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LABRADORKLUBBEN REGION ÖSTERGÖTLAND

2016 har varit relativt intensivt i Region Östergötland, men nu närmar sej verksamhetsåret sitt
slut. Nya medlemmar tillkommer och andra försvinner alltså precis brukligt i en förening.
Senaste siffrorna säger att medlemsantalet ligger på 256 st .
Östergötlands labradorklubb fortsätter vara en aktiv och ganska ”bred” förening vad gäller
utbudet av aktiviteter för medlemmarna. Som vanligt dominerar jaktproven, Ängadagen och
viltspår, mer om dessa längre fram i verksamhetsberättelsen. Det man klart kan se är att
kurssidan har börjat dra emot att ”hela” kurser tappar lite i popularitet medan öppna träningar
och träningsdagar med teman verkligen varit populära inslag. Om detta är en ihållande trend
lär visa sej framöver.
Regionsmötet hölls i ÖKK´s lokaler den 14 februari i Linghem. Som brukligt är höll Karin
Svensson-Nygren vant i ordförandeklubban och såg till att mötet löpte på friktionsfritt.
Efter mötet bjöds på smörgåstårta och kaffe/dricka.
Det samarbete som retrieverklubbarna påbörjade 2015 har fungerat på så sätt att man kunnat
delta i varandras aktiviteter, dock har inga möten mellan de olika klubbarna hållits.
Samarbetet mellan klubbarnas har ändå vidareutvecklats ett steg genom möte med SSRK och
en överenskommelse om samverkan i utbildningsfrågor. Ett första konkret exempel på denna
samverkan är en föreläsning den 9 februari 2017 om ”Hållbara aktiva hundar” där
Studiefrämjandet medverkar som arrangör.
Håkan Dahlin och LRK HS planer på att skapa en gemensam hemsidesplattform för LRK HS
och regionerna har tyvärr inte tagit sig utan ligger vad jag förstår nere sedan en tid. Detta
måste vi i klubben ta tag i då en hemsida är av yttersta vikt för en aktiv och väl fungerande
klubb.
Måste också passa på att berätta att region Östergötland genom skribent Bitte Sundin var i
centrum i december numret av Labradoren. Jättekul!
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Styrelsens sammansättning 2016
Styrelsen som valdes vid årsmötet 2016-02-14 fick efter det konstituerande mötet samma dag
följande utseende.

Funktion

Namn

Mandat

Ordförande

Tommy Gustavsson

2016

Ord ledamot
Vice ordförande

Anne Halling

2016 – 2017

Ord ledamot
Sekreterare
Utställning

Marie Järfalk

2016 (fyllnadsval)

Ord ledamot
Kassör

Per Persson

2016 – 2017

Ord ledamot
Kursansvarig

Birgitta Nilsson

2016

Ord ledamot
Jaktansvarig

Rolf Hammarlund

2016 - 2017

Ord ledamot
Hemsidan
Utställning

Bennie Jonasson

2016

Suppleant 1
Info/media ansvarig

Bitte Sundin

2016

Suppleant 2
Cateringansvarig

Jan Larsson

2016
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Kursverksamheten
Under året har det varit en mycket livlig kurs- och aktivitetsverksamhet. Våren innehöll en
anatomikurs och en kurs i viltspår för nybörjare(anlagsklass) samt även en utställningskurs för
nybörjare. Under våren erbjöds också en valpkurs och en kurs i jaktlydnad i Norrköping. En
kurs i vardagslydnad från valp till tonår genomfördes i Linköping i oktober.
Under ledning av Per "Bula" Kristoffersson, skicklig tränare i eftersök, hölls i juni en tvådagars spårkurs i skogarna utanför Mjölby. Vi fick lära oss nya metoder för effektiv träning
av delmoment som kan förbättra tekniken i spårarbetet.
Under hösten arrangerade Tommy Gustafsson en intensivdag i spårträning med de metoder vi
lärt oss av ”Bula”. I markerna utanför Mjölby fick tio ekipage möjlighet att specialträna olika
moment för effektivare spårarbete.

Utställningsverksamheten
Ängadagen
Årets aktivitetsdag hölls som vanligt på Änga i Väderstad. Det var en härlig, solig
sensommardag i slutet av augusti. Det erbjöds utställning från valp till veteranklass som
anmäldes på plats.
Vi fick ihop många vinnare och vi hade deltagande hundar i nästan alla klasser.
Domare var Elizabet Asbölmo-Amundsen.

Den bruna Cassatas Adorable Antonella tog hem BIS-vinsten före Pilkällans Athena
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Under dagen visades hur specialsök går till, den blivande vägglushunden Lowis visade
praktiska moment och Per Person pratade om teorier runt specialsök. Vi hade också prova på
aktiviteter med olika former av apportering.
För de som blev hungriga såldes det hamburgare och annat gott från grillen. Dagen flöt på väl
med en strid ström av besökare, antalet skattades till runt 90 personer.
Då det i år var helt nya utställningsansvariga i klubben så blev dagen ett nybörjaruppdrag som
genomfördes med stort engagemang från deltagande funktionärer. Vi ser fram emot nästa års
aktivitetsdag! Vi ses väl då?
Hälsningar Marie Järfalk och Bennie Jonasson

Janne skötte grillen med proffsigt handlag.
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Jaktverksamheten
Under 2016 arrangerade LRK Östergötland ett träningsjaktprov samt fyra särskilda prov. Vi
har i vår klubb många duktiga medlemmar som på ett mycket engagerat sätt bidrar till att vi
kan hålla en god kvalitet på våra jaktprov. Våra arrangemang är uppskattade av provdeltagarna och det visar sig inte minst genom höga anmälningssiffror och att tidigare
deltagare gärna återkommer till prov i Östergötland.

Träningsjaktprov
17/4 Träningsjaktprov i Karlsby NKL Domare var Lasse Söderström. Totalt 16 startande

Särskilt prov
7/5 Särskilt prov i Bolltorp, NKL. Domare Leif Gustavsson som hade 16 startande.
20/9 Särskilt prov i Boxholm. Domare Bitte Sjöblom med 16 startande i Nkl
20/9 särskilt prov i Boxholm. Domare Bitte Sjöblom med 14 startande i Ökl.
28/10 Särskilt prov i Linköping. Domare Monica Andersson med 12 startande i Nkl.
Rolf Hammarlund
Jaktansvarig LRK Östergötland
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Övrig verksamhet
Labradorpromenader i Linköping
Labradorpromenader i Linköping har genomförts under året som vanligt samordnat av
Kristina Hollman Wiquist, Tyvärr har det varit svårare att få till promenader i andra orter.
Enklare träning och socialt umgänge, människor och labbar emellan, i form av promenader
har varit ett uppskattat inslag. Vi har träffats torsdagar vid Mjellerumsgården vid Gamla
Linköping under såväl vår som höst.

Glöggpromenaden
hölls vid Dämmet i Tinnerö. I det vackra eklandskapet bjöds det på tipspromenad, apportering
och andra aktiviteter. Ett 30-tal medlemmar samlades kring grillen och avnjöt menyn
tillsammans med den värmande glöggen.

Kul med hund!
Under våren 2016 har vi haft "Kul med din hund". Vi har träffats 11 ggr i Mariehovs ridhus i
Söderköping och även 4 träffar i Norrköping på Sörby Herrgård. Vi har aktiverat oss med
kontakt med hunden i olika situationer och följsamhets övningar. Trix och cirkuskonster.
Även lite rolig apportering. 6-8 hundar har deltagit varje gång.// Anne Halling

Öppen träning
Under året har anordnats ett antal öppna träningar med olika teman i Tinnerö. Apporteringsträningens olika moment har varit i fokus och dessa träffar har varit mycket välbesökta. Som
flest var det runt 19 ekipage och som minst ca 12 ekipage. Kul! Ledare för dessa träffar har
varit Tommy Gustafsson som även haft Per Persson och Marie Ahlqvist som inbjudna
instruktörer.

Information och media
Labradorklubben Östergötlands hemsida
har hållits uppdaterad, och någon mer utförlig artikel har publicerats där kring aktiviteter.
Facebook-sidan hålls också uppdaterad och besöken är många. Särskilt intressant för läsarna
är bilder och text från våra egna evenemang.

Medevimässan
Labradorklubben Östergötland deltog under året i den nystartade jakt och skogsmässan på
Medevi brunn. Jeanette Norgren, Ewelina Järfalk samt Tommy Gustafsson stod i klubbens
monter och försökte svara på nyfikna besökares frågor.

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.
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 2016.
Vi vill återigen tacka alla er funktionärer, instruktörer, medhjälpare med olika funktioner på
kurser prov och andra verksamheter. Provdeltagare, domare, sekreterare mfl. som under året
på något vis stöttat klubben. TACK !!
Saknar du som medlem någonting i verksamheten så hör av dej till styrelsen.
Klubben är beroende av era åsikter och behov för att fortsätta utvecklas. Med dessa ord
överlämnas verksamhetsberättelsen till regionmötet för godkännande.
Styrelsen för Labradorklubben, Region Östergötland.
Februari 2017

Tommy Gustafsson
Ordförande

Anne Halling
Vice ordförande

Marie Järfalk
Sekreterare och utställningsansvarig

Per Persson
Kassör

Rolf Hammarlund
Jaktansvarig

Birgitta Nilsson
Kursansvarig

Bennie Jonasson
Web- och utställningsansvarig

Bitte Sundin
Suppleant 1
Info-/Mediaansvarig

Jan Larsson
Suppleant 2
Cateringansvarig
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I samarbete med
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