27/8 2018

Labrador retrieverklubben

Regionbrev 3, 2018
Hej alla!
Hoppas ni haft en fin sommar och att ni är laddade inför en intensiv höst!
I sommar har två av klubbens stora arrangemang gått av stapeln, Club Show i Gränna i juni
och WT-mästerskapet i augusti. Stort tack till regionerna Småland och Värmland för allt
arbete ni lagt ned på detta! I nr 3 av Labradoren kommer reportage från båda evenemangen.
Nästa år arrageras Club Show av region Labväst och WT-mästerskapet av Östra, det ser vi
fram emot!
Glöm inte att motionstiden inför Labradorfullmäktige 2019 går ut den 1 oktober, det gäller
såväl motioner från regionerna som motioner från medlemmar. Kom ihåg att rubricera
motionstexten med texten ”Motion till Labradorfullmäktige 2019”, glöm inte heller ditt
yrkande samt att motionen ska vara underskriven av dig i originalet. Handlingarna skickas till
HS sekreterare.
Information
Som ni minns har undertecknad vid flera tillfällen (bl.a. på regionträffen och i Regionbrev 2)
undersökt hur informationen i regionerna fungerar, både vad gäller hemsidor och Facebook.
Flera personer har under sommaren hört av sig eftersom de inte hittar kontaktuppgifter till
regionerna. Det ska alltid gå att hitta information till representanter i regionerna, annars
tappar vi medlemmar och i förtroende.
HS vill självklart hjälpa till och underlätta för regionerna: de regioner som vill lägga ned sin
hemsida måste ta kontakt med undertecknad så att vi via klubbens hemsida kan lägga ut
aktuella kontaktuppgifter.
Även informationen i Labradoren måste vara aktuell. I kommande nr 3 saknas tyvärr
reportage från flera regioner. Jättetråkigt för medlemmarna i de här regionerna.
Kurs i föreningsteknik
Vill du lära dig mer om föreningsteknik och hur det är att arbeta i en styrelse? Svenska
Kennelklubben anordnar en ny distansutbildning i samarbete med Studiefrämjandet. Kursen
riktar sig dels till aktiva i styrelser, men även till övriga som på sikt vill kunna jobba i en
klubbstyrelse. Utmärkt att kunna erbjuda bra personer som regionen vill locka till styrelsen.
Kostnaden är 950 kr/person, anmälan sker via skk.se.
Utbildning
Två regioner, Labväst och Skaraborg, har genomfört instruktörsutbildningar under våren.
Resultatet kan ses redan nu, fler kurser har startats upp med nya instruktörer. Vi hoppas nu
att fler regioner kommer att anordna instruktörsutbildningen under vintern/våren.
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”Det är viktigt att vi som rasklubb kan stötta och hjälpa de labradorägare som vi har i
regionerna så att både ägarna och hundarna får en bra vardag och att ägarna kan uppnå den
dröm som många har när de skaffar en hund”, hälsar HS utbildningsansvariga Ulla Britt
Östman. Flera medlemmar har hört av sig direkt till utbildningsansvariga och visat intresse för
instruktörsutbildningen, vi hoppas nu att regionerna fångar upp dessa personer. LRK sköter
det administrativa runt utbildningen och sponsrar med pengar för att hålla kurskostnaden
nere för regionerna.
Det kommer också att anordnas en provledarutbildning under mars månad 2019, anmäl
intresse så fort som möjligt till Ulla-Britt Östman, utb.ansv@labradorklubben.se
Manusstopp för Labradorens julnummer är den 25 oktober! I detta nummer ska regionernas
kallelse till årsmöte/regionmöte 2018 finnas med. Datum, tid och plats ska anges i kallelsen.
Jakt
Ansökan om att få arrangera det ordinarie jaktprovet 2019 skickas till jaktansvarig Anna
Londré, e-post: jakt.ansv@labradorklubben.se. Provet får arrangeras i alla klasser och det
behöver inte tas hänsyn till SSRKs jaktprov under säsongen. Ansökan ska vara Anna tillhanda
senast 15 januari 2019. Kontakta gärna Anna för frågor.
För att komma vidare med arbetet kring förbättringar för att underlätta arrangemang av
prov och tävlingar önskas att förslagen kommer in skriftligt på mail till
styrelsen@labradorklubben.se

Jag önskar er en fin höst!
Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
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