10/9 2017

Labrador retrieverklubben

Regionbrev 4, 2017
Hej!
Nu är hösten verkligen här och jag förstår att ni har fullt upp ute i regionerna med er
verksamhet! När jag läser era rapporter i tidningen blir jag alltid lika imponerad av hur mycket
aktiviteter som pågår i klubbens regi i hela landet.
Sedan sist har klubbens första WT-mästerskap hållits i Borås i regi av Labväst. Arrangemanget
har fått idel välord. Ett reportage därifrån kommer i Labradoren nr 3, som snart dimper ner i
brevlådorna. Vi efterlyser fortfarande en region som vill åta sig att arrangera LM- eller WTmästerskapet nästa år!
Vi vill påminna er om att motionstiden inför Labradorfullmäktige 2018 går ut den 1 oktober,
det gäller såväl motioner från regionerna som motioner från medlemmar. Observera att
handlingarna ska vara sekreteraren tillhanda detta datum (som i år infaller på en söndag),
vilket i praktiken betyder att handlingarna måste skickas in så att de finns hos sekreteraren
fredagen den 29 september! Det kan tyckas petigt, men för att inga tveksamheter kring
motionerna ska uppstå så är det bättre att vara lite för tidig än för sen.
Ansökan om att få arrangera det ordinarie jaktprovet 2018 skickas till jaktansvarig Anders
Hallgren, e-post: jakt.ansv@labradorklubben.se. Provet får arrangeras i alla klasser och det
behöver inte tas hänsyn till SSRK:s jaktprov under säsongen. Ansökan ska vara Anders
tillhanda senast 15 januari 2018. Kontakta gärna Anders för frågor.
Huvudstyrelsens kassör Bo Norling vill också informera om den försäkring som
Labradorklubben har genom Svenska Kennelklubben och SSRK och som även innefattar
regionerna. Det är bra att veta om skador skulle uppkomma på människor, hundar eller prylar
i samband med våra aktiviteter. I detta mail bifogas försäkringsbrevet (”SKKs försäkring”) för
närmare detaljer.
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.
Hör gärna av er om ni har några frågor kring den information som finns i detta regionbrev. Jag
hoppas att vi ses på Jubileumskonferensen den 28–29 oktober. I skrivande stund har vi hela
ca 90 anmälda!
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