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Medlemsbrev nr 4/2022

Hej alla labradorvänner!

Nu närmar sig våren, även om det är som
vanligt. Ibland snöstorm blandat med
värmande sol.

Med andra ord ett riktigt aprilväder.

Vi vill påminna om lite aktiviteter som är på
gång och där det i många fall är hög tid att
anmäla sig.

Labradorklubben Östra inbjuder till

https://gansub.com/t/pm/5523608263572/


Inofficiell Vårutställning
i Tungelsta Ridhus 2022-05-15.
 
Sista anmälningsdag 21/4 2022.
Domare: Lotta Larsson, kennel O´Sofinas

Länk till anmälan

Labbepromenad

Ågesta
Datum: Lördagen den 9/4

Tid: 10:00

 
Vi träffas för att gå en koppelpromenad med våra hundar i de fina markerna i
Ågesta, söder om Farsta. Då får både hundar och ägare bekanta sig med
varandra och träna på att umgås.

Det kostar ingenting att delta men vi vill gärna att ni anmäler er i förväg
till utst@lrko.se

Parkering och samlingsplats meddelas efter anmälan.
Löptikar, valpar och hundar som inte kan föra sig i sociala sammanhang får
stanna hemma denna dag.

FB-R den 30/4
 

LRK/Östra region

inbjuder i till

 Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Lördagen den 30 april 2022 i Vaxholms trakten

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som stambokförs på SKK
Hunddata/Avelsdata

Mer information finns under fliken "Mentalitet/FB-R"

OBS! NÅGRA PLATSER KVAR!!!
Välkommen att anmäla er till Labradorklubben Östras 

 

BPH
på Hunduddens Träningscenter

https://forms.gle/o5DjLUXZgUuop3RB6


Fredagen den 6 maj 

Kostnad: 1400 kr

Sista anmälningsdag: 6 april

 

Skicka din anmälan till utb@lrko.se

Anmälan måste innehålla:

ägarens namn, hundens namn, ras, reg-nummer, chipnummer,

mailadress, telefonnummer, medlemsnummer 

och om du vill ha skott eller ej.

Endast medlemmar i LRKÖ

 

Länk till platsen för BPH, Hunduddens Träningscenter:

Hunduddens Träningscenter

Labbepromenad
Slagsta, Norsborg

Datum: Lördagen den 30/4

Tid: 10:00

Vi träffas klockan 10.00 på Slagstabadets parkering.

Börja Valborg med en skön promenad längs med Mälaren,  vi går en
koppelpromenad på ca 1-1,5 timmar, stannar ibland och gör lite övningar

Det kostar ingenting men vi vill gärna att ni anmäler er.

Anmälan sker till labbematte@gmail.com

Löptikar och valpar får stanna hemma

Vägbeskrivning: Från E4 ta avfart 147.

Söderifrån, ta första höger i första rondellen, och första höger i andra
rondellen..

Norrifrån, ta andra avfarten i rondellen..

 …sedan direkt vänster (innan Netonet), parkeringen ligger i slutet av
Tegelängsvägen på vänster sida, vägen slutar i Slagsta Marina, kör inte in
där.

Tvådagars-kurs: Working Test, i teori och praktik.
23-24 april 2022, i Kulla-Brunna utanför Örsundsbro.

(Mer information finns på vår hemsida www.lrko.se)

Anmälan till WT-kurs

 

https://hundudden.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmxnGHHbZvfXA02M_mDQTlvg6xAoR8GLO4mdubzVLUSbvVlQ/viewform?usp=pp_url


För dig som är nybörjare i apportering anordnar LRKÖ:
Lilla Dummyjakten

i Kulla-Brunna, Örsundsbro

Den 22 maj 2022

Mer info finns på www.lrko.se

Anmälan till Lilla Dummyjakten

Den 6 juni planeras för ett lite annorlunda
och lekfullt Working Test. 
Eventet arrangeras på Bogesunds Jaktgård i
samarbete med den lokala golden  retrieverklubben
och flatcoated retrieverklubben.

Alla kan delta, inga förkunskaper krävs. Mer
information kommer inom kort på vår hemsida!

Ansvarig för medlemsbrevet: Håkan Barklund, LRK/Östra E-post infoansv@lrko.se  

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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