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Regionsmötet 2018 hölls i ÖKK´s lokaler den 18 februari i Linghem. Som brukligt 

höll Karin Svensson-Nygren vant i ordförandeklubban och såg till att mötet löpte på.  

Efter mötet bjöds deltagarna på smörgåstårta och kaffe/dricka. 

Då det inför detta verksamhetsår såg tveksamt ut att få ihop en styrelse blev det inte 
klart förrän på mötesdagen att vi kunde fortsätta med en förening i Östergötland. 
Vi som tillträdde har haft ett verksamhetsår med många nya utmaningar och vi har 
fått lära oss massor med nya saker. 
 
Vi startade med jaktprov på Bolltorp och det var även vår tur att anordna Lilla 
Retrievern vilket blev en jättestor utmaning för oss. 
 
Vår årliga familjedag på Änga blev en familjedag i Väderstad vid den fina 
hembygdsgården istället. Vädret var med oss och det var en trevlig dag. 
 
Vi har även haft jaktprov i Boxholms skogar under hösten i två dagar. I oktober fick vi 
till vår stora glädje till ett funktionärsjaktprov.  
Vår verksamhet skulle inte fungera utan våra funktionärer så det känns roligt att ge 
dem något tillbaka! 
 
Vi bjöd in till föreläsning om mental träning och hur vi påverkar våra hundar när 
tävlingsnerverna slår till. Vi fick också möjlighet att ha en halvdagskurs med 
inriktning mot B-prov som var uppskattad av deltagarna. 
 
Förutom detta har vi haft samträningar inomhus i LarsA-hallen i Söderköping och vi 
samverkar med Goldenklubben och har samträningar första lördagen varje månad i 
Klinga. I Linköping har det anordnats promenader. 
 
Vi har under året försöka skapa lust och glädje i vår klubbsamvaro och under de olika 

aktiviteterna, då vi tycker att det är viktigt för att nya medlemmar ska finna det vara 

värt besväret att fortsätta vara medlemmar i vår klubb. Vår ras är ju känd för sitt 

vänliga temperament, och vi skulle gärna se att vår samvaro i klubben präglas av 

detta också. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Styrelsen konstituerandes enligt nedan: 

 

Ordförande Marie Järfalk 

 

Ord ledamot 

Kassör och Kursansvarig 

Karin Hede  

fram till 20180904 

 

Ord Ledamot 

Sekreterare och information 

Håkan Bjarnemar 

 

 

Ord ledamot 

Förplägnad 

Jan Larsson 

 

 

Ord ledamot Lotte Connman tom 20180930 

 

Suppleant 1 Yvonne Liljeblad 

Ordinarie from 20181010 

 

Suppleant 2 Gunnel Andersson 

Ordinarie from 20180904 

 

 

Kursverksamheten 

Vi hade förhoppning om att i samarbete med Lotta Driscoll ha en valpkurs under 

våren, då det var mycket snö så sköts denna på framtiden och när det blev dags för 

kursstart så fick vi för få anmälningar så kursen fick ställas in. 

I oktober genomförde vi en föreläsning om mental träning med Lena Stenvall, 
Norrlabben, i Smedstads ridsportcenter i Linköping. Ämnet var hur vi påverkar våra 
hundar när tävlingsnerverna slår till och deltagarna fick många bra tips med sig inför 
kommande prov.  
 
Willy Gustafsson anlitades för en halvdagskurs med inriktning mot B-prov som 

genomfördes vid Sörsjön, Norrköping. Denna kurs var mycket uppskattad och drog 

deltagare även från kringliggande regioner. Övningarna var uppbyggda kring alla 

momenten i ett B-prov och den var lämplig för ekipage i Ökl/ Ekl eller på väg mot 

Ökl. 

  



 
 

Utställningsverksamheten 
Aktivitetsdagen gick av stapeln den 19 augusti och för första gången var vi på 

Hembygdsgården i Väderstad. Vädret var perfekt för hundarna och dess förare. 

Annonseringen i Labradoren, hemsidan och Facebook gjorde att det även denna gång 

blev en välbesökt aktivitetsdag.  

Domare till utställningen var Emma Brantsjö och med henne kom Elisabeth Asbölmo 

Amundsen som ringsekreterare. Det fanns möjlighet att föranmäla sig till utställning 

på hemsidan samt på plats. 

 

Resultat utställning 

Bis valp 

1. Aquador Urchin 

2. Aquador Urial 

3. Ritous Starlight Express 

4. Labbehusets Just like a woman 

 

Bis vuxen 

1. Andycap Diamond Dreams 

2. Sabatti´s Missions Impossible 

3. Cassatas Charming Celestine 

4. Aquador Morgausse 

 

På Hembygdsgårdens härliga ytor fanns det också chans att prova på apportering, 

rallylydnad, ringträning och specialsök. 

Förtäringen blev ändrad till kokt korv istället för grillade hamburgare på grund av 

brandrisken och det rådande eldningsförbudet.  

Lite kuriosa var att alla byggnader var öppna så att det fanns tillfälle att se bland 
annat smedjan och boningshuset. 
  



 
 

Jaktverksamheten 

 

Under år 2018 arrangerade LRK Östergötland tre särskilda prov, ett funktionärsprov 

samt var ansvarig för Lilla Retrievern, ett inofficiellt B-prov för samtliga 

retrieverraser. 

Vidare ordnades en halvdagskurs med jaktprovsdomare Willy Gustavsson. 

 

Särskilda prov: 

13/5 särskilt prov i Söderköping Nkl 15 startande, domare Leif Gustavsson 

18/9 särskilt prov i Boxholm Nkl 18 startande, domare Bitte Sjöblom 

19/9 särskilt prov i Boxholm Ökl 14 startande, domare Bitte Sjöblom 

 

Funktionärsprov i samarbete med SSRK: 

21/10 i Lotorp, Finspång Nkl, Ökl med 6 resp. 4 startande, domare Leif Gustavsson 

 

Sammantaget har klubben bidragit till att 57 startande hundar kommit till B-prov vi 

arrangerat under år 2018. Dock har anmälningar varit många fler och många har 

blivit bortlottade under året på våra prov. 

 

Lilla retrievermästerskapet:  

Den 29/7 gick Lilla Retrievermästerskapet av stapeln i Boxholm. Det var 32 startande 
ekipage, alla i Nkl.  Mästerskapet avgjordes i två rutor. 
Domare var Gunilla Johansson och Morgan Thorell.  
 
Det var en härlig dag med ömsom sol och regn. Många duktiga ekipage deltog och 
stämningen var på topp. 
 
Vi hade förmånen att ha med Annelie Karlsson som fotograf under dagen som 
dokumenterade dagen. 
 
Tack alla som hjälpte till och alla deltagare som gjorde detta till en toppendag 
  



 
 

 

Resultat 

 

Lilla Retrievermästare och Bästa Labrador 
Sanna Josefsson och Ringlets Lava 

 

 
 

  

 
Bästa Flatcoated Retriever 
Marie Storm och Engsboda My Charm 
Starts Alarm 

 
Bästa Golden Retriever 
Anette Wennberg och Waterfreak´s Viva La 
Vida 

http://www.ostgotalabben.se/wp2/wp-content/uploads/2018/07/labbe1.jpg
http://www.ostgotalabben.se/wp2/wp-content/uploads/2018/07/labbe4.jpg
http://www.ostgotalabben.se/wp2/wp-content/uploads/2018/07/labbe5.jpg


 
 

 
 

Bästa Dummiehund 
Cecilia Johansson och Searover Star 
Sam 
 

 

 

 

Info & Media:   

Vår hemsida och Facebook har hållits uppdaterad där vi bla. har lagt upp om 

kommande händelser och aktiviteter. 

Under det gångna året har klubben fortlöpande rapporterat om verksamheten. 
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Övriga aktiviteter:  

Kul med hund:  

Vi har haft samträningar inomhus i LarsA-hallen i Söderköping som Anne Halling 

har hållit i. 

Samträning apportering:  

I samarbete med Goldenklubben Östergötland har vi genomfört samträningar första 

lördagen varje månad i Klinga, Norrköping. 

Avslutningsvis samlas deltagarna i en gemensam fika där det ges feedback och 

diskuteras fortsatt utveckling av hund och förare. 

Promenader:  

Promenaderna i Linköping har varit populära och det är Kristina Hollman Wiquist 

som har ansvarat för dessa. Det har varit uppemot 14 hundar med förare på 

promenaderna.   

De gemensamma träffarna avslutas med fika. 

  



 
 

 

Balansrapport: 

 

  



 
 

Resultatrapport: 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

Slutord: 

Styrelsen tackar för förtroendet att få leda region Östergötlands verksamhet under 

2018. 

Vi vill också rikta ett stort tack till alla er funktionärer, instruktörer, medhjälpare med 

olika funktioner på kurser, prov och andra verksamheter, som troget ställt upp och 

gjort våra arrangemang möjliga. Så även ett stort tack till alla provdeltagare domare, 

sekreterare och alla andra som under året på något vis stöttat klubben. 

Saknar du som medlem någonting i verksamheten så tveka inte att höra av dej till 

någon i styrelsen.  

Vill DU vara delaktig i vår verksamhet, tveka inte att kontakta någon av oss i 

styrelsen! 

Vår förening är beroende av dina konstruktiva åsikter för att fortsätta utvecklas. 

Med dessa ord överlämnas verksamhetsberättelsen till regionmötet för godkännande. 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Styrelsen för Labradorklubben, Region Östergötland 
 
Januari 2019 

 

 

 

 

Marie Järfalk  Håkan Bjarnemar 

Ordförande  Sekreterare- och 

informationsansvarig 

   

   

   

Gunnel Andersson 

Jaktansvarig 

 Yvonne Liljeblad 

Jaktansvarig 

   

   

   

   

Jan Larsson   

Förplägningsansvarig   

   

 

 

  



 
 

 

 

 

 

I samarbete med:   

   

 

 

 


