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Funktionsbeskrivning retriever, FB-R
Nu har du möjlighet att få veta mer om din hunds egenskaper som retriever. Hur
gärna vill den apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära
vilt? Genom att delta på ett FB-R får du reda på allt det, och mer därtill!
FB-R är en officiell verksamhet inom Svenska
Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, som
blivit verklighet efter önskemål från
retrieverrasklubbarna. Den sjösattes 2014
och etablerade beskrivarteam finns nu på
flera håll i landet. Ett FB-R tar ca 40 minuter.
Beskrivningen innehåller 11 moment och
syftar till att kartlägga retrieverns
ursprungliga jaktliga egenskaper.
Arbetsegenskaper som är viktiga att bevara
för framtiden. Efter att du och din hund
genomfört FB-R gör beskrivaren en kort
muntlig sammanfattning av din hunds
agerande Du får också ett protokoll där
beskrivningen dokumenterats utifrån en
intensitetsskala. Resultatet blir sedan
stambokförd hos Svenska Kennelklubben,
SKK.
Du kan ha en hel del nytta av att få din hund
FB-R beskriven. Utifrån det din hund gör vid
de olika momenten kommer du att få en
uppfattning av var den har sina starka sidor
och vad ni kan behöva arbeta vidare med.

Det är till god hjälp för rasklubbarna,
hunduppfödare och dig som hundägare att
ha ett verktyg som under ordnade och
beprövade former beskriver funktionaliteten
hos såväl tänkta avelsdjur som familje-,
sällskaps- och arbetshundar. Varje FB-R
beskriven hund bidrar med en liten del till
ökad kännedom och förståelse för den egna
rasens egenskaper och funktion.
Din hund måste ha fyllt 12 månader för att
kunna genomgå ett FB-R. Det finns ingen
övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och
vaccinerad. Du som ägare eller förare ska
vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten
rasklubb. Det fordras inga förberedelser och
det finns inga större krav på att din hund ska
vara lydig. Du som hundägare behöver inte
ha några förkunskaper och du får hjälp och
instruktioner av en testledare om hur du ska
gå till väga vid varje moment.

I FB-R ingår följande moment:

1. Dummy
En dummy, vanligt förekommande
träningsapport för retriever, kastas av en
funktionär. Syftet är att beskriva
hundens vilja att springa efter, gripa och
bära en dummy samt hundens lust att
bära mot sin förare.
2. Stort föremål
Här beskriver vi hundens hantering av en
stor tung dummy.
3. Långt föremål
Hur gör hunden när den ska hantera ett
långt, otympligt och sladdrigt föremål?
Det beskriver vi här.
4. Passivitet
Under 2 minuter får hund och förare stå
helt passiva. Syftet är att beskriva
hundens reaktioner i en situation där
förväntad aktivitet uteblir.
5. Rörligt föremål
En dummy dras snabbt iväg från hunden.
Vi beskriver hundens reaktion på ett
föremål som oväntat sätts i rörelse
precis då hunden kommer fram för att
undersöka/gripa det.
6. Passivitet / Retning
I ett område på 60x50 meter ser hunden
en dummy kastas 6 gånger. Vad hunden
inte vet är att den varje gång plockas
upp. Under två minuter beskrivs
hundens reaktion på förväntad aktivitet.

7. Sök
Här beskrivs hundens engagemang och
effektivitet när den utforskar vad som
hänt i området samt hur uthålligt och
självständigt den arbetar.
8. Lådan
En dummy stängs in i en låda som täcks
med granris. Hur löser hunden det? Här
tittar vi på hundens förmåga att
självständigt finna en lösning på ett
problem.
9. Viltintresse
En fågel läggs ut fullt synligt för hunden
ca 15 meter bort. Hur reagerar den? Vill
den bära eller nosar den bara?
10. Passivitet
Som moment 4
11. Skott
Två skott skjuts ca 20 meter från
ekipaget. Syftet är att dokumentera
eventuella rektioner vid skott.

Hundens hela beskrivning redovisas
i SKK Avelsdata på www.skk.se

Läs mer om Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R
R på www.ssrk.se
Mer information om FB-R
R hittar du på Svenska Spaniel och Retrieverklubbens
webbplats. Här kan du som vill få din hund beskriven hitta beskrivningar i din
närhet att anmäla till. Du kan ta del av hur det går till, regelverk och
bedömningsnyckel till de olika momenten.

Sveriges största jakthundklubb
Svenska Spaniel och Retrieverklubbens kansli
Box 17
163 21 Spånga (samma hus som SKK)
08-795 33 80 (är inte alltid bemannad)
info@ssrk.se
www.ssrk.se

