
Här är bilder som illustrerar 
mina intryck från Labbefesten
som LRKÖ höll på Skokloster 

den 10 september 2022         

Per W



Gun svarade för utställningen som var en av huvudaktiviteterna 
på Labbefesten



WT som genomfördes med  mer än hundra startande var den 
andra huvudaktiviteten på Labbefesten



Prova på med Apportering, Viltspår, Rallylydnad, Scurry och 
Nouse Work var den tredje huvudaktiviteten på Labbefesten



Agnes höll i ringträningen före utställningen



Domartältet före utställningen



Deltagarna samlas runt ringen före utställningen



Snart börjar bedömningen



Glädjande var det många som provade på att ställa ut sina valpar



Ruta 1 låg i anslutning till övriga aktiviteter, men de övriga fyra 
rutorna i WT var utspridda runt slottet



Som vanligt fanns Labbehjärtat på plats med ett tält där man 
sålde hundsaker. Behållningen går till behövande hundar, inte 

bara labbar.



Scurry var populärt att prova på. En del gjorde flera försök. Det 
kostade 20 kr per gång och behållningen gick till Labbehjärtat



Det var glädjande att se så många fina valpar. Sara skriver ned 
domarens kritik på diplomet som hunden får.



Glada pristagare i valpklassen



Glada hundar ville springa mer med dummyn



Och ibland blev det trassligt för husse



Domare Geir Ove Andersen var mycket uppskattad av deltagarna för 
sitt trevliga sätt och uppmuntrande kritik



Lite förberedelse innan det är dags att gå in i ringen



Vacker röd rosett, Kennel Millmarsh`s HP och en säck hundmat 
som pris till Best in Show på utställningen



Deltagare på WT är vana att vänta en del vid rutorna, men beröm till 
jaktkommittén att det gick så smidigt med så många startande



Rallylydnad är ett bra sätt att utveckla samspelet med sin hund



Bara glada miner vid uppställningen i ringen



Målgång i Scurry. Den bästa hunden klarade sträckan på mindre 
än nio sekunder



Domaren börjar med att gå runt och titta på alla hundarna innan 
den individuella bedömningen



Väntar på start på Ruta 1



Att se på hundens rörelse är en del av bedömningen



Känna på hunden och kolla på tänderna måste hunden låta 
domaren göra.



Även ordförande Ingegerd provade på Rallylydnad, med Bosse 3 
år.



Best in show????



Grattis  Agnes



Tack till LRKÖ och nu ser vi fram emot Labbefesten 2023 på 
Skokloster eller någon annan vacker plats
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