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Funktions Beskrivning Retriever (FB-R)

                                          

Tycker du det är intressant att se hur unga hundar löser uppkomna problem under en beskrivning 
eller se likheter eller olikheter mellan kullsyskons sätt att arbeta, är kanske det här något för dig.

Flera sektioner saknar funktionärer/kastare, testledare och beskrivare.
FB-R är ett viktigt verktyg för klubbens uppfödare till gagn för både avel och uppfödning.

Är du intresserad av retrieverns jaktliga egenskaper och vill ta aktiv del inom FB-R i din sektion? 
Vill du gå utbildningen är det dags att anmäla det till din styrelse senast den 31/3 2019.

Kursplan                                                         
 
 Funktionär/kastare: 
Förkunskaper
-  God social kompetens.
-  Kännedom om FB-R (ex. deltagit som förare med hund och/eller som åskådare eller vid demonstration av FB-R).
-  Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb- 
-  Ha kondition och rörelseförmåga som möjliggör utförandet av Funktionärens/Kastarens arbetsuppgifter.
Tidsplan
  Teoretisk genomgång – ca 2 tim
  Utförande/praktiska övningar – ca 5 tim 
  Examination/praktiskt slutprov – ca 1 tim/deltagare.

 Testledare:
Förkunskaper
-  God social kompetens.
-  God vana vid att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som ledare vid någon form av prov för hund. 
-  God kännedom om FB-R. Utbildad FB-R-funktionär. 
 Ha tjänstgjort som funktionär eller på annat sätt erhållit jämförbara kunskaper.
-  God kunskap om retrieverns jaktliga funktion. 
-  Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb.
Tidsplan
  Teoretisk genomgång – ca 4 tim 
  Utförande/praktiska övningar – ca 10 tim
  Examination/praktiskt slutprov – ca 2 tim/deltagare 
  Utförande/praktiska övningar – ca 10 tim 
  Examination/praktiskt slutprov – ca 2 tim/deltagare

 Beskrivare
Förkunskaper 
-  God social kompetens. Visa stor integritet och ödmjukhet. 
-  God vana vid att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som ledare vid någon form av prov för hund. 
-  Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer. 
-  Mycket god kännedom om FB-R. 
-  Utbildad Testledare (TL) för FB-R och ha goda vitsord från tjänstgöring som TL.
-  Mycket god kunskap om retrieverns jaktliga funktion. 
-  Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb

Individuell utbildningsplan 
I samråd med elev och mentor ska en individuell utbildningsplan upprättas. Planen ska innefatta: 
•  Tid för inledande teoretisk genomgång. 
•  Tillfällen för elevtjänstgöring. Elevtjänstgöring ska göras för minst tre olika beskrivare, två utöver mentorn. 
 Minst 20 hundar av minst tre olika retrieverraser ska beskrivas.
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