Intresset hos uppfödare ökar för

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R
Text: Marie Ahlqvist

En tidig solig junimorgon åkte jag ut till Vikbolandet i Östergötland för att prata med uppfödare och funktionärer när
Flatcoated Retrieverklubben i Östergötland genomförde en
funktionsbeskrivning för retriever. Många av våra medlemmar
inom organisationen har under flera år följt utvecklingen av
FB-R och intresset börjar ta fart hos uppfödare för att beskrivna sina valpkullar. Vid detta tillfälle var det retrieverraserna
labrador, golden och flat som beskrevs.
Men varför skall uppfödare intressera

Moment 4. Passivitet

sig för FB-R? Den frågan ställde jag

Under två minuter får hund och förare

mig själv innan jag åkte och även till

stå helt passiva. Här är syftet är att be-

de uppfödare som var med vid detta

skriva hundens reaktioner i en situa-

tillfälle. Retrievern är en jakthund och

tion där förväntad aktivitet uteblir.

det är i dag få som kommer till start på

En fågel kastas fullt synligt för hunden
cirka 15 meter bort. Hur reagerar den?
Vill den bära eller nosar den bara?

Moment 10. Passivitet
Momentet 4 och 10 är lika där hunden
och förare under två minuter får stå
helt passiva igen. Syftet är att beskriva
hundens reaktioner i en situation där
förväntad aktivitet uteblir.

Moment 11. Skott
Två skott skjuts cirka 20 meter från ekipaget. Syftet är att dokumentera eventuella rektioner vid skott.
Beskrivaren antecknar i ett protokoll det beskrivaren ser under de olika

prov och då är funktionsbeskrivningen

Moment 5. Rörligt föremål

ett viktigt komplement för uppfödare

En dummy dras snabbt iväg från hun-

för att behålla rasens egenskaper. Vi-

den. Syftet är att beskriva hundens re-

dare blir beskrivningen mer intressant

aktion på ett föremål som oväntat sätts

när den stambokförs på SKK Hunddata

i rörelse, precis då hunden kommer

där uppfödaren enklare kan följa sin

fram för att undersöka eller gripa det.

hundsägare vill samla valpar ur en eller

Moment 6. Passivitet och
Retning

ligt tillfälle att samtidigt anordna en be-

I ett område på 60 x 50 meter ser hun-

vara organisatör via ”Kommittén för

den en dummy kastas sex gånger. Vad

Funktionsbeskrivning Retriever” och

hunden inte vet är att den varje gång

på så sätt få till en beskrivning.

uppfödning – men även ta del av andra uppfödares beskrivningar – för att
säkerställa att rasen behåller sina egenskaper.
Hur går då beskrivningen till kanske du undrar? Egenskaperna belyses i

momenten och föraren får ta del av
den intressanta beskrivningen när alla
moment är avslutade.
Om du som uppfödare eller hanflera kullar för en träff är det ett ypperskrivning. Du som uppfödare kan själv

elva olika moment

plockas upp. Under två minuter be-

Kontakta en beskrivare och diskute-

skrivs hundens reaktion på förväntad

ra bästa förutsättningarna för genom-

Moment 1. Dummy

aktivitet.

förande av FB-R för dig som uppföda-

En dummy kastas av en funktionär. Syftet
är att beskriva hundens vilja att springa
efter, gripa och bära en dummy samt
hundens lust att bära mot sin förare.

Moment 2. Stort föremål
Här beskrivs hundens hantering av en
stor tung dummy.

re. Kontaktinformation till beskrivarna

Moment 7. Sök

och information om kommande be-

Här beskrivs hundens engagemang och

skrivningar hittar du på www.ssrk.se.

effektivitet när den utforskar vad som

Naturligvis kan övriga retrieverä-

hänt i området. Syftet är att se hur ut-

gare anmäla sin hund till FB-R och

hålligt och självständigt hunden arbetar.

du kan anmäla dig till de öppna FB-R

Moment 8. Lådan
En dummy, efter att den kastats, stängs

Moment 3. Långt föremål

in i en låda som täcks med granris,

Syftet är att beskriva hur hunden han-

lövsly eller dylikt. Hur löser hunden

terar ett långt, otympligt och sladdrigt

det? Här beskrivs hundens förmåga

föremål.

att självständigt finna en lösning på ett
problem.
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Moment 9. Viltintresse

som arrangeras av rasklubbar och avdelningar. Informationen hittar du på
SSRKs hemsida. n

Kennel Viltvårdarns tredje FB-R
(Funktionsbeskrivning Retriever)
Text och foto: Monica Thoresson

Jag har sedan inledningen 2014 följt FB-R med intresse. Även
innan verksamheten kom igång – under utbildningen av de
olika funktionärer som behövs för en beskrivning – hade jag
möjlighet i studiesyfte att kunna vara behjälplig med uppfödningar i lämplig ålder.
Förutom att jag har många i varje kull
som startar på jaktprov, så tycker jag det
är värdefullt och intressant att se hur

Hon är också beskrivare, även utbilda-

mina uppfödningar tar sig an uppgif-

re och kunde vid detta tillfälle utnyttja

terna i de olika momenten i FB-R. Sär-

att examinera en ny testledare.

skilt när de är unga och inte alltför på-

Jag uppmanar verkligen andra upp-

verkade av träning, men de måste dock

födare att använda FB-R. Förutom att

ha fyllt ett år. Här gör de ju samma sak

valpköparna tycker att det är en trevlig

under lika förhållanden, eftersom be-

dag då de kanske får uppleva sina hun-

skrivningen är standardiserad och ge-

dar på ett lite nytt/annorlunda sätt,

nomförs på samma sätt överallt.

så får jag som uppfödare på en och

Min senaste Funktionsbeskrivning

samma dag oftast se en röd tråd i varje

var den 7 juli för min yngsta kull, födda

kull, vilket gör beskrivningen till ett bra

2016. Jag lyckades få den arrangerad i

Beskrivare var Marie Karlsson, as-

kompletterande avelsverktyg. Min öns-

samband med egna träningsdagar för

sisterad av Anne Edblad som var funk-

kan är att det snart även går att få ett

kennelns uppfödningar, suveränt med

tionär/kastare. Testledare var Gunilla

spindeldiagram, då det är intressant att

tre dagar i rad.

Lefwerth, ansvarig i SSRK för FB-R.

kunna jämföra på ett bra sätt på hela
kullen. n
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FB-R-ansvarig
Gunilla Lefwerth

Samarbete över rasgränserna
Viktigt är också att det lokalt blir samarbete över rasgränserna precis som
vid andra arrangemang, exempelvis
på jaktproven.

Där är man funktio-

när, roddare, sökutläggare, provledare,
kommissarie och domare och oavsett
ras ser man till att verksamheten fungerar. Detsamma gäller förstås för FB-R.
Givetvis blir det också enklare om fler
delar på arbetet, så det inte enbart ankommer på ett fåtal.

Uppmaning till uppfödare
och Rasklubbar
Fjärde året

erbjuda beskrivningar. Det innebär att

Nu är det fjärde året som den stambok-

uppfödare, samtliga rasklubbar och av-

förda verksamheten pågår. Intresset

delningen nu kan ordna eller arrang-

att delta med sin hund ökar. Det finns

era beskrivningar, så kontakta någon av

dock fortfarande geografiska områden

dessa.

i landet där det är svårare att genom-

Även Småland har nu både utbil-

föra beskrivningar för att det inte finns

dade testledare samt funktionärer/kas-

utbildade funktionärer där.

tare. Genom att importera beskrivare

Men uppfödare – räds inte att ta

från Västra, som geografiskt ligger när-

kontakt med den beskrivare eller testle-

mast till, så har och kan FB-R genom-

dare som bor närmast till för att kunna

föras där. Likaså kan Gästrikland med

arrangera en FB-R! För vi noterar att

hjälp av beskrivare från närliggande

när en uppfödare ordnar en aktivitet,

områden genomföra beskrivningar.

arrangerar en FB-R, så kommer gärna
valpköparna långväga ifrån för att delta.
Matrikeln över beskrivare och testledare med geografisk tillhörighet
finns i sin helhet publicerad på ssrk.se.

Vem/vilka kan ordna eller arrangera en FB-R?
FB-R kan ordnas på flera sätt – ibland
är det en uppfödare som vill samla
egna avkommor ur en eller flera kul-

Ny beskrivare samt nya testledare

lar, ibland kan en rasklubb eller avdel-

FB-RK (Kommittén för Funktionsbe-

dit alla retrieverraser är välkomna att

skrivning Retriever) har hittills under

anmäla och ibland kan en rasklubb

året utbildat och examinerat tre testle-

arrangera en FB-R där egna rasen har

dare samt en beskrivare. Innan året är

företräde.

över hoppas vi ha ytterligare en beskrivare klar.

ning ha en så kallad öppen beskrivning

I takt med att intresset ökar så behövs mer draghjälp från rasklubbarna
och avdelningarna, eftersom behovet

Prioriterade områden

av fler utbildade är stort. Rekrytering

Under 2016 gjordes en riktad satsning

av lämpliga personer är nödvändig och

för att minska antalet ”vita fläckar” på

det är enbart rasklubbar samt avdel-

kartan. De områden som prioritera-

ningar som med personlig lokal kän-

des var Östergötland, Småland och

nedom ute i landet kan uppmuntra

Dalarna/Gästrikland. Satsningen har

eller uppmana personer att bli en del

medfört att Östergötland, en av de ti-

i verksamheten.

digare vita fläckarna på kartan, nu kan
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FB-RK uppmanar uppfödare att kontakta den beskrivare som finns på närmaste håll för att kunna genomföra en
FB-R. När en uppfödare kallar till eller
arrangerar aktiviteter så brukar inte
valpköparna tveka att åka långt.
Vi uppmanar också rasklubbarna
att uppmuntra uppfödare att använda
FB-R – kanske ge någon form av ekonomiskt bidrag eller på något sätt premiera, uppmärksamma uppfödare som
använder sig av FB-R.

Upprop till dig som vill medverka
Men vi behöver bli fler. Och som tidigare nämnts i andra reportage så är inte
alla utbildningar centralt anordnade
längre. Nu erbjuder FB-RK utbildare
som istället kan åka ut för att på lokalt
plan kunna skräddarsy utbildningar för
att där på ett enkelt sätt komma igång
med utbildning i steg 1.
Vill du bli en del i verksamheten –
du behövs – kontakta oss gärna i kommittén för mer information eller ta
kontakt med din rasklubb eller avdelning.
Gunilla Lefwerth
FB-R beskrivare och utbildare samt
ordförande SSRK/FB-RK
Tidigare adjungerad till SSRK/HS
gällande FB-R frågor, nu invald ledamot i
Huvudstyrelsen som suppleant 3.

