
 



 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

 

LABRADORKLUBBEN REGION ÖSTERGÖTLAND 

 
 

Under 2013 har klubbens verksamhet stadigt vuxit i så väl antal aktiviteter som deltagare 

vilket bekräftar att verksamheten uppskattas av medlemmarna. Detta känns mycket 

inspirerande för alla som lägger tid och kraft på att utveckla vår klubb. 

 

Årsmötet hölls den 16 februari i ÖKKs lokaler i Linghem. Karin Svensson-Nygren var 

ordförande och svingade klubban galant med van hand i sedvanlig ordning.  

Efter avslutat årsmöte vidtog lotteri, förtäring och trivsamt umgänge i god anda 

 

Valberedningen som jobbat hårt med att försöka fylla de sju ordinarie platserna lyckades även 

att få fram två suppleanter. Utökningen av antalet styrelsemedlemmar var nödvändig med 

tanke på den utökade verksamheten. Styrelsen består sålunda av sju ordinarie ledamöter och 

två suppleanter. Marie Ahlqvist omvaldes till ordförande för ett år. 

Hela styrelsens sammansättning under året framgår av nästa sida. 

 

Under detta år har klubben erbjudit en varierande verksamhet med bland annat ett rikt utbud 

av kurser, olika jaktprov, promenader och samträningar med socialt umgänge på olika orter i 

länet, en mycket lyckad och välbesökt aktivitetsdag med drive-in-utställning, tips-promenad, 

prova-på-aktiviteter och servering. Mer info finns på efterföljande sidor. 

 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten och två planeringsmöten. 

. 

 

Verksamheten presenteras på nästkommande sidor. 



 

Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen som valdes på årsmötet 16 februari 2013 blev enligt nedanstående sammanställning. 

Efter konstituering fördelades de olika ansvarsområdena inom styrelsen enligt nedan: 

 

 

Marie Ahlqvist, ordförande 1 år omval 

informationsansvarig och jaktansvarig 

 

Malena Hjelmquist, kassör/försäljning 2 år omval 

 

Annika Ingemarsdotter Skoogenäs, sekreterare pågående mandattid 2012-2013 

 

Anne Dagbäck Printz, utställningsansvarig, vice ordf 2 år omval 

 

Carina Ström, kursansvarig 2 år nyval 

 

Berit Mellqvist, jaktansvarig 1 år fyllnadsval 

 

Jeanette Nordgren, info-media ansvarig samt bitr jaktansv 1 år fyllnadsval 

 

Leif Johansson, suppleant 1 år nyval 

 

Birgitta Nilsson, suppleant 1 år  nyval 

 

 

 

 



 

 Kursverksamheten 
 

Nybörjarkurs apportering 

I slutet av april började kursen i nybörjarapportering. Vi hade 6 deltagare som tillsammans 

med sina hundar tränade vid 4 tillfällen och avslutade med ett ”Jaktprov”. Vi tränade 

markering både på land och vatten med dummies och vilt samt sök med dummies och vilt. 

Man fick även prova på linjetag med dummies och kanin. 

 

Vid avslutningen som hölls i Fyllingarum ösregnade det. Alla kunde inte vara med på grund 

av skador och annat men några tappra ekipage genomförde sitt jaktprov på ett mycket bra sätt. 

Förarna var förvånade över vad deras hundar kunde prestera efter så kort tid. Vi avslutade 

dagen med diplomutdelning och ett försök till korvgrillning i regnet, men korvarna blev nog 

mest lite varma. Alla var blöta men nöjda ändå med dagen. 

 

Berit Mellqvist och Lotta Wendrich som kursledare. 

 

Viltspårskurser 

Under året har det hållits två viltspårkurser.  

 

Viltspår anlagsklass 

Kursledare för vårens viltspårkurs var Astrid Silfverhjelm som till sin hjälp hade Per Persson 

och Marie Ahlqvist. Fem stycken ivriga viltspårare dök upp vid första tillfället där vi gick 

igenom några teoridelar för att nästkommande gång lägga spår i skogen. Snön låg kvar när vi 

började kursen men som tur var försvann den snabbt så vi kunde utnyttja alla terrängavsnitt.  

 

Intresset för viltspårkurser är stort och under hösten startade ytterligare en anlagskurs med 

fem deltagare med Per Persson och Marie Ahlqvist som kursledare. Kursen hölls i Linköping 

och Brokind där hundar och förare fick prova på olika spårterräng.  

 

Under året har vi samarbetat SSRK för genomförande av anlagsprov. Fem hundar har fått 

godkänt i anlagsklass och ytterligare två hundar är anmälda till prov som kommer att gå av 

stapeln 2014. 

 

Valpkurs 

Under Lotta Driscolls ledning hölls en valpkurs för sju förväntansfulla valpar och deras 

förare. Kursen, som gick av stapeln under september-oktober var på sju gånger och innehöll 

bl a kontaktövningar, koppelträning, passivitetsträning. Tro det eller ej men valparna fick 

även ”klättra i träd”, som en rolig aktivitet för att söka efter godisbitar som matte el husse 

stoppat in under barken. Valparna fick även prova på ett litet viltspår och apportering. Alla 

var jätteduktiga och hade roligt tillsammans. 

 

Samträning lydnad för valpar och vuxna hundar 

Under 2013 har samträning hållits på inhägnat område i Vikingstad  

Carina Ström är den som hållit i trådarna. 

 

 



 

 

Jaktexternat  

I strålande försommarväder, 9-10 maj hölls ett 2-dagars jaktexternat med möjlighet till 

övernattning i NAIS-stugan, Bergkulla, beläget strax utanför Norrköping i vacker natur med 

skog och sjöar inpå knuten. Inbjudna instruktörer var Håkan Johanzon och Karina Sellén, 

Sörmlands hundskola. 

Deltagarna hade hundar i olika åldrar och med olika erfarenhet, vilket de skickliga 

instruktörerna hanterade på ett sådant sätt att alla fick hjälp på den nivå de olika ekipagen 

befann sig. Med många goda råd och nya träningstips i bagaget begav sig deltagarna, trötta 

och mycket nöjda, hemåt när söndagskvällen nalkades. 

 

Fotokurs 

Den 27 april hölls en fotokurs i Norrköping under temat:” Konsten att fota Din hund”. 

Inbjuden kursledare var Peter Fallberg från Örebro. I kursen ingick även att lära sig sin egen 

kamera och dess olika funktioner. Då inte alla hade likadana kameror blev det även 

individuell undervisning. Deltagarna var mycket entusiastiska och utrustade med nya 

kunskaper i fotograferandets ädla konst beredda att ge sig ut med sina hundar för att föreviga 

roliga och oförglömliga tillfällen och ögonblick.  

En uppföljande fortsättningskurs efterlystes på stående fot. 

 

 

Massage- och stretchingkurs 

I november gästades klubben av Lena Karlsson, Something New´s kennel, som höll en 

mycket uppskattad kurs i hur man masserar och stretchar sin hund. Kursen hölls i ÖKK:s 

lokal i Linghem med tio deltagare som med stor iver praktiserade på sina medhavda labbar. 

 

Inspirationskurs för kursledare och instruktörer 

Under hösten har en inspirationskurs påbörjats för våra gamla och blivande kursledare/ 

instruktörer. Kursen hölls i Linköping med Memea Mohlin som kursledare. Vi var 11 glada 

gamla och blivande kursledare från Labradorklubben som insöp värdefull kunskap under 

dagen. Goldenklubben och Flatklubben inbjöds att delta i inspirationskursen och 

Goldenklubben nappade på erbjudandet och deltog med 3 instruktörer. En uppföljning 

planeras under våren 2014.  



 

Utställningsverksamheten 
 

Inofficiell utställning i Ånestads ridhus, Linköping 

Redan under försommaren 2012 började vi i styrelsen att prata om att anordna en inofficiell 

utställning med en engelsk rasspecialist som domare.  

 

Efter en hel del funderande och planerande beslöts att kontakta Mrs Margaret Gawthorpe, 

kennel Waterbrook. Hon blev glad över att bli tillfrågad och tackade med förtjusning ja.  

 

Söndagen den 24 mars 2013 var det dags och drygt 60 hundar var anmälda. 

 

BIS blev Seabirds Give Me Some Lovin ägare Kristina Lindstrand. 

Övriga resultat finns redovisade på hemsidan och på Facebook. 

 

 

 

 

BIS på den inofficiella utställningen 
 

 

 

Seabirds Give Me Some Lovin 

 

 

 

 



 

Lördagen den 31 augusti var det dags för vår årliga Aktivitetsdag 

Även i år var vår populära Aktivitetsdag förlagd till Parken Änga i Väderstad. 

Denna gång hade vi dragit ner lite på övriga aktiviteter eftersom vi märkt att det kan vara 

svårt att hinna med allt på grund av bland annat väntetider.  

 

Man hade även i år möjlighet att få råd om hur man på bästa sätt visar sin hund i ringen och 

det fanns även möjlighet att prova på apportering.  

 

Det fanns också försäljare på plats som sålde diverse 

hundprylar.  

 

Klubbens egna försäljare, Malena Hjelmquist och 

Birgitta Nilsson hade ”all time high” och hamburgare, 

korv mm gick åt som smör i solskenet.  

 

Totalt var det ungefär drygt 60 personer som deltog 

på Änga, denna soliga, mycket trevliga lördag. 

 

 

Årets domare var Åsa Iletorp, kennel Ingmos, som hade totalt 30 hundar att döma varav 4 

stycken valpar.  

 

BIS på Drive-In utställningen 

 

 
Musical’s Bumble Bee 

 

 

Ringträning 

Ringträningen var i år förlagd till Hornstäve ridhus där Anne Dagbäck Printz och Carina 

Ström på bästa sätt försökte att handleda ett tiotal hundar med tillhörande hussar och mattar.  

 

 

Anne Dagbäck Printz 

Utställningsansvarig 

 

 

http://pilkallanskennel.se/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0023.j


 

Jaktverksamheten 
 

Den långa vintern till trots så lyckades vi 

inleda den jaktliga verksamheten 2013-04-

28 med ett träningsjaktprov Nkl i 

Karlsby. 

 

Domare var Ursula Thienemann och 7 st 

startande. Vi hade vädrets makter med oss 

och vi kunde sitta och grilla efteråt i 

strålande sol.  

 

 
Foto: M Ahlqvist 

 

Den 6/5 hade vi vårt första särskilda prov i Brokind. Inge E-son Thoor var domare. 

10 ekipage startade i Nkl. Resultatet blev 3 st 1:or, 2 st 2:or och 2 st 3:or. 

 

Den 13/5 hade Kicki Ewö ett träningsjaktprov i Hösterum där hon själv var domare. I 

nybörjarklassen var det 6 startande och i öppenklassen startade 4 ekipage. 

  

Under hösten hade vi 2 särskilda prov. 

Det första, ett Nkl-prov den 3/10 med Gunnar Petersson som domare. Vi fick otroligt många 

anmälningar till detta prov, 31 st men endast 16 startande fick plats. Resultatet blev 5 st 1:a 

pris, 1 st 2:a pris och 1 st 3:e pris. Platsen var vid det trevliga Brokind igen. Vädret var lite 

kyligt på morgonen men solen tittade fram senare på dagen. 

 

Det andra särskilda provet var den 10/10 och det var det första öppenklassprov som klubben 

har anordnat sedan de nya reglerna trädde i kraft. Domare var Åza Vikström och 10 ekipage 

kom till start. Vi var även denna gång i Brokind men på en annan plats, på den trevliga lilla ön 

Långholmen som man kommer till när man passerar över en smal spång. Mycket trevligt 

provområde. 

Vädret var inte lika nådigt och vid prisutdelningen regnade det rejält.  

Resultatet blev denna gång 1 st 1:a pris, 2 st 2:a pris och 5 st 3:e pris. 

 

Stort tack till alla funktionärer som trotsar regn och rusk för att hjälpa till. 

 

Berit Mellqvist/Jaktansvarig i Labradorklubben Östergötland 

 

 

 



 

Övrig verksamhet 
Samträning apportering 

 

Samträning i Brokind 

Vi har under året haft ett fyra samträningar, tre på våren och en på hösten i Brokind. Vi har 

jobbat med passivitet, vattenarbete och jaktlydnad. Vid dessa tillfällen har vi deltat upp oss i 

två olika grupper då det har funnits olika typer av behov av träning. Det vi kan konstatera är 

att klubben har många duktiga apportörer och duktiga förare som bidrar till att träningen ger 

effekt. All träning avslutades med trevlig fika och en pratstund om våra hundars utveckling. 

 

Samträning i Linköping 

Under höstens lördagar har vi träffats på Tinneröområdet utanför Linköping för att träna våra 

labradorer. Dessa träffar har ingen ledare utan vi har alla hjälps åt med träningen. Många 

hussar och mattar har god kunskap om träning som de gärna delar med sig av till andra. Oftast 

började vi med att träna lydnad och stadga, sedan tränade vi markering och sök. Vi avslutade 

träningarna med en fika då vi diskuterade hur vi lyckats med träningen.  

 

 

Torsdagspromenader 

Under höstens torsdagar har vi träffats vid Mjellerumsgården på Valla Fritidsområde, 

Linköping för att tillsammans gå en promenad med våra labradorer. Under promenaden finns 

det möjlighet att träna sin hund att gå snyggt i koppel tillsammans med andra hundar. Hussar 

och mattar har kunnat dryfta frågor om sin hund och ge varandra tips och råd. 

Malena Hjelmquist var ansvarig tillsammans med Kristina Hollman Wiqvist, Sonja Mattson, 

Birgitta Nilsson m fl 

 

Onsdagspromenader i Norrköping 

De populära onsdagspromenaderna med samträning har pågått under våren i Norrköping på 

Bråvalla och vid Himmelstalunds Brunnssalong då det ibland även blev stadspromenader. 

Ett gäng på 8-10 labbar brukar promenera runt och även ägna sig åt div samträning lydnad, 

stadga, apportering mm. Oftast avslutas kvällen med eftersnack för utbyte av erfarenheter och 

intagande av medhavd fika. 

Annika Ingemarsdotter Skoogenäs har ansvarat för onsdagspromenaderna under våren. 

 

Till hösten tog Maria Persson över ansvaret för onsdagspromenaderna. Varannan gång 

träffades man på Bråvalla och varannan gång vid Konstmuseet för att gå i stadsmiljö. När 

kylan och mörkret trängde sig på erbjöd Maria inomhusträning. Tyvärr var det väldigt få som 

tog tillvara den möjligheten, varför verksamheten till sist lades på is. 

 

Promenader i Mjölby 

Då det fanns önskemål om promenader i Mjölby, har jag och Anne-Marie Pettersson åtagit 

oss att ansvara för den aktiviteten några kvällar under hösten. Det har bl a blivit 4 st prome-

nader, varav en stadspromenad och tre har varit i skogen. Vädret har ju inte varit det bästa, 

men då vi har gott om skog och el-ljus i Mjölby, har det fungerat bra ändå. Som ni vet så är 

det nästan alltid väldigt skönt bara man kommer in i skogen och är rätt klädd. Vi har varit ca 6 

personer med hund per gång. Vi hade hoppats på fler, men vi som har gått på promenaderna 

har haft väldigt trevligt tillsammans. Inga träningsmoment eller övningar har ingått utan det 

har varit ren social träning för hundarna. Det är inte alltid så lätt för en ung och glad labrador 

att gå fint i koppel när det finns andra spännande hundar omkring som man gärna vill hälsa på 



 

och leka med. Under promenaderna har vi noterat att matte eller husse på egen hand har tränat 

olika kommandon och kontaktövningar med sin hund. I nuläget hr vi inte bestämt om 

aktiviteten ska fortsätta under våren. Då den inte kräver någon förberedelse mer än att boka 

datum, borde det väl kunna bli en fortsättning till våren om intresse finns. Vi ska ju ändå ut 

och rasta våra hundar, så varför inte göra det tillsammans emellanåt? 

 

Gizella Holstenson 

 

Uppfödarträff 

Under hösten arrangerande klubben en träff i Linköping för regionens uppfödare. Till denna 

träff var avelsansvarige Susanne Rehlin och jaktansvarige Thomas Persson från HS inbjudna 

att berätta om HD/ED index och dess utveckling under året som gått samt informera om det 

nya grundprovet för Labrador Retriever. Mer än hälften av regionens uppfödare samlades 

denna kväll. Det är fantastiskt roligt och nyttigt för vår region att våra uppfödare är med och 

påverkar! Kvällen avslutades med fika och trevlig samvaro.  

 

Ansvarig för uppfödarträffen var Carina Ström och Marie Ahlqvist 

 

Glöggpromenad vid Dämmet i Tinnerö 

Lördag den 23 november var det gemensam avslutning för promenaderna. Numera är det en 

tradition att anordna glöggpromenad med lite övrig verksamhet. I år bjöds på en liten 

äventyrsstig i den angränsande skogsdungen där Marie hade anlagt en liten äventyrsstig med 

bl a apportering, paketapportering och godissök i träd. Det var en ansenlig skara deltagare 

från när och fjärran i länet som letat sig ut till Tinnerö denna blåsiga, kylslagna lördag.  

Att värma sig vid elden med glögg, pepparkakor och hamburgare o korv från grillen var ett 

särskilt uppskattat inslag. Det blev en mycket trevlig och en härlig avslutning på årets 

aktiviteter. 

Ansvariga var Malena Hjelmquist, Birgitta Nilsson, Marie Ahlqvist med benäget bistånd av 

Annika Ingemarsdotter Skoogenäs.  

 



 

Information och media 
Klubben hade som mål att uppdatera alternativt skapa en ny hemsida under 2013. Detta jobb 

visade sig vara mer komplicerat och tidskrävande än väntat, dels pga av befintliga hemsidans 

uppbyggnad och att vi av kostnadsskäl valde att använda frivilliga insatser.  

Under senhösten hade vi dock kommit så pass långt att styrelsen kunde fatta beslut om att 

börja bygga en ny hemsida enligt den struktur vi önskar. Detta arbete pågår och vi har nu även 

klart med en ny Webmaster som kommer att avsluta arbetet med den nya hemsidan som enligt 

plan skall vara uppe och aktiv i februari 2014. 

 

Vi fortsätter att informera och uppdatera våra medlemmar på FB. Under 2014 kommer vi att 

lägga ännu mer vikt vid att det som skrivs på klubbens FB sida skall vara objektivt och just 

informerande. Klubbens sida skall inte vara ett forum för känsloyttringar. Inlägg som inte an-

ses seriösa eller kan tolkas som kränkande, kommer alltid att omedelbart tas bort. 

Två nyhetsbrev inkl. Julbrevet har under 2013 skickats till alla medlemmar.  

I varje nummer av Labradoren skriver vi om prov, utställningar och annat som har genomförts 

och gör också reklam för kommande aktiviteter.  

 

En reklamkampanj har startats i höst för våra duktiga apporterande hundar tillsammans med 

Jaktförbunden i Östergötland. På Jägarnas Riksförbunds hemsida finns en annons där vi 

erbjuder jaktlag och markägare hjälp med apportering vid fågeljakt. Vi har också haft 

affischer på skjutbanor runt i Östergötland. Det tar lite tid att jobba upp en sådan relation och 

förtroende för våra tjänster men förhoppningsvis får vi bra gensvar under jaktsäsongen 2014. 

 

Inför vår aktivitetsdag på Änga i Väderstad annonserade vi i bl a Norrköpings Tidningar, 

Corren, Folkbladet, Vadstena Tidning och pålyste evenemanget i Radio P4 ”På Gång”. 

 

Jeanette Nordgren 

Info/media ansvarig 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Slutord 
Styrelsen tackar för förtroendet att leda regionens verksamhet under det gångna året. Stort 

tack till alla er som uppskattat vårt arbete och deltagit på våra aktiviteter, kurser och prov. 

 

Tack även alla som ställt upp som medhjälpare och funktionärer. Utan våra funktionärer och 

medlemmars medverkan vore det omöjligt att vara den aktiva klubb vi strävar efter att vara.  

 

I klubbens stadgar står att Labradorklubben ska väcka intresse för och främja avel av mentalt 

och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Vi gör vårt bästa för att bidra till 

detta, dels genom vår jaktverksamhet och dels vår utställningsverksamhet. 

Vi bidrar även till att väcka intresse för rasen genom att arrangera samträningar, promenader 

och med gemensamma aktiviteter. Med stor glädje ser vi tillbaka på ett innehållsrikt och 

aktivt verksamhetsår 2013. Inför 2014 ser vi med tillförsikt och förväntan fram emot den 

planerade verksamheten. inför 2014. 

 

Är det något ni medlemmar saknar så tveka inte att höra av er till styrelsen., det är för er 

medlemmar vi jobbar och för vår underbara ras Labradoren. 

 

Du kanske själv har lust att bidra till verksamheten med Din hjälp?  

Känner Du kanske någon annan som vill hjälpa till vid klubbens verksamhet? 

Välkommen att kontakta någon i Din styrelse! 

 

Med dessa ord vill vi överlämna verksamhetsberättelsen till mötet för godkännande. 

 

Styrelsen för Labradorklubben Region Östergötland 

 

Februari 2013 

 

 

Marie Ahlqvist  Anne Dagbäck Printz 

Ordförande   Vice ordförande/ Utställningsansvarig 

 

 

Malena Hjelmquist  Annika Ingemarsdotter Skoogenäs 

Kassör/försäljning/ledamot Sekreterare/ledamot 

 

 

Carina Ström   Berit Mellqvist 

Kursansvarig/ledamot  Jaktansvarig/ledamot 

 

 

Jeanette Nordgren 

Info-mediaansv/ledamot 

 

 

Leif Johansson  Birgitta Nilsson 

Suppleant   Suppleant 

 


