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Regionbrev 3, 2022
Här kommer årets tredje regionbrev, med en del information till er.

Jaktansvarig
Rapportering Hundförbudstiden
Den 16 oktober var det deadline för ovanstående rapportering. Tack alla ni som skickade in
era regionrapporter! De regioner som haft aktiviteter där hundar har jakttränats på något
sätt mellan 16 april och 15 augusti var Skåne, Västra, Skaraborg, Östergötland, Östra och
Mittlabben.
Jaktpärmen
Den, på vårt regionmöte i våras, utlovade Jaktpärmen (liknande utställningspärmen) är
färdig och ska nu bara tillverkas i flera exemplar och distribueras på ett så enkelt och smidigt
sätt som möjligt. Vi räknar med att den når regionerna i november och förhoppningsvis
kommer den bli till hjälp vid arrangemang av olika jaktaktiviteter.
Ny formulering Bidragsgrundande B-prov
2022 började nya jaktprovsregler gälla och dessa ligger nu fast under en 5-årsperiod.
Innan detta år fick Rasklubbarna endast anordna ett (1) Ordinarie B-prov per år i alla tre
klasserna (Nkl, Ökl, och Ekl) och alla andra prov vi anordnade var s.k. Särskilda prov som
endast fick omfatta Nkl och Ökl.
Regionerna kunde ansöka till Huvudstyrelsen om att få arrangera detta Ordinarie B-prov för
alla tre klasserna och efter slutredovisning av provet i SSRK Prov utbetalades ett stöd från HS
på 15 000 kronor.
De särskilda proven finns som sagt inte mer och alla B-prov som anordnas kallas numera
Ordinarie prov. Huvudstyrelsen tycker dock att våra regioner fortfarande ska ha chansen att
”ansöka” om att få arrangera B-prov i alla tre klasserna som brukar medföra större
kostnader och resurser att genomföra. När regionerna får en sådan ansökan beviljad
kommer även i fortsättningen ett bidrag på 15 000 kronor att utbetalas efter genomfört
arrangemang. Endast ett (1) prov per år över alla regioner kommer få bidrag så det blir först
till kvarn som gäller.
Vi kan även låsa ett prov per år till att gälla endast vår egen ras MEN då måste det vara ett
mästerskap. Ansökan sker till SSRK Retriever kommitté via vår huvudstyrelse.
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Boka in i almanackan
Regionträff och fullmäktige 2023 kommer att vara 18–19 Mars i Upplands Väsby

Tänk på inför era regionmöten
Det är viktigt att redan nu förbereda sig inför kommande regionmöte. Valberedningen
behöver intensifiera sitt arbete för att säkerställa att ni får bra företrädare i såväl styrelse
som andra funktionärer. Bjud gärna in valberedningen till ett styrelsemöte i höst (om ni inte
redan gjort det).
Inför ett nytt år ska ju också budget och verksamhetsplan tas fram. Dessa dokument ska ju
också ingå i den redovisning som varje region ska lämna till huvudstyrelsen, senast sista
april, för att få sitt regionbidrag. Även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
protokoll från styrelse- och regionmöte vill huvudstyrelsen se.
Glöm inte att för att få regionbidraget ska ni under 2022 ha genomfört minst en jaktlig
aktivitet (ex prova på jakt, jaktprov, WT) och en utställningsaktivitet (ex utställning,
ringträning).

Försäkring
Huvudstyrelsen betalar för samtliga regioners försäkringar via den gruppförsäkring som
Kennelklubben tecknat med Länsförsäkringar. Den omfattar ansvar, stöld och
tjänsteförsäkring. Detta innebär att samtliga funktionärer (domare, provledare,
styrelseledamöter m.fl.) mm som arbetar för klubben är försäkrade vid aktiviteter som
klubben arrangerar samt vid resor till- och från aktiviteten. Fullständiga villkor hittar ni
genom denna länk – https://skk.se/sv/om-skk/funktionarsinfo/styrelse/klubbforsakring dags

Utbildningsansvarig
Informerar att det i dagarna startat upp en instruktörsutbildning. Det har även varit en brush
up för redan färdiga instruktörer för att fräscha upp minnet. Finns mer intresse i regionerna
om dessa utbildningar så kontakta utbildningsansvarig på utb.ansv@labradorklubben.se
Förhoppningsvis blir det en provledarutbildning till våren. Första helgen i september 2023 är
Väla åter bokat för läger, så skriv in detta i almanackan.
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Tidningen Labradoren
Vill ni i regionerna publicera en artikel från er verksamhet? - en kurs eller liknande, är det
väldigt välkommet! Hör av er till redaktionen@labradoren.se
Vår redaktör uppskattar alltid att få bilder av er. Har ni bilder från eran verksamhet med hög
upplösning samt i stående format så skicka in den till Jessica på
labradoren@labradorklubben.se

Hemsidan
Marita önskar få till sig saker som händer i klubben att uppdatera hemsidan med. Så har ni
något skicka det till labbewebban@webban.se
Ni får även väldigt gärna skicka till mig också om ni i regionerna haft någon aktivitet, tävling, hylla
duktig hund med mera. Så kan jag lägga ut detta på LRKs Facebook sida.
info.ansv@labradorklubben.se

Ha en fortsatt fin höst
// Lotta, informationsansvarig HS
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Bilaga

Regionträff 2022 – noteringar
Engagerade medlemmar
Uppfödare involveras (valpmedlemskap)
Aktiviteter utan ”krav” i positiv anda
Öppna träningar
Håll hemsida och sociala media uppdaterade
Familjedagar bra event
”Billiga” valpkurser och träffar efter valpkurs
Labbepromenader
Medlemsbrev
Digitala infokvällar tillmedlemmarna
Vara synliga
Fler funktionärer
Dela på uppgifterna (halvdag)
Prova på - utbildning/praktik
Kommunicera att man lär sig mycket genom att vara funktionär
Samarbeta med kennlar och andra rasklubbar
Värva medlemmar som varit på våra kurser
Särskilda funktionärsprov och/eller utbildning erbjuds
Visa uppskattning för funktionärer
Förväntningar på HS
Funktionärsträffar för regionernas olika funktionärer (ex digitalt ledda av HSrepr)/mentorskap
Utbildning av valberedare
Fortsättningsutbildning för instruktörer, gärna med namnkunnig utbildare
Tydligare förutsättningar och ”avtal” för instruktörsutbildning, kanske också licensiering
Praktiskt stöd från HS vid prov och WT
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