Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK)

Kvalitetssäkring av FB-R-beskrivare/-testledare
Av SSRK fastställda Kvalitetssäkringskrav obligatoriska för behållande av auktorisation
FB-R-beskrivare:
Per kalenderår gäller följande:
•
•

Alt. 1: tre (3) st. beskrivningstillfällen á minst 2 hundar/tillfälle.
Alt. 2: minst fem (5) st. hundar beskrivna.

De beskrivna hundarna skall omfatta olika raser!
Beskrivare skall delta i av SSRK arrangerade FB-R kalibreringsträffar.
Beskrivare bör årligen tjänstgöra som FB-R-testledare vid minst ett tillfälle.
Uppfylls inte ovanstående krav kan beskrivaren begäras att komplettera sin auktorisation av
SSRK/FB-RK alternativt avauktoriseras av SSRK/HS efter förslag från SSRK/FB-RK.

En beskrivare kan ha sin auktorisation vilande under maximalt 24 månader för att vid senare
tillfälle återauktoriseras efter beslut av SSRK/HS efter förslag från FB-RK. Beskrivaren skickar
ansökan om vilande auktorisation med motivering till SSRK/FB-RK. Beslut om vilande
auktorisation tas av SSRK/HS efter förslag från FB-RK.
Krav för återauktorisation av FB-R- beskrivare
Beslut om återauktorisation samt på vilket sätt detta skall genomföras beslutas av FB-RK efter
personlig ansökan till FB-RK. Hänsyn tas i det enskilda fallet till hur länge personen varit
avauktoriserad/vilande och anledningen till detta.
Återauktorisation kan ske genom något av följande exempel:
•
•

Bakbeskrivning vid FB-R efter godkännande av tillfälle av FB-RK.
Deltagande i delar eller ny FB-R-beskrivarutbildning samt examination.

Behörig utbildare/examinator för återauktorisation: av FB-RK särskild utsedd person.
Efter genomförd och godkänd återauktorisation lämnar SSRK/FB-RK förslag om förnyad auktorisation
till SSRK/HS som tar det slutgiltiga beslutet.
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Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK)
FB-R-testledare
Per kalenderår gäller följande
•
•

Alt. 1: tre (3) st. beskrivningstillfällen á minst 2 hundar/tillfälle
Alt. 2: testleda minst fem (5) st. hundar

Testledandet skall omfatta olika raser!
Testledare skall delta i uppdatering arrangerad av FB-RK eller lokalt på uppdrag av FB-RK alternativt
inhämta motsvarande kunskap/färdighet på annat likvärdigt och av FB-RK godkänt sätt.
Uppfylls inte ovanstående krav kan testledaren begäras att komplettera sin auktorisation av
SSRK/FB-RK alternativt avauktoriseras av SSRK/HS efter förslag från SSRK/FB-RK.

En testledare kan ha sin auktorisation vilande under maximalt 24 månader för att vid senare
tillfälle återauktoriseras efter beslut av SSRK/HS efter förslag från FB-RK. Testledaren skickar
ansökan om vilande auktorisation med motivering till SSRK/FB-RK. Beslut om vilande
auktorisation tas av SSRK/HS efter förslag från FB-RK.

Krav för återauktorisation av FB-R-testledare
Beslut om återauktorisation tas av SSRK/FB-RK på rekommendation av lokal arrangör efter
genomförd uppdatering alternativt utbildning + examination av person auktoriserad som Utbildare
av Testledare. Hänsyn tas i det enskilda fallet till hur länge personen varit avauktoriserad/vilande och
anledningen till detta.

Återauktorisation kan ske genom något av följande exempel:
•

•

Testledning av FB-R samt uppdatering av kunskaper rörande FB-R. Återauktorisationstillfället
skall ansökas samt vara godkänt i förväg av FB-RK. Kunskapskontroll sker på lämpligt sätt
efter beslut av FB-RK i samråd med arrangören.
Deltagande i delar av eller ny FB-R-testledarutbildning + examination.

Behörig utbildare/examinator för återauktorisation: av FB-RK särskild utsedd person.
Efter genomförd och godkänd återauktorisation lämnar SSRK/FB-RK förslag om förnyad auktorisation
till SSRK/HS som tar det slutgiltiga beslutet.
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