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Utbildare och examinatorer
Utbildning och examination av beskrivare, testledare samt funktionärer ska genomföras av
auktoriserad utbildare och examinator.

• Utbildare av beskrivare.
-

En beskrivare kan av FB-RK föreslås för auktorisation som utbildare av beskrivare.
Slutgiltigt beslut fattas av SSRK Hs.

-

I en skriftlig ansökan ska den sökande redogöra för sina erfarenheter av FB-R och hur
många beskrivningar som genomförts. Referenser ska lämnas. Kommittéansvarig granskar
ansökan, kontaktar de angivna referenserna samt föredrar ansökan i FB-RK.

-

Den auktoriserade utbildaren ansvarar för genomförandet av beskrivarutbildningar och
föreslår till FB-RK vilka kursdeltagare som ska kallas till examination.

• Examinator av beskrivare.
-

En utbildare av beskrivare kan av FB-RK föreslås för auktorisation som examinator av
beskrivare. Slutgiltigt beslut fattas av SSRK Hs.

-

I en skriftlig ansökan ska den sökande redogöra för sina erfarenheter av FB-R och hur
många beskrivningar och utbildningar som genomförts. Referenser ska lämnas.
Kommittéansvarig granskar ansökan, kontaktar de angivna referenserna samt föredrar
ansökan i FB-RK.

-

Examinatorn ansvarar för genomförandet av examinationen och föreslår därefter till
FB-RK godkända beskrivare för auktorisation.

-

En erfaren beskrivare kan efter samråd med ordinarie examinator ersätta denne vid en
enskild examination ute i landet.

• Utbildare och examinator av testledare.
-

En beskrivare eller testledare kan av FB-RK föreslås för auktorisation som utbildare av
testledare inom FB-R. Slutgiltigt beslut fattas av SSRK Hs.

-

I en skriftlig ansökan ska den sökande redogöra för sina erfarenheter av FB-R och hur
många beskrivningar som genomförts. Referenser ska lämnas. Kommittéansvarig granskar
ansökan, kontaktar de angivna referenserna samt föredrar ansökan i FB-RK.

-

Den auktoriserade utbildaren ansvarar för genomförandet av testledarutbildningar samt
examination av blivande testledare och föreslår därefter till FB-RK godkända testledare
för auktorisation.

• Utbildare och examinator av funktionär.
Samtliga auktoriserade beskrivare kan utbilda och examinera funktionärer. Beskrivaren meddelar
skriftligen FB-RK att funktionären är godkänd.

Antagningskrav och utbildningsgång
• Beskrivare.
-

Ansökan om att antas till utbildning av beskrivare inom FB-R ska vara skriftlig och med
nödvändiga referenser inom SSRK eller SKK-organisationen.

-

Den sökande ska vid utbildningens början ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av FB-R
eller motsvarande verksamhet inom retrieverrasklubbarna. Tjänstgöring/uppdrag inom
BPH, MH eller liknande kan vara meriterande. Den sökande ska ha god kunskap om
retrieverns jaktliga funktion.

-

Ska delta vid minst två utbildningshelger som leds av en utbildare av beskrivare.
Examination kan först ske efter dessa utbildningshelger.

-

Ska för auktorisation ha den kunskap och den skolning inom FB-R, som erfordras för att
korrekt kunna beskriva de hundar som deltar i en Funktionsbeskrivning.

-

Den utbildare som ansvarat för en utbildning kan föreslå till kommittéansvarig att den
blivande beskrivaren kallas till examination.

-

Examinationen sker vid en officiell beskrivning. Examinatorn föreslår auktorisation till
FB-RK som därefter lämnar förslag om auktorisation till SSRK Hs som fastställer beslut i
ärendet.

• Testledare.
-

Ansökan om att antas till utbildning av beskrivare inom FB-R ska vara skriftlig och med
nödvändiga referenser inom SSRK eller SKK-organisationen.

-

Den sökande ska vid utbildningens början ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av FB-R
eller motsvarande verksamhet inom retrieverrasklubbarna. Tjänstgöring/uppdrag inom
BPH, MH eller liknande kan vara meriterande. Den sökande ska ha god kunskap om
retrieverns jaktliga funktion.

-

Ska delta vid minst två utbildningar som leds av en utbildare av testledare.

-

Ska för auktorisation ha den kunskap och den skolning inom FB-R, som erfordras för att
korrekt kunna leda en Funktionsbeskrivning.

-

Den utbildare som genomför utbildningen föreslår auktorisation av testledare till FB-RK,
som därefter lämnar förslag om auktorisation till SSRK Hs som fastställer beslut i ärendet.

• Funktionär.
-

Ska ha deltagit vid minst ett utbildningstillfälle arrangerat av FB-R eller av auktoriserad
beskrivare.

-

Ska ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för att kunna tjänstgöra vid en
Funktionsbeskrivning.

-

Den beskrivare, som genomfört utbildningen av funktionären, meddelar skriftligen FB-RK
att funktionären är godkänd.

Utbildningsarrangör
Huvudansvarig utbildningsarrangör för samtliga utbildningar är FB-RK.
-

Beskrivarutbildning arrangeras centralt av FB-RK eller av rasklubb/avdelning på uppdrag
av FB-RK.

-

Testledarutbildning arrangeras centralt av FB-RK eller av rasklubb/avdelning på uppdrag
av FB-RK. Testledarutbildning kan också arrangeras lokalt av en utbildare av testledare på
uppdrag av FB-RK.

-

Funktionärsutbildning arrangeras i första hand lokalt av auktoriserad beskrivare men kan
även arrangeras centralt av FB-RK.

Anmärkning: Utbildningsgången ska kompletteras med bilagor i form av detaljerade
utbildningsplaner för var och en av de olika befattningarna. Arbetet att färdigställa dessa har precis
påbörjats och beräknas vara klart i februari 2016.

