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Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK) 
 

 
Anvisningar Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 

 

Introduktion 
 
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad 
kunskap om retrieverns jaktliga egenskaper. SSRK har tillsammans med 
retrieverrasklubbarna tagit fram FB-R som ett komplement till de traditionella jaktproven. 
Bakgrunden är att en majoritet av hundarna inte provas på jaktprov, varför ett komplement 
behövs för att bevara och utveckla de jaktliga egenskaperna. FB-R vänder sig såväl till 
rasklubbar som vill få en bättre bild av rasens jaktliga egenskaper, som till uppfödare som vill 
få en bättre bild av hundarna inom en kull, som till den enskilda hundägaren som vill lära sig 
mer om den egna hundens egenskaper. 
Med hjälp av FB-R ökar möjligheten att en större andel av populationen kan beskrivas – 
inom egenskaper som utmärker en apportör, i tidig ålder, i hela kullar, och även om de inte 
tränats för jakt. Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) ska därmed ge en bredare bas för 
arbetet med att stärka och bevara apportörens egenskaper i kommande generationer. 

I beskrivningen ingår sammanlagt 11 moment. I dessa moment beskrivs: 
- hundens agerande i olika apporteringssituationer 
- hundens förmåga att självständigt finna lösning på ett problem 
- hundens reaktioner i situationer där förväntad aktivitet uteblir 

 
Beskrivningens moment syftar till att observera hundens beteende och agerande i 
situationer, som utmärker en apporterande jakthund. Bland dessa finns: 

- hundens vilja att springa efter, gripa och bära en dummy samt hundens lust att bära 
mot sin förare 

- hundens hantering och vilja att apportera ett tyngre föremål, såsom en gås/hare 
- hundens hantering av ett långt, otympligt och sladdrigt föremål, såsom en fågel med 

långa vingar 
- hundens reaktion på ett föremål som oväntat sätts i rörelse precis då hunden 

kommer fram till föremålet, såsom ett skadskjutet vilt 
- hundens engagemang, effektivitet samt uthållighet i och under ett längre 

självständigt sökarbete 
- hundens reaktion på vilt 
- möjlighet att beskriva hundens reaktion på och vid skottlossning 

 

Syfte 
Dessa anvisningar är ett komplement till gällande regler för FB-R och syftar till att förtydliga 
utförandet av Funktionsbeskrivning Retriever. Skrivningar i anvisningarna är underordnade 
regelverket och vid eventuella tveksamheter är det Allmänna och Särskilda Regler för FB-R 
som avgör vad som gäller.  
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Allmänna anvisningar 
 

Arrangörens ansvar 
- Innan beskrivning inhämta erforderliga tillstånd. 
- Säkerställa att förutsättningarna för varje deltagande hund blir likvärdiga.  
- Sträva efter att beskrivningen blir så likvärdig som möjligt mellan olika 

beskrivningstillfällen. 
- Ansvara för att det material som används vid beskrivningen följer anvisningarna i bilaga 

1-2. 
- Ansvara för att scanner finns tillgänglig vid beskrivningen. 
- Ansvara för att ID-kontroll sker i direkt anslutning till att beskrivningen inleds, dvs innan 

hunden påbörjar beskrivningen 
- Tillhandahålla för beskrivningen aktuella dokument 

Beskrivarens ansvar 
- Kontrollera att banan är regelmässigt utförd och i sådant skick att beskrivningen kan 

genomföras enligt anvisningarna 
- Kontrollera att övriga deltagande funktionärer har behörighet och kompetens för dagens 

uppgifter 
- Tillse att dokument gällande beskrivningen är korrekt ifyllda 
- Kontrollera att startordningen är korrekt (att löptik startar sist osv) 
- Om så behövs, ta ställning till samt besvara eventuellt inkomna protester 
 

Testledarens ansvar 
- Att beskrivningsbanan är uppsatt och färdig i god tid inför beskrivarens besiktning 
- Komma överens med beskrivaren om hur tidsangivelser etc ska kommuniceras. 
- Informera och instruera funktionärer om ansvarsområde för dagen.  
- Se till att hunden framförs i ett icke-strypande halsband. Ett s.k. ”retriever-koppel” ska inte 

användas. 
- Informera hundföraren om beskrivningens upplägg och att frikommando vid behov får 

användas. 
- Informera och instruera hundföraren om nästkommande moments genomförande 

fortlöpande under beskrivningen. 
 

Funktionären/kastarens ansvar 
- Ha utbildning och kompetens för dagens uppgifter 
- Att bistå testledaren (TL) med att bygga samt riva banan 
- Att vara TL (eller för dagen utsedd person) behjälplig med att anvisa publiken lämplig plats 
 

Deltagande hundar 
- De hundar som ska beskrivas under dagen ska inte bevista markerna i direkt anslutning till 

testområdet.  
- I anslutning till beskrivningen åligger det hundägaren att visa arrangören hundens ID-

handlingar/ ID-märkning samt giltig vaccination. 
- Hunden ska ha inkallning. Om hunden inte kan kallas in äger beskrivaren rätt att avbryta 

beskrivningen. 
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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 samlad i en grupp på anvisad plats för varje moment.  
- Mobiltelefoner ska vara avstängda under hela beskrivningstillfället.  
- Publiken ska förbli stående samt tysta under hela beskrivningen.  
- Avvikande eller tillkommande av publik under pågående beskrivning är inte tillåtet. 
- Rökning under beskrivning av hund är inte tillåtet.  
- Funktionär/kastare (F/K) får inte byta kläder under beskrivningsdagen så att 

genomförandet påverkas. 
- F/K och TL ska ha plagg med ficka där apporteringsföremål kan förvaras. 
 

Provdagen 

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

- Material, som är utplacerade längs banan ska inte ligga direkt på marken utan förvaras i 
en väska i neutral färg helst upphängda i ett träd eller liknande. 

- Funktionärerna ska vara informerade om vilka uppgifter de 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. 
 

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 stambokföras och därmed tillgängligt för alla avelsintresserade 
medlemmar. 
 

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 inte genomföras vid temperaturer understigande -15° C. 
- Snödjupet ska inte vara djupare än 10 cm. 
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Genomförande: 
- Momenten ska förläggas i sådan terräng att hunden kan se både F/K, föremål/vilt och 

nedslagsplats, förutom vid momentet ”Sök”.  
- Sökrutan ska noggrant vallas av innan beskrivningen startar, vallningen bör genomföras 

med hund. 
- Nedslagsplatser ska vara sådana att beskrivaren kan se gripande. 
- Innan beskrivningen startar delas en dummy ut till föraren. Föraren instrueras av TL att 

presentera dummyn för hunden. 
- TL förvarar dummyn mellan momenten och överlämnar den till föraren inför aktuellt 

moment så att föraren kan ge dummyn till funktionären. Efter momenten återlämnar föraren 
dummyn till TL. 

- Hunden ska ges möjlighet att hälsa på publiken innan moment ett påbörjas. Alla hundar ska 
ta ett/två vänstervarv runt publiken. 

- F/K ska vara på plats innan förare och hund kommer till momentens startplats. Föraren ska 
hälsa på F/K innan momentet börjar. Hälsningen ska ske innan dummyn överlämnas från TL 
till föraren. Hunden ges tillfälle att självmant hälsa. F/K ska inte ta initiativ till att hälsa på 
hunden. 

- Hund och förare ställer upp på startplatsen utan att hunden får något kommando.  
- TL säger till när föraren får släppa hunden och om så behövs be föraren ge ett frikommando 

och/eller ta något steg i föremålets riktning. 
- Beskrivaren bestämmer hur länge ett moment fortgår.  
- F/K ska vid samtliga moment återgå på samma sätt; ta riktning snett bredvid hunden så att 

funktionären inte korsar hundens tänkta väg ut till föremålet och med armarna löst 
hängandes utmed sidorna av kroppen och med blicken tydligt fokuserad bredvid hunden.   
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Anvisningar moment 

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 
Beskrivning av dummyn finns i materiallistan (bilaga1). 
 
Genomförande 
F/K hälsar på föraren vid startplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, TL överlämnar dummyn 
till föraren. Föraren ger dummyn till F/K som därefter backar 1 m bort från hunden, stannar 
vänd mot hunden och klappar med dummyn i handflatan tre gånger. F/K går ytterligare 20 
m, klappar med dummyn i handflatan tre gånger, kastar dummyn i en hög snäv båge ett par 
m åt sidan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaks. 
 
TL ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från 
TL. 
 
När hunden har lokaliserat föremålet: 

- Om hunden inte griper dummyn inom 10 sekunder är momentet slut. 
- Om hunden griper dummyn, men inte 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. Vid tillfälle två hålls hunden i halsbandet istället för 
att kopplas upp. När hunden avlämnat alt. föraren plockat upp dummyn överlämnas den till 
TL. 

Moment 2: Stort föremål 
 
Syfte 
Att beskriva hundens hantering av ett stort, tyngre föremål, såsom en gås/hare. 
 
Material 
Beskrivning av det stora föremålet finns i materiallistan (bilaga1). 
 
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 lämna över det till F/K. 
 
F/K förflyttar sig därefter ca 6 m bort, kastar föremålet ytterligare ca 4 m, dröjer kvar ett par 
sekunder, går sedan tillbaka.  
TL ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från 
TL. 
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När hunden har lokaliserat föremålet: 
- Om hunden griper föremålet, men inte återvänder inom 5 sekunder, får hunden 

uppmuntras av föraren med ett röstkommando, sedan tyst. 
- Om hunden inte återvänder inom ytterligare 5 sekunder, får hunden uppmuntras med 

röst under 15 sekunder. 
- Om hunden inte återvänder inom tiden är momentet slut. 
 
- Om hunden inte griper inom 5 sekunder får hunden uppmuntras av föraren med ett 

röstkommando, sedan tyst.  
- Om hunden inte griper inom ytterligare 5 sekunder får hunden uppmuntras med röst 

under 15 sekunder.  
- Om hunden inte griper inom tiden är momentet slut.  

 
 

Moment 3: Långt föremål 
 
Syfte 
Att beskriva hundens hantering av ett långt, otympligt och sladdrigt föremål, såsom en fågel 
med långa vingar. 
 
Material 
Beskrivning av det långa föremålet finns i materiallistan (bilaga1). 
 
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 lämna över det till F/K. 
 
F/K förflyttar sig därefter ca 6 m bort, kastar föremålet ytterligare ca 4 m, dröjer kvar ett par 
sekunder, går sedan tillbaka.  
 
TL ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från 
TL. 
 
När hunden har lokaliserat föremålet: 

- Om hunden griper föremålet, men inte återvänder inom 5 sekunder, får hunden 
uppmuntras av föraren med ett röstkommando, sedan tyst. 

- Om hunden inte återvänder inom ytterligare 5 sekunder, får hunden uppmuntras med 
röst under 15 sekunder. 

- Om hunden inte återvänder inom tiden är momentet slut. 
 
- Om hunden inte griper inom 5 sekunder får hunden uppmuntras av föraren med ett 

röstkommando, sedan tyst.  
- Om hunden inte griper inom ytterligare 5 sekunder får hunden uppmuntras med röst 

under 15 sekunder. 
- Om hunden inte griper inom tiden är momentet slut. 
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Moment 4: Passivitet 
 
Syfte 
Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir. 
 
Utformning/Miljö 
På platsen ska kvistar, pinnar, stenar och dylikt finnas. I övrigt ska området vara fritt från 
störningar. Alternativ plats ska finnas att tillgå om tidigare hund har rastat sig under 
passivitetstiden. 
 
Genomförande 
Publik ska vara på anvisad plats innan hunden kommer fram. Förare och hund ska passera 
förbi publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats ca 10 m från gruppen. 
Testledaren ställer sig vid beskrivare eller publikgruppen beroenda av platsens beskaffenhet. 
Om publiken inte har förflyttat sig sedan föregående moment behöver hunden inte passera 
förbi gruppen. 
Tid 2 min. TL anger (ljudlöst!) 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, såsom ett skadskjutet vilt. 
 
Material/Utformning 
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 minst 45°). Föremålet måste hamna minst 10 
meter från stolpen/trädet och svansen ska vara vänd mot hunden. Det ska vara möjligt att se 
föremålet samt gripandet under hela momentet. 
 
Genomförande 
En funktionär går ut minst 15 m från hund och förare. Funktionären har föremålet med sig, dolt 
för hunden i t ex en ryggficka. Funktionären sätter fast föremålet i linan. Vänder sig mot hunden 
och håller i föremålet. När hunden har uppmärksamheten riktad mot funktionären klappar 
denne 3 gånger på föremålet, droppar föremålet framför sig, ser till att föremålets svans är vänd 
mot hunden, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka. 
 
TL ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från TL. 

Precis innan hunden är framme vid föremålet springer funktionären snabbt åt motsatt håll så att 
föremålet dras ca 5 m bort från hunden. 

- Om hunden griper, avvakta ca 5 sekunder. 
- Om hunden leker med föremålet får föraren påverka hunden med ett röstkommando, 

avvakta 5 sekunder 
- Om hunden inte slutar leka inom tiden är momentet slut 
 



Anvisningar FB-R fastställda 2016-02-06  8(12) 
Copyright © 2016 SSRK. Alla rättigheter reserverade 
 

- Om hunden inte griper efter ca 5 sek, får föraren påverka hunden med ett 
röstkommando. 

- Om hunden inte griper inom ytterligare 5 sekunder får hunden uppmuntras med röst 
under 15 sekunder. 

- Om hunden inte griper inom tiden är momentet slut.  
- Hunden ska ges möjlighet till avreaktion på föremålet. 

 

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 kvistar, pinnar, stenar och dylikt finnas. I övrigt ska området vara fritt från 
störningar. 
 
Genomförande 
Förare och hund placeras ca 5 m bakom startplatsen för söket (Mom. 7) och står kvar där 
under tiden söket läggs ut. Momentet ska bedömas under 2 minuter, oavsett hur lång tid det 
tar att lägga ut söket. Tiden startar när F/K tar emot dummyn. 
TL meddelar ljudlöst beskrivaren när momentet startar samt när 1 och 2 minuter passerat. 
 
Moment 7: Sök 
 
Syfte 
Att beskriva hundens engagemang, effektivitet samt uthållighet i och under ett längre 
självständigt arbete. 
 
Material/Miljö 
Sökrutans utformning beskrivs i bilaga 2. 
 
Genomförande 
F/K hälsar på föraren vid passivitetsplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, TL överlämnar 
dummyn till föraren. Föraren ger dummyn till F/K som därefter backar 1 m bort från 
hunden, stannar vänd mot hunden och klappar med dummyn i handflatan tre gånger.  
 
F/K går ut till lega 1 i sökområdet (se skiss i bilaga 2). Vid varje uppmärkt hörn samt vid lega 
nummer 1 & 6 klappar F/K 3 gånger och kastar dummyn i en hög snäv båge ett par meter åt 
sidan och plockar upp dummyn igen. Efter lega nr 6 återvänder F/K till passivitetsplatsen.  
Dummyn ska då förvaras så att den inte syns för hunden. När TL och förare går till sökets 
startplats ansluter F/K till publikgruppen. 
 
När F/K kommer tillbaka ska förare och hund förflytta sig ca 5 m framåt, från 
passivitetspunkten, till angiven startplats för sökmomentet. TL ber föraren att släppa hunden, 
som får arbeta fritt i området. Föraren ska vara passiv och invänta instruktioner från TL. Om 
så behövs får föraren skicka om/uppmuntra hunden efter uppmaning av TL. 
 
Momentet pågår i minst 3 och max 4 minuter. TL anger (ljudlöst!) när 1, 2, 3 och 4 minuter 
har förflutit. 
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Moment 8: Lådan 
 
Syfte 
Att beskriva hundens förmåga att självständigt finna lösning på ett problem, såsom vilt som 
kryper undan och gömmer sig. 
 
Material/Miljö 
En låda (se materiallistan i bilaga 1) placerad ca 10 m från startplatsen i överskådlig terräng. 
Lådan ska vara täckt av granris, lövbeklädda kvistar, gräs eller liknande. Lådan ska bindas fast 
så att hunden inte kan bära iväg den. Linan ska vara så kort att hunden inte kan trassla in sig i 
den.  
 
Genomförande 
F/K hälsar på föraren vid passivitetsplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, TL överlämnar 
dummyn till föraren. Föraren ger dummyn till F/K som därefter backar 1 m bort från 
hunden, stannar vänd mot hunden och klappar med dummyn i handflatan tre gånger.  
F/K går till lådan och gör hunden uppmärksam på dummyn genom att klappa på den 3 ggr och 
kasta dummy i en hög och snäv båge invid lådan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan 
tillbaka.  
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 skillnaden att när dummyn är kastad, vänds hunden bort från lådan och 
F/K gömmer dummyn i lådan. 
När F/K är klar vänds hunden, F/K dröjer kvar ett par sekunder och går sedan tillbaks. 
TL ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från TL. 
 
Hunden får arbeta fritt i området. 
 
Momentet är slut efter 2 min. Tiden tas från det att hunden har lokaliserat dummyn i lådan. TL 
anger (ljudlöst!) när 1 respektive 2 minuter har förflutit. 
 
 

Moment 9: Viltintresse 
 
Syfte 
Att beskriva hundens reaktion på och intresse för vilt. 
 
Material 
Lämpligt vilt är t.ex. stadsduva, kråka eller and. 
 
Genomförande 
F/K står placerad ca 15 m från hundens startplats innan ekipaget anländer. Då hund och 
förare är på plats klappar F/K 3 ggr och kastar viltet i en hög och snäv båge ca 1 meter bredvid 
sig, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaks. 
 



Anvisningar FB-R fastställda 2016-02-06  10(12) 
Copyright © 2016 SSRK. Alla rättigheter reserverade 
 

TL ber föraren att släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner 
från TL. 

- Om hunden griper, avvakta ca 5 sekunder. 
- Om hunden inte griper efter ca 5 sekunder från att viltet lokaliserats, får hunden 

uppmuntras av föraren med rösten, sedan tyst. 
- Om hunden inte griper efter ytterligare 5 sek, får föraren tillsammans med TL gå fram 

till viltet. TL tar viltet, drar det framför hunden och kastar det till anvisad plats. 
Föraren får stödja hunden med rösten under 15 sekunder. 

 

Moment 10: Passivitet 
 
Syfte 
Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir. 
 
Utformning/Miljö 
Momentet utförs i direkt anslutning till moment 11 (Skott). På platsen ska kvistar, pinnar, 
stenar och dylikt finnas. I övrigt ska området vara fritt från störningar. Alternativ plats ska 
finnas att tillgå om tidigare hund har rastat sig under passivitetstiden. 
 
Genomförande 
Publik ska vara på anvisad plats innan hunden kommer fram. Förare och hund ska passera 
förbi publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats ca 10 m från gruppen. 
Testledaren ställer sig vid beskrivare eller publikgruppen beroenda av platsens beskaffenhet. 
Om publiken inte har förflyttat sig sedan föregående moment behöver hunden inte passera 
förbi gruppen. 
 
Tid 2 min. TL anger (ljudlöst!) när momentet startar, när 1 minut passerat, samt när momentet 
är slut. 
 

Moment 11: Skott 
 
Syfte 
Att beskriva hundens reaktion vid skottlossning. 
 
Material/Miljö 
Vapen och ammunition framgår av materiallistan i bilaga 1. 

Skytten ska utgå från publiken och förflytta sig ca 20 m från hunden. Skytten ska vara väl 
synlig för hunden. Vinden får inte vara sådan att ev. krutrök distraherar hunden. 
 
Genomförande 
Ekipaget förflyttar sig minst 3 meter från passivitetsplatsen. Föraren håller hunden i långt 
koppel utan att påverka den med kommandon. Skytten går från publiken och intar sin position 
efter att ekipaget intagit platsen för momentet. Två skott avlossas med ca 10 sek mellanrum på 
beskrivarens signal. 
 
Testledaren instruerar föraren att se till att hunden inför skotten inte har bakdelen vänd mot 
skytten.  
Efter sista skottet uppmanas föraren att göra en kort förflyttning med hunden. 
Hunden ska ges möjlighet att undersöka skytten/platsen efter sista skott om så anses behövas.  
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Bilaga 1: Materiallista 
 
Utrustning för Funktionsbeskrivning Retriever 
 
1. Speciellt framtagna föremål 
För beskrivningen krävs speciellt framtagna föremål till moment 1, 2, 3, 5 och 8. Dessa är: 

- Moment 1. 10 st dummies 450 - 500 g utan handtag 
- Moment 2. Stor, tung dummy, ca 3,5 kg, med påsytt handtag. Längden är ca 40 cm, 

diametern ca 10 cm, mörk färg. 
- Moment 3. 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 5. 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 8. 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/F B - R K  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/F B - R K  och ska 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 verksamhetsansvarig i SSRK HS. 
 
2. Övrig utrustning 

- Snäpphalsband och ett ca 1.8 meter långt koppel.  
- Lämpligt fågelvilt, stadsduva, kråka eller and.  
- Vid varmt väder; kylväska och kylklampar för förvaringen av vilt annars väska eller 

hink med lock. 
- Skjutvapen,  skott och hörselskydd. 
- Tidtagarur eller mobiltelefon med timerfunktion. 
- Sekatör/grenklippare/kniv 
- Snitslar 

 
3. Vapen och ammunition 
Följande vapen får användas: 

-  Hagelbössa eller gevär.  
- 9 mm startpistol 
- 6 mm startpistol 
- Apportkastare 
- Knallpåk 

 
Den ammunition som är godkänd för användning är: 

- Laddade hagelpatroner 
- Hylsor med tändhatt 
- 6 mm startpistolsammunition 
- 9 mm startpistolsammunition 
- 9 mm blank i instickspipa 
- 22 mm blank av starkare typ i instickspipa. 

 
Observera att lokala föreskrifter angående licensplikt på instickspipor kan finnas. 
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Bilaga 2: Skiss över sökrutans utformning. 
 
Sökrutans utformning med utgångspunkt från hundens passivitets- och startplats. Området bör 
vara 60 m brett och 50 m djupt med hörnen väl markerade. Siffrorna markerar de platser (legor) 
där dummyn kastas. Hörnen ska vara snitslade, ytterligare 2 snitslar bör markera lega nummer 1 
& 6. Området ska förläggas i huvudsak överskådlig terräng med naturlig vegetation. Sökrutan 
ska noggrant vallas av innan beskrivningen startar, vallningen bör genomföras av två personer 
samt med hund.  
 
Hund och förare står vid 1X (passivitetsplatsen), F/K hälsar på förare, TL överräcker dummyn 
till föraren som ger den till F/K som därefter går ut till 1. F/K flyttar sig i nummerordning och 
klappar 3 gånger, kastar samt plockar upp dummyn vid samtliga punkter. När F/K har återvänt 
går förare och hund fram till 2x (startpunkten). 
 
Vid behov kan sökrutan spegelvändas. 
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