
Medlemsbrev nr 7/2022
Kompletterad information

Nu har vi kompletterat informationen avseende
kurser. De kurser som redan nu är fulltecknade har
tagits bort.

Längst ner i dokumentet �nns även information om
"Årets Labrador" som vi kommer att utse på
årsmötet 2023.

Hej Labbevännner!!!

Sommaren försvinner med rasande fart och här
nedan hittar Ni evenemang och aktiviteter under

sensommar och höst!

Vi vill informera Er om att årets Labbefest kommer
att gå av stapeln den 10 september vid Skoklosters

slott.

Alla hundägare och hundintresserade människor är
hjärtligt Välkomna!

Det är ett ypperligt tillfälle att se �na labradorer i
utställning och jaktprov mm.

Varmt välkomna!!!
 







  Anmälan till WT på Skokloster. Klicka på Nästa efter första avsnittet..  

  Länk till anmälan för Utställningen på Skokloster  

Valpkurs 
Gubbängen

 

Antal deltagare: 6 st

Kostnad: 900 kr

Datum & tid

Torsdag 11/8 kl.18-20

Söndag 14/8 kl.18-20

Torsdag 18/8 kl.18-20

Torsdag 25/8 kl.18-19.30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-30nsISWB8QNmgN1dhl4oqqd0T6YU6C-ugI9lxucEeKFxSA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlNUm5MHp9JR72hSE93f7w_MPJrbtbr2MDugBzlMca2uRmrQ/viewform?usp=pp_url


 

Plats: Gubbängen, grönområdet vid Söderledskyrkans parkering

Sista anmälningsdag: 4/8

 

Anmälan sker till instruktören:

Marika Stojnic

stojnic.marika@gmail.com

076-001 18 53

 

Innehåll:  Valpkursen fokuserar på att bygga en bra relation mellan dig och din
hund. Vi blandar teori med praktiska övningar och går igenom kontakt och

följsamhet, grunder i koppelträning, inkallning, hantering, aktivering m.m.

Lämplig ålder på valpen är från 10 veckor till max 6 månader.

 

Om instruktören: Marika är utbildad biolog vid Stockholms universitet med
�ertalet etologikurser i bagaget. Under våren 2022 har hon gått en utbildning

till hundinstruktör i valp- och allmänlydnad vid Hundens Hus. Det enda
obligatoriska momentet som kvarstår innan certi�ering är examenskurserna.
Med egna hundar har hon sysslat med tävlingslydnad, viltspår, apportering,

nosework och nyligen även tagit upp rallylydnaden.

 

Vardagslydnad - Prova På
Täby

Antal deltagare: 10 st

Kostnad: 1600 kr

Datum: 15/8, 23/8, 30/8, 6/9 och 12/9

Tid: 19:00-20:30

Plats: Skavlöten, Täby

Sista anmälningsdag: 10/8

 

Anmälan sker till instruktören:

Jennie Winberg

jenniewinberg@hotmail.com



070-787 60 58

 

Innehåll: Kursen vänder sig till hundar i alla åldrar, som vill träna
vardagslydnad och prova på olika hundsporter. Det är lämpligt att man
tidigare gått en valpkurs eller liknande. Vi tränar kontakt, följsamhet,

inkallning mm. Ni kommer att få prova på lite andra hundsporter, såsom
rallylydnad, spår, uppletande/sök och apportering. Lämplig ålder: Från 6 mån

 

Om instruktören: Jennie är utbildad allmänlydnadsinstruktör hos Svenska
Brukshundklubben och Labradorklubben. Hon har själv sysslat med agility,
rallylydnad, freestyle, lydnadsprov, viltspår och tränar och tävlar med sina

egna hundar i apportering.

Hjälpinstruktör: Ulla Algren

Bogesund Retriever Event 2022 
 

6 juni arrangerade Labradorklubben Östra tillsammans med Flatteklubben,
Goldenklubben och Jägareförbundet en tävling till förmån för behövande i

Ukraina. Arrangemanget inkluderade en retrievertävling med 5 stationer och
momenten varierade från att apportera så många saker som möjligt på tid till

att hämta dummies hängandes i träd. En rolig dag som totalt inbringade 54
840:- till UNHCR och Läkare utan Grönser. Cirka 90 individuella startande och

12 lag om tre ekipage i varje. Tack till alla deltagare och funktionärer! Vi
hoppas på en repris nästa år. 

 

 

Årets Labrador 2022

Vi kommer att utse Årets Labrador 2022 på årsmötet den 11/2 2023. 



Skicka in alla era tävlingsmeriter, både o�ciella och ino�ciella, i
alla grenar som ni fått under 2022. 

Allt från rallylydnad, agility, NW, utställning till jaktprov och
viltspår. Alla meriter räknas!

Skriv även en motivering varför just din hund ska vinna. 

Ta gärna med om den på något sätt bidragit till något förutom en
tävlingsmerit, 

tex blodgivare, terapihund, besökshund mm

 

Vi vill ha era tävlingsbidrag senast den 5/1 2023.

Skicka era bidrag till utb@lrko.se

 

Fina priser �nns att vinna.

Juryns beslut går ej att överklaga.

  Hemsida  
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