Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK)

Skrivelse till Labrador Retrieverklubben
Information om Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) och om FB-RK (kommittén för
Funktionsbeskrivning Retriever)
I december skickades information till alla rasklubbar samt avdelningar om förändringarna som sedan
september gäller för organisationen med ansvar för SSRK/FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever.
Efter nyåret har kommittén fått en ny sammansättning.
Kommittén, med ansvarsfördelning, består av:
Gunilla Lefwerth, Norrtälje – ordförande, övergripande ansvar samt adjungerad till SSRK/HS vid
frågor som rör FB-R. Utbildad och aktiv beskrivare.
Cilla Hamfelt, Almunge – huvudansvarig ekonomiska frågor, huvudansvar för innehåll i de centralt
arrangerade utbildningarna. Lärare i FB-R samt aktiv beskrivare.
Hanna Pettersson, Uppsala – huvudansvar tillsammans med Cilla för innehåll i de centralt
arrangerade utbildningarna. Lärare i FB-R samt aktiv beskrivare
Per Christoffersson, Lycke – huvudansvar för kontakterna gentemot rasklubbarna. Utbildad och aktiv
testledare.
Robert Bohman, Vännäs – huvudansvar för kvalitetssäkring av det material som används i FB-R. Är
administratör för kommitténs FB-R grupper på Face Book. Utbildad, under senare delen av 2015,
beskrivare och har hunnit med att genomföra en FB-R.
Lotta Wennersten, Vallentuna – mottagare av ansökningar, sekreterare, utbildad Funktionär FB-R
Carin Mortensen, Sandared – huvudansvar för kontakterna gentemot avdelningarna. Utbildad och
aktiv beskrivare.
Adjungerad till FB-RK
Annika Thunfors, Knivsta – handhar praktiska uppgifter vid utbildningstillfällen. Utbildad och aktiv
testledare.
Under perioden från september till dagsläget har vi haft sju protokollförda telefonmöten. Protokollen
publiceras vartefter på SSRKs webbsida så alla som vill kan ta del av dessa.
SSRK har i år ansökt till SKK om att få övergå från provperiod till ordinarie verksamhet från och med
2017, vilket gör att FB-R då följer SSRK:s övriga verksamheter i femåriga låsningsperioder.
Den första utbildningshelgen för 2016, för Funktionär/Kastare och Testledare, är nu genomförd.
Glädjande kom deltagare från områden där inga beskrivarteam i dagsläget finns, Dalarna,
Östergötland och Småland. En bra start för årets utbildningar för att på sikt också få igång FB-R
verksamheten i dessa retrievertäta landskap.
Då intresset från hundägare att delta på FB-R har ökat betydligt är behovet mycket stort av
utbildning så att fler beskrivarteam blir tillgängliga inom rimliga avstånd i landet.
Viktigt är att utbildningarna av nya funktionärer/kastare, testledare och beskrivare kvalitetssäkras,
det är också nödvändigt att rekrytera lämpliga personer till dessa utbildningar. Där är de
utbildningsplaner som nu är framtagna och fastställda av SSRK/HS en viktig komponent. Och återigen
så ber vi att ni i egna föreningen funderar, tänker på vilka som skulle kunna bidra och bli delaktiga i
FB-R.
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Övriga planerade utbildningar för året i nuläget är:
- 27-28 februari Inbjudna beskrivare utbildas för att regionalt i sin tur kunna utbilda testledare,
förhoppningsvis redan under 2016.
- 2-3 april Beskrivarutbildning steg 1
- 10-11 september Beskrivarutbildning steg 2.
- 19-20 november uppsamlingshelg/kalibreringshelg för alla utbildade beskrivare
Utbildningar samt dokument som gäller för FB-R och annan information är publicerade på ssrk.se.
Alla beskrivningar publiceras centralt på ssrk.se förutom förstås även på arrangörernas lokala
webbsidor.

Rasklubbarnas utsedda kontaktpersoner är:
Labrador klubben
Anders Hallgren
Flat klubben
Vakant
Golden klubben
Lena Ohlsson
Tollar klubben
Marina Johnsson
Chesapeak Bay klubben
Rebecca Krig
Curly klubben
Lena Gottfridsson

Vi är tacksamma för att Labradorklubben så föredömligt på webbsidan publicerar information om FBR och i och med det hjälper oss att marknadsföra/synliggöra verksamheten.
Vi ber er också att nu publicera de nyligen, för FB-R, fastställda Utbildningsplanerna för
Funktionär/Kastare och Testledare (bifogas), så intresserade kan ta del av dessa.
Det är alltid bäst att länka till dokumenten på ssrk.se, eftersom dessa emellanåt är föremål för
revidering så att era medlemmar på så sätt alltid har tillgång till aktuellt dokument.
För att sprida och öka kunskapen och kännedomen om FB-R önskar vi att ni sänder vidare denna
information, inklusive bifogade filer, till alla era regionala avdelningar/sektioner så det även på deras
webbsidor kan publiceras information med länkar till SSRK:s webbsida.
Har ni frågor/funderingar som rör FB-R, tveka inte att höra av er till någon av oss i kommittén!
e.u. för SSRK/FB-RK (kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever)
Gunilla Lefwerth
Ordförande
Ps jag vill gärna, behöver, ha en bekräftelse från er så vi vet att informationen kommit fram.
Kopia för kännedom till
SSRK/kansli
Per Christoffersson, ledamot FB-RK med huvudansvar/länk gentemot Rasklubbarna
Anders Hallgren, av LRK utsedd kontaktperson.
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