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Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
 
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. 

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av 
svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se) 

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar samt i 
tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som anordnas inom SKK-organisationen. 

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. 
 

Inledning 
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl arrangör som 
ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, 
den egna hunden och andra djur.  

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.  
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. 

Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar 
SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant 
sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om 
andra hundar, funktionärer eller deltagare. 

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av 
kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. 

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 
Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, 
registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet 
avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska 
alltid medtas vid utställning.  
Vidimerad kopia räknas som original. 
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, och inte heller 
på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som: 

• på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur 
• av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen 
• av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att 

anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning 
• valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.  

 
Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av person som på 
grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, 
alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs 
Disciplinnämnd. 

 

http://www.skk.se/
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Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller 
beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra 
eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 

Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till 
tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. 
 
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 

 

1. Vaccinationer 
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund 
avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos). 

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka 
enligt följande: 

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd 

för mer än fyra (4) år sedan. 
• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller 

utställningsdagen. 
 
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma. 
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området 
dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). 

 
2. ID-märkning 
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning. 

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 
och 11785. 

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla 
avläsare. 
Kontroll av ID-märkning kan ske. 

 

3. Ansvar 
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det ansvar 
som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. 

Deltagare vid utställning, prov-, tävling- eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte 
kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under 
sådana förhållanden att hunden kan ta skada. 

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet 
förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till 
SKK. Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller 
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 
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Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för 
hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av 
hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av 
uppenbart bristande arrangemang. 

Aga av hund är förbjuden. 

4. Force majeure  

Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force 
majeure. 
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på grund 
av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller 
medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

 

5. Oacceptabelt beteende 

Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt 
beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller 
andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.  

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt ovan. 
Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen.  Det åligger 
arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter. 

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller 
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Rapporterad hund kan avvisas från området. 

  

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

Mentalitet 
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att 
delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified 
med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller 
beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet, eller tydligt flyktbeteende dvs då hund kastar sig paniskt 
iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.  

 
Smittsam sjukdom 
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.  

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, 
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då 
var sjuk i någon av dessa sjukdomar. 

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. 
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Dräktig tik och valptik  
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar 
efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. 

Valpar 
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte heller införas 
på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.  

 

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans 
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade. 

Födda före 1 januari 2008: 

• Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan svensk- 
eller norskägd tik får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. 

• Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter 
födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna regler kan 
uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, 
prov, tävling och beskrivning. 

 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

Prov, tävling och beskrivning 

• Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av 
veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och 
beskrivning. 

• Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling eller 
beskrivning. 

Generalklausul och dispensmöjlighet 
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten 
åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling 
eller beskrivning. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från 
dagen för utförseln av tiken. 

Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett 
för att kringgå reglerna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.  

 

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden 
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga 
den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada 
eller sjukdom. 

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan 
innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med 
djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 
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Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-
organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-
organisationens dopingreglemente.  

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller 
annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för 
provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för 
dopinganalys är förbjuden. 

 

Kastrerad hanhund/tik 

• Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning och SBKs 
exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd. 

• Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. 
Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus föreligga – för upplysning om 
detta, se det specifika regelverket.  

• Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, 
SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 

• Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell 
dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare 
Nationellt dopingreglemente för hund. 
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SÄRSKILDA REGLER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB-R) 
 
Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden 
retriever, labrador retriever, nova scotia duck tolling retriever. 
 
Introduktion 
 
Inom alla jakthundsraser är hundens funktionella arbetsförmåga och dess mentalitet grundläggande 
aspekter i ett framgångsrikt avelsarbete och i utvecklingen av goda jakthundar. Därför har man under 
många generationer använt olika former av jaktprov till ledning för avelsarbetet. 
Inom de jakthundsraser, där en större andel av populationen inte används i jakt eller tränas för jakt, blir 
utfallet ofta att en majoritet av hundarna ej prövas i jaktprov. SSRK och dess rasklubbar på retrieversidan 
har därför tagit fram ett komplement till de traditionella jaktproven. 
 
FB-R är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om retrieverns jaktliga egenskaper. Den 
vänder sig såväl till uppfödare som vill få en bättre bild av hundarna inom en kull, och till den enskilda 
hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens egenskaper. 
Med hjälp av FB-R ökar möjligheten att en större andel av populationen ska kunna beskrivas – inom 
egenskaper som utmärker en apportör, i tidig ålder, i hela kullar, och även om de inte tränats för jakt. 
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) ska därmed ge en bredare bas för arbetet med att stärka och 
bevara apportörens egenskaper i kommande generationer. 
 
1. Reglernas tillämplighet 
 
Dessa regler  tillämpas vid funktionsbeskrivning inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). 
 
2. Rätt att anordna Funktionsbeskrivning Retriever 
 
Funktionsbeskrivning Retriever anordnas av SSRKs  retrieverrasklubbar eller andra arrangörer inom 
SSRK-organisationen.  En arrangör har rättighet att arrangera förbokade FB-R för SSRKs  retrieverraser 
på förfrågan från uppfödare, som har behov av att funktionsbeskriva flera avkommor ur egen 
uppfödning vid ett och samma tillfälle. 
 
Uppenbart åsidosättande av för FB-R fastställda ”Regler för FB-R”, ”Anvisningar för FB-R” eller andra 
regler kan medföra att arrangörs tillstånd att anordna FB-R indrages under viss tid. 
 
3. Anmälan m.m. om beskrivningstillfälle 
 
Anmälan om FB-R görs till SSRK senast 3 veckor före beskrivningstillfället. 
 
Arrangören är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar erfordras för 
beskrivningens genomförande. 
 
Om planerad FB-R måste ställas in ska anmälan därom göras till SSRK med information om anledning till 
detta. 
 
4. Redovisning av FB-R 
 
Redovisning av FB-R ska göras i SSRKs webbrapportering för FB-R inom 8 dagar efter genomförd 
beskrivning. Beskrivningsrapport ska e-postas till kansliet senast i samband med redovisningen. Kopia av 
protokoll samt i förekommande fall dokument på beviljad dispens ska samtidigt skickas via post till SSRKs 
kansli. Kopia av registreringsbevis för utlandsägd hund ska skickas till SSRKs kansli i direkt anslutning till 
anmälningstidens utgång. 



Regler FB-R 2017-01-01 
  

Sid 7 
 

5. Hundägarinformation 
 
Efter beskrivningen lämnar FB-R-beskrivaren en kort redogörelse över hunden. 
 
6. Villkor för deltagande 
 
Ägare/förare 
Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SSRK-organisationen.  För ägare/förare 
bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb, alternativt medlemskap i 
klubb inom SSRK-organisationen. 
 
Hund 
FB-R är öppet för registrerade retrieverraser. För deltagande i FB-R ska hunden ha uppnått 
12 månaders ålder. Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått bestämd ålder den dag den deltar i 
beskrivning. 
 

• Hund ska delta med det namn under vilket den är registrerad. Resultat för hund som deltar under oriktiga 
anmälningsuppgifter stryks. 

• Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. 
• För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja vid anmälan till beskrivningstillfälle. 
• I de fall ovanstående krav inte uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. 

 
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara 
omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång. 
 
Löptik får delta vid FB-R, men startar då som beskrivningstillfällets sista hund. 
 
7. Hinder för deltagande 
 
Se SKKs ”Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar”. 
 
8. Anmälan, avgifter och PM 
 
Avgift 
Avgift för anmälan till FB-R fastställs av respektive arrangör och inbetalas enligt dennes anvisning. 
Respektive arrangör ansvarar för inbetalning av SSRKs fastställda del av avgiften. 
 
Återbetalning av anmälningsavgift 
 

a. om hund inte kan delta genom a rrangörens förvållande (se dock Allmänna regler. Punkt 4. Force majeure.) 
b. om anmälan avvisas av arrangören 

 
Avgift för att täcka administrativa kostnader kan uttas av arrangören. 
 
Om hund inte kan delta på grund av skada/sjukdom återbetalas inte anmälningsavgiften. 
 
PM 
PM ska vara deltagare och tjänstgörande funktionärer tillhanda senast 1 vecka före beskrivningsdagen. 
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9. Protest och besvär 
 
Den som deltagit vid FB-R med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse 
genom att avge protest till FB-R-beskrivare och arrangör. 
 
Protest får inte avse omdöme utan endast tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och avlämnas senast en 
halvtimme efter det att beskrivningen slutförts för samtliga hundar. Avslagen protest ska skriftligen 
motiveras. 
 
Avgett beslut kopieras och sänds in till SSRK tillsammans med kopia på aktuell hunds proto- koll. 
 
Klaganden som inte låter sig nöjas med fattat beslut i avlämnad protest kan besvära sig hos SSRK. Besvär ska 
skriftligen vara SSRK tillhanda senast 1 vecka efter det klaganden fått del av FB-R-beskrivares skriftliga 
beslut. 
 
10. Regler, blanketter m.m 
 
Det åligger arrangören att hålla ” Regler för FB-R” och ”Anvisningar för FB-R” tillgängliga vid 
arrangemanget. 
 
Det åligger även arrangören att tillhandahålla blanketter för ”Rapport om hund som förvaras på ett 
olämpligt sätt” samt ”Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende”. 
 
11. Maximering av antalet deltagande hundar 
 
Maximalt antal hundar är 10 st per beskrivare och dag. Antalet hundar bestäms av arrangören i 
samråd med aktuell beskrivare med hänsyn till vid tillfället rådande förhållanden. 
 
12. Kontroller 
 
Arrangör är skyldig att kontrollera att hunden är ID-märkt och vaccinerad enligt gällande regler. 
 
13. Prioritering av anmälda hundar 
 
Arrangör äger rätt att prioritera hundar på det sätt som denne finner lämpligt beroende på vilken typ av 
FB-R som arrangeras  
 
14. Beskrivning allmänt 
 
Testledarens ambition ska vara att oavsett plats och beskrivningstillfälle ska deltagande hundar provas 
så likvärdigt som möjligt. 
Om beskrivningen inte kunnat genomföras som planerat så avgör beskrivaren om moment trots detta 
går att beskriva eller om det ska betraktas som ett tekniskt fel och således tillåtas göras om. 
Arrangemanget ska före beskrivningen besiktigas av tjänstgörande FB-R-beskrivare.  
Beskrivaren har skyldighet att avbryta när hund visar oförmåga att bli neutral under den tid som förflyter 
mellan moment. 
Beskrivningen kan avbytas om hund inte låter sig kallas in och kopplas. 
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15. Avstängning av hund 
 
Särskild rapporteringsskyldighet föreligger för tjänstgörande FB-R-beskrivare och övriga funktionärer 
avseende ”oacceptabelt beteende” (se Allmänna regler, punkt 5) men det bör särskilt beaktas att hunden 
befinner sig i en testsituation. 
 
16. Funktionärer 
 
Vid FB-R ska samtliga funktionärer utses och tjänstgöra enligt nedanstående regler. 
 
Av SKK fastställd aktuell etisk policy för prov och tävlingar gäller för samtliga tjänstgörande funktionärer. 
 
Funktionär får inte tjänstgöra för egen uppfödning eller i familjen ägd hund. 
 
Hund som under de senaste 6 månaderna ägts, trimmats, vårdats, tränats eller uppvisats av funktionär 
får inte anmälas till FB-R då ifrågavarande funktionär tjänstgör. Detsamma gäller även då annan särskild 
omständighet föreligger som kan rubba förtroendet för funktionärs opartiskhet. 
 
FB-R-beskrivare 
Beskrivningen görs av en FB-R-beskrivare auktoriserad av SSRK. 
För FB-R-beskrivare krävs medlemskap i klubb inom SSRK-organisationen. 
Beskrivare som visar uppenbar olämplighet vid utövande av uppgiften kan få auktorisationen 
återkallad för viss tid eller för alltid. 
 
Vid FB-R åligger det beskrivaren att avgöra protester och övriga frågor enligt dessa regler eller vad som i 
övrigt kan komma att underställas henne/honom och därvid vidta de åtgärder som kan vara påkallade. 
 
FB-R-beskrivare ska årligen tjänstgöra vid minst det antal FB-R/år samt i övrigt uppfylla vad som 
fastställts av SSRK för att behålla sin auktorisation. 
 
FB-R-beskrivare som inte deltar i av SSRK fastställt kvalitetssäkringssystem avauktoriseras. 
Återauktorisation kan ske enligt regler fastställda av SSRK. 
 
FB-R-beskrivare är ansvarig för att resultat och beskrivarrapport redovisas korrekt.  
 
FB-R-testledare 
Testledaren ska vara en av SSRK auktoriserad FB-R-testledare eller FB-R-beskrivare. För FB-R-
testledare krävs medlemskap i klubb inom SSRK-organisationen. 
 
Testledaren är ansvarig för det praktiska genomförandet av beskrivningen. 
 
Testledare ska årligen tjänstgöra vid minst det antal FB-R/år samt i övrigt uppfylla vad som fastställts av 
SSRK för att behålla sin auktorisation. Testledare som inte uppfyller dessa krav avauktoriseras. 
Återauktorisation kan ske enligt regler fastställda av SSRK. 
 
Kastare/annan funktionär 
Funktionärer i övrigt som krävs för beskrivningen utses av arrangören. 
 
Det åligger arrangören att svara för att tjänstgörande funktionär/kastare besitter de kunskaper som 
behövs för att fullfölja sin uppgift. 
 
Det åligger tjänstgörande funktionär/kastare att handla enligt testledarens anvisningar samt att väl 
förbereda sig för uppgiften. 
 
För tjänstgörande funktionär/kastare krävs medlemskap i klubb inom SSRK-organisationen. 
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17. Förares skyldighet 
 
Föraren är skyldig att följa anvisningar som ges av testledaren. 
 
 
18. Hunds framförande 
 
Hund förs i icke strypande halsband alt. i sele och i ett av testledaren tillhandahållet ca 1.80 meter långt 
koppel. 
 
19. Utförande 
 
Hund prövas enligt ”Anvisningar för Funktionsbeskrivning Retriever” och dessa regler. 
 
20. Genomförd FB-R 
 
Med ”genomförd FB-R” menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella rutor. FB-R 
kan vara genomförd utan skottprov om föraren valt att avstå skott. Om föraren avstår skott kommer dock 
detta att markeras och registreras. 
 
21. Ombeskrivning 
 
Hund medges ombeskrivning vid högst ett (1) tillfälle i det fall föraren avbrutit beskrivningen. 
 
Hund som under beskrivning p.g.a. uppkommen skada eller av annat uppkommet hälsoskäl inte kan 
fullfölja medges ombeskrivning. 
Ombeskrivning får inte ske på samma plats. 
 
Om beskrivaren avbryter medges inte ombeskrivning. 
 
22. Försäkringsbestämmelser 
 
SKKs Kollektiva Klubbförsäkring gäller vid FB-R arrangerade av klubb inom SKK-organisationen. 
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