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När det gäller FB-R är SSRK 
Gotland ett föredöme igen!
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I juli 2016 startades utbildningen på Gotland i FB-R (Funktions-
beskrivning Retriever). Då utbildades sex intresserade medlem-
mar som anmält sig till steg 1 att bli kastare/funktionär (F/K). 

Ekonomiskt stöd från Studiefrämjan-

det söktes och kostnaden för utbilda-

rens resa inklusive båtbiljett kom däri-

från. Första dagen kunde lämpligt nog 

Studiefrämjandets lokal användas för 

teoripasset. 

I utbildningsplanen, fastställd av 

SSRK/HS, finns angivet att man inom 

ett år efter utbildningen ska ”tjänstgö-

ra” i sin nya roll och då är det bra att 

det inte tar alltför lång tid från utbild-

ning till att utföra det man lärt. Men 

förstås inte så lätt på ön, eftersom det 

tidigare saknades ett beskrivarteam, 

nämligen beskrivare och testledare.

Men den driftiga styrelseledamoten 

i avdelningen, Birgitta Torndal, som 

även är kontaktperson för FB-R, kunde 

efter den första utbildningen via Stu-

diefrämjandet också få igenom ett 

ekonomiskt stöd så att de sex utbildade 

personerna kunde träffas kontinuerligt 

och träna på sin roll, lätt att glömma 

annars. Och i slutet av mars året därpå 

kunde en testledare samt en beskrivare 

”importeras” och Gotland kunde ge-

nomföra sin första stambokförda FB-R 

under dagarna två.  Arton hundar av 

raserna golden, flatcoat, tollare och 

labrador blev beskrivna. De sex kun-

de då i skarpt läge axla uppgiften att 

vara funktionär/kastare för det antal 

föreskrivna hundar som anges i utbild-

ningsplanen. 

Efter det ville några fortsätta sin ut-

bildning till att bli testledare. 

I slutet av maj 2018 kunde därför 

ytterligare en utbildning genomföras, 

även denna gång med ekonomisk hjälp 

från Studiefrämjandet vad gällde utbil-

darens resa och båtbiljett. Teorin hölls 

en torsdagskväll och utbildningen fort-

satte sedan ute i skog och mark under 

både fredagen och lördagen.  Och med 

hjälp av ekipage som kom utifrån, vil-

ket är helt ovärderligt i sådana här sam-

manhang, skedde examinationen av de 

tre nya testledarna sent på lördagen.

Hela utbildningen skedde också 

med stor hjälp av några som året innan 

hade utbildats till F/K.  De som nu gick 

utbildningen till testledare behövde ju 

helt koncentrera sig på sin nya roll och 

därför fanns två personer på plats som 

hela tiden agerade F/K. Och vad gör 

man utan dessa tappra, ideella själar 

som nu i otrolig värme hjälpte till i da-

garna tre, alltså även på söndagen.

Utbildningen avslutades på sönda-

gen med Gotlands tredje stambokförda 

FB-R.

På den stambokförda beskrivning-

en på söndagen kunde två av de exa-

minerade testledarna direkt tjänstgöra 

för det fastställda antal hundar som fö-

reskrivs i utbildningsplanen. 

Den tredje personen kom efter en 

kort tid över till fastlandet och kunde 

där fullgöra sitt uppdrag inom det år 

som föreskrivs. 

Förhoppningsvis blir det en FB-R 

igen på ön 2019, så de utbildade kan 

hålla sig à jour med sina roller. n

Från vänster: Utbildare Gunilla Lefwerth examinerade testledarna Birgitta Torndal, Chris-
tina Höggren och Lars Hargeson.

Elisabeth och Lisa, ”tjänstgörande” funktio-
närer/kastare, pustar ut en stund i värmen.

Hund som utför moment 1 i FB-R.
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