2/8–2022

Labrador retrieverklubben

Regionbrev 2, 2022
Här kommer årets andra regionbrev, med en del information till er.

Jaktansvarig
Jaktansvarig Jeanette har skickat ut information till regionerna, angående hundförbudstiden
1 mars – 20 augusti, detta tål att upprepas. Bifogat i mejlen finner ni ett tillstånd från SKK för
att bedriva hund verksamhet med lösa hundar under den s.k. hundförbudstiden.
Detta är i och för sig inget nytt, detta tillstånd för SSRK och dess rasklubbar har funnits under
många år och förnyats regelbundet av våra länsstyrelser i landet som är ansvariga.
Dock har vi fått en del förändringar och lite mer krav på oss från och med i år. Anvisningar
skickas också med i mejlet som förtydligar hur vi ska gå till väga för att detta ska fungera så
bra som möjligt.
Slutsatsen är såklart att vi ska fortsätta aktivera våra hundar och oss själva i olika roliga
arrangemang som anordnas, men alltid med hänsyn till naturen och de vilda djur som är
särskilt känsliga under våren och sommaren som är lika med föryngringstiden.
Har ni frågor och funderingar, ring eller skicka ett mejl till jaktansvarig i Labradorklubben.
Vi kommer anordna en träningsjakt (prova på) på änder återigen i höst. Den blev mycket
lyckad och uppskattad förra året med åtta ekipage som mycket sällan eller aldrig varit på jakt
tidigare. I år tar vi emot 10 ekipage den 22 oktober utanför Oskarshamn. Inbjudan kommer
snart finnas på FB, hemsidan och även i Labradoren nr 3. Sprid gärna till era lokala
medlemmar!
Jaktansvarig håller på att sammanfatta en ”jaktpärm” med tips och råd för att det ska bli
lättare att tex anordna ett B-prov. Det har varit en hel del förändringar i år angående regler,
anvisningar och rutiner och alla dessa dokument kommer att finnas med i pärmen också.
Distribution till jaktansvariga ute i regionerna sker förhoppningsvis under en sommar/tidig
höst.

Stamtavleboken
Äntligen dags för en ny Stamtavlebok!
Manusstopp i slutet av augusti och boken kommer ut våren 2023.
Ta tillfället nu, alla labradorägare, både uppfödare och enskilda hundägare att föreviga din
hund i bokform.
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En bok som lever kvar i den svenska labradorhistorien, liksom de sju böcker som utkommit
tidigare, den första 1988. Det fanns böcker före 1988 men det var privata utgåvor och inte
Labradorklubben.
Ta ett bra foto av din labbe, gärna stående i helfigur. Undvik rörig miljö runt hunden,
naturen är den bästa bakgrunden och kanske ska du undvika även människor så din hund får
dominera bilden alldeles själv.
Tänk på att fotot ska vara högupplöst, direkt från kameran, utan ramar, namn, filter och
annat. Fotografens namn skall bifogas om det inte är du själv som tagit fotot.
I priset 425 kronor för första hunden/annonsen, ingår en stamtavlebok utan extra kostnad.
Har du två eller fler hundar med, så är priset 275 kronor per hund.
Läs mer i annonsen på hemsidan och använd också den anmälningsblankett som finns där.
Vi vill ha in dina bilder innan 31 augusti 2022, då ska avgiften också vara erlagd.

Utbildning
Styrelsens utbildningsansvarige Ulla-Britt meddelar att en av instruktörskurserna, den i
Skåne är klar med datum. Utbildningen kommer att vara v.37 17-18 september, v.46 19-20
november samt 4–5 mars 2023. Plats meddelas senare. Välkommen med anmälan till
utbildningsansvarig i Labradorklubben. Det är regionen som beslutar och anmäler person till
instruktörskursen.
Brush Up för befintliga instruktörer ställdes in pga. lågt antal anmälda, det kommer ett nytt
datum längre fram.

Club Show 2025
Ansökan är öppen för att arrangera Club Show 2025.
Sista ansökningsdag är 2022-10-31
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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
Manusstopp för nr 4 är 25 oktober 2022.
Klubben
Har du ett förslag som gagnar klubben! Senast 1 oktober 2022 skall sekreteraren ha
motioner till sig.
Stamboksavgifter vid utställning och prov
Även under 2022 kommer HS att ta samtliga kostnader för regionernas stamboksavgifter vid
officiella utställningar och jaktprov! Mera cash i regionernas resultaträkning således.
Digitala Funktionärsträffar
HS har beslutat att genomföra separata funktionärsträffar för ordförande, sekreterare,
kassörer, exteriör/utställningsansvariga, jaktansvariga, informationsansvariga och
utbildningsansvariga under kommande höst. Träffarna sker via teams och respektive
ansvarig i HS kommer att (eller kanske redan har gjort) skicka inbjudan och kallelse separat
till respektive funktionär. Önskemålet kom ju upp vid regionträffen i mars och HS tyckte
detta var en mycket bra idé. Hoppas alla kan delta!

Ha en fortsatt fin sommar!
// Lotta, informationsansvarig HS
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