
Labradorklubbens Club Show 2011 
21 maj i Hässleholm 
Domare: John Crook och Jenny Green 
 
 
Rapport: 
Snabbrapport från Club Show den 21 maj 2011 med 157 anmälda labradorer, 
återigen den största labradorutställningen under året!  
 
Labradorklubbens årliga officiella utställningsarrangemang Club Show hölls i år i 
region Skånes regi. Utställningen hölls på brukshundklubbens marker i Hässleholm, 
en ovanligt estetisk plats för att vara en brukshundklubb. Finfin välklippt gräsmatta, 
där det var helt omöjligt att finna minsta grop eller ojämnhet, vilket annars är mer 
regel än undantag på de flesta utomhusutställningar.  
 
Vädergudarna var som vanligt med oss! Strålande sol och cirka 18 grader, med 
endast en ljum bris, nej, de yttre förutsättningarna kunde inte ha blivit bättre.  
 
Domarna Mrs Jenny Green och Mr John Crook, båda från Storbritannien hade fullt 
upp hela dagen med att gå över alla hundarna och innan finalerna gick av stapeln, 
bjöd regionen på förfriskningar i form av cider och olika sorters tilltugg. Det har 
kommit att bli en tradition på Club Show att mingla, vilket starkt bidrar till en lättsam 
och trevlig stämning, där man för en kort stund lägger av sig sin lite strama 
tävligsattityd.  
 
Så till dagens vinnare.  
Cert, BIR och Best in Show, Trendmaker´s Indian Summer.  
Ägare och uppfödare Pamela Svensson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denne hane vann även Club Show 2008 i region Smålands regi. 
 



Tikcertet gick till Annual´s The Dreamer som även blev bästa tik. 
 
Vi gratulerar ägare och uppfödare till två fina representanter för vår ras. 
Huvudstyrelsen vill rikta ett varmt tack till region Skåne och alla deras funktionärer 
som starkt bidrog till att göra Club Show till den folkfest det blev!  
 
Våra huvudsponsorer för arrangemanget har varit Agria och Royal Canin. I 
Labradoren nummer 3 kommer en längre rapport från arrangemanget, samt 
rapporter från domarna. Vi kommer även att bjuda på trevliga bilder ur vimlet. Till 
dess kan den intresserade följa arrangemanget på region Skånes hemsida där 
fotografen för dagen, Stefan Simonsson, lagt ut över 300 bilder från utställningen.  
 
Katarina Ramberg Exteriör/utställningsansvarig LRK 
 
 
 
 
Webbans kommentar: 
Tyvärr finns ingen prislista - det var inte så viktigt att publicera prislistor på hemsidan 
på denna tid, det mesta skulle finnas i Labradoren istället. 


