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Regionbrev 3, 2020 

Här kommer årets tredje regionbrev med viktig information! 
 
Regionträff 30 januari 2021? 
HS planerar att genomföra en regionträff med två inbjudna från samtliga regioner lördagen 
den 30 januari 2021. Anledningen till en tidig regionträff 2021 är delvis Covid-pandemin som 
inneburit ett rejält avbräck för alla aktiviteter under 2020. Troligtvis kommer vi att få leva 
med smittrisk även under 2021, men förhoppningsvis med större möjligheter till aktiviteter. 
HS vill gärna stötta regionerna extra mycket just under 2021 och som ett bra underlag för 
budget och verksamhetsplan skulle en tidig diskussion med er i regionerna utgöra en bra 
utgångspunkt. Vi i HS bedömer att en endagsträff är mer ”Covid-säker” än ett tvådagarsmöte. 
Vid regionträffen kan frågor som kompletterande aktiviteter till utställning och jakt, 
utbildning, stöd och ekonomi vid anordnande av mästerskap (såväl jakt som utställning), 
sponsring, tillgång till funktionärer m.m. diskuteras. 
 
Vi vill nu att ni ger oss feedback på om en tidig regionträff (som ersätter en träff dagen 
innan fullmäktige) känns rätt. Tala om för oss om ni tänker komma, om en dag är OK m.m. 
Skicka era synpunkter till kassor@labradorklubben.se senast den 15 oktober. Blir det 
tummen upp för en tidig träff kommer vi att snarast därefter kalla till regionträffen. Givetvis 
står HS för alla era kostnader för deltagande i regionträffen. 
 
 
Motioner 
Motioner till Labradorklubbens fullmäktige 2021 ska vara sekreteraren tillhanda senast den 
1 oktober, det gäller såväl motioner från regionerna som motioner från medlemmar. 
 
 
WT-mästerskap och ordinarie B-prov 
Intresseansökan för att anordna nästa års WT-mästerskap ska vara jaktansvarig tillhanda 
senast den 31 oktober.  
 
Intresseansökan för att arrangera ordinarie B-prov i alla klasser nästa år ska vara jaktansvarig 
tillhanda senast den 31 december. 
Ansökningarna skickas till Jeanette Nordgren: jakt.ansv@labradorklubben.se. 
 
 
Tidningen Labradoren – nästa manusstopp är den 25 oktober. Lägg gärna ut detta datum på 
era hemsidor och uppmana medlemmarna/uppfödarna att annonsera (kostnad endast 500 
kr/sida för medlemmar). 
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FB-R 
FB-R-beskrivningar är en aktivitet som faktiskt går bra att genomföra trots den pågående 
pandemin. För att få en bra bild över hur labradorerna utvecklas över tid är det viktigt att så 
många som möjligt kan få sin hunds funktion beskriven. På SSRKs hemsida finns uppgifter om 
vilka beskrivare och beskrivarteam som finns. Kontakta en beskrivare i närheten och ordna ett 
FB-R inom din region.  
Det behöver utbildas fler beskrivare och funktionärer. Intresserad?  Kontakta Gunilla 
Lefwerth, SSRK, gunilla.lefwerth@gmail.com eller Ingegerd Wikström, LRK, 
mentaltet.ansv@labradorklubben.se. Vi kanske kan ordna beskrivarteam även inom 
Labradorklubben. 
 
 
Information från utbildningsansvariga: 
SSRK anordnar en provledarutbildning 27–29 november i Nyköpingstrakten. Mer information 
finns på SSRKs hemsida. 
 
Finns det intresse för mer utbildning till valpinstruktörer, hör av er. Vi har just startat en 
utbildning och startar gärna en till efter nyår. 
 
Vi planerar en utbildning för de instruktörer som har annan instruktörsutbildning eller som 
inte varit aktiva på ett antal år. Det kommer att bli en uppdatering av kunskaperna. HS 
kommer att stå för kostnaderna men regionen betalar resa och uppehälle. Har ni någon i er 
region som har behov av den utbildningen, hör av er.  
   Det kommer att gå ut ett separat brev till ordförande och utbildningsansvarig i regionerna. 
Jag önskar att ni kontrollerar så att rätt namn finns med på er hemsida. Naturligtvis kommer 
den som får utbildningen att binda sig att ha ett antal kurser för regionen efter avslutad 
utbildning. 
 
Vi skall också få till vår lista på funktionärer i regionerna som har utbildning. Kanske några 
som behöver en uppdatering som provledare eller liknande. Min önskan är att varje region 
skickar ett mail till mig genom utbildningsansvarig och berättar tydligt vilka utbildade 
funktionärer som finns.  
 
 
Jag önskar er en skön höst! 
 
 
Camilla Kretz 
Sekreterare 
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