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FB-R ansvarig
Gunilla Lefwerth

Förtydligande om FB-R 

– det är en beskrivning 
och ingen mentaltest!

Ordet funktion – vad betyder 
eller innebär det? 
Många har nog förväxlat ordet funk-

tion med att hundens anatomi ska vara 

funktionell som att  benen sitter på rätt 

ställe, att den kan springa som den ska 

och så vidare. Men i det här fallet hand-

lar det helt och hållet om retrieverns 

specifika egenskaper. 

På grund av förkortningen FB-R 

kanske en del förväxlar funktionsbe-

skrivningen med  mentaltester liknan-

de MH (mentalbeskrivning hund) och 

BPH (beteende och personlighetsbe-

skrivning hund). 

Våra retrieverraser tillhör de mest 

populära i vårt land. Förutom en fan-

tastiskt härlig familjemedlem har den 

tack vare sina ursprungliga jaktliga 

egenskaper också en stor arbetskapaci-

tet och användbarhet. Det finns knappt 

en enda aktivitet eller gren som den 

inte på ett positivt sätt, tillsammans 

med matte eller husse, ställer upp på 

att göra.     

Dessa ursprungliga egenskaper är 

därför så oerhört viktiga att bevara för 

framtiden. 

Egenskaperna för retrievern 
bedöms eller värderas i dag 
på jaktprov
De specifika egenskaperna bedöms vid 

start på jaktprov. Men i dag är det en 

mycket liten del av alla retrieverraser-

nas population som startar på prov.   

Det är en gammal vanlig missupp-

fattning som fortfarande lever kvar att 

dessa egenskaper är stabila över tid, 

oberoende av om vi bedriver avel på 

dem. Men det är nödvändigt att stän-

digt bedriva avel på egenskaper som 

vi vill ska bevaras och förstärka det arv 

som finns i våra raser. Det innebär att 

anlagen hela tiden måste prövas, testas 

och förbättras för annars försvinner de 

under inte alltför många generationer.     

I dag startar endast cirka fyra pro-

cent  av retrieverpopulationen på jakt-

prov och därmed kan vi inte säga att 

vi lever upp till våra klubbstadgar som 

säger följande: 

§ 1 Mål  För SKK och medlemsorgani-

sationerna gäller det gemensamma målet att 

kontinuerligt skapa goda förutsättningar 

för hunden, hundägaren och hundägandet 

genom att:

Väcka intresse för och främja avel av 

mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, 

jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

Hinner, kan, vill du själv inte träna 

för att starta på prov men ändå behålla 

rasens fantastiska, ursprungliga egen-

skaper? Då ska du absolut delta på en 

FB-R, eftersom varje beskriven hund bi-

drar med en liten del till ökad kunskap 

och förståelse för egenskaperna för re-

trieverrasernas ursprungliga funktion.

I en FB-R behöver hunden inte vara 

jakttränad.  I stället är det funktionen, 

det vill säga de specifika ursprungliga 

egenskaperna som beskrivs och inte 

ägarens kompetens eller agerande. Det 

handlar  inte heller om eller hur hun-

den eventuellt har tränats. 

Vanlig dummy. Foto: Maria Rudervall.

Lång, sladdrig dummy. 
Foto: Gunilla Lefwerth.
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Beskrivningen (FB-R) sker i elva 

olika moment, bland annat följande: 

• Apporteringslust: Vill eller har 

hunden lust att bära lite olika 

typer av dummyer, tygpåsar, ap-

porteringsobjekt?

• Nyfikenhet: Går hunden fram 

till en dummy som plötsligt far 

iväg?

• Uthållighet: Håller nyfikenhe-

ten och orken i sig för att un-

der en liten tid undersöka eller 

springa i en terräng där en mo-

tivation för detta har getts?

• Problemlösning: Vad gör hun-

den när en dummy har gömts 

undan? 

• Vilt: Går hunden fram, under-

söker, tar upp och bär? Vad gör 

den?

FB-R är ingen bedömning 
eller värdering
Det handlar inte alls om någon bedöm-

ning eller värdering som sker på jakt-

prov, utan bara om hur lite eller hur 

mycket hunden gör vid varje moment.  

Beskrivningen sker med hjälp av en in-

tensitetsskala:

1 = ingen/låg/liten intensitet

5 = många/ mycket/hög intensitet

Det fordras inga förberedelser och 

ingen lydnad beskrivs – lydnaden är 

ju intränad. Du som hundägare behö-

ver inte ha några förkunskaper och får 

hela tiden hjälp och instruktioner av en 

testledare om hur varje moment går till.  

Ha koll på när du själv kan 
och vill delta med din hund!
Alla annonser och inbjudningar till 

FB-R med information om anmälan 

och deltagande hittar du på ssrk.se 

(under fliken Funktionsbeskrivning). 

Du hittar den även på den lokala av-

delningens eller rasklubbens webbsida 

som arrangerar den aktuella beskriv-

ningen.

FB-R – ett kompletterande 
avelsverktyg till nytta för 
uppfödare 
Om en uppfödare eller hanhundsä-

gare vill samla valpar ur en eller flera 

kullar för en träff, är det ett ypperligt 

tillfälle att samtidigt anordna en be-

skrivning. Det gör du genom någon 

SSRK-avdelning eller rasklubb som ar-

rangerar beskrivningar. FB-R kan bli en 

värdefull hjälp i ett fortsatt avelsarbete 

och en röd tråd att följa.

Kan det bli enklare än att delta med 

en hund som inte är jakttränad och 

ändå få reda på så mycket om de speci-

fika egenskaperna som är så viktiga att 

bevara inför framtiden? Nej, det kan 

det inte. 

Ökat intresse – fler hundar 
beskrivs
2019 beskrevs över 300 hundar. Intres-

set från hundägare att delta på FB-R 

har ökat under åren, även i de områ-

den där det inte finns tillgång på be-

skrivarteam på nära håll. Det betyder 

att man är beredd att åka en många mil 

för att delta.

Behovet av fler utbildade aktiva be-

skrivare, testledare och funktionärer 

är mycket stort. Därför behöver FB-RK 

(kommittén för Funktionsbeskrivning 

Retriever) få draghjälp från rasklubbar 

och avdelningar för att hitta personer 

att utbilda. 

Du behövs i verksamheten
Kontakta utbildningsansvariga i din 

rasklubb eller avdelning, så kan en ut-

bildning steg 1 komma igång för att bli 

funktionär eller kastare.

Statistik
Under åren 2014 (året FB-R sjösattes) 

till och med 2019 har 1 664 hundar be-

skrivits. Värt att notera är att FB-R en-

bart görs en gång under hundens liv. n

Ras 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt

Golden retriever 93 134 139 92 138 122 718

Nova Scotia Duck Tolling retriever 30 25 46 15 22 21 159

Labrador retriever 28 27 80 55 32 72 294

Flatcoated retriever 9 64 86 92 93 82 426

Curly Coated retriever 5 17 20 10 1 9 62

Chesapeake Bay retriever 1 0 2 0 0 2 5

166 267 373 264 286 308 1664

Fördelning raser

Dummy som far i väg. Foto: Peter Flinck.


