
Text: Lena Widebeck 

niversitet, SLU, redovisade ett pi-

lotprojekt om avelsvärdering med 

mentalindex baserad på uppgifter ur 

mentalbeskrivning (BPH).

– Vi har använt värden från mät-

ning av egenskaper i BPH för se om det 

är möjligt att avelsvärdera för mentala 

egenskaper hos hundar. En av de ra-

ser vi använt i projektet är Nova scotia 

duck tolling retriever, tollare.

Protokollet för BPH innehåller 

totalt över 200 kryss i olika rutor som 

ska beskriva hundens mentalitet. Flera 

av kryssen uttrycker ungefär samma 

mentala egenskap, vilket gör att de 

har grupperats för att få färre värden 

att avelsvärdera. De egenskaper som 

sedan valts ut är lekfullhet, miljötrygg-

het, socialitet och hotfullhet. Dessa fyra 

återspeglar olika delar i BPH-testet där 

de två övergripande egenskapsvärdena 

är ”postiv och energisk” samt ”nyfiken 

och trygg”.

– En förutsättning för att kunna 

bedriva avelsarbete är att det finns en 

skillnad mellan djuren i egenskapen, 

alltså en spridning på värdena vid be-

dömningen, säger Erling Strandberg. 

Han visar sedan diagram över sprid-

ningen i egenskapsvärden för tollare.

Där framgår att tollare generellt är 

lekfulla och tämligen miljötrygga. So-

cialitet är ganska normalfördelad, men 

med något lägre värden än för lekfull-

het. Hotfullhet finns knappt utan egen-

skapen har väldigt låga värden. De be-

skrivna hundarna är normalfördelade 

vad gäller ”positiv och energisk” samt 

”nyfiken och trygg”.

En förutsättning för att förändra 

en egenskap med hjälp av avel är att 

det finns en arvbarhet. Hur stor del av 

variationen i en egenskap som kan på-

verkas via avel beror på arvbarheten för 

egenskapen. Den kan variera mellan 

0–100 procent. I den här studien visade 

den sig vara relativt hög, mellan 17 till 

29 procent för de olika egenskaperna, 

högst för socialitet och lägst för ”positiv 

och energisk”.

Erling Strandberg tillägger att en 

låg arvbarhet kan kompenseras och 

förbättra säkerheten om en hund har 

många avkommor med registreringar.  

I materialet som analyserats ingår 

796 BPH-beskrivna tollare. Resultatet 

visar att det går att få fram relativt säkra 

avelsvärden för egenskaperna lekfull-

het, miljötrygghet, socialitet och hot-

fullhet liksom för de sammanfattande 

omdömena ”positivt och energisk” 

samt ”nyfiken och trygg”.

Avelsvärderingen visar att lekfull-

het, miljötrygghet och socialitet häng-

er ihop, men sambanden är ganska sva-

ga, till exempel finns det hundar som 

inte är lekfulla men ändå miljötrygga. 

Det gör att man kan selektera på dessa 

egenskaper var för sig. ”Nyfikenhet och 

trygg” hänger däremot starkt ihop med 

miljötrygghet. Lekfullhet och socialitet 

hänger tämligen starkt ihop med ”Posi-

tiv och energisk”. 

– Avelsvärden ska förutsäga hur 

hundens avkommor kan förväntas bli. 

Säkerheten i avelsvärdena påverkas av 

arvbarheten för egenskaperna samt 

släktskapen med andra beskrivna hun-

dar, säger Erling Strandberg. 

Än är avelsvärderingen av mentala 

egenskaper för tollare bara ett pilot-

projekt. Men det är inte omöjligt för 

SKK att i framtiden skapa en rutinmäs-

sig avelsvärdering för mentala egenska-

per och presentera den på samma sätt 

som man gör för HD och AD. 

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R

Gunilla Lefwerth, funktionsansvarig i HS, informerade om 
Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R. Det var särskilt Golden 
Retrieverklubben som tillsammans med Flatcoated Retriever-
klubben och de andra rasklubbarna som var närvarande, ville 
medvetandegöra att de alltför få starterna på jaktprov sedan 
länge har påverkat raserna. Man menade att FB-R därför utgör 
ett viktigt kompletterande avelsverktyg.

Retriever tillhör de mest populära ra-

serna i vårt land. Förutom en härlig 

familjemedlem har den tack vare sina 

ursprungliga jaktliga egenskaper också 

en stor arbetskapacitet och användbar-

het. Egenskaper som är viktiga att be-

vara för framtiden. 

Gunilla Lefwerth redogjorde för 

bakgrunden till FB-R. Efter SSRK:s 

Fullmäktigemöte 2002 upphörde det 

så kallade kopplade championatet. Det 

innebar att det krävdes pris på jaktprov 

för att bli svensk utställningschampion 

samt vice versa, en utställningsmerit för 

att få ett svenskt jaktprovschampionat. 

Eftersom så få individer – cirka 4 pro-

cent både då och nu – startar på jakt-

prov väcktes tankar på någon form av 

ett kompletterande funktionstest för 

att få mer information om hundarnas 

jaktliga egenskaper.

Efter ett mångårigt önskemål från 

rasklubbarna bildades en arbetsgrupp 

2006 och SSRK tog fram FB-R som ett 

kompletterande avelsverktyg. 2014 

startades på prov FB-R i SSRK, redan 

inledningsvis stambokfördes resulta-

ten. Verksamheten blev ordinarie från 

Gunilla Lefwerth berättade om FB-R, sitt 
ansvarsområde i SSRKs huvudstyrelse.
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2017-01-01. Nu finns de även på Ras-

data. Årligen beskrivs flera hundra re-

trievers.  

Gunilla Lefwerth betonade återi-

gen hur verkligheten ser ut, nämligen 

att få retrievrar kommer till start på 

prov och kanske inte heller varken vill, 

kan eller hinner träna för att starta. 

Kan det då i stället vara enklare, utan 

att hunden behöver vara jaktränad, att 

få de specifika ursprungliga egenska-

perna beskrivna på en FB-R? 

FB-R sker i elva olika moment som 

visar på apporteringslust, nyfikenhet, 

uthållighet, problemlösning, vilthan-

tering med flera. Det är ingen bedöm-

ning eller värdering utan enbart en 

beskrivning som sker med hjälp av en 

intensitetsskala där 1 innebär ingen, 

låg eller liten och 5 innebär många, 

hög eller mycket.

Det fordras inga förberedelser och 

hundägaren behöver inte ha några 

förkunskaper utan får hela tiden hjälp 

och instruktioner av en testledare om 

hur allt går till väga vid varje moment. 

När uppfödare och/eller han-

hundsägare samlar valpar ur en eller 

flera kullar för en träff är det ett yp-

perligt tillfälle att samtidigt anordna 

en beskrivning. Detta kan göras genom 

någon av SSRK:s avdelningar eller ras-

klubbar som är arrangörer.

Den kommitté för Funktionsbe-

skrivning Retriever som Gunilla är 

ansvarig för, står till förfogande för att 

hjälpa till med utbildning för att kom-

ma igång med FBR-verksamheten ute i 

avdelningar och rasklubbar. Men däri-

från behövs draghjälp för att rekrytera 

lämpliga personer att börja utbilda, 

eftersom rasklubbar och avdelningar 

inom den egna regionen har bäst kän-

nedom om lämpliga funktionärer. 

Gunilla Lefwerth visade ett bild-

spel över alla moment i FB-R. Ett be-

skrivarteam består av en beskrivare, en 

testledare samt en funktionär/kastare. 

För dessa finns särskilda utbildnings-

planer som är fastställda av SSRK/

HS. Då verksamheten inte varit igång 

mer än ett par år finns det fortfarande 

vita fläckar på kartan över Sverige där 

inga beskrivarteam finns inom rimliga 

avstånd. Till dessa områden – såsom 

Värmland, Dalarna och Gotland – får 

man tills vidare importera beskrivare. 

Där finns dock utbildade testledare 

samt funktionär/kastare.

Gunilla Lefwerth redovisade 

att Västra, Östra och Västernorrland 

har många FB-R varje år. I Södra finns 

beskrivare och i Jämtland/Härjedalen 

och Västerbotten. Östergötland har 

numera beskrivare och i Småland ge-

nomförs för närvarande beskrivarut-

bildning. Det handlar många gånger 

om stora geografiska områden, men 

nog är valpköpare beredda och räds 

inte att åka långt när en uppfödare via 

en avdelning/rasklubb får hjälp att ar-

rangera en FB-R. Norrbotten är dock 

en stor vit fläck på kartan, där behövs 

en insats.  

Samtliga närvarande retrieverras-

klubbar var eniga om att FB-R är ett 

viktigt kompletterande avelsverktyg 

och att via utbildning hjälpas åt att på 

rimliga avstånd få beskrivarteam runt 

om i landet.

Gunilla Lefwerth informerade 

också om att det nyligen bildats en ar-

Foto: Tommy Höggren

betsgrupp för att ta fram en liknande 

funktionsbeskrivning för spaniel, FB-

S.  Arbetsgruppen består av represen-

tanter från spanielrasklubbarna, spa-

nieljaktansvarig i HS, exteriöransvarig i 

HS samt Gunilla Lefwerth som är funk-

tionsansvarig i HS.

Situationen för spaniel är likartad 

den för retriever, det vill säga att allt-

för liten andel av de hundar som re-

gistreras kommer till start på jaktprov. 

Även spaniel tillhör de mest populära 

raserna i vårt land och tack vare sina 

ursprungliga jaktliga egenskaper finns 

en stor arbetskapacitet/användbarhet. 

Egenskaper som är viktiga att bevara 

för framtiden. 

Arbetetgruppen har haft möten 

och en verksamhetsplan är gjord. Pröv-

ning/tester finns för att kunna beskriva 

det som är speciellt för spanieln och 

som skiljer sig från retrievern, nämli-

gen att stöta och jobba före skott.  Det 

är en svår nöt att knäcka i en beskriv-

ning och tester behövs på många indi-

vider för att visa vilket tillvägagångssätt 

som på ett bra sätt kan beskriva just det 

momentet .

FB-S är viktigt och kan locka den 

icke jagande spanielägaren att delta. 

8

Text: Lena Widebeck 

niversitet, SLU, redovisade ett pi-

lotprojekt om avelsvärdering med 

mentalindex baserad på uppgifter ur 

mentalbeskrivning (BPH).

– Vi har använt värden från mät-

ning av egenskaper i BPH för se om det 

är möjligt att avelsvärdera för mentala 

egenskaper hos hundar. En av de ra-

ser vi använt i projektet är Nova scotia 

duck tolling retriever, tollare.

Protokollet för BPH innehåller 

totalt över 200 kryss i olika rutor som 

ska beskriva hundens mentalitet. Flera 

av kryssen uttrycker ungefär samma 

mentala egenskap, vilket gör att de 

har grupperats för att få färre värden 

att avelsvärdera. De egenskaper som 

sedan valts ut är lekfullhet, miljötrygg-

het, socialitet och hotfullhet. Dessa fyra 

återspeglar olika delar i BPH-testet där 

de två övergripande egenskapsvärdena 

är ”postiv och energisk” samt ”nyfiken 

och trygg”.

– En förutsättning för att kunna 

bedriva avelsarbete är att det finns en 

skillnad mellan djuren i egenskapen, 

alltså en spridning på värdena vid be-

dömningen, säger Erling Strandberg. 

Han visar sedan diagram över sprid-

ningen i egenskapsvärden för tollare.

Där framgår att tollare generellt är 

lekfulla och tämligen miljötrygga. So-

cialitet är ganska normalfördelad, men 

med något lägre värden än för lekfull-

het. Hotfullhet finns knappt utan egen-

skapen har väldigt låga värden. De be-

skrivna hundarna är normalfördelade 

vad gäller ”positiv och energisk” samt 

”nyfiken och trygg”.

En förutsättning för att förändra 

en egenskap med hjälp av avel är att 

det finns en arvbarhet. Hur stor del av 

variationen i en egenskap som kan på-

verkas via avel beror på arvbarheten för 

egenskapen. Den kan variera mellan 

0–100 procent. I den här studien visade 

den sig vara relativt hög, mellan 17 till 

29 procent för de olika egenskaperna, 

högst för socialitet och lägst för ”positiv 

och energisk”.

Erling Strandberg tillägger att en 

låg arvbarhet kan kompenseras och 

förbättra säkerheten om en hund har 

många avkommor med registreringar.  

I materialet som analyserats ingår 

796 BPH-beskrivna tollare. Resultatet 

visar att det går att få fram relativt säkra 

avelsvärden för egenskaperna lekfull-

het, miljötrygghet, socialitet och hot-

fullhet liksom för de sammanfattande 

omdömena ”positivt och energisk” 

samt ”nyfiken och trygg”.

Avelsvärderingen visar att lekfull-

het, miljötrygghet och socialitet häng-

er ihop, men sambanden är ganska sva-

ga, till exempel finns det hundar som 

inte är lekfulla men ändå miljötrygga. 

Det gör att man kan selektera på dessa 

egenskaper var för sig. ”Nyfikenhet och 

trygg” hänger däremot starkt ihop med 

miljötrygghet. Lekfullhet och socialitet 

hänger tämligen starkt ihop med ”Posi-

tiv och energisk”. 

– Avelsvärden ska förutsäga hur 

hundens avkommor kan förväntas bli. 

Säkerheten i avelsvärdena påverkas av 

arvbarheten för egenskaperna samt 

släktskapen med andra beskrivna hun-

dar, säger Erling Strandberg. 

Än är avelsvärderingen av mentala 

egenskaper för tollare bara ett pilot-

projekt. Men det är inte omöjligt för 

SKK att i framtiden skapa en rutinmäs-

sig avelsvärdering för mentala egenska-

per och presentera den på samma sätt 

som man gör för HD och AD. 

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R

Gunilla Lefwerth, funktionsansvarig i HS, informerade om 
Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R. Det var särskilt Golden 
Retrieverklubben som tillsammans med Flatcoated Retriever-
klubben och de andra rasklubbarna som var närvarande, ville 
medvetandegöra att de alltför få starterna på jaktprov sedan 
länge har påverkat raserna. Man menade att FB-R därför utgör 
ett viktigt kompletterande avelsverktyg.

Retriever tillhör de mest populära ra-

serna i vårt land. Förutom en härlig 

familjemedlem har den tack vare sina 

ursprungliga jaktliga egenskaper också 

en stor arbetskapacitet och användbar-

het. Egenskaper som är viktiga att be-

vara för framtiden. 

Gunilla Lefwerth redogjorde för 

bakgrunden till FB-R. Efter SSRK:s 

Fullmäktigemöte 2002 upphörde det 

så kallade kopplade championatet. Det 

innebar att det krävdes pris på jaktprov 

för att bli svensk utställningschampion 

samt vice versa, en utställningsmerit för 

att få ett svenskt jaktprovschampionat. 

Eftersom så få individer – cirka 4 pro-

cent både då och nu – startar på jakt-

prov väcktes tankar på någon form av 

ett kompletterande funktionstest för 

att få mer information om hundarnas 

jaktliga egenskaper.

Efter ett mångårigt önskemål från 

rasklubbarna bildades en arbetsgrupp 

2006 och SSRK tog fram FB-R som ett 

kompletterande avelsverktyg. 2014 

startades på prov FB-R i SSRK, redan 

inledningsvis stambokfördes resulta-

ten. Verksamheten blev ordinarie från 

Gunilla Lefwerth berättade om FB-R, sitt 
ansvarsområde i SSRKs huvudstyrelse.

7



2017-01-01. Nu finns de även på Ras-

data. Årligen beskrivs flera hundra re-

trievers.  

Gunilla Lefwerth betonade återi-

gen hur verkligheten ser ut, nämligen 

att få retrievrar kommer till start på 

prov och kanske inte heller varken vill, 

kan eller hinner träna för att starta. 

Kan det då i stället vara enklare, utan 
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få de specifika ursprungliga egenska-

perna beskrivna på en FB-R? 
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låg eller liten och 5 innebär många, 

hög eller mycket.

Det fordras inga förberedelser och 

hundägaren behöver inte ha några 

förkunskaper utan får hela tiden hjälp 

och instruktioner av en testledare om 

hur allt går till väga vid varje moment. 

När uppfödare och/eller han-
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ma igång med FBR-verksamheten ute i 

avdelningar och rasklubbar. Men däri-
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lämpliga personer att börja utbilda, 

eftersom rasklubbar och avdelningar 

inom den egna regionen har bäst kän-

nedom om lämpliga funktionärer. 

Gunilla Lefwerth visade ett bild-

spel över alla moment i FB-R. Ett be-

skrivarteam består av en beskrivare, en 

testledare samt en funktionär/kastare. 

För dessa finns särskilda utbildnings-

planer som är fastställda av SSRK/

HS. Då verksamheten inte varit igång 

mer än ett par år finns det fortfarande 

vita fläckar på kartan över Sverige där 

inga beskrivarteam finns inom rimliga 

avstånd. Till dessa områden – såsom 

Värmland, Dalarna och Gotland – får 

man tills vidare importera beskrivare. 

Där finns dock utbildade testledare 

samt funktionär/kastare.

Gunilla Lefwerth redovisade 

att Västra, Östra och Västernorrland 

har många FB-R varje år. I Södra finns 

beskrivare och i Jämtland/Härjedalen 

och Västerbotten. Östergötland har 

numera beskrivare och i Småland ge-

nomförs för närvarande beskrivarut-

bildning. Det handlar många gånger 

om stora geografiska områden, men 

nog är valpköpare beredda och räds 

inte att åka långt när en uppfödare via 

en avdelning/rasklubb får hjälp att ar-

rangera en FB-R. Norrbotten är dock 

en stor vit fläck på kartan, där behövs 

en insats.  

Samtliga närvarande retrieverras-

klubbar var eniga om att FB-R är ett 

viktigt kompletterande avelsverktyg 

och att via utbildning hjälpas åt att på 

rimliga avstånd få beskrivarteam runt 

om i landet.

Gunilla Lefwerth informerade 

också om att det nyligen bildats en ar-
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betsgrupp för att ta fram en liknande 

funktionsbeskrivning för spaniel, FB-

S.  Arbetsgruppen består av represen-

tanter från spanielrasklubbarna, spa-

nieljaktansvarig i HS, exteriöransvarig i 

HS samt Gunilla Lefwerth som är funk-

tionsansvarig i HS.

Situationen för spaniel är likartad 

den för retriever, det vill säga att allt-

för liten andel av de hundar som re-

gistreras kommer till start på jaktprov. 

Även spaniel tillhör de mest populära 

raserna i vårt land och tack vare sina 

ursprungliga jaktliga egenskaper finns 

en stor arbetskapacitet/användbarhet. 

Egenskaper som är viktiga att bevara 

för framtiden. 

Arbetetgruppen har haft möten 

och en verksamhetsplan är gjord. Pröv-

ning/tester finns för att kunna beskriva 

det som är speciellt för spanieln och 

som skiljer sig från retrievern, nämli-

gen att stöta och jobba före skott.  Det 

är en svår nöt att knäcka i en beskriv-

ning och tester behövs på många indi-

vider för att visa vilket tillvägagångssätt 

som på ett bra sätt kan beskriva just det 

momentet .

FB-S är viktigt och kan locka den 

icke jagande spanielägaren att delta. 
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Erling Strandberg är en av genetikerna 

som deltagit i SKK:s HD-utrednings-

grupp. Vi passade på att be honom re-

dogöra lite från det arbetet. Eftersom 

den officiella presentationen inte görs 

förrän den 11 maj på SKK så kunde vi 

inte få ta del av några slutresultat eller 

förslag till åtgärder som gruppen kom-

HD-utredningen

Spanieljakt

Text: Eva von Celsing

Text: Elsebeth Stoltz Bergqvist

Text: Petra Johanssons

SSRK kan ge 
dispens till 
uppfödare

Sedan sju år tillbaka har SSRK möjlig-

het att ge dispens till uppfödare i vissa 

ärenden. Handläggningstiden har där-

med kortats betydligt då SKK:s regist-

reringsavdelning inte längre behöver 

kopplas in. SSRK kan till- eller avstyrka 

en dispens.

Den vanligaste förfrågan om dis-

pens gäller användande av hanhundar 

i utlandet som saknar känd HD-status. 

Hanhunden ska vara registrerad i av 

FCI godkänd kennelklubb för att SSRK 

ska kunna bevilja dispens. 

De två senaste åren har förfrågning-

arna gällt cocker spaniel och engelsk 

springerspaniel av jaktavlad typ. Petra 

Johansson var tillfrågad om att göra en 

sammanställning över hur väl man följt 

upp de svenska kullar som fötts efter 

fäder med okänt HD-status sedan 2012.

Petra inledde med en presentation 

av dessa spaniels olika jaktsätt genom 

filmvisning. Därefter framkom att HD-

statistiken visade goda resultat efter de 

aktuella kullarna. Petra avslutade med 

att höftledsdysplasi inte är rasernas 

problem, däremot svansskador. Men 

det är ju ett helt annat ämne. 

Erling Strandberg tackas av Eva von Celsing för sina föredrag som rörde mentalindex på 
tollare och förinformation från HD-gruppen.

Men FB-S är också viktigt för uppföda-

re att använda som ett kompletterande 

avelsverktyg för att bevara de jaktliga 

egenskaperna för framtiden. 

mer att lämna. Det blev i stort samma 

presentation som lämnades på SKK:s 

specialklubbskonferens i februari. 

Gruppen har tittat på faktorer som ex-

empelvis ålder vid röntgen, sederings-

preparat, röntgenteknik, avläsande 

veterinär och kullstorlek för att nämna 

något. 

Presentation av deltagarna och hur de 

jobbar i respektive avdelningar och ras-

klubbar med jakt

Ämnen som kom upp:

• Vi måste bli bättre på att stämma av 

med varandra vad gäller priser på 

provmarker för att kunna styra detta 

bättre. WT och Nybörjarprov är bra 

aktiviteter för att få in pengar.

• Bra att hålla träningar i samband 

med prov.

• Utbildning, vad gäller? Vilka tränare 

kan man anlita? Är det endast cer-

tifierade och diplomerade som kan 

användas? Var hittar man lämpliga 

tränare? Varför får man så få anmäl-

ningar till instruktörsutbildningar-

na? Synpunkter togs tacksamt emot 

av representant från utbildnings-

kommittén-

• Utnyttja möjligheter att träna till-

sammans spaniel och retriever, håll 

infoträffar och bilda träningsgrup-

per.

Presentation av spanieljaktkommittén 

och ett axplock av vad de gör. 

Detta var några av de saker som kom-

mittén jobbat med under 2018:
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2017-01-01. Nu finns de även på Ras-

data. Årligen beskrivs flera hundra re-

trievers.  

Gunilla Lefwerth betonade återi-

gen hur verkligheten ser ut, nämligen 

att få retrievrar kommer till start på 

prov och kanske inte heller varken vill, 

kan eller hinner träna för att starta. 

Kan det då i stället vara enklare, utan 

att hunden behöver vara jaktränad, att 

få de specifika ursprungliga egenska-

perna beskrivna på en FB-R? 

FB-R sker i elva olika moment som 

visar på apporteringslust, nyfikenhet, 

uthållighet, problemlösning, vilthan-

tering med flera. Det är ingen bedöm-

ning eller värdering utan enbart en 

beskrivning som sker med hjälp av en 

intensitetsskala där 1 innebär ingen, 

låg eller liten och 5 innebär många, 

hög eller mycket.

Det fordras inga förberedelser och 

hundägaren behöver inte ha några 

förkunskaper utan får hela tiden hjälp 

och instruktioner av en testledare om 

hur allt går till väga vid varje moment. 

När uppfödare och/eller han-

hundsägare samlar valpar ur en eller 

flera kullar för en träff är det ett yp-

perligt tillfälle att samtidigt anordna 

en beskrivning. Detta kan göras genom 

någon av SSRK:s avdelningar eller ras-

klubbar som är arrangörer.

Den kommitté för Funktionsbe-

skrivning Retriever som Gunilla är 

ansvarig för, står till förfogande för att 

hjälpa till med utbildning för att kom-

ma igång med FBR-verksamheten ute i 

avdelningar och rasklubbar. Men däri-

från behövs draghjälp för att rekrytera 

lämpliga personer att börja utbilda, 

eftersom rasklubbar och avdelningar 

inom den egna regionen har bäst kän-

nedom om lämpliga funktionärer. 

Gunilla Lefwerth visade ett bild-

spel över alla moment i FB-R. Ett be-

skrivarteam består av en beskrivare, en 

testledare samt en funktionär/kastare. 

För dessa finns särskilda utbildnings-

planer som är fastställda av SSRK/

HS. Då verksamheten inte varit igång 

mer än ett par år finns det fortfarande 

vita fläckar på kartan över Sverige där 

inga beskrivarteam finns inom rimliga 

avstånd. Till dessa områden – såsom 

Värmland, Dalarna och Gotland – får 

man tills vidare importera beskrivare. 

Där finns dock utbildade testledare 

samt funktionär/kastare.

Gunilla Lefwerth redovisade 

att Västra, Östra och Västernorrland 

har många FB-R varje år. I Södra finns 

beskrivare och i Jämtland/Härjedalen 

och Västerbotten. Östergötland har 

numera beskrivare och i Småland ge-

nomförs för närvarande beskrivarut-

bildning. Det handlar många gånger 

om stora geografiska områden, men 

nog är valpköpare beredda och räds 

inte att åka långt när en uppfödare via 

en avdelning/rasklubb får hjälp att ar-

rangera en FB-R. Norrbotten är dock 

en stor vit fläck på kartan, där behövs 

en insats.  

Samtliga närvarande retrieverras-

klubbar var eniga om att FB-R är ett 

viktigt kompletterande avelsverktyg 

och att via utbildning hjälpas åt att på 

rimliga avstånd få beskrivarteam runt 

om i landet.

Gunilla Lefwerth informerade 

också om att det nyligen bildats en ar-

Foto: Tommy Höggren

betsgrupp för att ta fram en liknande 

funktionsbeskrivning för spaniel, FB-

S.  Arbetsgruppen består av represen-

tanter från spanielrasklubbarna, spa-

nieljaktansvarig i HS, exteriöransvarig i 

HS samt Gunilla Lefwerth som är funk-

tionsansvarig i HS.

Situationen för spaniel är likartad 

den för retriever, det vill säga att allt-

för liten andel av de hundar som re-

gistreras kommer till start på jaktprov. 

Även spaniel tillhör de mest populära 

raserna i vårt land och tack vare sina 

ursprungliga jaktliga egenskaper finns 

en stor arbetskapacitet/användbarhet. 

Egenskaper som är viktiga att bevara 

för framtiden. 

Arbetetgruppen har haft möten 

och en verksamhetsplan är gjord. Pröv-

ning/tester finns för att kunna beskriva 

det som är speciellt för spanieln och 

som skiljer sig från retrievern, nämli-

gen att stöta och jobba före skott.  Det 

är en svår nöt att knäcka i en beskriv-

ning och tester behövs på många indi-

vider för att visa vilket tillvägagångssätt 

som på ett bra sätt kan beskriva just det 

momentet .

FB-S är viktigt och kan locka den 

icke jagande spanielägaren att delta. 
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