
        Labrador Skaraborgs Verksamhetsberättelse 2020 
 
Labrador Skaraborgs styrelse år 2020 
 
Ordförande och utställningsansvarig: Lotta Larsson 
Vice ordförande och utbildningsansvarig: Katarina Averås 
Sekreterare och medlemsansvarig: Emma W Kilborn 
Kassör och webbansvarig: Jane Geismar 
Ledamot och viltspårsansvarig: Inger Aamodt 
Ledamot och jaktansvarig: Inger Brissman 
Ledamot: Maria Tivemo- Eftring 
Suppleant: Inger Fransson 
Suppleant: Carina Palm 
 
* Årsmöte -Den 8 februari hölls regionens årsmöte i Hundarena Skövde, Skultorp. 
Dagen började med att regionen bjöd medlemmarna på kurs, denna gång 
introduktion i Nosework med instruktör Anna Thorsell Börjesson. Därefter bjöds 
det på lunch och semla och vi startade sedan årsmötet. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar, följt av prisutdelning till 2019 års championatshundar och 
2019 års KM mästare i jakt, viltspår och utställning vilka var: NO VCH Labbonita`s 
Remus/Gunilla och Heikki Laagen, SE VCH Clintz Mynta/Marianne Albertsson, SE 
VCH Get Busy Dancing Queen /Katarina Averås, SE VCH Clintz Albertosaurus/ 
Carina Johansson och Linus Svensson.  
Årets KM Jakt: Twigg`s Touch Wood ägare: Maud Nydèn Carlsson uppfödare: 
Inger Eckhardt 
Årets KM Viltspår: SE VCH Songbirds Clotilde ägare: Tommy Stenwall uppf: Olivia 
Schell 
Årets KM Utställning: Labricas White Light Moment ägare och uppf: Lotta Larsson 
Grattis! 
   
* På grund av pandemin hölls Labradorfullmäktige digitalt i maj och regionträffen 
ställdes in. LF var representerat med en delegat från Labrador Skaraborg.  
 
*  BPH – regionen bokade en hel dag den 26/4, för att få sina hundar beskrivna i 
BPH- beteende och personlighetsbeskrivning. SKK:s mentalbeskrivning utformad 
att passa alla hundar. Plats var i Håkantorp, Vara och åtta ekipage genomförde 
detta under dagen.  



* Jaktkurs – Under våren hölls en kurs för fem nybörjare i jaktlydnad. Vi gick 
igenom grunderna i jaktapportering, där hundar och förare introducerades i de 
olika momenten. Momenten som är markering – där hunden ska se och minnas 
(markera) var viltet slår ner. Sök – fritt sök efter fällt vilt, linjetag – som är 
början till att kunna dirigera hunden i olika riktningar.  Även en del lydnad tex 
inkallning, linförighet och avlämningar ingick då det är viktigt att ha en hund som 
låter sig föras vid de olika momenten. Instruktörer var Inger Brissman och Maria 
Tivemo-Eftring och kursen hölls i Skövde och Vara. 
 
* Viltspårskurs – Vårens kurser fick ställas in pga. pandemin men i augusti kunde 
vi starta upp två fullbokade kurser i viltspår med 12 deltagare, en Skövde och en 
i Falköping. Dessa under ledning av Inger Fransson och Roland Andersson i 
Falköping och Lotta Larsson och Inger Aamodt i Skövdegruppen. Efter kursens 
slut erbjöds man att gå anlagsprov med sin hund, vilket de flesta gjorde och med 
mkt bra resultat.  
 
* Vårens valp och grundkurs ställdes in pga. pandemin, men i augusti kunde vi starta 
upp kurserna. 12 valpar och 2 vuxna hundar som under sex tillfällen under hösten 
fått lära sig grunderna i ex kontakt, koppelträning, inkallning, förbud samt provat 
på lite spår. Instruktörer har varit Inger Aamodt, Lotta Larsson och Jane Geismar 
och kursen har varit förlagd till karstorps fritidsområde i Skövde.  
I december gav vi ett extra kurstillfälle där man fick lite mer träning och kunskap 
i jaktlydnad av Inger Brissman vilket uppskattades.  
 
* Söndagen den 23 augusti så var det dags för årets KM i viltspår. I år samlade 
viltspårs-km 11 deltagare med sina hundar. På olika ställen i Skaraborg gick man 
sina spår med uppskattade domare från taxklubben. Under eftermiddagen blev 
det gemensam samling, fika och prisutdelning utomhus i Karstorp.  Klubbmästare 
blev Inger Aamodt med sin SE VCH Highstones Made Beauty. 2a blev Tony Nilsson, 
med SE VCH Like`ims Urbino och 3a Heikki Laagen med SE VCH NVCH Labbonitas 
Remus. Stort Grattis!  
 
*12 september prova på dag – Det blev en regnvåt prova på dag på Alebäckens 
gård. Maria, Jane, Inger F och Katarina från styrelsen fanns på plats för att 
berätta om och visa passande aktiviteter för labradoren. Ringträning för 
utställning, apportering och viltspår. Många familjer, hussar och mattar hade 
hörsammat inbjudan och kom denna dag.  
 
*4 oktober – KM i Nosework. Labrador Skaraborg höll idag sitt första KM i 
Nosework på Hassle Säby utanför Mariestad. 8 deltagare genomförde en clear 
round med fyra sökområden. Bäst och snabbast och KM mästare i Nosework blev 



SE VCH Vättersnipans Starlight med Inger Aamodt. Tack till Katarina Leijon och 
Anne-Marie Tellander som arrangerade och dömde tävlingen.  
 
* Styrelsen har haft väl fungerande kommittéer där ordförande i respektive 
kommitté rapporterat till styrelsen. Klubben har haft 3 arbetande kommittéer 
under året, jakt, viltspår och utställning. Styrelsen har under året haft 5 stycken 
protokollförda styrelsemöten. Vid årets slut fanns 208 medlemmar i regionen.  
 
Jaktkommittén 
Inger Brissman, Maria Tivemo-Eftring och Jane Geismar 
 
Utställningskommittén 
Lotta Larsson, Jane Geismar, Emma W Kilborn och Carina Palm.  
 
Viltspårskommiteén 
Inger Aamodt, Inger Fransson, Roland Andersson och Katarina Averås.  
 
Skövde den 1 februari 2021 
 
 
-------------------------------                             -------------------------------- 
Ordf Lotta Larsson                                           vice ordf Katarina Averås 
 
 
 
-------------------------------                              -------------------------------- 
Sekr Emma W Kilborn                                        Kassör Jane Geismar 
 
 
 
 
--------------------------------                               -------------------------------- 
Ledamot Inger Aamodt                                        Ledamot Maria Tivemo Eftring  
 
 
 
 
----------------------------------                              ------------------------------------ 
Ledamot Inger Brissman                                         Suppleant Inger Fransson  
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
Suppleant Carina Palm 


