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FB-R ansvarig
Gunilla Lefwerth

2021 är året då FB-R gått i 
utbildningens tecken

Som nämnts vid tidigare tillfälle har FB-R, Funktionsbeskriv-
ning retriever, varit en av få verksamheter som kunnat pågå 
under hela pandemin. 

Under 2021 har dessutom glädjande 

nog flera steg 1-utbildningar kunnat 

genomföras, det vill säga till funktio-

när/kastare (F/K). Det är från denna 

grupp som de kommer som är intres-

serade och sedan vill gå vidare i utbild-

ningen till testledare och kanske även 

så småningom till att bli beskrivare. 

Alla beskrivare har mandat att genom-

föra grundutbildningen till F/K. 

Vi vill ge en stor eloge till flera av 

våra rasklubbar som under året har 

initierat utbildningar på lite olika håll 

i landet. Med tanke på geografin är det 

viktigt att få till beskrivarteam på stäl-

len där det finns vita fläckar på kartan, 

varför det är viktigt att många grund-

utbildningar anordnas. Nu börjar även 

Norrbotten att få lite färg på FB-R-kar-

tan. I början av 2021 kommer utbild-

ningar att genomföras nere i Södra, 

så även de kan börja få lite färg på sin 

FB-R-karta.

LRK/Ö
Först ut var LRK/Ö (Labradorklub-

ben/Östra) i Västmanland som i slutet 

av februari arrangerade utbildning för 

fyra deltagare. Två av deltagare kom 

från  regionen. De  andra två kom från 

Östra, men som vanligt – hundfolk räds 

inte att åka eller köra långt när något 

lockar som är intressant att delta i.

I samband med utbildningen 

kunde  även en stambokförd FB-R ge-

nomföras genom lån från annat håll av 

beskrivare. Västmanland tillhör en vit 

fläck på kartan där det inte finns något 

beskrivarteam. Så nu är det viktigt att 

starta upp verksamheten tillsammans 

med dessa entusiastiska, nyutbildade 

F/K.

Ni uppfödare, som bor i Västman-

land eller i närheten, ta kontakt med 

den beskrivare som bor närmast er så 

går det säkert att arrangera en FB-R. 

Det är också viktigt att de som utbildats 

får möjlighet att jobba i sin roll för att 

sedan snabbare gå vidare med fortbild-

ning om de vill.  

GRK/Värmland/HS
I slutet av mars var GRK (Goldenklub-

ben) arrangör för en utbildning i 

Värmland. Fem personer deltog där en 

kom från Västmanland. Trots att GRK 

var arrangör hade deltagarna olika re-

trieverraser, men de hade också eller 

hade haft andra raser hemma som set-

ter, kinesisk nakenhund, älghund, stö-

vare och tax. Det gjorde att samtalen 

vid lunch, pauser etcetera var mycket 

givande runt alla dessa hundrasers va-

rierande arbetsuppgifter. 

Att just jobba tillsammans över ras-

gränserna är roligt, berikande och in-

tressant. Så det finns ingen anledning 

att ha vattentäta skott mellan sektioner 

i klubbar eller avdelningar, tvärtom. 

Samma sak gäller vid arrangemang av 

FB-R: det är givande att beskrivarteam 

jobbar sida vid sida från olika rasers 

håll. 

Värmland tillhör också en vit fläck 

på kartan där det inte finns något be-

skrivarteam. Därför är det viktigt att 

även här starta upp verksamheten 

snarast tillsammans med dessa entusi-

astiska, nyutbildade F/K som på så sätt 

snabbare kan gå vidare med sin fort-

bildning.  

Den beskrivare som bor närmast till 

finns på västra sidan och har redan va-

rit i Värmland flera gånger. Det finns 

också en testledare som bor i Deger-

fors.

FRK/Ö
I början av augusti hade FRK/Ö (Flat-

klubbens Östra sektion) en utbildning 

av sex F/K i Nyköpingstrakten. Förra 

året  genomfördes en utbildning i Upp-

land för fem F/K.

Östra området sträcker sig från 

hela Södermanland upp till norra Upp-

land om man använder sig av den in-

delning som SSRK-avdelningarna gör. 

Det innebär en lång väg att åka för att 

få ihop beskrivarteam men förstås även 

Årets ”skörd” av F/K i Södermanland – diskussion om hur och var momenten gör sig bäst i 
terrängen.
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för annan verksamhet inom SSRK. En 

utbildning i FB-R i Södermanland var 

därför verkligen viktig att få till. 

Under utbildningen visade det sig 

att alla beskrivarna i östra området bor 

runt Uppsalatrakten och att det hand-

lar om cirka 17 mil enkel resa till Nykö-

ping. För att slippa den långa resan är 

det bättre att använda beskrivare och 

testledare som finns i det angränsande 

området, nämligen Östergötland. Det 

gör att resan enbart handlar om cirka 

sex mil i en riktning. 

SSRK Norrbotten  
Vårt land är väldigt avlångt.

I början av september kunde SSRK 

Norrbotten glädjande nog för första 

gången genomföra både en utbild-

ning och en stambokförd FB-R i Kalix 

i Norrbotten. När en uppfödare/ken-

nel önskade få en FB-R nappade SSRK 

Norrbotten. Eftersom det rör sig om 

en hel del slantar när det gäller resor 

men också om övernattning för en be-

skrivare och testledare från annat håll, 

tog de kontakt med Studiefrämjandet.

Den beskrivare som bor längst 

norrut kontaktades, vilket är i Ume-

åtrakten. Även en testledare behövdes 

för att kunna genomföra den stambok-

förda beskrivningen. Då fick man söka 

sig lite längre söderut, nämligen till 

Västernorrland med väldigt många fler 

mil att köra. 

Alla fem deltagarna blev godkända 

F/K. Och sedan kunde de i direkt an-

slutning till utbildningen även börja 

tjänstgöra i skarpt läge på den stam-

bokförda kennelbeskrivningen: nyttigt 

när all utbildning är färsk och i gott 

minne.

Studiefrämjandet stod för kostna-

den för alla resor: för testledarens upp 

till Umeå och därefter för samåkning 

med beskrivaren upp till Kalix.

Kenneln/uppfödaren hjälpte till att 

hålla kostnaderna nere för maten som 

de själva lagade hela tiden. För att hålla 

nere kostnaden för logi hyrde uppföda-

ren en husvagn till beskrivaren och test-

ledaren. Allting går om bara viljan finns.

Övning kast med långsmal dummy. 

FB-RK vill påminna arrangörer om 

att kontakta Studiefrämjandet som ofta 

finns lokalt och som kan hjälpa till med 

utbildningar. De är verkligen en resurs 

att ta tillvara.

Bra jobbat SSRK/Norrbotten och 

förstås även GRK och FRK/Ö och 

LRK/Ö! 

Lista över alla beskrivare samt test-

ledare i landet finns på ssrk.se under 

fliken ”Funktionsbeskrivning”.

De beskrivare, samt i ett fall testle-

dare, som haft ansvar för och genom-

fört årets utbildningar av nya funktio-

närer/kastare är

Carin Mortensen

Hanna Pettersson

Robert Bohman

Anna Backe

Gunilla Lefwerth n

Här gäller det att springa fem meter när hunden nästan är framme vid dummyn som då 
far iväg.

Här har den rörliga dummyn dragits klar. 
Vilken fantastisk norrländsk vy.

Detta är det standardiserade material som 
används i hela landet på FB-R, förutom 
lådan som saknas på bilden.




