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Regionbrev 4,2020
Här kommer 2020 års fjärde och sista regionbrev!

Regionträff 2021
I Regionbrev 3 fick ni information om att HS planerar en endags Regionträff den 30 januari
2021. Men tyvärr på grund av rådande pandemi blir inte denna träffen av.
Vår ambition är att vi vill anordna en Regionträff för er då informationen som utbyts mellan
regionerna är väldigt bra och givande för alla. Samt att vi i styrelsen vill träffa er!
Regionträffen 2021 planeras att flyttas fram till juni månad.
Mer information kommer under våren.

Fullmäktige 2021
Labradorklubbens fullmäktige 2021 är bestämt till 28 mars. Kallelse kommer ut i nästa
nummer av Labradoren. Tanken och förhoppningen är att kunna genomföra ett fysiskt
fullmäktigen men om Covid-19 situationen i landet inte är förändrat blir upplägget samma
som Fullmäktige 2020 dvs digitalt.
Mer information kommer längre fram men boka in datumet.

Bidrag för Ordinarie B-prov
Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att införa ett bidrag till den region som
anordnar det ordinarie B-provet till 15 000kr.
Intresseanmälan för att anordna det Ordinarie B-provet 2021 skall vara jaktansvarig tillhanda
senast den 31 december 2020.
Ansökan skickas till Jeanette Nordgren: jakt.ansv@labradorklubben.se
Tidningen Labradoren
Nummer 4 av vår fina medlemstidning Labradoren kommer ut i mitten av december och den
är full med otroligt fina julannonser! Jag föreslå att ni tar en kopp varm glögg och en skål
med skumtomtar och sätter er ner i lugn och ro tillsammans med tidningen. En riktigt bra
julstämning!
Nästa manusstopp för nr 1 2021 är 25 januari.
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Exteriörbedömning
Vi vill lyfta fram till er att annordna Exteriörbedömningar. Bedömningen går till på liknande
sätt som på en vanlig officiell utställning. Din hund bedöms av en auktoriserad domare och
du får med dig din kritik hem. Men förhållandena är annorlunda dvs mindre personer på
plats samtidigt. Läs mera på SKK om Exteriörbedömningar samt där kan ni se vart nästa hålls
och anmäla er.
Ni behöver ansöka om att anordna en Exteriörbedömning via utställningsansvarig senast 10
dagar innan ert planerade datum.
Skicka in en ansökan till Eva Zetterdahl: utst.ansv@labradorklubben.se
Förtjänsttecken
Vi välkomnar er att inkomma med förslag på personer till Labradorklubbens förtjänsttecken.
Förtjänsttecknet utdelas på Labrador Fullmäktige.
Kriterierna lyder såhär:
” Under lång tid förtjänstfullt arbetat för klubben på central eller lokal nivå.
Under lång tid förtjänstfullt arbetat för rasens utveckling. ”
Regionerna samt enskilda medlemmar kan inkomma med förslag till styrelsen.
Beslutet om tilldelning av förtjänsttecken beslutas av styrelsen.
Skicka in era förslag till Ulrika Hellman: info.ansv@labradorklubben.se

Här uppe i norr har snön redan kommit på besök och dygnet har redan blivit ljusare då vi
enbart ser solen ett fåtal timmar om dagen. I helgen är det första advent och vi kan få ställa
fram ljus i våra fönstren och äta massa pepparkakor och julgodis.
Nästa år ser jag fram emot att träffa er och förhoppningsvis är läget annorlunda vilket gör att
det kan anordnas aktiviteter och tillställningar.
Önskar er en riktigt fin jul och ett gott nytt år!
Varma hälsningar
// Ulrika Hellman
Informations och regionansvarig
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