FB-R ansvarig
Gunilla Lefwerth

ring. Det var därför viktigt att från start
ge beskrivarna tillfälle att träffas.
Det är fortfarande nödvändigt och
mycket viktigt för beskrivarna att träffas
regelbundet av följande skäl:
•

diskutera momenten som beskrivs

•

gå igenom statistiskt hur intensitetsskalan används, eftersom
det är viktigt att den inte börjar
glida åt något håll

•

studera hundar och ekipage i
olika moment med därpå medföljande diskussioner så den
standardiserade beskrivningen
genomförs och sker på samma
sätt och blir så likvärdig som
möjligt runt om i landet.

För att säkra kvaliteten arrangerades
inledningsvis en kalibreringshelg varje
år för beskrivarna. Samtliga utbildade
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FB-R för beskrivare
FB-R, kvalitetssäkring/kalibrering för landets alla beskrivare, är
jämförbar med domarkonferenser som sker för SSRK:s verksamhet.
FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever,

Eftersom resultaten från beskriv-

påbörjade 2014. Inledningsvis var det

ningarna redan från början stambok-

en provperiod på två år som sedan blev

fördes på SKK:s Avelsdata och Hund-

förlängd och som därefter övergick till

data var det viktigt att FB-R sågs, och

ordinarie verksamhet från den 1 janu-

fortfarande ses, som ett seriöst kom-

ari 2017.

pletterande verktyg för avelsutvärde-

beskrivare, då liksom nu, bjöds in att
delta.
Har man kanske ingen möjlighet
att kunna närvara en gång, vilket är
obligatoriskt, finns en kvalitetssäkring
som ska följas via ett upprättat dokument som är fastställt av SSRK:s huvudstyrelse.
Det finns alltså krav som gäller för
att bibehålla sin auktorisation, bland
annat hur många FB-R och hundar
som beskrivs årligen, vilket även ska
omfatta olika retrieverraser. Under en
tidsperiod kan det alltså av någon anledning bli fråga om vilande eller avauktorisation som beskrivare. SSRK:s
huvudstyrelse har också bestämt hur en
beskrivare kan återfå sin auktorisation.
Efterhand som verksamheten pågått har FB-RK beslutat att en fysisk träff
med kalibrering och kvalitetssäkring nu
ska ske vartannat år för beskrivarna.

Nyhetsbrev
Det år ingen kalibreringshelg sker ersätts den med kontinuerligt utskickade
nyhetsbrev till beskrivare och testledare
där syftet är att kontinuerligt förmedla
nödvändig och viktig information.
Nyhetsbreven publiceras i den
Foto: Gunilla Lefwerth
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stängda FB-gruppen för beskrivare och

I förgrunden till vänster Cilla Hamfelt och till höger Hanna Pettersson – koordinatorer för
helgens kvalitetssäkring/ tillika FB-R-beskrivare samt examinator för beskrivare.
Stående längst bort Gunilla Lefwerth, ordförande FB-RK och FB-R beskrivare.
Övriga är beskrivare från hela landet. Foto: Carin Mortensen.

testledare så alla kan ta del av samma

tioner. Bland annat vad beskrivarna

information. Även det år som en kali-

upplever som fungerar bra eller kan-

breringshelg genomförs skickas nyhets-

ske mindre bra i samband med en be-

brev ändå ut.

skrivning. Och förstås diskussioner om

Viktig information får på inget sätt
missas att nå alla.

eventuella åtgärder. Dessutom diskute-

Helt crazy gökur i ett av grupprummen
under kalibreringshelgen.

rades och ventilerades frågan om man
som beskrivare någon gång upplevt sig

Senaste kvalitetssäkring
skedde 25–26 januari 2020
Den senaste kvalitetssäkringen för be-

bli osäker vid själva beskrivningstillfäl-

till övriga beskrivare, eftersom alla i

let och orsaken till det.

beskrivarrollen befinner sig i samma
situation. Kvalitetssäkringen, att alla

skrivarna ägde rum den 25–26 januari

Kalibreringshelg

beskrivare kan träffas, utgör därför ett

2020. Den mesta tiden bestod av grupp-

Förutom ett fast innehåll och program

mycket nödvändigt och viktigt moment

diskussioner och workshoppar med

utgör kalibreringshelgen också ett

i verksamheten. n

frågor, tankar och självupplevda situa-

utmärkt tillfälle att delge sina tankar
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