fick äga rum och då enbart utomhus.

FB-R ansvarig

Allt annat skulle vara nedstängt.
Då FB-R tillåter max tio deltagare

Gunilla Lefwerth

vid ett och samma tillfälle vållade just
antalet personer – men med en tydlig
riskbedömning för smittspridning –
inget problem.

Riskbedömning
En riskbedömning innebär exempelvis
att deltagarnas starttider sprids ut rejält
under dagen. Dessutom innebär det att
deltagarna innan arrangemanget får
tydlig information plus påminnelse om
vad som gäller med avstånd etcetera.
Det gäller förstås även för beskrivarFoto: Peter Flinck

I denna pandemins tid då nästan ingen verksamhet har kunnat
genomföras som vanligt inom SSRK, har ändå FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) kunnat vara igång hela tiden.

tagarna: en uppmaning att bära vantar
och information om att handsprit finns
på plats med mera.
Någon avdelning och rasklubbssek-

Ingenting inom föreningslivet – eller

att kunna genomföra större arrang-

tion valde direkt på vårkanten att helt

annan verksamhet heller – har ju varit

emang.

ställa in all verksamhet medan andra

sig likt denna vår och sommar. Och det

Max tio deltagare – påbud från SKK

valde att inte göra det. Det betyder att

kommer säkerligen att bli på samma

Det första påbudet från SKK:s cen-

flera FB-R har kunnat gå av stapeln

sätt ett bra tag framöver även om SKK

tralstyrelse kom mycket tidigt i våras

under våren och försommaren och nu

nu till viss del har öppnat för en del

adresserat till läns-, special-, verksam-

även inledningsvis på hösten.

verksamheter. Inte heller inför 2021

hets- och avtalsklubbar. Endast verk-

Givetvis ska alltid ovannämnda

samhet med maximalt tio deltagare

riskbedömning göras vid varje tillfälle.

ska vi nog ha för stora förhoppningar
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teamet sinsemellan och gentemot del-

Dessutom åligger det arrangören att
alltid följa upp aktuella rekommendationer från SKK som snabbt kan förändras på grund av smittläget.

Reseavstånd och utländskt
deltagande
Inledningsvis tidigt på vårkanten handlade påbudet från SKK – som förstås
då och senare följde rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och
regeringen – mycket om reseavstånd,
inga utländska deltagare och naturligtvis som FHM hela tiden uttryckte det:
mår man inte bra, stanna hemma.

Eget personligt ansvar

Hm, hur får jag ut dummyn här – den är ju instängd. Foto: Gunilla Lefwerth.

Givetvis måste var och en hela tiden ta
ett eget ansvar, något som ständigt genomsyrat diskussionerna.

FB-R – kennelbeskrivningar
Fram till nu har flera genomförda
FB-R

varit

kennel/FB-R-uppfödare.

Via deras egen rasklubbssektion eller
avdelning har de tagit initiativ till att
beskriva sina egna uppfödningar, vilket
förstås är ett gyllene tillfälle att se den
röda tråden i det egna avelsarbetet.
Ett sådant arrangemang eller en
sådan träff brukar dessutom bli en väldigt rolig och uppskattad dag för valpköpare som gillar när deras uppfödare

Foto: Tommy Höggren

engagerar sig och ordnar träffar.

om diplomet på ssrk.se under Funk-

FB-R -kräver inga förkunskaper
– varken hos hund eller ägare

tionsbeskrivning.

På FB-R behöver hunden inte vara jakt-

väggen och visa alla att du är ett föredö-

tränad för att delta och ägaren behöver

me. Så glöm inte att beställa diplomet.

Ett diplom att rama in, hänga på

inga förkunskaper. I stället får de hela

Om du som hundägare eller
medlem vill delta på FB-R

tiden hjälp av en testledare under beskrivningen. Kan det bli enklare än så?

Gå in på ssrk.se under Funktionsbeskrivning. Där finns alla aktuella be-

Du som är uppfödare

skrivningstillfällen publicerade över

Ta kontakt med din avdelning eller

hela landet. Förhoppningsvis finns det

rasklubb och hör av dig om du kan få

ett beskrivningsställe i din närhet som

hjälp med att arrangera en FB-R för

passar dig.

dina uppfödningar.

Hör du till en lokalavdelning eller
en rasklubbsektion finns information

Uppfödardiplom
Om du har fem hundar från din upp-

fått ytterligare fem hundar kan du be-

om beskrivningar förstås även på deras

födning som beskrivits kan du beställa

ställa ett nytt diplom och så vidare. Du

hemsidor. n

ett uppfödardiplom från SKK. När du

hittar information om hur du ansöker
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