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Information om Funktionsbeskrivning
Information om Funktionsbeskrivning omarbetade 2008-01-01 av Lotta Ahlberg Wennersten och Anette Öhman.
Sammanställt av Lotta Ahlberg Wennersten februari 2008. Granskat av Anette Öhman och Lotta Ahlberg
Wennersten mars 2008.
Gäller fr o m 2008-04-01

Vad är funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivning är ett enkelt sätt att pröva din hunds rastypiska jaktliga egenskaper.
Dessa egenskaper kan indelas i samarbetsförmåga, apportering, viltintresse, vattenglädje och
fältarbete. Idag används inte, i någon högre utsträckning, någon utvärdering av springerns
rastypiska jaktliga egenskaper i avelsarbetet. Detta pga. att det startar för få springer på
jaktprov och sällan mer än någon enstaka individ ur samma kull. Tanken är att resultatet skall
kunna användas i avelsarbetet. Målgruppen är således i första hand uppfödare men
beskrivningen syftar också till att ge dig som hundägare en bild av din hunds egenskaper.

När funktionsbeskrivs hunden?
Helst då valparna är mellan 6 månader och 24 månader.

Vart vänder jag mig?
Till din lokalavdelningen eller funktionsbeskrivnings ansvarig i Springer Klubben.

Vem ska beskrivas?
Beskrivningen är till för att beskriva kullar och är inte en merit för den enskilda hunden.
Beskrivningen är i första hand tänkt att utföras på hundar som inte är tränade i jakt.

Hur går det till?
Hunden ställs inför 6 st. olika situationer som är helt standardiserade. Vi kallar situationerna
för en funktionsbeskrivningsbana. Den skall vara likadan över hela landet och funktionärerna
skall agera på samma sätt. Likformigheten är viktig, eftersom målet är att kunna göra
jämförelser mellan kullar.
Det som beskrivs är:
• Apportering
• Minnesbild/Sök
• Viltintresse
• Fält ( rörelsemönster - samarbete)
• Vattenglädje
• Agerande vid passivitet
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Protokoll
Hundens reaktioner beskrivs i ett protokoll. Beskrivaren kryssar för det alternativ i
protokollet, som bäst beskriver det hunden gjort. Den tid en beskrivning tar i anspråk beror
naturligtvis till stor del på hunden, men räkna med cirka 45 min.

Varför skall kullen beskrivas?
För rasens skull! Vi måste gemensamt se till att vi inte förlorar de grundläggande mentala och
jaktliga rasegenskaperna. Det som gör en springer till en springer.

Komplement
För att få en fullständig bild av din hunds egenskaper är det värdefullt om
funktionsbeskrivningen kompletteras med en mentalbeskrivning.
Mentalbeskrivningen utförs på flertalet Brukshundsklubbar. Förhoppningsvis kommer flera
lokalavdelningar ha ett samarbete med lokala brukshundsklubbar och anordna särskilda
beskrivningar för engelsk springer spaniel.

Beskrivare (B)
Den som beskriver hundarna, dvs. sätter kryssen i rätt ruta i protokollet, är utbildad av
Springer Klubben och kommer att med jämna mellanrum få vidareutbildning.

Testledare (TL)
Är den som lägger upp banan och följer med hund och förare runt, förklarar och talar om vad
som skall ske och hur föraren skall agera. Funktionsledare och beskrivare har samma
utbildning.

Funktionär (F)
Funktionären kastar dummies och vilt samt påkallar hundens uppmärksamhet i de olika
situationerna på ett likartat sätt för alla hundar. För att agera funktionär krävs ingen direkt
utbildning. Funktionsledaren talar om vad funktionären skall göra.
Det åligger anordnaren att skaffa funktionärer.

Anordnare
Vem eller vilka arrangerar funktionsbeskrivning?
Det finns olika alternativ:
Enskild uppfödare, hanhundsägare, Springer Klubbens lokalavdelningar eller Springer
Klubbens avelskommitté. Dessutom finns möjlighet för andra rasklubbar att anordna
funktionsbeskrivning efter det att samarbetsavtal tecknats med Springer Klubben.
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Kostnad
Anmälningsavgift fastställs av SKs Huvudstyrelse. Avgiften består av en administrativ avgift,
för arrangörens omkostnader, och en startavgift. Fördelningen bestäms då avgiften fastställs.
Vid anmälan betalas hela avgiften in. Den administrativa delen måste inte alltid återbetalas.

Redovisning av resultatet
Protokollet består av ett set på tre delar. En kopia går till hundägaren, en är avsedd för
uppfödaren och originalet skall gå till en samordnare i Springer Klubben för databearbetning.
Ett spindeldiagram på den beskrivna kullen kan beställas av uppfödaren från Springer
Klubbens samordnare för funktonsbeskrivning.
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