Årsmöte

Labradorklubbens årsmöte hålls lördagen den 9 februari kl.14.00 på Hundarena Skövde, Skultorp.
Ordinarie mötesförhandlingar följt av prisutdelning till förra årets championhundar. Klubben bjuder på förtäring och
fika. Under förmiddagen anordnas kurs i jaktlydnad/apportering för våra medlemmar. Se mer info på hemsidan.
VÄLKOMNA!

Regionträff & Labradorfullmäktige
30 – 31 Mars, Stockholm

Viltspårskurs

Nybörjarkurs för dig och din hund i viltspår kommer att hållas på två platser i Skaraborg, Falköping & Skövde.
Kursen är på 6 gånger till en kostnad av 700 kronor.
Kursstart: april (Lite väderberoende)
Efter avslutad kurs finns det möjlighet att gå anlagsprov för dem som så önskar.
Webbanmälan senast 20 mars.
För upplysningar Lotta mail: victorydream@hotmail.com Inger F mail: inger.highstones@hotmail.com

Jakt – Prova På Prov

För att prova på hur det är att starta på jaktprov – upplagt som ett B-prov
Domare: Tina Andrésen
När: April/Maj
Info: Inger Brissman inger.brissman@telia.com För anmälan och mer information se hemsidan

Valpkurs (4-9mån) samt Grundkurs (9 mån-) vår samt höst

Vi tränar kontakt, följsamhet, stadga, inkallning, spår mm. Grundläggande nivå för de små och fortsättning för de
större hundarna. Datum: vår, start 21/4. Start höst: 7/9. Plats är i Skövde. Kostnad 700 kronor. Instruktör: Lotta
Larsson. Jane Geismar & Inger Aamodt. Webbanmälan & betalning senast 14/4 för vårens kurser och 31/8 för höstens kurser. För upplysningar Lotta mail: victorydream@hotmail.com

Ringträning

Torsdagen den 30/5 håller vi ringträning för alla som vill träna lite inför sommarens alla utställningar.
Kl: 11.00 i Karstorp, Skövde

Jaktlek

Årets jaktlek som återigen är ett samarbete tillsammans med Golden o Flatklubben, går av stapeln den 4 maj i form
av ett WT. Platsen är på Alebäcken, Skövde. Webbanmälan och betalning innan 20 april. Info: Maria Tivemo Eftring:
maria.eftring@comhem.se
OBS! Kurserna brukar fyllas rätt fort,
så vill du vara säker på att få en plats,
så ring och anmäl dig idag. Först till
kvarn gäller för samtliga kurser.

BPH – Håkantorp

19/5 är en heldag bokad för våra labradorer, 8 platser. Först till kvarn….
Läs mer om BPH på www.skaraborgskennelklubb.se
Lämna en intresseanmälan innan 14/4 till Lotta: victorydream@hotmail.com

Inofficiell utställning

Lördagen den 15/9 bjuder Labrador Skaraborg in till inofficiell utställning för alla retrieverraser. Plats och Domare finns snart på hemsidan.

Klassindelning
valpklass 1 (4- 6 mån)
valpklass 2 (6- 9 mån)
juniorklass (9- 15 mån)
unghundsklass (15- 24 mån)
jaktklass (från 15 mån, lägst 3:e pris vid officiellt jaktprov för
retriever)
öppen klass (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 utställningschampion får
endast delta i championklass alternativt om den uppnått rätt ålder veteranklass 1 eller veteranklass 2
Samtliga klasser kostar 200: - utom Veteranklass 2 som är gratis
Anmälan via webb el post samt betalning senast den 27/8 till Lotta Larsson, Jonsborg 1, 541 96 Väring. Tlf:
0736-81 54 24. Pg: 33 19 04-3 skriv namn samt hundens regnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viltspårs – KM

Årets viltspårs–KM kommer att gå av stapeln söndagen den 25/8. Officiella Öppenklasspår, som betalas till domaren på plats. Anmälningsavgift 50 kronor som betalas in på klubbens konto. Anmälan och betalning innan 10
augusti. För info Inger mail: iaamodt@hotmail.com

Hundens Vecka – Prova På Dag

Vecka 37 är det Hundens vecka och ett antal hundaktiviteter kommer att äga rum i och kring Skövde. Vi kommer ha en Prova På Dag lördagen den 14/9, där det finns möjlighet för dig och din hund att prova på viltspår,
apportering samt utställningsträning. Klubben bjuder på aktivitet och fika. Information om plats och tid kommer
i god tid på hemsida och fb.

Jaktinternat

Det planeras för ett jaktinternat. Tid och plats kommer så fort vi vet på hemsidan.
Instruktör Chatarina Svenningsson. För info: Inger Brissman: inger.brissman@telia.com

Glöggpromenad

Året avslutas med en gemensam promenad runt Karstorpssjön 8/12. Efter detta värmer vi oss med glögg och
tilltugg
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

