Verksamhetsberättelse
för Labrador Retrieverklubben
i Östergötland
Verksamhetsåret 2019

Sammanfattning
Årsmötet för Labradorklubben Östergötland 2019 hölls i ÖKK's lokaler i Linghem den 10 februari och
som traditionen bör var Karin Svensson-Nygren årsmötets Ordförande och lotsade oss alla medlemmar
säkert genom dagordning med ett antal motioner gällande jaktprovsverksamheten bl.a och val av
delvis ny styrelse.
Efter mötet bjöd klubben på- också en tradition numera- smörgåstårta och dricka/kaffe.
Då föregående verksamhetsår blev ett mycket jobbigt och känslomässigt år för dåvarande styrelse så
har vi under 2019 fokuserat på att hitta bra rutiner för styrelsearbetet och att inrikta oss på att utveckla
våra kärnverksamheter, jakt och utställning.
Vi har bland annat genomfört fem jaktprov under året inklusive två funktionärsprov. Jaktproven är
klubbens viktigaste verktyg för avelsutvärderingen och därför har vi valt att öka antal tillgängliga
prov. Viltspårkurs och apporteringskurs har också erbjudits våra medlemmar. För våra funktionärer
anordnade klubben en heldag med träning och lunch i början av december.
Året inleddes med välbesökt föreläsning av Eva Bodfält och som också höll en kursdag i hur man
tränar sin hund i fotgående.
Vår familjedag i Väderstad blev även i år en lyckad och uppskattad tillställning även om vädrets
makter inte var med oss i år! Omtyckt domare på den inofficiella utställningen var Marita Schmidt.
Vi har fortsatt att anordna samträningar en gång i månaden i Klinga tillsammans med Goldenklubben
och i Linköping anordnas promenader under ledning av Kristina Hollman-Wiquist, som är utmärkta
tillfällen för hundar med mattar/hussar att miljöträna.
Region Östergötland står år 2020 som värdar för Labradorklubbens egna Club Show med ca 200
hundar i två utställningsringar under en dag. Vi bildade en projektgrupp tidigt under 2019 där halva
styrelsen ingår plus Ann Bergdahl och Paulina Wahlgren. Förberedelser och arbetet med CS har
därefter pågått under hela året och fortsätter fram till den stora dagen, 7 juni 2020. Regionen har bra
stöd både från LRK's Huvudstyrelse och SKK men ett stort arbete görs naturligtvis av projektgruppen.
Året har gått fort och styrelsen känner att arbetet idag med klubben sker i en positiv anda. Vi kommer
fortsätta att hålla ambitionsnivån på en lagom men attraktiv nivå för våra medlemmar och naturligtvis
kommer det ske förnyelse och utveckling även i vår klubb för så är den värld vi alla lever i!

Styrelsens sammansättning 2019
Styrelsen som valdes vid årsmötet 2019-02-10 fick efter det konstituerande mötet samma dag följande
utseende

Ordförande

Jeanette Nordgren

Ord ledamot/Kassör

Marie Järfalk

Ord ledamot/Sekreterare

Håkan Bjarnemar

Ord ledamot/förplägnadschef

Jan Larsson

Ord ledamot/Jaktansvarig

Yvonne Liljeblad

Suppleant1/bitr jaktansvarig

Gunnel Andersson

Suppleant 2/informationsansvarig

Bitte Sundin

Revisor

Ann-Marie Pettersson

Revisor

Per Persson

Valberedning

Malena Hjelmquist (sammankallande)

Valberedning

Annika Ingemarsdotter Skoogenäs

Valberedning

Carina Ström

Kursverksamheten
Klubben bjöd in Eva Bodfäldt för att hålla en endagskurs i fotgående den 22 januari. Den hölls i
LarsA-hallen i Söderköping och hade 8 st deltagare.
Dagen efter hölls en 3-timmars clinic med temat ”fotgående-när det gäller”, även den med Eva
Bodfäldt. 37 st deltagare lyssnade till den föreläsningen.
Under våren arrangerade klubben en kurs i viltspår med Tommy Gustavsson som kursledare. Kursen
hölls under 4 tillfällen och de 5 platserna blev snabbt fullbokade.
Samtliga deltagare har blivit godkända i anlagsklass.
Den 3 maj höll jaktprovsdomare Willy Gustavsson en halvdagskurs i apportering vid Sörsjön utanför
Norrköping. 8 st deltagare och 4 st betalande åhörare. En lyckad dag där flera efterfrågade en
uppföljning.

Utställningsverksamheten
Vi höll Östgötalabbens årliga aktivitetsdag på Hembygdsgården i Väderstad 18 augusti, och trots
hällande regn blev dagens aktiviteter välbesökta. På den inofficiella utställningen var Marita Schmidt
domare och ringsekreterare var Carina Ström. Följande ekipage placerade sig i topp:
Bis valp
1. All For Love Burn To Run
2.Chamytas Marcellina
3.Cassatas Dazzing Demela
4.Cassatas Devoted Duncan
Bis vuxen
1.Fieldvalley´s Hello Maiken
2.Andycap First Impression
3.Cassatas Undoutbted Ultimo
4. Kefverön´s Iverna
5. Ca´Krist The A Team
Inför värdskapet för Club Show 2020 bildades en projektgrupp tidigt under 2019 där halva styrelsen
ingår plus Ann Bergdahl och Paulina Wahlgren. Förberedelser och arbetet med CS har därefter pågått
under hela året och fortsätter fram till den stora dagen, 7 juni 2020. Regionen har bra stöd både från
LRK's Huvudstyrelse och SKK men ett stort arbete görs naturligtvis av projektgruppen.

Jaktverksamheten
Under år 2019 arrangerade LRK Östergötland tre särskilda prov, två funktionärsprov i samarbete med
SSRK samt en särskild träningsdag för våra funktionärer. Den träningsdagen ordnades för att ge våra
duktiga funktionärer ett tack för hjälpen och var mycket uppskattad av de som deltog.
Vidare ordnades en halvdagskurs med jaktprovsdomare Willy Gustavsson.
Första lördagen i varje månad har vi också samträningar i Norrköping i samarbete med Goldenklubben
Vi planerade dessutom en ”prova på WT” dag men det blev tyvärr inställt pga för få anmälningar.
Vi är också glada över att under året ha utbildat och certifierat tre nya provledare. Utbildare var Leif
Gustavsson.
Särskilda prov:
5/5 särskilt prov i Söderköping Nkl 12 startande, domare Willy Gustafsson
17/9 särskilt prov i Norrköping Nkl 18 startande, domare Lasse Hedman
18/9 särskilt prov i Norrköping Ökl 14 startande, domare Lasse Hedman
Funktionärsprov i samarbete med SSRK:
4/8 i Grebo Nkl , Ökl ,Elit med totalt 13 starter. Domare Willy Gustafsson
5/10 i Kisa Nkl, Ökl med 6 starter/klass. Domare Leif Gustavsson
Sammantaget har klubben bidragit till att 63 startande hundar kommit till B-prov vi arrangerat under
år 2019. Dock har anmälningar varit många fler och många har blivit bortlottade under året på våra
prov.

Labradorpromenader i Linköping
Labradorpromenader i Linköping har under året genomförts regelbundet, som vanligt ledda av duktiga
Kristina Hollman-Wiquist

Information och media
Labradorklubben Östergötlands hemsida har hållits uppdaterad, så även Facebook-sidan och klubben
har också fyra gånger under året publicerat nyheter, rapporter och annonser i tidskriften Labradoren.

Slutord
Styrelsen vill härmed tacka för förtroendet att ha fått leda region Östergötlands verksamhet under året
2019.
Vi vill också rikta ett varmt tack till alla funktionärer, instruktörer och medhjälpare som ideellt ställer
upp och ser till att alla våra arrangemang kan genomföras. Vi tackar även våra kursledare och domare
som kommer till oss för att utbilda våra medlemmar, döma våra hundar och på det viset hjälper oss att
hålla en hög standard på vår verksamhet.
Du som medlem är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har frågor om vår verksamhet
eller förslag på förbättringar. Vi vill också gärna komma i kontakt med dig som kanske funderar på om
och hur just DU kanske skulle kunna hjälpa till i klubben, antingen i framtidens styrelser eller på något
av våra arrangemang!

Med dessa slutord lämnas verksamhetsberättelsen över till årsmötet för godkännande.
Styrelsen för Labradorklubben Region Östergötland

