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Verksamhetsåret 2022



Sammanfattning

Äntligen kan vi blicka tillbaka på 2022 som ett ”normalt” verksamhetsår efter två år med pandemi
och väldigt få aktiviteter. Vårt årsmöte i Skärkinds Bygdegård hölls senare än vanligt, 27 mars, just pga
av pandemin men därefter så rullade året på utan framskjutna eller inställda arrangemang.
Årsmötesordförande det här året var Bitte Sjöblom som rutinerat lotsade närvarande medlemmar
genom mötet på ett lugnt och trevligt sätt. Det blev inga stora förändringar i styrelsen, Ewelina Järfalk
valdes in den nya styrelsen då Bitte Sundin avtackades efter några år som sekreterare och
informationsansvarig. Ann-Marie Pettersson valdes också in i nya styrelsen och lämnade således sin
post som en av klubbens revisorer. Nyvald revisor blev därmed Bitte Sjöblom.

Tidigt på våren genomförde klubben en populär viltspårkurs med viltspårdomare/jägare Ewa Zander.
Under våren startade vi också upp en ny tradition med inofficiell utställning som arrangerades i
Mjölby. Vårt jaktprov på våren gick i år på nya marker utanför Åby i både Nybörjarklass och
Öppenklass.

Under sommaren höll vi för första gången en B-provskurs där deltagarna (max 8 st) fick lära sig allt
man behöver veta om B-prov, organisationen före, under och efter ett jaktprov och ekipagen fick
också prova på alla moment under två intensiva helger. Feedbacken var mycket positiv så detta gör vi
gärna till en återkommande kurs för våra medlemmar.

I år var det Labradorklubben som stod som arrangör för Lilla Retrievern som gick utanför Boxholm
sista helgen i juli. Fulla startfält i både dummy -och Novice (vilt) klass och omtyckta domare var
Camilla Goldfarb och Martina Carlén.

I augusti var det som vanligt dags för vår populära ”Ängadag” med inofficiell utställning och prova-på
aktiviteter. I år var det en långvarig värmebölja i augusti och även denna dagen men alla kämpade väl
i värmen under lättsamma former med gemytlig stämning.

Under hösten hann vi med två jaktprov. Det första, utanför Åtvidaberg, var ett sk Träningsjaktprov
som främst är till för våra nybörjare som kanske aldrig startat förut och som vill prova på ”i hetluften”
innan eventuell start på officiellt prov. Hela fem stycken kursdeltagare från vår B-provskurs startade,
vilket vi ser som mycket positivt för tillväxten. Dömde gjorde Marie Danielsson och delade med sig av
många bra tips och råd för fortsatt träning. I oktober avslutade vi säsongen med ett funktionärsprov i
Nkl utanför Kisa. Dömde gjorde Willy Gustafsson och hela tio(10) funktionärer fanns med bland totalt
tolv(12) startande.

Vi har under året jobbat hårt för att hitta ny provmarker för våra jaktprov eftersom vi tycker det är
viktigt att ha varierande och jaktliga marker där prov kan arrangeras. Jaktprov och utställning är
grundpelarna i vår verksamhet och vi strävar hela tiden efter att utvecklas inom dessa områden på
olika sätt.

Styrelsen har haft ett bra arbetsår och vi ser med tillförsikt fram emot nästa verksamhetsår då
Östgötalabben bl.a står som värd för LRK’s Club Show. Planeringen har pågått under hela året och på
vår hemsida har CS fått egen plats där all information kommer att läggas ut framöver.



Styrelsens sammansättning 2022

Styrelsen som valdes vid årsmötet 27 mars fick efter konstituerande möte följande sammansättning:

Ordförande: Jeanette Nordgren

Vice ordförande/jaktansvarig: Rolf Hammarlund

Sekreterare: Anne Dagbäck-Printz

Kassör: Anne-Marie Pettersson

Kurs-och utbildningsansvarig: Marie Järfalk

Bitr jaktansvarig: Ingela Corander

Utställningsansvarig: Marina Sööder

Bitr utställningsansvarig: Gizella Holstenson

Informations/medieansvarig: Ewelina Järfalk

Revisorer och valberedning 2022

Revisorer:

Per Persson - Sammankallande

Bitte Sjöblom

Valberedning:
Lotta Bjarnemar-Johansson - Sammankallande

Bitte Sundin

Ingalill Thörnberg



Kursverksamheten
Vi började kursåret med en viltspårskurs. Det var 5 engagerade ekipage som deltog. Vi har under året

arrangerat en B-provs- kurs. Vi startade med värmebölja och avslutade i ihållande regnet så

deltagarna fick verkligen prova på det mesta😊

Sju engagerade och duktiga ekipage deltog i allt från organisation, regler, egenskapsbedömning,

provupplägg och sist men inte minst har alla apporterat vilt i fritt sök, markeringar på land och på

vatten.



Utställningsverksamheten

Den 22 maj hade vi en inofficiell utställning med
föranmälan på Klubbarp i Mjölby. Domare var Katarina
Ingeloff, kennel Grottbjörnen. 22 stycken hundar var
anmälda. En mycket bra plats att vara på. Klubbarps
hundklubb ordnar med fika och hamburgare till humana
priser.

Sponsor Royal Canin
- BIS valp Thornbreaker´s Blueberry Pie
- BIS Kefveröns Iverna

_________________________________________________ BIS Kefveröns Iverna

Lördagen 13 augusti, vår årliga familjedag på Änga festplats i Väderstad. Inofficiell
drive-in-utställning. Domare Ylva Iletorp, kennel Ingmos. 25 stycken hundar var anmälda. Vi hade
också tipspromenad, ringträning och försäljning av fika och korv med bröd. Denna aktivitet lockade 40
personer trots det väldigt varma vädret.

Sponsor happy Dog
- BIS valp Kefveröns Nomia
- BIS Froxfield Ten Across The Board

BIS Froxfield Ten Across The Board



Jaktverksamheten
Jaktlig verksamhet LRK Östergötland 2022

Klubben har under 2022 anordnat två B-prov. Det första för både Nybörjarklass och Öppenklass den
13 maj utanför Norrköping på nya fina provmarker. Den 2 oktober anordnades ytterligare ett B-prov in
Nybörjarklass som var ett funktionärsprov. Även här använde vi nya provmarker och den här gången
utanför Kisa. Hela 10 funktionärer fick förtur att starta i ett startfält av 12 hundar.

2022 var det LRK’s tur att arrangera Lilla Retrievern som är ett inoff. B-prov för unga och oerfarna
hundar med provupplägg som i Nybörjarklass. Platsen för tävlingen var utanför Boxholm. Totalt deltog
25 hundar. Dummy klassen vanns av Åsa Ferdinandsson med Carmal's Tilly och i Novice klassen (vilt)
segrade Berta Larsson med Ice Miracle's Cheshunt som då också blev totalvinnare Lilla Retrievern
2022. Vi återupptog traditionen att anordna träningsjaktprov i nybörjarklass och detta hölls i
Åtvidaberg den 24 september. Till det provet hade de som deltagit i LRK Östergötlands
introduktionskurs ”Starta på B-prov” företräde. Hela sex stycken ekipage från kursen vågade utmana
sig själva och starta ”på prov” för första gången.

Berta Larsson med Ice Miracle's Cheshunt
Åsa Ferdinandsson med Carmal's Tilly



13 maj Åby.
Domare Leif Asp.
Provledare Therese Blomqvist
Kommissarie Jeanette Nordgren
Startande Nkl. 12 / Ökl. 6

2 oktober Kisa.
Domare Willy Gustafsson.
Provledare Rolf Hammarlund,
Kommissarie Lisbeth Larsson
Startande Nkl. 12

31 juli Boxholm.
Lilla Retrievermästerskapet
Domare Noviceklass Camilla Goldfarb
Domare Dummieklass Martina Carlèn
Provledare Rolf Hammarlund,
Kommissarie Ingela Corander
Startande Novice klass (vilt) 11 / Dummy klass 14

24 september Åtvidaberg.
Träningsjaktprov Domare, Marie Danielsson, Startande Nkl. 10



Info-Media
Hemsidan har fått ett nytt och fint utseende och uppdateras regelbundet allteftersom det händer

något i klubben. Likaså kommer det inlägg och bilder på facebook. Nytt för i år är att vi har skaffat

Instagram för att nå en annan generation. Vi skickade ut mitt i sommarsolen ut ett nyhetsbrev på mejl

till våra medlemmar. Om ni nu mot förmodan inte har fått ett mejl, skriv till info@ostgotalabben.se så

kan jag kolla din mejladress så att den stämmer. Vi har fortsatt att skriva i labradorklubbens tidning

som kommer ut fyra gånger per år.

www.facebook.com/ostgotalabben

@ostgotalabben

www.instagram.com/labradorklubbenostergotland/

@labradorklubbenostergotland

mailto:info@ostgotalabben.se
https://www.facebook.com/ostgotalabben
http://www.instagram.com/labradorklubbenostergotland/


Slutord
Styrelsen vill härmed tacka för att ha fått leda verksamheten i Region

Östergötland under 2022.

Vi vill också rikta ett varmt tack till alla våra 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 hög standard på vår verksamhet.

Du som medlem är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen om du
har frågor om vår verksamhet och kanske förslag på förbättringar. Vi vill

också gärna komma i kontakt med dig som kanske funderar på om och hur
just DU skulle kunna hjälpa till i klubben, antingen i framtidens styrelser

eller på något av våra arrangemang.

Med dessa slutord lämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet för
godkännande.
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