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Regionträff och Labradorfullmäktige 
Regionträff / Labradorfullmäktige kommer att hållas 24-25 mars i Stockholm. 
           

                                   
Viltspår 
 
Viltspårskurs 
Nybörjarkurs för dig och din hund i viltspår kommer att hållas, en i Falköping och en i Skövde. 
Kursen är på 6 tillfällen och startar i slutet av mars (om vädret tillåter). Efter avslutad kurs 
finns det möjlighet att gå anlagsprov för dem som så önskar.  
Webbanmälan senast 20 mars. Kostnad 600:-  
För upplysningar ring Inger Aamodt tel: 0705-500524 eller 0502-50017 
 
KM i viltspår hålls sista helgen i augusti.  
 

                                                                

 

 
 

 
Årsmöte 
 
Labradorklubbens årsmöte hålls lördagen den 3 februari på Billingens brukshundsklubb.  
De som är intresserade kommer att få en introduktion till specialsök/nosework av Ellinor 
Karlsson. Det börjar kl 11.00 och håller på till 14.00.  
Kl 14.00 bjuder klubben på lunch och kl 15.00 börjar själva årsmötet. Mötesförhandling-
arna följs av prisutdelning till förra årets champion-hundar. 
 
Anmäl dig senast 27/1 om du vill vara med på aktiviteten (begränsat antal hundar) och/eller 
lunchen. 
Du behöver också låta oss få veta om du har en hund som tagit ett championat under året. 
Anmälan skickas till Maria.Eftring@comhem.se. 
Upplysningar: Maria Eftring tel 0705-427365 
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Valpkurser 
 
Valpkurs 4-9mån  
Vi tränar kontakt, följsamhet, stadga, inkallning, spår mm. Kommer att hållas på två ställen runt i 
Skaraborg under våren. Kommer även vara en kurs i höst. 6 tillfällen och kostar 600:- Instruktö-
rer under våren är Inger Aamodt och Jane Geismar. Webbanmälan senast 12/4 för vårens kurser 
och 30/8 för höstens.  
 
 
Jaktintroduktion för valpar 
I anknytning till valpkursen kommer vi att erbjuda kursdeltagarna att gå 2 tillfällen extra, där vi 
riktar in oss på den tidiga jaktträningen av valpar. 
Mer information kommer till dem som anmäler sin hund till valpkursen. 
 
 
Grundkurs 9 mån –  
För de lite äldre hundarna kommer grundkurs hållas, en under våren och en under hösten. Vi trä-
nar kontakt, stadga, inkallning, passivitet, apportering mm. 
Start 15/4 och sedan 22/4, 29/4, 6/5, 10/5 och 20/5.  
Instruktör: Lotta Larsson. Webbanmälan senast 10/4 och 31/8 för höstkursen.  
För upplysningar ring Lotta tel: 0736-815424 
 

                                    
Utställning 
 
Ringträning  
1 Maj finns det chans att träna upp sig inför sommarens utställningar.  
Vi träffas i Karstorp, Skövde. Ringträningen är gratis och behövs ingen anmälan.  
För upplysning ring Lotta, tel: 0736-815424 
 
 
Inofficiell Labradorutställning 
 
Lördagen 2 juni bjuder Labrador Skaraborg, LabVäst och Labrador Värmland in till labradorfest.  
Vi kommer gemensamt att anordna en inofficiell Labradorutställning.  
Plats och domare är inte klart i dagsläget 
 
Klassindelning 
Valpklass 1 (4-6 mån) 
Valpklass 2 (6-9 mån)  
Juniorklass (9-15 mån) 
Unghundsklass (15-24 mån) 
Jaktklass (fr 15 mån, lägst 3e pris vid officiellt jaktprov för retriever)  
Öppenklass (från 24 mån)  
Championklass (SE UCH, SE U(U)CH eller annan av SKK godkänd nationell utställningschampion) 
Veteranklass 1 (7-10 år) 
Veteranklass 2 (från 10 år)  



Hunden deltar i klass efter den ålder hunden har på utställningsdagen. Hund som är utställnings-
champion fär endast deltaga i championklass alternativt om den uppnått ålder för veteranklass 1 
eller 2.  
 
Valpklass: 200 :- veteranklass 2 gratis, övriga klasser kostar 225:- . 
 
Anmälan via hemsidan el post samt betalning senast 15/5 till Lotta Larsson, Jonsborg 1, 54196 
Väring tel: 0736-815424 
Skriv namn och hundens reg.nr. på betalning. Pg: 33 19 04-3 
 

                                                       
Jakt 
 
Jaktlydnad för nybörjare 
Du bör ha ett intresse för att vilja starta din hund på jaktprov eller att använda hunden i prak-
tisk jakt och din hund bör vara minst 9 månader. 
Kursen är upplagd på 2 heldagar och vi kommer att hålla till i Öglunda. 
Kursdatum: 7 och 21 April samt en uppföljningsdag 13/10 (separat anmälan, se nedan). 
Antal deltagare: max 8 st. 
Kostnad: 600 kr 
Webbanmälan www.labradorskaraborg.com, sista anmälnings och betalningsdag 1/3 
Instruktör: Lena Boström m flera. 
För upplysningar, ring Lena tfn 0703960860 
 
Uppföljningsdag för jaktlydnadskursen våren 2018 
Kursdatum 13/10 kl 11-15. 
Plats: Öglunda 
Kostnad: 250 kr 
Anmälan till: jakt@labradorskaraborg.com 
 
Uppföljningsdag för er som gick jaktlydnadskurs hösten 2017  
Kursdatum 11/3 kl 11-15 
Plats: Öglunda 
Kostnad: 250 kr 
Anmälan till: jakt@labradorskaraborg.com 

Jaktleken 
Årets jaktlek går av stapeln den 5 maj och är i form av ett WT och vi samarbetar som vanligt 
med Goldenklubben i det här evenemanget. 
Plats: Alebäckens Gård i Skövde. 
 Mer info kommer på hemsidan. 
 
Jaktinternat 
Vi kommer att bjuda in en extern jaktinstruktör till en helgkurs i augusti. 
Du bör ha kommit en bit på väg i jaktträningen med din hund - startat på jaktprov eller på god 
väg att göra. 
Plats, kostnad och vilken instruktör det blir återkommer vi med på hemsidan. 
Du kan göra en intresseanmälan redan nu, jakt@labradorskaraborg.com 
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Träningsprov, jakt 
Ett prova-på prov som är upplagt som ett jaktprov i nybörjarklass, där du har möjlighet att prova 
hur det är att starta på ett jaktprov samt få hjälp av erfarna hundförare. 
Tid: Slutet av september. 
Mer info kommer på hemsidan 
                                                 

                                                           
Prova på-dag 
Lördagen 26/5 arrangerar vi en prova på-dag för nya som gamla medlemmar. Det kommer att fin-
nas möjlighet att prova på viltspår, apportering samt träna ringträning inför sommarens utställ-
ningar. Tid: kl. 11.00. Plats: Alebäckens gård, Skövde.  Upplysningar se hemsidan el ring Maria 
Eftring tfn: 0705-427365. Klubben bjuder på korv med bröd.     

 
Labradorkväll 
Onsdagen 24/10 anordnar vi en Labradorkväll med föreläsningar, fika mm. Mer inform-
ation kommer i höst.  
 
Glöggpromenad 
I december har vi vår traditionsenliga glöggpromenad runt Karstorpssjön i Skövde.  
 
 

                                                            
 

  
Varmt välkomna till årets aktiviteter! 

 
 
 

 

Kurserna är i första hand till för medlemmar i 
Labrador Skaraborg. I mån av plats är även 
andra deltagare välkomna på våra kurser men då 
till en förhöjd kursavgift med 100 kronor.  
 
Kursavgifter betalas till pg 33 19 04-3, ange 
namn och vad betalningen avser. 
 
Medlemsavgift betalas till Labrador  
Retrieverklubben pg 43 32 37 1-6  
 

Fler aktiviteter kan dyka upp under 
året så gå regelbundet in på vår  
hemsida www.labradorskaraborg.com  
 
Labrador Skaraborg finns också som 
grupp på Facebook  
 

http://www.labradorskaraborg.com/

