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Hej	  alla	  engagerade	  uppfödare	  och	  hundägare,	  
	  
Jag	  vill	  med	  detta	  brev	  till	  er	  slå	  ett	  slag	  för	  funktionsbeskrivning	  Retriever,	  FB-‐R.	  
Beskrivningen	  har	  framkommit	  då	  man	  under	  åren	  har	  dåligt	  statistiskt	  material	  för	  att	  
utvärdera	  funktionen	  hos	  våra	  retrievers	  på	  ett	  enkelt	  mätbart	  sätt.	  	  
Idag	  är	  enda	  utvärderingen	  baserat	  på	  jaktprov	  där	  endast	  ett	  litet	  procentantal	  kommer	  till	  
start.	  	  
	  
Genom	  att	  framför	  allt	  beskriva	  en	  kull	  kan	  man	  få	  en	  bild	  av	  hur	  funktionsstatus	  blev,	  om	  
det	  motsvarade	  ens	  förväntningar	  och	  att	  kunna	  använda	  materialet	  att	  antingen	  bevara	  
eller	  förbättra	  ens	  avelsplaner	  för	  framtiden.	  
Det	  håller	  också	  på	  att	  utarbetas	  ett	  spindeldiagram	  motsvarande	  det	  som	  finns	  för	  
mentalbeskrivningar,	  där	  man	  med	  bra	  deltagande	  i	  framtiden	  kan	  få	  en	  bild	  av	  ens	  hund	  
eller	  kull	  jämfört	  med	  rasens	  genomsnitt.	  
	  
Vi	  har	  hört	  om	  motiveringar	  att	  inte	  göra	  detta	  baserat	  på	  antingen	  ”jag	  arbetar	  mest	  med	  
det	  exteriöra”	  eller	  att	  ”vi	  jagar	  med	  de	  flesta	  av	  våra	  hundar,	  och	  behöver	  därför	  inte	  
detta”,	  men	  det	  är	  vårt	  ansvar	  som	  uppfödare	  att	  vi	  arbetar	  för	  en	  styrka	  för	  
retrieverraserna	  i	  det	  stora	  hela.	  
Med	  en	  enkelt	  genomförd	  beskrivning,	  som	  utförs	  på	  samma	  sätt	  över	  hela	  landet	  kan	  få	  en	  
idé	  hur	  vi	  ligger	  till	  när	  det	  både	  gäller	  egna	  uppfödningar	  och	  i	  letandet	  efter	  bra	  avelsdjur,	  
kommen	  ur	  en	  kull	  med	  en	  bra	  beskrivning,	  även	  om	  den	  kanske	  inte	  skulle	  vara	  meriterad	  
på	  jaktprov.	  
	  
Beskrivningen,	  enligt	  min	  erfarenhet	  säger	  mycket	  på	  många	  plan,	  och	  faktiskt	  mycket	  
oavsett	  ålder,	  även	  om	  önskvärt	  är	  att	  de	  är	  så	  nära	  12månadersgränsen	  som	  möjligt.	  	  
I	  en	  kull	  med	  både	  tränade	  och	  otränade	  hundar,	  har	  man	  sett	  liknande	  beteende,	  varför	  
inte	  erfarenhet	  före	  beskrivning	  har	  stor	  betydelse.	  
Beskrivningen	  visar	  på	  engagemang,	  föremåls-‐inleveransintresse,	  jaktlust,	  söklust,	  driv	  och	  
dådkraft,	  förmåga	  att	  vara	  passiv,	  viltintresse	  samt	  skottkänslighet.	  
	  
På	  hemsidan	  för	  SSRK	  Södra	  http://ssrksodra.com/fb-‐r/	  finns	  mer	  information	  samt	  länkar	  
till	  både	  en	  informationsbroschyr	  samt	  centrala	  SSRKsidan	  om	  FB-‐R.	  	  
Datum	  utannonseras	  per	  termin	  på	  hemsidefliken	  ovan.	  I	  mån	  av	  tid	  kan	  även	  
kullbeskrivningar	  göras	  vid	  andra	  tillfällen.	  
	  
Hoppas	  jag	  har	  väckt	  ett	  intresse,	  och	  kontakta	  mig	  gärna	  om	  ni	  har	  några	  frågor.	  
	  
Vänliga	  hälsningar	  
Agneta	  Joonas	  
auktoriserad	  beskrivare	  FB-‐R	  
digbytollers@telia.com	  	  


