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Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning
Retriever (FB-R)
Allmänt
Arrangörens ansvar
Arrangören ska innan beskrivning inhämta erforderliga tillstånd från markägare.
Arrangören ska säkerställa att beskrivningen blir likvärdig i förutsättningarna för
varje deltagande hund. Arrangören ska sträva efter att beskrivningen blir så
likvärdig som möjligt mellan olika beskrivningstillfällen.
Arrangören ansvarar för att det material som används vid beskrivningen följer
anvisningarna i bilaga 1-5.
Arrangören ansvarar för att scanner finns tillgänglig vid beskrivningen.
Deltagande hundar
De hundar som skall beskrivas under dagen skall inte bevista markerna i direkt
anslutning till testområdet. Deltagande hund ska inte komma i kontakt med
funktionärer och publik innan beskrivningen påbörjas.
Publik
Publik som vill följa en hund ska innan beskrivningen startar informeras om följande:
•

Förflyttning mellan de olika momenten ska ske snabbt och utan dröjsmål.

•

Publiken ska stå väl samlade i en grupp på anvisad plats ca 10 meter snett
bakom hundekipaget under varje moment.

•

Mobiltelefoner ska vara avstängda innan hunden kommer till första momentet och ska vara avstängd till efter sista momentet är avslutat.

•

Publiken ska förbli stående under hela beskrivningen.

•

Om man ska följa en hunds beskrivning måste man vara med under samtliga moment och får inte avvika eller komma in under pågående beskrivning.

Provdagen
•

Banan ska vara förlagd i lämplig terräng samt färdigställd i tid, senast 30
minuter innan den första hunden ska starta.

•

Material, t.ex. dummies, som är utplacerade längs banan ska inte ligga direkt på marken utan förvaras i en väska helst upphängd i ett träd eller
liknande.

•

Figuranterna ska vara informerade om vilket/vilka moment respektive
funktionär kommer att ansvara för under dagen.

•

Beskrivaren ska beredas tid att tillsammans med TL besiktiga banan innan
beskrivningen av den första hunden startar.

•

Information om skottlossning bör anslås på provplatsens närområde.
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Beskrivning sommartid
•

Vid varmt väder ska ”stationer” med vatten finnas utmed banan, förslagsvis efter apporteringsmomenten samt efter sökmomentet. Vid varmt väder
ska viltet förvaras i kylväska med kylklampar.

Beskrivning vintertid
•

Beskrivning ska ej genomföras vid temperaturer understigande -15° C.

•

Snödjupet ska inte vara djupare än 10 cm.

Genomförande
Testledarens ansvarsområde:
•

Informera och instruera funktionärer om ansvarsområde för dagen samt
se till att de finns på respektive moments plats.

•

Informera publiken om vilka regler som gäller under beskrivningen.

•

Se till att hunden framförs i ett icke-strypande halsband. S.k. ”retrieverkoppel” ska inte användas. Beskrivarteamet ska tillhandahålla ett för
beskrivningen funktionellt halsband som kan kopplas i icke-stryp samt
koppel som är mellan 1,5-2 meter långt.

•

Informera och instruera hundförare om allmänt upplägg, teknik för
koppelavtagande och steg samt att frikommando får användas.

•

Informera och instruera hundföraren om nästkommande moments genomförande under förflyttningen mellan de olika momenten

ID-märkning
I anslutning till beskrivningen åligger det hundägaren att visa arrangören hundens ID-handlingar/ ID-märkning.

Moment 1: Dummy
Syfte
Att beskriva hundens vilja att springa efter, gripa och bära en dummy samt
hundens lust att bära mot sin förare.
Material/Miljö
Momentet ska förläggas i sådan terräng att hunden kan se både kastare, dummy
och nedslagsplats. Föremålet ska vara en 450-500 grams dummy. Samma dummy kan användas till flera hundar, såvida dummyn ej är skadad eller utsatt för
annan åverkan.
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Genomförande
Hund och förare ställer upp på startplatsen utan att hunden får något kommando.
Kastaren hälsar på föraren vid startplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa och
nosa på apporten, backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden och
klappar med apporten i handflatan tre gånger. Kastaren går ytterligare 20 m,
klappar med apporten i handflatan tre gånger, kastar apporten ett par m åt sidan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka och stannar snett bakom
startlinjen.
Dummyn ska landa delvist dolt för hunden, men så att beskrivaren kan se gripandet.
Vid återvändandet går kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte ett par
meter vid sidan om hunden, och utan att korsa hundens tänkta väg ut till
dummyn. Kastaren ska fokusera blicken tydligt vid sidan av hunden och
återvända med löst hängande armar och synliga handflator.
Då kastaren återkommit säger testledaren till föraren att koppla loss hunden.
Föraren får, om så behövs, ge ett frikommando och/eller ta något steg i dummyns riktning. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från TL.
Hund och förare ställer upp på startplatsen utan att hunden får något kommando.
Om hunden inte griper dummyn inom 10 sekunder från att den lokaliserat denna
(är framme vid dummyn) är momentet slut.
När hunden har gripit dummy:
Om hunden ej återvänder spontant inom 15 sekunder, avbryts momentet och
föraren ombeds ropa på hunden alternativt hämta dummyn och koppla hunden.
Momentet genomförs två gånger i följd. När hunden avlämnat alt. föraren plockat upp dummyn lämnas denna till kastaren.

Moment 2: Stort föremål
Syfte
Att beskriva hundens hantering av ett tyngre föremål.
Material/Miljö
Momentet ska förläggas i sådan terräng att hunden kan se både kastare, apport
och nerslagsplats. Beskrivning av det tunga föremålet finns i materiallistan
(bilaga).
Genomförande
Testledaren instruerar föraren att koppla loss hunden, men att hålla hunden i
halsbandet, samt att skapa intresse för föremålet genom att svepa det med korta
knyckiga rörelser mot marken 2 gånger och sedan kasta det till kastaren.
Kastaren förflyttar sig därefter ca 6 m bort, kastar föremålet ytterligare ca 4 m,
dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka och stannar snett bakom startlinjen. Föremålet ska landa så att man ser gripandet. Vid återvändandet går
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kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte ett par meter vid sidan om hunden och utan att korsa hundens tänkta väg ut till föremålet. Kastaren ska fokusera
blicken tydligt vid sidan av hunden och återvända med löst hängande armar och
synliga handflator.
TL ber föraren släppa hunden. Föraren får, om så behövs, ge ett frikommando
och/eller ta något steg i föremålets riktning. Föraren ska sedan vara passiv och
invänta instruktioner från TL.
När hunden har lokaliserat apporten:
1. Om hunden inte tar upp inom ca 5 sekunder får hunden påverkas med
rösten av föraren (ett ”kommando”, sedan tyst).
2. Om hunden inte griper inom ytterligare ca 5 sekunder får hunden påverkas
med röst under ca 15 sekunder. Om hunden inte griper är momentet slut.
3. Om hunden gripit apporten, men inte återvänder inom ca 5 sekunder, får
hunden påverkas med röst av förare (ett ”kommando”, sedan tyst).
4. Om hunden då inte återvänder, får hunden påverkas med röst under
ytterligare ca 15 sekunder.
5. Momentet är slut.

Moment 3: Långt föremål
Syfte
Att beskriva hundens hantering av ett långt, otympligt och sladdrigt föremål.
Material/Miljö
Momentet ska förläggas i sådan terräng att hunden lätt kan se både kastare,
föremål och nedslagsplats. Föremålet ska vara utformat så att hunden inte kan
lyfta upp det i sin helhet från marken. Föremålet beskrivs i materiallistan (bilaga
1).
Genomförande
Testledaren instruerar föraren att koppla loss hunden, men att hålla hunden i
halsbandet, samt att skapa intresse för föremålet genom att svepa det med korta
knyckiga rörelser mot marken 2 gånger och sedan kasta det till kastaren.
Kastaren förflyttar sig därefter ca 6 m bort, kastar föremålet ytterligare ca 4 m,
dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka och stannar snett bakom startlinjen. Föremålet ska landa så att man ser gripandet. Vid återvändandet går
kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte ett par meter vid sidan om hunden och utan att korsa hundens tänkta väg ut till föremålet. Kastaren ska fokusera
blicken tydligt vid sidan av hunden och återvända med löst hängande armar och
synliga handflator.
TL ber föraren släppa hunden. Föraren får, om så behövs, ge ett frikommando
och/eller ta något steg i föremålets riktning. Föraren ska sedan vara passiv och
invänta instruktioner från TL.
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När hunden har lokaliserat apporten:
1. Om hunden inte tar upp inom ca 5 sekunder får hunden påverkas med
rösten av föraren (ett ”kommando”, sedan tyst).
2. Om hunden inte griper inom ytterligare ca 5 sekunder får hunden påverkas
med röst under ca 15 sekunder. Om hunden inte griper är momentet slut.
3. Om hunden gripit apporten, men inte återvänder inom ca 5 sekunder, får
hunden påverkas med röst av förare (ett ”kommando”, sedan tyst).
4. Om hunden då inte återvänder, får hunden påverkas med röst under
ytterligare ca 15 sekunder.
5. Momentet är slut.

Moment 4: Passivitet
Syfte
Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.
Utformning/Miljö
På platsen ska finnas kvistar, pinnar, stenar och dylikt. I övrigt ska området vara
fritt från störningar. Alternativ plats ska finnas att tillgå om tidigare hund har
rastat sig under passivitetstiden.
Genomförande
Beskrivare och åskådare tar plats som vid tidigare prov. Förare och hund ska
passera förbi publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats ca 10
m från gruppen. Testledaren ställer sig med publiken och följer inte med hund
och förare fram till den anvisade platsen. Om publiken inte har förflyttat sig sedan föregående moment behöver hunden inte passera förbi gruppen.
Provtid 2 min. TL anger när momentet startar, när 1 minut passerat, samt när
momentet är slut.

Moment 5: Rörligt föremål
Syfte
Att beskriva hundens reaktion på ett föremål som oväntat sätts i rörelse precis
då hunden kommer fram för att undersöka/gripa föremålet.
Material/Miljö
Momentet förläggs i terräng där hunden lätt kan se både kastare och nedslagsplats. Föremålet beskrivs i materiallistan (bilaga 1).
Linan läggs ut runt lämpligt träd, stolpe etc så att den funktionär som ska dra
kan befinna sig ca 5 meter snett bakom hundens startplats. Linans vinkel ska
vara sådan att den del som dras bakåt inte hamnar för nära hunden (vinkeln bör
vara ca 45°). Apportföremålet måste hamna minst 10 meter från stolpen/trädet.
Apportföremålet ska synas för hunden när det har landat. Det ska vara möjligt
att se gripandet efter att föremålet har dragits iväg.
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Genomförande
En kastare står minst 15 m från hund och förare och håller i föremålet. Då hunden har uppmärksamheten riktad mot kastaren klappar denne 3 gånger på föremålet, kastar sedan föremålet framför sig, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka och stannar snett bakom startlinjen.
Vid återvändandet går kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte ett par
meter vid sidan om hunden och utan att korsa hundens tänkta väg ut till föremålet. Kastaren ska fokusera blicken tydligt vid sidan av hunden och återvända
med löst hängande armar och synliga handflator.
TL ber föraren släppa hunden. Om så behövs kan föraren använda ett frikommando. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från TL.
Precis då hunden är framme vid föremålet drar och springer funktionären snabbt
åt motsatt håll så att föremålet dras ca 5 m från hunden.
1. Stannar hunden upp, men intresse för föremålet kvarstår, avvakta ca 5
sekunder, sedan får hunden påverkas med röst av förare en gång.
2. Om hunden då ej gripit efter ca 5 sek, får hunden påverkas med röst
ytterligare ca 15 sek.
3. Om hunden gripit föremålet, men ej återvänder alternativt börjar leka med
föremålet, avvakta ca 5 sekunder, sedan får hunden påverkas med röst av
förare en gång (ett ”kommando”, sedan tyst).
4. Återvänder hund fortfarande inte, avvakta ca 5 sek, därefter påverkas
med röst under ca 15 sek.
5. Momentet är slut.

Moment 6: Passivitet / Retning
Syfte
Att beskriva hundens reaktion på förväntad aktivitet.
Material/Miljö
Momentet utförs i direkt anslutning till moment 7 (Sök).
På platsen ska finnas kvistar, pinnar, stenar och dylikt. I övrigt ska området vara
fritt från störningar.
Genomförande
Förare och hund placeras ca 5 m bakom startplatsen för söket och står kvar där
under tiden söket läggs ut. Momentet ska bedömas under två minuter för alla
hundar, oavsett hur lång tid det tar att lägga ut söket.
TL anger när momentet startar, när 1 minut passerat samt när momentet är slut.
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Moment 7: Sök
Syfte
Att beskriva hundens engagemang, effektivitet samt uthållighet i och under ett
längre självständigt arbete utan förarinverkan.
Material/Miljö
Området bör vara 60 m brett och 50 m djupt med 6 snitslade legor. Området ska
förläggas i huvudsak överskådlig terräng med naturlig vegetation.
Genomförande
Kastaren hälsar på föraren vid passivitetsplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa
och nosa på apporten, backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden
och klappar med apporten i handflatan tre gånger.
Kastaren går ut till lega 1 i sökområdet (se skiss, bilaga 2). Vid varje uppmärkt
lega klappar kastaren 3 gånger på dummyn och kastar på marken och plockar
upp den igen. Antal legor och ordning för utläggande, se skiss.
Kastaren återvänder med löst hängande armar och handflatorna synliga och får
på tillbakavägen inte korsa hundens tänkta väg ut till den sista legan.
När kastaren kommer tillbaka ska förare och hund förflytta sig ca 5 m framåt,
från passivitetspunkten, till angiven startpunkt för sökmomentet. TL ber föraren
att släppa hunden, som får arbeta fritt i området. Föraren får om så behövs ge
ett frikommando och/eller ta något steg framåt. Föraren ska sedan vara passiv
och invänta instruktioner från TL. Om så behövs får föraren skicka om/stötta
hunden efter uppmaning av testledaren.
Momentet pågår i max 4 min. TL anger när 1, 2, 3 och 4 minuter har förflutit.

Moment 8: Lådan
Syfte
Att beskriva hundens förmåga att självständigt finna lösning på ett problem.
Material/Miljö
En låda (se materiallistan) placeras ca 10 m från startplatsen i överskådlig terräng. Lådan ska vara täckt av granris, lövbeklädda kvistar, gräs eller liknande.
Lådan ska bindas fast i ett träd eller liknande så att hunden inte kan bära iväg
den. För att undvika att hunden trasslar in sig ska linan vara kort så att lådan
inte kan bäras längre än 2-3 dm.

-7-

2014-02-15

RoA FBR – Reviderad av SSRK/Hs 15 feb 2014

Genomförande
Kastaren hälsar på föraren vid startplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa och
nosa på apporten, backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden och
klappar med apporten i handflatan tre gånger.
Kastaren går till lådan och gör hunden uppmärksam på dummyn genom att
klappa på den 3 ggr och kasta den precis invid/på lådan, dröjer kvar ett par
sekunder, går sedan tillbaka och stannar snett bakom startlinjen. Vid återvändandet går kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte ett par meter vid sidan
om hunden och utan att korsa hundens tänkta väg ut till dummyn. Kastaren ska
fokusera blicken tydligt vid sidan av hunden och återvända med löst hängande
armar och synliga handflator.
Hunden släpps för att apportera dummyn, föraren ska instrueras av TL att agera
fritt då denna del av momentet inte beskrivs.
Momentet görs om med den skillnaden att när dummyn är kastad, vänds hunden
bort från apporten och kastaren gömmer dummyn i lådan.
När kastaren är klar vänds hunden framåt igen, kastaren dröjer kvar ett par
sekunder, efter att hunden har vänts, går sedan tillbaka och stannar snett bakom
startlinjen. Vid återvändandet går kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte
ett par meter vid sidan om hunden och utan att korsa hundens tänkta väg ut till
dummyn. Kastaren ska fokusera blicken tydligt vid sidan av hunden och återvända med löst hängande armar och synliga handflator.
TL ber föraren släppa hunden. Föraren får, om så behövs, ge ett frikommando
och/eller ta något steg i dummyns riktning. Föraren ska sedan vara passiv och
invänta instruktioner från TL.
Hunden ska få arbeta fritt i området.
Momentet är slut efter 2 min. Tiden tas från det att hunden har lokaliserat
dummyn i lådan. TL rapporterar när 1 respektive 2 minuter har förflutit.

Moment 9: Viltintresse
Syfte
Att beskriva hundens reaktion på vilt.
Utformning/miljö
Ett vilt kastas väl synligt på en stig eller öppen plats. Lämpligt vilt är t.ex. stadsduva, kråka eller and.
Genomförande
En kastare står placerad ca 15 m från hundens startplats. Då hund och förare är
på plats klappar kastaren 3 ggr och kastar viltet ca 1 meter framför sig, dröjer
kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka och stannar snett bakom startlinjen.
Vid återvändandet går kastaren inte direkt mot hunden, utan tar sikte ett par
meter vid sidan om hunden och utan att korsa hundens tänkta väg ut till viltet.
Kastaren ska fokusera blicken tydligt vid sidan av hunden och återvända med
löst hängande armar och synliga handflator.
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TL ber föraren att släppa hunden. Föraren får, om så behövs, ge ett frikommando och/eller ta något steg i dummyns riktning. Föraren ska sedan vara passiv
och invänta instruktioner från TL.
1. Om hunden inte griper fågeln efter ca 5 sekunder då den lokaliserats, får
föraren uppmuntra hunden (ett ”kommando”, sedan tyst).
2. Om hunden ej gripit efter ytterligare 5 sek, får hunden påverkas med röst
under ytterligare ca 15 sek.

Moment 10: Passivitet
Syfte
Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.
Utformning/Miljö
På platsen ska finnas kvistar, pinnar, stenar och dylikt. I övrigt ska området vara
fritt från störningar. Alternativ plats ska finnas att tillgå om tidigare hund har
rastat sig under passivitetstiden.
Genomförande
Beskrivare och åskådare tar plats som vid tidigare moment. Innan hundens
ankomst till platsen är skytten redan gömd inför beskrivningens moment 11.
Förare och hund ska passera publik och funktionärer och därefter stanna på
anvisad plats ca 10 m från gruppen och på plats där sedan moment 11 direkt
kan följa. Om publiken ej har flyttat sig sedan föregående moment behöver
hunden ej passera. TL står en bit från hunden.
Provtid 2 minuter. TL anger när momentet startar, när 1 minut har passerat
samt när momentet är slut.

Moment 11: Skott
Syfte
Att beskriva hundens reaktion på/vid skottlossning.
Material/Miljö
Skytten ska redan inför moment 10 vara på plats och dold ca 20 m från hunden.
Vinden får inte vara sådan att ev krutrök distraherar hunden.
Hagelbössa eller gevär ska i första hand användas. I undantagsfall får 9 mm
startpistol, apportkastare eller knallpåk användas, men endast då tillgången till
hagelbössa eller gevär är begränsad.
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Den ammunition som är godkänd för användning är:
• Laddade hagelpatroner
• Hylsor med tändhatt
• 6 mm startpistols ammunition
• 9 mm blank i instickspipa
• 22 mm blank av starkare typ i instickspipa.
Observera att lokala föreskrifter angående licensplikt på instickspipor kan finnas.
Genomförande
Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka den med kommandon.
2 skott avlossas med ca 10 sek mellanrum på beskrivarens signal.
Testledaren instruerar föraren att se till att hunden inför skottet inte har bakdelen vänd mot skytten.
Efter sista skottet uppmanas föraren att göra en kort förflyttning med hunden.
Avstå skott
Förare ges möjlighet att avstå skott om hunden tidigare uppvisat skotträdsla e.d.
Testledare ska då försäkra sig om att föraren är helt införstådd med att protokoll
och resultat av beskrivningen kommer att stamboksföras och vara tillgängligt för
alla avelsintressade medlemmar.

------------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga 1: Materiallista
Utrustning för Funktionsbeskrivning Retriever
1. Speciellt framtagna föremål
För beskrivningen krävs speciellt framtagna föremål till moment 3, 4, 6 och 9.
Dessa är:
• Moment 3. Tung dummy, ca 3,5 kg, med påsytt handtag. Längden är ca 40 cm,
diametern ca 10 cm med färg gul, röd eller orange.
• Moment 4. Lång dummy, ca 120 cm. Med 5 st apportliknande "kuddar” med ca
7 cm diameter och längd 15-20 cm, mörk färg, hopsydda till en lång flerdelad
apport.
• Moment 6. Rörlig dummy, en dummy klädd med tyg och med ett tiotal 30 cm
långa remsor påsydda som en svans. Till dummyn fästs ett ca 50 meter långt
tunt snöre.
• Moment 9. Låda av plast, vars väggar är genombrutna och med monterat lock,
ungefärliga mått 50-30-20 cm (längd-bredd-höjd).
Dessa föremål tas f.n. fram centralt av SSRK/KFM och tillhandahålls kostnadsfritt
till de auktoriserade beskrivarna. Detta säkerställer att de beskrivna hundarna
runt om i landet har beskrivits under likvärdiga förhållanden och med likadana
föremål.
Utrustningen tillhör SSRK/KFM och skall återlämnas om beskrivaren inte längre
är auktoriserad. Utrustningen ska hanteras på ett lämpligt sätt. Skadas utrustningen ska den om möjligt repareras - om detta inte är möjligt kontaktas
funktionsansvarig i SSRK Hs.
2. Övrig utrustning
För beskrivningen behövs även –
• 8 - 12 st dummies, 450-500 g. Dummies tillhandahålls av SSRK/KFM. Detta
säkerställer att de beskrivna hundarna runt om i landet har beskrivits under
likvärdiga förhållanden och med likadana dummies. I övrigt gäller detsamma
som för de speciellt framtagna föremålen.
• Läderhalsband och långt koppel.
• Vilt. Lämpligt vilt, stadsduva, kråka eller and. Vid varmt väder, kylväska och
kylklampar för förvaringen av vilt annars väska eller hink med lock.
• Skjutvapen plus skott.
• Tidtagarur eller mobiltelefon med timerfunktion.
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Bilaga 2: Skiss över sökrutans utformning.
Snitslade legor i förhållande till hundens passivitets- och startpunkt. Hund och
förare står vid 1X (passivitetsplatsen), kastaren hälsar på förare och hund samt
går ut till 1. Kastaren flyttar sig därefter i nummerordning och klappar 3 gånger,
kastar samt plockar upp dummyn vid samtliga punkter. När kastaren har återvänt går förare och hund fram till 2x (startpunkten).
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