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Förtydligande om FB-R
– en beskrivning, ingen mentaltest!

Text: Gunilla Lefwerth, ordförande i SSRK/FB-RK (kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever)
Foto: Monica Thoresson

Ordet Funktion 
– Vad betyder/innebär det?! 
Det finns sedan ett par år tillbaks en ordinarie 

stambokförd verksamhet inom SSRK (Svenska 

Spaniel och Retrieverklubben) som benämns 

FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever).

Många kanske förväxlar ordet funktion med 

att hunden anatomi skall vara funktionell, (att 

benen sitter på rätt ställe, att den kan springa 

som den skall etc.) men i det här fallet hand-

lar det om retrieverns specifika egenskaper. An-

dra förväxlar pga. av förkortningen FB-R denna 

Funktionsbeskrivning med mentaltester, såsom 

MH och BPH. 

Våra retrieverraser tillhör de mest populära i 

vårt land. Förutom en fantastiskt härlig familje-

medlem så har den tack vare sina ursprungliga 

jaktliga egenskaper också en stor arbetskapa-

citet/användbarhet. Det finns knappt en enda 

aktivitet/gren som den inte på ett positivt sätt, 

tillsammans med matte eller husse, ställer upp 

på att göra.     

Dessa ursprungliga egenskaper är därför så 

oerhört viktiga att bevara för framtiden. 

Egenskaperna för retrievern bedöms/
värderas idag på jaktprov
De specifika/önskvärda egenskaperna bedöms 

vid start på jaktprov. Men idag är det en myck-

et liten del av alla retrieverrasernas population 

som startar på prov.   

Det är dock en missuppfattning att dessa 

egenskaper består över tid, alltid finns kvar.  Så 

är inte fallet. Om de inte prövas/testas för att 

bevaras, förbättras så försvinner de under inte 

alltför många generationer.  

Du som äger en retriever kanske själv inte 

hinner/kan/vill träna för att starta på prov? 

Då finns nu en möjlighet att delta på Funk-

tionsbeskrivning Retriever (FB-R) 

Hunden behöver inte vara jakttränad, det är 

funktionen, dvs. de specifika ursprungliga egen-

skaperna som beskrivs - inte ägarens kompe-

tens/agerande eller om/hur hunden eventuellt 

har tränats som bedöms. 

Beskrivningen (FB-R) sker i elva olika mo-

ment såsom bl.a.:

• Apporteringslust – vill/har den lust att 

bära lite olika typer av dummies/tygpå-

sar/apporteringsobjekt

• Nyfikenhet – går den fram till en dummie 

som plötsligt far iväg 

• Uthållighet – håller nyfikenheten/orken 

i sig för att under en liten tid undersöka/
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springa i en terräng där en motivation för 

detta har getts

• Problemlösning – en dummie har gömts 

undan, vad gör hunden

• Vilt – går hunden fram, undersöker, tar 

upp och bär – vad gör den 

FB-R – ingen bedömning/värdering
Det handlar inte om någon bedömning/värde-

ring som sker på jaktprov, utan bara om hur lite 

eller hur mycket hunden gör vid varje moment.  

Beskrivningen sker med hjälp av en intensitets-

skala:

1= ingen/låg/liten intensitet

5 = många/ mycket/hög intensitet.

Det fordras inga förberedelser, ingen lydnad 

beskrivs, sådan är ju intränad. Du som hundä-

gare behöver inte ha några förkunskaper och får 

hela tiden hjälp och instruktioner av en testle-

dare om hur varje moment går till väga.  

Alla annonser om FB-R med information om 

anmälan/deltagande hittar du på ssrk.se (under 

rubriken prov/utställning – avel - utbildning) 

samt förstås även på din egen avdelnings/ras-

klubbs websida.

FB-R – Kompletterande avelsverktyg – 
till gagn för uppfödare 
Om en uppfödare och/eller hanhundsägare vill 

samla valpar ur en eller flera kullar för en träff 

är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna 

en beskrivning, detta genom någon SSRK:s av-

delning eller Rasklubb som är arrangör för be-

skrivningar.

Då kan FB-R bli till värdefull hjälp i fortsatt 

avelsarbete, en röd tråd att följa.

Kan det bli enklare än att delta med en hund 

som inte är jakttränad och ändå få reda på så 

mycket om de specifika egenskaperna som för 

framtiden är så viktiga att bevara?! n

Uppfödardiplom FB-R 
(Funktionsbeskrivning Retriever)  

SSRK/FB-RK (Svenska Spaniel och Retrie-

verklubbens kommitté för Funktionsbe-

skrivning Retriever), har i slutet av förra 

året, med lay out hjälp från ssrk/webmas-

ter, tagit fram ett Uppfödardiplom.

Ett sådant kan man ansöka om när man fått 

fem eller fler uppfödningar beskrivna.

Ovan ses hur diplomet ser ut, kennelnam-

nen skrivs givetvis med den snygga texten.

Vi vet att det finns uppfödare därute som 

ännu inte hunnit skicka in sin ansökan, gör 

det – något att rama in, hänga upp och visa 

att man är ett föredöme!

Gunilla Lefwerth  

Ordförande SSRK/FB-RK


