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Regionbrev 2, 2021 

Jag måste börja med att be om ursäkt!  

Detta regionbrev skulle ha kommit till er för läänge sedan men så har tyvärr inte fallet varit.  

Jag hoppas ni har överseende och att ni hör av er till oss i HS direkt om ni har frågor eller 

funderingar, vi finns på mejl samt ett telefonsamtal bort. All info hittar ni på hemsidan.  

Här nedan kommer en del information till er i regionerna. 

 

Är regionen försäkrad? 

Huvudstyrelsen har tecknat och betalt försäkring för samtliga regioner via Svenska 

kennelklubben (SKK). Försäkringen täcker såväl ansvar som skador i samband med aktiviteter 

och resor till och från dessa för våra funktionärer. Således behöver inte regionen teckna 

egen försäkring, med ett undantag. Har regionen fast egendom som klubbstuga eller ägd 

egendom (mark) så täcker inte standardförsäkring detta. Då måste ni ha en egen 

tilläggsförsäkring för detta.  

Fullständigt villkor för den kollektiva försäkringen kan hämtas på kennelklubbens hemsida - 

sök på "Försäkring". Lyckas ni inte - kontakta kassören så hjälper han till. 

 

Utbildning av funktionärer FB-R 

Utbildningen genomförs idag av SSRK och vi i Labradorklubben behöver utbilda våra egna 

funktionärer.  

I bifogade folder hittar du information och inspiration till att ordna funktionsbeskrivningar 

inom din region. 

Kontakta Ingegerd som är ansvarig för Mentalitet; mentalitet.ansv@labradorklubben.se  

 

 

Restriktioner släpper 

Från och med den sista september så släpper regeringen på alla restriktioner och då är det 

fritt fram att genomföra aktiviteter utan begränsningar. Som vi alla har längtat! 

Men kom ihåg att ändå tänka på god handhygien, om möjlighet undvik trängsel och stanna 

hemma om du har förkylningssymtom.  

Detta möjliggör för en fysik Regionträff samt Fullmäktige 2022. Mera information om detta 

kommer efter vi i HS haft vårt första fysiskt styrelsemöte i den 23-24 oktober.  
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Tidningen Labradoren 

Nummer 3 av Labradoren har vid detta laget kommer till er och vi hoppas att ni har haft en 

trevlig läsning. Om ni önskar att redaktionen skriver om ett specifikt ämne eller om ni själva 

har en intressant artikel ni önskar få publicerad så hör av er till redaktionskommittén via 

mejl: redaktionen@labradorklubben.se  

JULANNONSER! I nästa nummer av Labradoren har ni möjlighet att publicera fina 

julannonser i vår medlemstidning. Vi har kvar samma pris även i år, 500kr för en helsida!  

Information om hur annonsen skall utformas finns i nummer 3 av Labradoren på sidan nr 17. 

Vår redaktör Jessica hjälper er gärna med utformandet av annons ifall ni vill ha hjälp. 

Komplett annonsunderlag eller färdiga annonser skickas till labradoren@labradorklubben.se  

Nästa manusstopp för nr 4 2021 är 25 oktober.  

 

 

Club Show 2024 

Vår utställningsansvarige hälsar att hon gärna tar emot ansökan från er om att arrangera 

Club Show 2024. Vill ni i er region anordna detta roliga evenemang? 

Er ansök skall vara inne till Eva senast den 30 oktober 2021.  

Skicka ansökan till;  utst.ansv@labradorklubben.se 

 

 

Kansliet 

Från och med 1 oktober så har vårt kansli ett nytt telefonnummer, 079 104 40 50. 

 

 

Facebook 

Sociala medier är en av de bästa kanalerna att få ut information till varandra.  

Om ni i regionerna skall anordna en aktivitet eller ett prov, hör gärna av er till mig så kan vi 

sprida ordet även på Labradorklubbens sida. Sen efter avslutad aktivitet får ni även då höra 

av er med bilder och en liten text om hur dagen har varit så publicerar jag det gärna.  

Skicka ett PM på Facebook eller ett mejl till mig, info.ansv@labradorklubben.se  
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Träningsjakt på änder 

Har du och din hund tränat apportering i flera år och gått på ett par jaktprov men aldrig fått 

en möjlighet att prova på riktig jakt. Detta är verkligen något för er! 

Vi är väldigt glada att kunna erbjuda er medlemmar en träningsjakt den 27 november i 

Oskarshamn. Alla ekipage kommer bli tilldelade en erfaren mentor som är med er under hela 

dagen för att guida och stötta er.  

Läs mer om detta på vår hemsida samt på sida 22 i nummer 3 av Labradoren.  

Sista anmälan och betaldag är den 15 oktober.  

 

 

Här uppe i norr står skogen i brand just nu. Allt går i gult, orange och rött. Man får stanna 

upp och ta in allt en stund för det är så otroligt vackert! Det har blivit en del skogsfågeljakt 

för mina två apportörer under hösten med bra resultat.  

Hoppas ni alla får en fin fortsättning på hösten! 

 

Hälsningar 
// Ulrika Hellman 
Informations och regionansvarig HS 


