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FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
FB-R

Funk�onsbeskrivning retriever (FB-R)
Retrieverrasernas ursprungliga jaktliga egenskaper som apportörer har medfört att de även är härliga familjemedlemmar. De ska vara sociala, följsamma, lättlärda och arbetsvilliga, egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden!
Har du en retriever? Har den fyllt e�
år? Vill du veta mer om vilka egenskaper just din hund har? Då kan du
göra en egenskapsbeskrivning, en FBR med din hund. Ni bidrar därmed
också med ökad kännedom och förståelse för rasens egenskaper. Då ska du
göra en egenskapsbeskrivning - en
FB-R �llsammans med din hund.
Under en beskrivning får du möjlighet
a� se din hunds agerande u�från raPå språng till FB-R
sens ursprungliga jakt/
arbetsegenskaper i 11 olika moment. Ta chansen a� se din
hunds starka sidor, de egenskaper som ligger �ll grund för
a� din hund är just den individ den är.
För a� gå en FB-R måste din hund vara minst 1 år, ID-märkt

samt vaccinerad. Ägaren ska vara medlem i SSRK eller i en
ansluten rasklubb. Du behöver inte ha några förkunskaper
eller göra några förberedelser. Under hela beskrivningen får
du stöd och instruk�oner av en testledare. Din hund behöver inte vara jak�ränad och det ﬁnns inga större krav på din
hunds lydnad. Ni �llsammans kommer få en härlig stund
med massor av roliga saker a� göra.
En beskrivning tar ca 40 min och är standardiserad. Hunden
beskrivs i varje moment u�från en intensitetsskala mellan 1–
5, där 1 = låg/ingen intensitet och 5 = hög/mycket intensitet,
alltså sker ingen värdering/bedömning. Resultaten från FB-R
stambokförs på SKK/Avelsdata/Hunddata, därför utgör FB-R
e� vik�gt komple�erande avelsverktyg.
När du och din hund gå� banan får du e� protokoll och en
muntlig genomgång av beskrivare vad denne har se� och
var kryssen i protokollet hamnat. E�er genomförd beskrivning erbjuder de ﬂesta arrangörer dig a� köpa en rose�.
Välkommen a� beskriva din retriever. Platser
och �der för samtliga beskrivningar hi�ar du
på ssrk.se samt lokala avdelningars och rasklubbars hemsidor.
Mer informa�on om FB-R hi�ar du på Svenska
Spaniel och Retrieverklubbens webbplats. Där
kan du också ta del av hur det går �ll, regelverk
och beskrivningsnyckel �ll de olika momenten.
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I FB-R ingår elva olika moment:

Några gånger under beskrivningen står föraren
helt s�ll - vad gör hunden då?

Beskrivningen inleds med apportering av en vanlig
dummy
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Beskrivning av hanteringen av e� stort tyngre föremål, föreställande en hare/gås

Beskrivning av hanteringen av e� långt, mycket lä�,
otympligt föremål, liknande en fågel med långa vingar

Precis när hunden är framme vid en kastad
dummy dras den iväg – vad gör hunden?

Dummyn har gömts i en låda som är täckt – hur
försöker hunden lösa problemet a� få ut den?
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Möte med vilt – är hunden nyﬁken, går den
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