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Regionbrev 2, 2019 
Hej! 
 
Detta regionbrev kommer mitt i semestertiderna, men jag hoppas att informationen når alla 
trots detta. 
 
Inledningsvis vill vi ge er en stor eloge för den information som vi kunde läsa i nummer 2 av 
Labradoren. Det pågår så mycket aktiviteter i regionerna, detta är grunden och 
förutsättningen för en väl fungerande och populär klubb att vara med i! 
 
Club Show anordandes i år av Labväst den 15 juni. Stort tack för ett fint arrangemang! 
I nummer 3 av Labradoren kommer reportage och bilder därifrån. 
 
Regionbreven skickas till alla ordförande och sekreterare i regionerna. Vi förutsätter att 
informationen delas vidare till de andra i styrelsen, så att till exempel information om 
utbildningsaktiviteter snabbt når utbildningsansvarig i regionen. Ibland har vi upplevt att 
responsen inte alltid är så bra. Har ni förslag på hur vi kan förbättra sättet att informera, hör 
av er till undertecknad! 
 
Tyvärr har ingen region varken förra året eller i år visat intresse för att arrangera ordinarie B-
prov i alla klasser. Styrelsen har därför beslutat att det ska utgå ett bidrag till den region som 
2020 arrangerar detta. Bidraget är på maximalt 10 000 kronor och i samband med ansökan 
ska en budget presenteras. Sista ansökningsdag är den 31/12, hör av er till jaktansvariga 
Anna Londré vid intresse: jakt.ansv@labradorklubben.se 
 
WT-mästerskapet 2019 och 2020 – Årets WT-mästerskap arrangeras som ni känner till av 
region Sörmland den 10/8. Anmälan görs på SSRK Prov och sista anmälningsdag är den 28/7. 
Vi vill gärna så snart som möjligt ha in ansökningar från den/de regioner som är intresserade 
av att anordna 2020 års mästerskap. Ansökan ska vara inne senast den 31 oktober och ställs 
till jaktansvarig. Mästerskapet ska förläggas till den andra helgen i augusti. Enligt tidigare 
beslut utgår ett bidrag på 10 000 kronor till den region som anordnar mästerskapet. 
 
Glöm inte att motionstiden inför Labradorfullmäktige 2020 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 2020”, glöm inte heller yrkande 
samt att motionen ska vara underskriven i originalet. Handlingarna skickas till HS sekreterare. 
 
Det finns fortfarande platser kvar till Labradorlägret på Väla kursgård 6–8 september. 
Informera om detta på era hemsidor och på Facebook. Det finns en färdig annons på klubbens 
hemsida som det går att länka till!  
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Tidningen Labradoren – nästa manusstopp är redan den 25 juli. 
 
Jag önskar er en trevlig fortsättning på sommaren! 
 
 
Camilla Kretz 
Informations- och regionansvarig 
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