Information om FB-R
(Funktionsbeskrivning Retriever)
Text: Gunilla Lefwerth och Cilla Hamfelt Foto: Madelene Svensson

Efter en treårig försöksperiod, 2014–2016, övergick FB-R 2017
till ordinarie verksamhet. Inför den ordinarie verksamheten reviderades regler, anvisningar, protokoll och beskrivningsnyckel. Därför uppmanades alla att i början av verksamhetsåret genomföra lokala uppdateringsträffar för att noggrant sätta sig
in i det reviderade regelverket.

Vi behöver draghjälp från rasklubbar och avdelningar för att hitta personer som kan utbildas inom FB-R.
Så återigen vill vi uppmana rasklubbar och avdelningar att bistå oss med
förslag på personer att utbilda. Vi vill
också poängtera att samarbete över
rasgränserna är viktigt. FB-R är till för
samtliga retrieverraser och är ett viktigt
kynologiskt verktyg.
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FB-RK (Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever)

Utbildning
Utbildning är en punkt som finns med

erbjuder FB-RK skräddarsydda, lokala

FB-RK består av sex ledamöter, varav en

på dagordningen vid varje möte. Det

utbildningar, som har visat sig enklare

ungdomsledamot. Vi har regelbundna

finns fortfarande vita fläckar på kartan

att genomföra på det sättet. En utbilda-

möten, cirka en gång i månaden och

där tillgång till FB-R på rimligt inte

re åker till ett geografiskt område där

försöker också ha ett årligt fysiskt möte,

finns. Frågor från medlemmar om att

man har samlat ihop fyra till sex per-

eftersom det är värdefullt att träffas

få göra en FB-R i dessa områden åter-

soner och genomför utbildning i steg

personligen. De övriga mötena sker via

kommer ofta, varför vi behöver rekryte-

1, det vill säga till funktionär/kastare

telefon.

ra personer som kan göra en insats för

(F/K).

För att genomföra utbildningarna

Förra året hade vi nio protokoll-

att etablera FB-R. Även i de områden

Därefter kan man i dessa områden

förda möten. Protokollen publiceras

som genomför beskrivningar nu, behö-

”importera” testledare och beskrivare

på ssrk.se där alla medlemmar kan ta

ver vi rekrytera för att avlasta personer

från närmsta håll för att genomföra

del av vad som avhandlas och planeras.

som är rätt hårt belastade.

stambokförda FB-R, vilket gör att de

som utbildats får vana och rutin i sin

bilda F/K till nya testledare. Det under-

Rasklubbarna har ansvar för avelsar-

roll och därefter snabbare kan gå vida-

lättar avsevärt då inte alla utbildningar

betet – får därför årligen statistik från

re i sin utbildning till testledare (TL).

behöver hållas centralt. Förra året exa-

FB-RK

minerades tre nya sådana utbildare av

När statistiken från föregående år är

TL för att avlasta FB-RK.

klar skickas den ut till alla rasklubbar.

Nyexaminerad beskrivare i Östergötland
Under 2017 fick Östergötland sin för-

Utbildning av beskrivare i Västra, Små-

sta beskrivare – ta vara på det. Ta kon-

land och Västerbotten under 2018

takt för att få till en FB-R! Uppgifter

Under detta år har beskrivarutbildning

på samtliga beskrivare samt testledare

påbörjats för testledare som aktiva i

finns på ssrk.se.

Västra, Småland och i Västerbotten.

Rasklubbar och avdelningar kan

Förhoppningsvis kommer därmed nå-

vara arrangör. Uppfödare och han-

gon vit fläck på kartan att kunna utra-

hundsägare kan organisera beskriv-

deras.

ningar via FB-RK.
Testledare (TL)
Fem nya testledare examinerades förra
året:
Västra Sverige – där många FB-R
äger rum fick påfyllning med två stycken TL.
Östergötland – fick tillskott med en
TL.
Östra – fick till sina många FB-R välbehövligt ytterligare en TL.
Mittsvenska – fick ytterligare en TL.

ning som inkluderar statistik från FB-R
för alla raser från 2014. Dessutom får
de en Excel-fil med resultatet för de
hundar i den egna rasen som beskrivits
under föregående år. Förhoppningen
är att rasklubbarna ska använda detta
material för att – tillsammans med resultat från jaktprov – genomföra en

FB-R – ett kompletterande
verktyg för avelsutvärdering

analys av den egna rasen när det gäller

Det är viktigt att FB-R ses som ett seri-

Med hjälp av FB-R ökar möjlighe-

öst verktyg för avelsutvärdering. För att

ten att en större del av populationen

uppnå detta krävs att arbetet med FB-R

prövas inom de specifika egenskaper

håller en hög och jämn kvalitet och att

som utmärker en apportör, även om de

beskrivningarna blir så likvärdiga som

inte tränats för jakt.

möjligt. En viktig del i detta är att genomförandet sker på samma sätt runt
om i landet.
För att kvalitetssäkra verksamheten
arrangeras kalibreringsträffar där den

Funktionärer/Kastare

senaste ägde rum i slutet av januari

Lokalt har ett tiotal funktionärer/kas-

2018. Samtliga aktiva beskrivare i lan-

tare utbildats, bland annat har Värm-

det deltog. Det blev en innehållsrik och

landsregionen via FRK:s sektion börjat

bra helg med många diskussioner och

utbilda.

med fokus på avstämning och samför-

Utlokaliserade utbildningar av nya test-

De får en pdf-fil med en sammanställ-

stånd.

ledare
Inledningsvis hölls alla utbildningar av
testledare centralt. Nu har flera beskrivare utbildats för att lokalt kunna fort-

den så viktiga funktionen.

Information om FB-R
Förutom att i varje nummer av Apportören informera om FB-R försöker
FB-RK finnas på plats på årsmöten och
träffar för att informera. FB-R fanns
förra året med på SSRK:s funktionärsträff och via ett inledande bildspel
blev det sedan många diskussioner och
grupparbeten kring hur vi går vidare.
I början av detta året har flera årsmöten fått besök och på rasklubbars
möten har vi informerat om det aktuella läget för rasen när det gäller starter
på jaktprov, kontra antalet registrerade
hundar. En siffra som för ett par raser
ligger på högst 4,5 procent. n

Har du bytt adress?
Om du saknar senaste numret av Apportören eller bytt adress:

Kontakta kansliet om detta!
info@ssrk.se eller 076-180 23 33
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Sammanställning av FB-R 2017
Text: Gunilla Lefwerth och Cilla Hamfelt Foto: Madelene Svensson

Raser och deltagande hundar

Officiella arrangörer har uppgått

Antal beskrivna hundar under 2017: 264 stycken
Under 2017 har 255 hundar genomfört hela beskrivningen, 9 har av-

till 16 stycken. Några av arrangörerna

brutit beskrivningen på förarens upp-

har haft hjälp av ett antal olika organi-

maning.

satörer för att administrera och genomföra beskrivningarna. SSRK:s avdel-

Fördelning raser
Ras

2014 2015

2016 2017

Totalt

Procent

Golden retriever

93

134

139

92

458

42,8 %

Nova scotia duck tolling retr.

30

25

46

15

116

10,8 %

Labrador retriever

28

27

80

55

190

17,8 %

Flatcoated retriever

9

64

86

92

251

23,5 %

Curly coated retriever

5

17

20

10

52

4,9 %

Chesapeake bay retriever

1

0

2

0

3

0,3 %

166

267

373

264

1070

100,0 %

Antal

Under åren 2014–2017 har 1 070
hundar beskrivits. Värt att notera är att

ningar har genomfört 17 beskrivningar
(113 hundar) och rasklubbarna har genomfört 13 beskrivningar (91 hundar).
Därutöver har 8 beskrivningar (60 hundar) gått via FB-RK. Det handlar i det
fallet om uppfödare/kennelbeskrivningar som organiserar en FB-R, men
FB-RK måste stå som arrangör.

manlagt 18 hundar avbrutit på begäran

Antal hundar per tillfälle

av föraren.

Vanligtvis beskrivs sju till åtta hundar

FB-R enbart görs en gång under hun-

Målgruppen för FB-R är unga hun-

per beskrivningstillfälle. FB-RK rekom-

dens liv, med undantag om föraren

dar och utfallet för 2017 visar – precis

menderar att planera för åtta hundar

avbryter, då ett ombeskrivningstillfälle

som utfallet för tidigare år – att det

även om gränsen är tio hundar/till-

medges. Under denna period har sam-

framförallt är unga hundar som deltar.

fälle. Det är ett rimligt antal, då det i
förväg är svårt att avgöra hur lång tid

Arrangörer och beskrivningstillfällen under 2017
Antal genomförda beskrivningar: 38 stycken

beskrivningstillfället och antalet får enbart i undantagsfall överstiga tio hun-

Tillfällen och antal hundar/arrangör

dar, till exempel då en uppfödare har
Summa Summa
tillfällen hundar

en kullbeskrivning och kullen översti-

Tillfällen

Hundar

8

60

SSRK/Västra

9

51

Den absolut vanligaste ammunitionen

SSRK/Södra

2

15

är 9 mm. Det beror på att många har

SSRK/Gotland

2

18

tillgång till en 9 mm startpistol och att

SSRK/Östra

1

8

den är enklare att hantera jämfört med

SSRK/Östergötland

1

10

SSRK/Västernorrland

2

11

GRK Medelpad/Hälsingland

3

20

ligare två där föraren har begärt att få

GRK Skåne/Blekinge

2

14

avstå skott.

GRK Dalarna/ S Gästrikland

1

8

GRK Stockholm/Gotland

1

7

CCRK

1

8

FRK Värmland

2

14

FRK Småland

2

13

FRK Östergötland

1

7

13

91

38

264

38

264

SSRK FB-RK

8

60

AVDELNINGAR

Summa

ger tio hundar.

Ammunition som används

en hagelbössa. De elva hundar som har
17

113

RASKLUBBAR

14

beskrivaren som avgör hur många hundar som kan tas emot vid det aktuella

Antal arrangörer: 16 stycken

Arrangör

varje hund och förare behöver. Det är

noteringen ”inget skott” är dels de nio
hundar som föraren avbrutit, dels ytter-

Viktigt att beskriva alla
retrieverraser
Samtliga åtta verksamma beskrivare under 2017 har beskrivit två eller fler raser
under året. Det är positivt jämfört med
tidigare år då vi tidigare hade några
beskrivare som enbart beskrev en ras.

Önskvärt är förstås att man beskriver

ras utan ska beskriva flera raser för att

fler än två raser under ett år, men det

minska risken för att beskrivningarna

kan påverkas av att man blir tillfrågad

börjar glida isär mellan raserna. Det

av uppfödare för kennelbeskrivningar

ligger på beskrivarnas ansvar att för-

och att man är verksam inom en region

söka sprida sitt engagemang så att man

där det inte ges öppna beskrivningar.

i möjligaste mån täcker in fler raser. n

Beskrivarna ska inte fokusera på en
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