Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK)

Utbildningsplan – Testledare FB-R
Fastställd av SSRK/HS 2017-11-25

Övergripande mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens
och färdighet att fungera som testledare vid FB-R
och god förmåga att hantera deltagande ekipage
samt kunna bygga beskrivningsbana.
Förkunskaper
-

God social kompetens.
God vana vid att fungera som ledare i grupp/er av människor och/eller som ledare vid
någon form av prov för hund.
God kännedom om FB-R. Utbildad FB-R-funktionär. Ha tjänstgjort som funktionär eller
på annat sätt erhållit jämförbara kunskaper.
God kunskap om retrieverns jaktliga funktion.
Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb.

Utbildningsarrangör
Huvudansvarig utbildningsarrangör för samtliga utbildningar är FB-RK.
Funktionärsutbildning arrangeras centralt av FB-RK eller rasklubb/avdelning på uppdrag av FBRK. Testledarutbildning kan också arrangeras lokalt på uppdrag av FB-RK.

Utbildningsansvarig
Auktoriserad utbildare av testledare.

Omfattning och genomförande
Testledarutbildningen omfattar cirka 16 timmar och bedrivs huvudsakligen dagtid då mycket
praktiskt arbete ute förekommer. Därutöver tillkommer tid för enskilda studier av
kurslitteraturen innan utbildningen påbörjas. Observera att deltagaren förväntas vara väl inläst
på kurslitteraturen inför utbildningen.
Utbildningens genomförande kan variera avseende tid och innehåll beroende på deltagarnas
förkunskaper och antal deltagare men kunskapsmål och kompetenskrav skall alltid uppfyllas.

Timfördelning
-

Teoretisk genomgång – ca 4 tim
Utförande/praktiska övningar – ca 10 tim
Examination/praktiskt slutprov – ca 2 tim/deltagare
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Kurslitteratur (medtages till utbildningen av deltagare)
-

Anvisningar för FB-R
Regler för FB-R
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen
Lathund testledare
Lathund funktionär/kastare
Materialbeskrivning

Innehåll teori
Utbildningsmål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren:
-

ha mycket god kunskap om ”Anvisningar för FB-R”
ha god kunskap om ”Regler för FB-R”
ha kunskap om ”SKKs domaretiska regler”

Förberedelser/självstudier
Deltagaren ska inför utbildningen ingående studera dokumenten ”Regler för FB-R”, ”Anvisningar
för FB-R” samt ”Domaretiska regler för prov/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKKorganisationen”.
Under utbildningen
Förtydliganden och tolkningar av innehållet i ”Regler för FB-R” med utgångspunkt från
dokumentets uppdelning i ”Allmänna regler” respektive ”Särskilda regler”. Viktiga rutiner såsom
vid anmälan av oacceptabelt beteende, hund i bil, dopingbestämmelser, protest och besvär av
test, m.m.
Innebörden av ”SKKs domaretiska regler” och dess tillämpning.
Detaljerad genomgång av ”Anvisningar för FB-R” med fokus på anvisningarna om hur de olika
momenten genomförs samt syftet med testledarens roll. Genomgång av momentens placering
och genomförande beroende på terrängens beskaffenhet.
Genomgång av arbets- och ansvarsfördelning för beskrivare respektive testledare under
testdagen. Genomgång av samarbetet funktionär/testledare.

Innehåll praktik
Utbildningsmål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren:
-

ha mycket god kunskap om alla delmoment inom FB-R och hur momenten genomförs
ha god kunskap om terrängens påverkan på de olika momentens genomförande
kunna handleda funktionär och på egen hand bygga upp en beskrivningsbana
ha färdighet att fungera som testledare i samtliga moment

Förberedelser/självstudier
Deltagaren ska inför utbildningen ingående studera dokumenten ”Lathund testledare”
och ”Materialbeskrivning” samt repetera ”Anvisningar för FB-R” och ”Lathund
funktionär/kastare”.
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Under utbildningen
Genomgång av material. Uppbyggnad av beskrivningsbana. Diskussion av momentens placering
beroende på terrängens beskaffenhet. Genomgång av banans moment, utifrån perspektivet att
testleda förare och hund.
Öva hur samverkan med beskrivare och funktionär bör ske under pågående beskrivning.
Praktiskt genomföra testledarrollen på ett antal hundar och förare.

Examination
Deltagarna utvärderas kontinuerligt under utbildningstiden. Utbildningen avslutas med
praktiskt prov i form av fullständigt FB-R där deltagaren agerar testledare i alla moment för
minst 2 hundar. Examinator utgörs av utbildningsansvarig.
Utbildningsansvarig rapporterar efter genomförd utbildning och examination resultatet till FBRK samt föreslår auktorisation.
FB-RK fastställer och beslutar därefter auktorisation som Testledare.

Övrigt
Efter godkänd utbildning ska deltagaren tjänstgöra som testledare vid FB-R inom ett år efter
avslutad utbildning. Dispens kan ges efter kontakt med FB-RK.
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