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Labrador retrieverklubben

Regionbrev 3, 2017
Hej på er!
Det här blir mitt första regionbrev till er som ny regionansvarig i LRK:s huvudstyrelse! Jag ser
fram emot att samarbeta med er och ni får gärna kontakta mig om det är något som ni undrar
över.
Sedan sist har årets Club Show gått av stapeln, 9 juli, i Sunne. Ett stort tack till region
Värmland som stod för arrangemanget! 167 labradorer var anmälda och på LRK:s hemsida
finns redan nu alla resultat och massa fina bilder från dagen.
Vi vill också påminna er om att regionerna kan lägga upp sina inofficiella utställningar på
LRK:s hemsida under fliken ”Utställning”/Regionernas inoff utställningar. Listan innehåller en
länk till regionens webbplats för mer information. Genom att lägga ut information om
kommande utställningar får regionen förhoppningsvis fler anmälda från angränsade regioner.
Lägg ut informationen så tidigt som möjligt, gärna två månader före utställningen. Det enda
som krävs är att ni fyller i en blankett och mailar till Webban (Marita).
Labradorlägret kommer att gå av stapeln den 8–10 september i Yxnerum, Östergötland, och
vi hoppas att det kommer att bli en mycket trevlig upplevelse för de som anmält sig.
Instruktörer blir Sofi Piehl och Marie Ahlqvist. Nu önskar vi oss bra väder också!
Projektet med instruktörsutbildning i regionerna rullar på. Den första kursen kommer att gå i
västra Sverige. Kursledare är bokad, återstår att boka in datum och lokal för träffarna. Intresse
har även inkommit från södra och östra Sverige och dessa regioner kommer att kontaktas
efter sommaren. Välkomna att anmäla intresse från fler regioner!
12 augusti anordnar som bekant Labväst klubbens allra första WT-mästerskap.
Labradormästerskapet och det nyinrättade WT-mästerskapet kommer att stå kvar som två
parallella arrangemang, och nu hoppas vi att minst en region anmäler intresse för att anordna
nästa års mästerskap. Hör av er så snart som möjligt!
Vi vill också påminna om Jubileumskonferensen den 28–29 oktober. Vi har redan fått in ett
30-tal anmälningar (förutom inbjudna och styrelsen). Alla medlemmar är välkomna, sprid
gärna informationen vidare på era respektive hemsidor. Alla upplysningar om konferensen
finns på LRK:s hemsida.
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