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Ett arbete för en start med Funktionsbeskrivning Spaniel har påbörjats 

För att kunna sjösätta detta projekt behövs draghjälp från er alla, både vad gäller intresse och 

engagemang. 

Därför behöver vi få några personer från er som kan ingå i en arbetsgrupp. Avsikten är att FB-S 

(Funktionsbeskrivning Spaniel) skall bli stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata. 

Vi behöver alltså dels förslag på namn från er som kan ingå i en arbetsgrupp men vill också ha 

svar/en bekräftelse på att ni erhållit denna information. 

Vi önskar era svar senast 31 december 2018. 

Med vänlig hälsning 

 

Gunilla Lefwerth 

Funktionsansvarig i SSRK/HS 

e.u. 

 

 

 

 

 

Bifogat: FBS och Funktionsbeskrivning Spaniel underlag 

 

 



 

 

Funktionsbeskrivning Spaniel 

 

Upplägg och genomförande 

Funktionsbeskrivningens fältarbete skall i möjligaste mån efterlikna jakt över spaniel med den 

avgörande skillnaden att vilt inte stöts och fälls. Terrängen skall vara väl lämpad för spanieljakt.  

Alla hundar ska testas inom samma område. 

Hundarna bedöms för sitt fält och för sitt apporteringsarbete samt hundens allmänna uppträdande. 

 

Fältmomentet  

Avser att pröva hundens vilja och förmåga att finna vilt och bereda jägaren 

skottmöjlighet. En förutsättning för allt spanielarbete är att hunden med engagemang och 

systematik söker av den mark som ekipaget rör sig fram igenom. Arbetet skall huvudsakligen 

vara inom ”hagelhåll” vilket betyder att allt vilt som skulle ha stötts under jakt på ett säkert sätt skall 
kunna fällas av föraren till hunden.  

Hunden prövas till dess att beskrivaren anser sig ha tillräckligt underlag för sin beskrivning. 

 

Apporteringsmomentet  

Avser att pröva hundens förmåga att snabbt och säkert apportera till föraren. 

3 olika apporter ska användas (dummie, matnyttig fågel, (kaninboll, kanindummie)) 

Vid markerings-apport ska förutsättningarna för hunden att markera nedslaget vara gynnsamma. 

 

Hundens allmänna uppträdande  

Avser att testa hundens mentala egenskaper. Hunden står under bedömning genom hela 
beskrivningen.  

 

Detaljerad beskrivning av upplägget 

Området ska vara begränsat och avsökt så att inget vilt finns i marken.  

En del av området ska vittras in med fågeldoft samt att fågelapporten ska finnas i det området. 
Apporten ska ligga på samma plats under hela beskrivningen och för alla hundar. 

Hunden kommer kopplad till området. Beskrivaren hälsar på föraren och sen på hunden genom att 
sätta sig ner och klappa hunden på bringan eller stryka under hakan.  Kopplet tas av och 



 

 

fältmomentet påbörjas. Ekipaget rör sig framåt i marken tillsammans med en skytt och beskrivaren 
får möjlighet att beskriva egenskaperna under ”Jakt och fältarbete” samt ”Apportering fågel”. 

Minst ett skott ska skjutas under arbetets gång. När fältmomentet är genomfört stannar ekipaget på 
anvisad plats där apporteringsmomentet påbörjas. 

En dummie kastas ca 10 m från platsen där hunden befinner sig. Hunden ska ges möjlighet att tydligt 
markera apporten genom att kastaren ger lämpligt ljud ifrån sig och försöker fånga hundens 
uppmärksamhet innan kastet. 

Samma moment görs om med hårvilt.  

Beskrivning görs av egenskaperna under ”Apportering dummie” och ”Apportering hårvilt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jakt, fältarbete 1 2 3 4 5 

Jaktlust & arbetsvilja Arbetar ej Arbetar en 

stund, lägger 

av 

Arbetar 

under större 

delen av 

momentet  

Arbetar aktivt 

under hela 

momentet 

Springer utan att 

jaga 

Sök & mönster Lämnar inte 

föraren alls 

eller arbetar 

bakom 

föraren 

Lämnar 

föraren delvis 

i ett 

oregelbundet 

mönster 

Söker i ett 

systematiskt 

mönster men 

vill inte in i 

vegetation 

Söker i ett 

systematiskt 

och 

marktäckande 

mönster, väl i 

vind, tar sig an 

all vegetation 

Stick-söker eller 

är för långt från 

föraren 

Fart & stil Ointresserad Går Travar Galopperar  Rusar 

Följsamhet & 

samarbetsvilja 

Behöver 

förarstöd 

större delen 

Avbryter för 

att ta kontakt 

Förar-

kontakt 

delvis men 

måste styras 

mycket 

Tittar inte på 

föraren men 

har kontakt, 

följer föraren 

Arbetar helt utan 

kontakt med 

föraren, tar inga 

signaler 

Viltfinnarförmåga 

(vittring) & intresse 

Visar inget 

intresse  

Undviker 

kontakt med 

vilt 

Letar upp 

vittring, 

nosar 

Försöker gripa 

eller griper 

Ruskar eller sliter 

i viltet 

Skottreaktion Visar tydlig 

skotträdsla 

Visar något 

obehag 

Ingen 

reaktion, 

ointresse 

Positiv 

reaktion 

Går upp i varv, 

stressar, piper 

Apportering dummie 1 2 3 4 5 

Markeringsförmåga. 

Kastad dummie där 

hunden tydligt kan 

markera. 

Visar inget 

intresse 

Visar först 

intresse men 

släpper det 

snart 

Kommer ut i 

området 

efter en tid 

eventuellt 

med hjälp av 

föraren 

Kommer ut till 

området 

snabbt på egen 

hand  

Springer förbi 

området utan att 

ägna apporten 

uppmärksam-het 

Gripande Ointresserad, 

nonchalerar 

Nosar på 

apporten men 

griper ej 

Griper 

försiktigt 

eller nyper i 

apporten 

Griper glatt 

med hela 

munnen 

Griper direkt 

men ruskar 

föremålet 

Grepp Griper ej Löst grepp, 

tappar 

apporten 

Mjuk, fint 

grepp 

Oroligt grepp, 

rullar eller tar 

om 

Hårt grep, skadar 

apporten 

      



 

 

Bärande till förare Bär ej Bär en kort bit Bär hela 

vägen men 

lägger ner en 

bit innan 

föraren 

Bär genom 

hela 

momentet 

Bär ifrån föraren 

eller vid sidan av 

och förbi föraren 

Apportering fågel 1 2 3 4 5 

Gripande Ointresserad, 

nonchalerar 

Nosar på 

apporten men 

griper ej 

Griper 

försiktigt 

eller nyper i 

apporten 

Griper glatt 

med hela 

munnen 

Griper direkt 

men ruskar 

föremålet 

Grepp Griper ej Löst grepp, 

tappar 

apporten 

Mjuk, fint 

grepp 

Oroligt grepp, 

rullar eller tar 

om 

Hårt grep, skadar 

apporten 

Bärande till förare Bär ej Bär en kort bit Bär hela 

vägen men 

lägger ner en 

bit innan 

föraren 

Bär genom 

hela 

momentet 

Bär ifrån föraren 

eller vid sidan av 

och förbi föraren 

Apportering hårvilt 1 2 3 4 5 

Gripande Ointresserad, 

nonchalerar 

Nosar på 

apporten men 

griper ej 

Griper 

försiktigt 

eller nyper i 

apporten 

Griper glatt 

med hela 

munnen 

Griper direkt 

men ruskar 

föremålet 

Grepp Griper ej Löst grepp, 

tappar 

apporten 

Mjuk, fint 

grepp 

Oroligt grepp, 

rullar eller tar 

om 

Hårt grep, skadar 

apporten 

Bärande till förare Bär ej Bär en kort bit Bär hela 

vägen men 

lägger ner en 

bit innan 

föraren 

Bär genom 

hela 

momentet 

Bär ifrån föraren 

eller vid sidan av 

och förbi föraren 

Hundens allmänna 

uppträdande 

1 2 3 4 5 

 

Vid starten och 

genom momenten 

Tillgänglig, 

nyfiken och 

vänlig 

Låg och 

försiktig, 

nervös 

Ryggar 

tillbaka 

något, kryper 

undan 

Otillgänglig 

med viss rädsla 

och tendens till 

aggressivitet 

Aggressiv, gör 

utfall 

 


