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FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) 
UTBILDNING – ÅTER UTBILDNING 
– DEN SÅ VIKTIGA!

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R, har sannerligen ökat 
sedan starten 2014 och alltfler känner till verksamheten och 
vill delta. Och glädjande nog är det också många uppfödare 
som upptäckt möjligheten att via den egna rasklubben eller en 
SSRK-avdelning kunna anordna en kennelbeskrivning. Ibland 
med uppfödningar ur en och samma kull men ibland också 
uppfödningar ur flera kullar vid ett och samma tillfälle. Det 
är verkligen ett gyllene tillfälle att få ett kvitto på den egna 
uppfödningen. Och inte minst blir det en väldigt rolig dag för 
alla valpköpare som glada i hågen kommer när uppfödaren 
”kallar” och ordnar en aktivitet. Och det oavsett avstånd till 
uppfödaren.

I och med det har också fler uppfödare 

ansökt, beställt och fått det framtagna 

uppfödardiplomet. Ett sådant diplom 

kan en uppfödare få efter fem beskrivna 

uppfödningar. Och efter ytterligare fem 

hundar till beskrivning kan uppfödaren 

ansöka om ännu ett nytt diplom och så 

vidare. Något att rama in, hänga upp på 

väggen och visa valpköpare och andra 

att man föregår med gott exempel.

Fortfarande saknas områden 
med beskrivarteam 
Det finns fortfarande flera vita fläckar 

på landskartan där det inte finns be-

skrivarteam att tillgå. Därför är det vik-

tigt att det hela tiden sker utbildningar 

runt om i landet för att utbilda i steg 

1 till funktionär/kastare. Varje beskri-

vare har mandat att genomföra sådana 

utbildningar. 

Utbildning i Bredånger
I nummer 4 av Apportören redovisades 

de utbildningar som genomfördes un-

der 2020. Tyvärr var tryckfels-Nisse i far-

ten genom att år 2021 råkade nämnas 

i rubriken. Men den sista utbildningen 

under 2020 var inte med i Apportö-

rens julnummer.  GRK/Ångermanland 

hade nämligen fått ihop fler intres-

serade att gå en utbildning i steg 1 till 

funktionär/kastare, varför de tog kon-

takt med beskrivaren i Umeå. Denna 

ordnade sedan en utbildning med del-

tagare från GRK men även från SSRK-

avdelningen. Jättebra.

Bra att samarbeta mellan 
avdelningar och rasklubbar
Om det känns knepigt att hitta till-

räckligt med personer för att genom-

föra en utbildning i egen regi (det är 

förstås önskvärt om det är fler än en 

enstaka deltagare), är det jättebra att 

samarbeta med avdelningen och andra 

rasklubbar inom området. Om var och 

en hittar en eller två personer kan en 

gemensam utbildning anordnas. 

Det är berikande om beskrivarteam 

från olika rashåll jobbar tillsammans, 

eftersom det alltid blir intressanta dis-

kussioner när inte alla är ”nischade” på 

sin egen ras.

Text: Gunilla Lefwerth   Foto: Johanna Anderkrans

Uppfödardiplom.
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Komma igång med utbildning
Troligen finns det i varje rasklubbssek-

tion och avdelning någon som har an-

svar för utbildning och som kan börja 

dra i lite trådar. Oftast ger det inget 

större gensvar att skriva en generell 

uppmaning på den lokala webbsidan 

som till exempel ”Du som är intres-

serad av FB; du behövs; kan du tänka 

dig att vara med på en utbildning; bli 

en del i verksamheten; hör av dig till.” 

Och sedan en hänvisning till mer infor-

mation om FB-R. Nej, den typen av all-

männa uppmaningar lönar sig sällan. 

Det är i stället bättre att någon per-

sonligen rekryterar deltagare som kan 

vara lämpliga och som har intresse av 

retrieverns egenskaper och tar dem i 

”hampan” och presenterar sin idé om 

utbildning. Visserligen kan man inte 

känna alla inom den egna sektionen el-

ler avdelningen men via hörsägen och 

genom att lyssna på andra kan man 

nog komma långt i sitt letande för att 

hitta lämpliga personer.

Gärna utbildning tillsammans 
med andra
Ordna gärna utbildningar i samarbete 

med andra rasklubbar och avdelningen 

inom det egna området för att få ihop 

tillräckligt med kursdeltagare. Och 

tänk även på att det kan finnas rasklub-

bar inom ert geografiska område som 

saknar egna sektioner eller regioner. 

Det finns säkert personer som känner 

till hundägare med raser från sådana 

rasklubbar som är bra att få med i verk-

samheten.

Kontakta en beskrivare
När tankar på en utbildning börjar ta 

form är det första steget att kontakta 

den beskrivare som bor närmast för 

att planera en utbildning. På grund av 

pandemin är det för närvarande vik-

tigt att genomföra teoripasset digitalt 

för att slippa vara inomhus. Det gäller 

även om utbildningen inte samlar fler 

än 3–6 deltagare plus kursledaren. Det 

är också oerhört viktigt att hålla koll 

på vilka restriktioner som gäller för 

covid-19. Däremot går det utmärkt att 

genomföra de praktiska momenten un-

der de två utbildningsdagarna men för-

stås alltid först göra en riskbedömning 

för att undvika smittspridning. 

Vill du själv utbilda dig till 
funktionär/kastare? 
I så fall kontaktar du den som är utbild-

ningsansvarig i din sektion eller avdel-

ning. Vill du veta mer om FB-R hittar 

du mycket läsvärt på SSRK:s hemsida 

ssrk.se under sidan Funktionsbeskriv-

ning. n
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