Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK)

Utbildningsplan – Beskrivare FB-R
Fastställd av SSRK/HS 2018-04-13

Övergripande mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens
att beskriva hundar vid FB-R och god förmåga att
redogöra för hundens agerande under
beskrivningstillfället.
Förkunskaper
-

God social kompetens. Visa stor integritet och ödmjukhet.
God vana vid att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som
ledare vid någon form av prov för hund.
Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer.
Mycket god kännedom om FB-R.
Utbildad Testledare (TL) för FB-R och ha goda vitsord från tjänstgöring som TL.
Mycket god kunskap om retrieverns jaktliga funktion.
Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb.

Utbildningsarrangör
Huvudansvarig utbildningsarrangör för samtliga utbildningar inom FB-R är FB-RK
(Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever). Utbildning av beskrivare arrangeras
centralt av FB-RK.

Utbildningsansvarig
Auktoriserad utbildare av beskrivare.

Antagning
Ansökan om att antas till utbildning som beskrivare inom FB-R handläggs av FB-RK. FBRK kallar den som blir antagen till elevtjänstgöring och tilldelar eleven en mentor.

Individuell utbildningsplan
I samråd med elev och mentor ska en individuell utbildningsplan upprättas. Planen ska
innefatta:
•

Tid för inledande teoretisk genomgång.

•

Tillfällen för elevtjänstgöring. Elevtjänstgöring ska göras för minst tre olika
beskrivare, två utöver mentorn. Minst 20 hundar av minst tre olika retrieverraser
ska beskrivas.

Utbildningsplanen ska dokumenteras skriftligt och arkiveras hos FB-RK. Mentorn följer
löpande upp planen och rapporterar till FB-RK.
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Elevtjänstgöring - teoretisk genomgång
När eleven påbörjar sin elevtjänstgöring ska mentorn vid en inledande teoretisk
genomgång säkerställa att eleven har tillräcklig kunskap om och förståelse för:
-

Anvisningar för FB-R
Regler för FB-R
Protokoll och beskrivningsnycklar
Intensitetsskalan
Beskrivning jämfört med bedömning
Muntlig genomgång till deltagare efter slutförd beskrivning
Arbets- och ansvarsfördelning för beskrivare respektive testledare under
testdagen samt funktionärens roll.
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKKorganisationen
SKKs grundregler

Elevtjänstgöring i samband med beskrivning
Elevtjänstgöring sker i samband med officiella beskrivningar vilket ställer krav på att
genomförandet inte påverkar resultatet för deltagande hundar. Det är samtidigt viktigt
att eleven får en adekvat utbildning. Eleven ska under beskrivningstillfällena gå bredvid
beskrivaren och i ett eget protokoll beskriva hundens agerande. Efter varje moment ska
möjlighet finnas att rådfråga beskrivaren. Lämpligen stannar beskrivare och elev kvar
vid momentets startplats medan publik, TL och hundekipage förflyttar sig mot nästa
moment. Diskussion under pågående moment får inte förekomma, då det kan störa hund
och förare.
Under elevtjänstgöringen ska beskrivareleven erbjudas tillräcklig kunskap för att känna
sig trygg i sin framtida roll som beskrivare. Antalet beskrivningstillfällen och hundar
anpassas individuellt beroende på elevens färdigheter, men får inte understiga tre olika
beskrivare samt 20 hundar av tre olika raser.
All tjänstgöring ska dokumenteras på särskild blankett, där tjänstgörande beskrivare
lämnar sitt omdöme. Denna dokumentation ska arkiveras hos FB-RK.
När FB-RK tillsammans med utsedd mentor anser det lämpligt kallas eleven till
examination.
För beskrivarelev, som under utbildningen bedöms sakna tillräcklig kunskap inom
prövade kompetenser, teoretiska såväl som praktiska, kan FB-RK rekommendera att
utbildningen avbryts eller att eleven kallas till ny utbildning när de bristande
kompetensområdena har kompletterats.
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Examination
Examination sker under en officiell beskrivning i närvaro av examinator utsedd av FBRK. Beskrivareleven ska beskriva samtliga hundar under samma förutsättningar som en
auktoriserad beskrivare. Den auktoriserade beskrivaren har dock huvudansvaret och
signerar protokollet.
Examinator rapporterar efter genomförd examination resultatet samt föreslår
auktorisation till FB-RK. FB-RK föreslår beskrivareleven för auktorisation till SSRK/HS
som fastställer beslut i ärendet.
Elevtjänstgöringar ska vara avslutade inom 2 år från elevantagningsdatum, om inte
särskilda skäl föreligger.

Övrigt
Efter godkänd utbildning ska deltagaren tjänstgöra som beskrivare vid FB-R inom ett år
efter avslutad utbildning. Tjänstgöringen ska ske enligt gällande kvalitetssäkringskrav.
Dispens kan ges efter kontakt med FB-RK.
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