
Medlemsbrev nr6/2022

Labradorklubben Östra vill
önska Er en riktigt skön
försommar!

Pandemi och isolering är nu mer
eller mindre borta och vi kan
istället göra det gillar mest:
Umgås med nära och kära
(labradorer).

Nu kan vi fokusera på att träna
våra hundar. Det kan gälla inför
kommande utställningar,
jaktprov, rallylydnad,
labbepromenader, BPH, FB-R,
mm, mm.

Som ni ser så �nns det en hel del
att göra med sin hund.

Vi har nu försökt att uppdatera vårt
medlemsbrev för att ni lätt kan
komma vidare och hitta det som
intresserar Er.

Trevlig läsning!

 

 
Labradorklubben kommer tillsammans med Golden- och
Flatteklubben att anordna ett event på Bogesund den 6 juni.

 

Hjärtligt välkomna till en fullspäckad aktivitetsdag!

  Info om eventet på Bogesund  

Här kommer ett par bilder och

https://frkostra.se/produkt/bogesund-event/


Här kommer ett par bilder och
resultat från

 Labradorklubben Östras utställning i
Tullinge

 

Bis-1

Millmarsh's Overdress. Uppf o ägare

Eva Zetterdahl

Bis-2. Frox�eld In The Seventh Heaven

Uppf Anne Dagbäck-Printz  Äg Håkan Dahlin

 

Bis-3 Windleaf In�nity. Uppf Emma Brantsjö. Äg Per Wikström

 

Bis-4  NO JV-16 NO UCh Se U(U) Ch



Andycap Diamond Are For Ever Uppf Håkan Dahlin   Äg Caroline Christensen 

 

Bis-5  Se VCh Musical's Stones In His Pocket Uppf Susanne Rehlin. Äg Jeanette
Eliasson

Bästa valp:   Andycap Hard Copy

 Uppf o ägare Håkan Dahlin 

Jaktaktiviteter

Resultat

FB-R

Kurser

Utställning

BPH

https://media.getanewsletter.com/4bf287ff-cf00-4e1e-afe7-837a456179d6.docx
https://media.getanewsletter.com/64d3fc6b-8d96-4056-9815-19dd21d89fb8.pdf
https://ssrk.se/2021/06/24/funktionsbeskrivning-retriever-fb-r-snart-pa-en-plats-nara-dig/
https://media.getanewsletter.com/70118cff-8e65-4943-8e0e-9cbd2d6b8443.docx
https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph


Labbeträ� i
Upplands Väsby

 Torsdagen den 2/6 kl
18.30-20.00

 Mer info och anmälan: 
 

 

Anmälan

Vinnare Unghundsklass

Resultat från Lilla
Dummyjakten 22/5

Bilder

Resultatlista

https://media.getanewsletter.com/62de410d-fee2-4acf-9168-7b269591999c.jpg
https://media.getanewsletter.com/057f821d-3f0e-442e-a7e9-82d7c73bd0f9.pdf
https://media.getanewsletter.com/64d3fc6b-8d96-4056-9815-19dd21d89fb8.pdf


Vinnare Nybörjarklass

 

B-provs kurser

En liten ändring avseende Anita Norrbloms Bprovs-kurser. Kurs avseende
Elitprovsträning kommer att utgå och istället håller hon ytterligare en kurs för
Öppenklass.

Se annons under "Jaktaktiviteter"

Labbefest – Familjedag
 

I Slottsmiljö med WT, Utställning

samt en massa Prova-på-aktiviteter

 

Skoklosters Slott

10 september

Mer information, inbjudan och

anmälningar hittar du fortlöpande

på vår hemsida www.lrko.se

 

Alla är hjärtligt välkomna!

FB-R

Vi har nu genomfört 2 beskrivningar under våren och planerar �er tll hösten,
men vi behöver 

 �er funktionärer. Kastare, som kan gå vidare till testledare och kanske utbildas
till beskrivare.

 Du, som är intresserad, kontaktar ordf@lrko.se för info om

http://www.lrko.se/


utbildningstillfällen.
 

BPH

Vill du få din hund BPH-beskriven under året hänvisar vi till SKK/ BPH för att
beskrivningstillfällen. 

  Facebook  

You are receiving this newsletter because you are a customer, or subscribed via our website. If you
have any questions, feel free to email us at info@domain.com.

View online  ·  Unsubscribe

http://www.lrko.se/
https://gansub.com/t/pm/5578796519968/
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

