningen bjöd in en beskrivare (Gu-

Det var en klar fördel för oss att

skrivare för FB-R samt att genomföra

nilla Lefwerth) och en testledare (Lot-
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ta Wennersten) för att under en helg

FB-RK kunde bistå med utbildare som

studieförbund och SSRK/FB-RK! Det

i mars genomföra en officiell stambok-

kom ner till oss. Viktigt var också sam-

finns mer hjälp att få än man tror! n
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