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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

 

LABRADORKLUBBEN REGION ÖSTERGÖTLAND 

 
 

 

 

 

 

 

Året i Region Östergötland har som vanligt varit intensivt och inspirerande. 

Nya medlemmar tillkommer varje månad och vi hade 31 dec 272 medlemmar. Alla nya 

medlemmar, som har angivit e-mailadress, har kontaktats av ordföranden. Vi väntar nu på en 

snart färdig, nyproducerad broschyr som LRK HS tagit fram under året. Den skall vi sedan 

skicka ut till nya medlemmar tillsammans med information om den egna regionens 

verksamhet. 

 

Regionmötet hölls 22:e februari i ÖKK´s lokal i Linghem. Karin Svensson-Nygren höll 

ordning på mötet med sin vanliga rutin och körde oss enkelt i mål, trots en hel del synpunkter 

på motioner inför såväl LRK´s som SSRK´s fullmäktigemöten. 

 

Efter mötet bjöd klubben på smörgåstårta. 

 

Valberedningen hade gjort ett gott arbete och vi kunde gå in i verksamhetsåret med det större 

alternativet för styrelse, d.v.s. 6 ordinarie ledamöter samt ordförande. Styrelsens 

sammansättning, uppdrag och mandat framgår av nästa sida. 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten inkl. det konstituerande mötet 22/2-15. 

 

Klubben har under verksamhetsåret erbjudit medlemmarna ett stort utbud av olika typer av 

aktiviteter. Vi har haft kurser, olika former av jaktprov, exteriörbeskrivning och andra 

aktiviteter. Mer om detta längre fram. 

 

Under våren fick vi tyvärr ställa in 2 kurser, då vi saknade anmälningar. Den ena var en 

viltspårskurs mot Ökl-start i Söderköpingstrakten och den andra en Allmänlydnadskurs i 

Vikingstad. Två kurser i Norrköping genomfördes trots få anmälningar. 

 

Med anledning detta beslutade styrelsen att närma sig de andra Retrieverklubbarna i länet för 

att utröna om de hade samma problem och om vi kunde hitta ett sätt att samarbeta, för att trots 

allt kunna erbjuda en bredd på kurser och aktiviteter. Detta samarbete har uppmärksammats 

såväl i Labradoren som i Apportören. 

 

I år var det Labradorklubbens tur att anordna Lilla Retrievermästerskapet och vi anordnade 

dessutom LRK´s enda officiella B-prov under året. Båda dessa är stora arrangemang som 

krävt stora insatser av arrangörer och funktionärer. 

 



 

3 
 
 

Håkan Dahlin, infoansvarig i LRK HS har kontaktat regionerna för att förankra ett arbete med 

att skapa en gemensam hemsideplattform för LRK HS och regionerna. Östergötland har 

anmält intresse för att delta i en arbetsgrupp, men arbetet har ännu inte tagit fart. I 

Östergötland har vi under andra halvåret saknat en hemsidesansvarig i styrelsen och vi hoppas 

verkligen på att arbetet med den gemensamma hemsidan skall ta fart. 

 

I år har vi blivit riktigt moderna och blivit med ”Swish”. Man kan nu betala exempelvis 

utställningen på Änga genom några enkla tryck på sin mobil. Vi hoppas på detta sätt minska 

kontanthanteringen vid jaktprov och andra aktiviteter. 

 

 

 

De olika verksamheterna beskrivs närmare på nästkommande sidor. 
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Styrelsens sammansättning 2015 

 
 

Styrelsen som valdes vid årsmötet 2015 02 22 fick efter det konstituerande mötet samma dag 

följande utseende. 

 

Namn                                           Funktion                                        Mandat 
 

Anne-Marie Stamfeld                  Ordförande                          2015 

 

Ordinarie ledamöter 

 

Anne Dagbäck Printz                   Sekreterare/utställ-                        2015 – 2016 

                                                      ningsansvarig 

 

Birgitta Nilsson                            Kursansvarig                                  2015 – 2016 

 

Bennie Jonasson                          Hemsidan och IT-ansvarig              2015 – 2016 

 

Rolf Hammarlund                        Jaktansvarig                                    2015   (fyllnadsvald) 

 

Bitte Sundin                                  Infoansvarig                                   2014 – 2015 

 

Tommy Gustafsson                       Vice ordförande                              2015   (fyllnadsvald) 

 

Suppleanter 

 

Per Persson                                   Förste suppleant / Kassör                2015 

Anne Halling                                 Andre suppleant                              2015 

 

 

Bennie Jonasson deltog inte i några styrelsemöten efter juni, då han meddelade att han 

avslutade sitt uppdrag med omedelbar verkan. 
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Kursverksamheten 
 

 

Viltspårkurser     
 

Anlagsklass våren 2015 
Traditionsenligt genomfördes vårens anlagskurs hos Astrid Silfverhjelm i Stora Ljuna. Under 

Astrid erfarna ledning och med assistans av Per Persson, kunde fyra entusiastiska ekipage lära 

sig grunderna för viltspårning. Efter avslutad kurs ordnades gemensamt anlagsprov med 

godkänt resultat för två av ekipagen. Tyvärr tvingades en kursdeltagare avbryta kursen i förtid. 

 

 

 

Anlagsklass hösten 2016 
 

 
Janne Pettersson med Scott, Anni Hafke med Abbe, Thessa Ring med Alma, Anne-Marie Stamfeldt med Iris 
och  Anders Holmer med Viola. 
 

En viltspårskurs för nybörjare startade i mitten av september i skogarna runt Mjölby. Fem 

ekipage, med unga och oerfarna hundar, fick lära sig grunderna i spårläggning och hur man 

för sin hund genom spåret. Alla deltagare, såväl hundar som förare utvecklades mycket under 



 

6 
 
 

kursens gång. Kursen fortsätter i vår med ett repetitionstillfälle och möjlighet till start i 

Anlagsklass. Våra duktiga instruktörer är Ann-Marie Pettersson och Gizella Holstenson 

 

Öppenklass 
Under hösten bjöd vi in till en viltspårkurs för öppenklass ledd av Astrid Silfverhjelm med Per 

Persson som assistent. Mitt i intensivaste älgjaktsperioden kunde Tommy Gustafsson släppa in 

oss på sina jaktmarker i Rinna-trakten. Vi hade fyra platser att erbjuda som snabbt blev besatta 

och ett antal besvikna sökanden ställdes tyvärr utanför. De deltagande ekipagen fick under två 

intensiva helger träna på att lägga spår för öppenklass och att gå krävande spår. Då steget från 

anlags- till öppenklass är ganska stort så kunde vi konstatera att deltagarna efter kursavslut 

inte var mogna för att gå till prov. Under vintern genomför kursdeltagarna egen träning och vi 

planerar i vår att genomföra en uppföljning för att sedan erbjuda ett gemensamt 

provgenomförande. 

 
 

Valpkurser 

 

Valpkurs vinter 2014/2015 
Under föregående verksamhetsår inleddes valpkurser i Valla fritidsområde under ledning av 

Lotta Driscoll. Åtta ekipage arbetade med att träna sina valpars följsamhet och kursen 

avslutades januari 2015 under högtidliga former.  

 

Valpkurs vår 2015 
Kursen var förlagd till Eriksbergs ridhus utanför Åby i Norrköpingstrakten  

Det var fyra valpar anmälda. Kursledare var Annika Ingemarsdotter Skoogenäs och 

Gabrielle Trozelli. Deltagarna kom från Oxelösund i norr till Gryt 

i söder. Den allra yngsta valpen var bara 3 1/2 mån. Utvecklingen under den 

dryga månad som kursen pågick, var högst påtaglig hos den lilla tiken. 
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Kursen startade 26 mars. Vartefter tiden gick och ljuset återvänt förlades träningen utomhus i 

intilliggande marker. Avslutningen var 29 april gemensamt med den vardagslydnadskurs som 

genomfördes i samma område. 

 

 

Valpkurs höst 2015 

 
Till höstens valpkurs anmälde sig sju stycken härliga valpar med hussar och mattar. Det var ett 

mycket glatt och positivt gäng som jobbade på och kämpade väl under de sex tillfällen vi 

träffades. Vi startade och slutade varje tillfälle med passivitetsträning då vi kunde prata 

igenom veckan som varit och svara på frågor. Det var roligt att se hur valparna både växte och 

utvecklades under kursens gång där vi tränade mycket grundläggande saker som hund - och 

människomöten, gå fint i koppel och inkallning. De fick även pröva på apportering några 

gånger i slutet av kursen. Anne Dagbäck Printz och Marina Sööder var engagerade 

instruktörer. 

 

 

Lydnadskurser 

 

 

Jaktlydnad vår 2015 
Under våren 2015 genomfördes i Hornstäve och Brokind, en jaklydnadskurs under ledning av 

Marie Ahlqvist och Birgitta Nilsson. Åtta deltagare finslipade sina färdigheter i stadga och 

apportering och kursen avslutades i början på maj med ett enkelt träningsprov i Brokind. 

 

Vardagslydnad med prova-på-apportering 
Kursen var förlagd till Eriksbergs ridhus utanför Åby i Norrköpingstrakten. 

Fyra glada labradorer med förare deltog. Träningen hölls inomhus de första gångerna men så 

snart väder och ljuset tillät tränade man utomhus i intilliggande marker. Kursinnehållet 

varvades med lite teori, lydnad, stadga och lite grundläggande apporteringsövningar. Kursen 

varade från 26 mars till 29 april. 

 
Sista kurstillfället slogs valpkursen och vardagslydnadskursen samman för en gemensam 

träning och en festlig avslutning. Ridhusägarna ställde sin strandstuga till vårt förfogande där 

de tänt eld i öppna spisen och även fyrat på grillen utanför. Kursledarna bjöd på grillat med 

tillbehör samt kaffe och kaka. Kursledare var Annika Ingemarsdotter Skoogenäs och Gabrielle 

Trozelli. 
 

  

Utställningsverksamheten 

Ängadagen  
Solen sken och det var precis lagom varmt när årets upplaga av aktivitetsdagen på Änga 

Folkets Park i Väderstad gick av stapeln söndagen den 23 augusti. Som vanligt blev det en 

trevlig dag och vi hoppas att alla som kom trivdes. Grillar gick varma och försäljningen av 
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korv och hamburgare gick på högvarv.   Domaren Susanne Rehlin, kennel Musicals, hade 32 

Labradorer att döma varav åtta valpar. Resultaten i sin helhet finns att läsa på hemsidan. 

 

 
Barn med hund vanns av Selma med sin fina gula tik Sally. 

 

Förutom att delta på utställningen fanns möjlighet till att prova på apportering med både 

dummies och vilt. Klubben hade även försäljning av olika Labradorsaker som böcker, koppel, 

pins, dekaler med mera. 

 

 

 
BIS Sabatti’s Mission Impossible                               Bis valp Blizzami Easy Come Easy Go 

 

 

Utställningsansvarig Anne Dagbäck-Printz 

 

http://www.ostgotalabben.se/wp2/wp-content/uploads/2015/08/Semla-Barn-med-hund.jpg
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Jaktverksamheten 
 

 

Under 2015 arrangerade LRK Östergötland två träningsjaktprov och två särskilda prov. Vi 

arrangerade dessutom årets Lilla Retriever mästerskapet, som i år gick av stapeln i Boxholm. 

Labrador retrieverklubben har varje år rätt att anordna ett ordinarie jaktprov i Nkl och Ökl. 

Detta genomförde vi Östergötland i år. Provet anordnades i Lotorp norr om Finspång. 

Totalt har vi haft 100 startande hundar på de prov som vi arrangerat under år 2015. 

Vidare fanns det möjlighet till att prova på apportering av vilt, vid klubbens familjedag i Änga 

i Väderstad. Det var flera som tog tillfället och lät sina hundar prova på att apportera vilt. 

 

Träningsjaktprov 

18/4 Träningsjaktprov i Karlsby. Domare var Lasse Söderström. Totalt 12 startande ekipage 

fördelade sig på 9 st  i Nkl och 3 st i Ökl. 

 

2/5   Träningsjaktprov i Götala. Domare var Marie Danielsson som hade 6 startande, alla i Nkl 

 

Särskilda prov 

10/5 Särskilt prov i Limmerhult. Domare Tommy Lundin som hade 10 startande i Nkl. 

 

22/10 Särskilt prov Linköping med totalt 10 startande; 4 i Nkl och 6 i Ökl.   

Domare var P-O Björk 

 

Lilla Retrievermästerskapet 
2/8  Lilla Retrievermästerskapet i Boxholm hade 32 startande ekipage, alla i Nkl.  

Mästerskapet avgjordes i två rutor, varav de ena innehöll både Dummieklass och Noviceklass. 

Denna ruta dömdes av Marie Danielsson. Den andra rutan dömdes av Lasse Söderström.  

 

Lilla Retrievermästare 2015 och bästa Labrador blev Ringlets Hazel, förd och ägd av Cecilia 

Ludvigsson. 
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Ordinarie prov 

12/9 genomfördes LRK´s ordinarie prov i Lotorp med 16 startande hundar i Nkl och dagen 

därpå dvs 13/9  Ökl med 14 hundar. Båda proven dömdes av Gunnar Petersson. 

 

 
 

Förstapristagarna vid Öppen klass i Lotorp 

 

 

Rolf Hammarlund 

Jaktansvarig LRK Östergötland 

 

Övriga kurser och annan verksamhet 
 

Labradorpromenader i Linköping 

 

Enklare träning och socialt umgänge, människor och labbar emellan, i form av promenader 

har varit ett uppskattat inslag i Linköping. Vi har träffats vid Mjellerumsgården vid Gamla 

Linköping under såväl vår som höst. 

 

Glöggpromenaden i år hölls i november vid Dämmet i Tinnerö. I eklandskapet bjöd Birgitta 

Nilsson och Karin Hede på tipspromenad och andra aktiviteter. Ett 30-tal medlemmar 

samlades kring grillen, avnjöt menyn tillsammans med den värmande glöggen. 

 

Labradorpromenader Mjölby 

 

Denna aktivitet startades upp under senvåren och försommaren 2015. Tanken var att 

promenaderna även skulle innehålla en viss del träning för hundarna. 
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Första promenaden gick av stapeln i Skogssjöns vackra naturreservat och var besökt av ca 6 

olika ekipage. Promenaden varvades med lite enkla övningar i stadga och ren vardagslydnad. 

Efterfrågan på själva promenaden avtog väl ganska snabbt, i takt med att efterfrågan på ren 

hundträning ökade. Ganska snart var promenaderna i princip en ren samträningskväll med 

undertecknad som någon slags ”lekfarbror”. 

Det kom mellan 4 och 9 ekipage på promenaderna och vi hade vansinnigt roligt för det mesta. 

Oftast höll vi på i ung. 2 timmar, men det har kändes oftast som betydligt kortare. 

Vi höll ca 8 träffar och jag vill tacka de som kom och tränade./ Tommy Gustafsson 

 

Kul med hund! 

 

Vi har under hösten haft en öppen hundträning i Mariehofs ridhus Söderköping som vi har 

kallat "Kul med hund". Aktiviteten har varit 8 gånger och varje hundekipage har fått betala 

80:- /gång. Vi har kört lite gruppträning med kontaktövningar tillsammans, sedan har det varit 

stationsträning med sin egen hund anpassat efter sin egen nivå. Trevlig samvaro med 

värmande glögg avslutade den 9 december säsongens träffar i Mariehof. // Anne Halling 

WT-kurs 

 

Den 27:e september hölls på Klubbarps fina hundklubb en grundkurs om vad ett ” Working 

Test” är och hur det fungerar. Peter Flinck från SSRK var en uppskattad föreläsare och 

instruktör. Under dagen blandades teori och praktik. De som ville pröva på de olika momenten 

fick då göra det med sina egna hundar. 

 

Kursen hade 27 platser och blev snabbt fulltecknad, vilket visar att nyfikenheten var stor ute 

bland folk. En lärdom av dagen är att det säkert finns intresse för att arrangera flera 

utbildningstillfällen och att vi då kan ha färre antal ekipage för att bl.a korta ner väntetiderna. 

Annars fungerade dagen mycket bra och vi kom därifrån med betydligt större kunskap om vad 

WT är för något. 

 

Exteriörbeskrivning 
 

Exteriör beskrivning för retriever 

Från och med den 1 juli 2003 skall en retriever, för att starta i elitklass på jaktprov, ha 

genomgått en exteriör beskrivning eller erhållit pris (inkl. 0 pris) på officiell utställning 

(SKK/JhK 2002-12-18). Observera att detta gäller även hundar som redan tidigare har startat i 

elitklass. 

 

Den exteriöra beskrivningen skall göras av en exteriördomare, auktoriserad på retriever. 

Hunden skall ha uppnått en ålder av nio månader. Tid och plats för beskrivningen kan väljas 

av domare i samråd med uppdragsgivare, som kan vara enskild hundägare, uppfödare, 

avdelning, sektion eller rasklubb. ( Text SSRK) 

 

Som ett led i att försöka göra klubben mer attraktiv för labradorägare med jaktavlad labrador, 

tillhandahöll vi en möjlighet att få sin hund exteriörbeskriven i samband med WT-kursen. 

Jan-Erik Ek, som är rasspecialist på retrievers, fanns på plats och beskrev hundar med benäget 

bistånd av Anne-Marie Petersson. 
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Samarbetet mellan retrieverklubbarna 
 

Labradorklubben bjöd in represententer för Goldenklubben, Flatklubben och Östgötatollarna i 

akt och mening att fördjupa samarbetet mellan länets retrieverklubbar. Vi träffades första 

gången i slutet av maj och kom fram till tänkbara samarbetsformer. 

 

 Kurser, föreläsningar och aktiviteter som är öppna för alla publiceras på samtliga 

hemsidor. Äger egna klubbens medlemmar företräde skrivs detta specifikt ut. Varje 

klubb avgör alltså graden av öppenhet. 

 Alla betalar lika mycket och är med på samma villkor så länge man är medlem i 

retrieverklubb. ( Ej SSRK-medlemskap) 

 Working Test ( WT) anordnas under våren av Goldenklubben och under hösten av 

Flatklubben. Öppet för alla på samma villkor. 

 Labbeklubben ordnar kurs om WT, innan höstens WT. 

 Samträningar och föreläsningar är öppna för alla – om inte annat specifikt anges 

 

Vid nästa möte 9/11 -15 utvärderades såväl Lilla Retrievermästerskapet som övrigt samarbete 

dittills under året. Det finns ett starkt uttalade önskemål om att ändra i statuterna för Lilla 

Retriever. Många upplever bedömningen som alltför sträng. Det är också oklart vilka som 

egentligen får starta och vilka som kan bli mästare. Ett arbete med revidering av statuterna har 

satts igång. / Anne-Marie Stamfeldt 

 

Information och media 
 

Labradorklubben Östergötlands hemsida  
har hållits uppdaterad, efter hemsidesansvarig Bennie Johanssons avhopp av Marie Ahlqvist. 

Facebook-sidan hålls också uppdaterad och besöken är många. Särskilt intressant för läsarna 

är bilder och text från våra egna evenemang. Under julhelgen publicerades också en liten 

artikelserie om labradorhistoria, särskilt tänkt för nyare medlemmar och den fick höga 

läsarsiffror. 

 

Två nyhetsbrev  
har skickats ut under året, detta år endast via hemsida och facebook, inte i pappersform. 

 

Tidskriften Labradoren 

Fyra gånger under 2015 har klubben publicerat nyheter och rapporter och annonser också i 

detta forum. Dessutom har vi fått några artiklar och reportage publicerade, skrivna av Bitte 

Sundin, Anne-Marie Stamfeldt, Marie Ahlqvist och Annika Ingemarsdotter Skoogenäs.  

 

Bitte Sundin 

informationsansvarig 
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Balansrapport 
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Resultatrapport 
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Slutord 
 

Styrelsen tackar för förtroendet att få leda region Östergötlands verksamhet under 2015. 

 

Vi tackar särskilt alla er, som på olika sätt, ställt upp som instruktörer, funktionärer och 

medhjälpare vid prov, kurser och annan verksamhet.  Utan er medverkan vore vi inte alls den 

aktiva klubb vi är idag. 

 

Det har varit en stor glädje att möta medlemmar i alla olika verksamhetsgrenarna, tillsammans 

har vi skapat ett mycket produktivt och aktivt verksamhetsår. Om ni som medlemmar saknar 

något i klubbens verksamhet så tveka inte att kontakta någon i styrelsen. Det är alltid roligt 

med nya idéer och tankar om hur vi kan göra verksamheten ännu bättre. 

 

Med dessa ord överlämnas verksamhetsberättelsen till regionmötet för godkännande. 

 

Styrelsen för Labradorklubben, Region Östergötland. 

 

 

 

 

Anne-Marie Stamfeldt  Tommy Gustavsson 

Ordförande  Vice ordförande 

   

   

   

Anne Dagbäck Printz 

Sekreterare/Utställningsansvarig 
 

 Birgitta Nilsson 

Kursansvarig 
 

   

   

   

   

Rolf Hammarlund 

Jaktansvarig 

 Bitte Sundin 

Informationsansvarig 

   

   

   

   

Per Persson 

Förste suppleant/Kassör 
 

  

   

   

   

   

Anne Halling 

Andre suppleant 
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