LabVäst

Verksamhetsberättelse för 2017
Inledning
Labväst hade 466 medlemmar den 31 december 2017, en ökning med 26 st, vilket är mycket
bra, då hela Labradorklubben bara ökade med en person under samma period. Även vid
Labradorfullmäktige 2018 har vi rätt att ha tre ordinarie representanter.
Verksamheten har genomförts med utgångspunkt från verksamhetsplanen för 2017. En av
årets viktigaste insatser var att genomföra Labradorklubbens första WT-mästerskap, vilket
skedde med bravur den 12 augusti vid Väla kursgård.
Årets resultat slutade på -5701 kr, att jämföra med det budgeterade överskottet på 4250 kr.
Den största enskilda posten som orsakat årets underskott är en intern instruktörsutbildning
som ej fanns med i planeringen vid årets början. För detaljer hänvisas till upprättad resultatoch balansräkning.
Året började som vanligt med att Labväst hade en monter på My Dog under fyra dagar i
samband med trettondagshelgen. Den var i år liksom tidigare år mycket välbesökt. Montern
ger oss möjlighet att få kontakt med såväl labradorägare som blivande labradorägare. Det är
ett utmärkt forum för att informera om rasen och vår klubb. Vi tackar speciellt Solveig
Wahlström som hållit ihop arbetet med vår monter. Ett uppskattat och uppriktigt tack också
till er som ställde upp och stog i montern.
Den traditionella ögonlysningen på Öberg genomfördes av veterinär Eva Gustafsson den 28
januari.
Peter Andersson, Linda Ekman och Solveig Wahlström representerade regionen vid den av
huvudstyrelsen anordnade regionträffen samt vid Labradorfullmäktige den 25-26 mars. I år
genomfördes för första gången regionträff och fullmäktige på samma helg med regionträffen
på lördag och fullmäktige på söndag. Trots att fullmäktigegenomfördes under endast en dag
var mötet klart i god tid under söndagen.
Även under 2017 har delar av styrelsen genomfört labradorpromenader i Göteborgsområdet.
Detta är en enkel, anspråkslös och uppskattad aktivitet bland medlemmar som inte deltar vid
jaktprov eller utställning. Dessutom har flera öppna jaktträningar genomförts med många
intresserade deltagare. Som en följd av dessa aktiviteter har vi noterat att flera av deltagarna
senare startat vid såväl Working-test som utställning. Den 16 december avnjöts glögg och
pepparkakor och hembakta lussebullar efter den välbesökta lussepromenaden i Slottsskogen,
där deltagarna vann fina priser i ett gratislotteri.
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Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2017
Ordförande/jaktansvarig
Vice ordförande/sekreterare
Kassör
Utställningsansvarig
Viltspår/Information
Utbildningsansvarig
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Peter Andersson
Bo Norling
Linda Ekman
Solveig Wahlström
Erika Olofsson
Åsa Davidsson
Ove Bladh
Amanda Klippinge
Anna Barnö

Under året har styrelsen haft 8 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. De olika
kommittéerna har träffats vid behov.
Jakt
Vår ordförande Peter Andersson har också varit jaktansvarig.
Året har varit intensivt på den jaktliga sidan.
Enligt tradition anordnades jaktleken den första maj, i år på Östads säteri utanför Alingsås.
Det blev 17st anmälda och domare var Åsa Davidsson. Funktionärer och deltagare avnjöt en
strålande dag i vårsolen, med många duktiga ekipage. Vann gjorde Carina Loyd med
Svartalwens Noia Minna. Tvåa blev Carina Olausson med Lorca’s Riversand och trea blev
Elsa Blomster med Castlemans Soul Seeker.
Vädret var verkligen inte det bästa då Labväst genomförde Labradorklubbens första WT
mästerskap i samtliga klasser den 12 augusti. Evenemanget hölls på Väla kursgård utanför
Borås, en plats som passade utmärkt för ändamålet. Gott om parkeringsplatser, fina marker att
vistas i och möjlighet att köpa god lunch och supé på kvällen. Dessutom var hundar välkomna
i övernattningsrummen. Kort sagt en perfekt plats för en hundklubb.
Totalt hade 86 ekipage anmält sig. Deltagare och funktionärer var mycket nöjda med upplägg
och marker, även om vädret som vanligt i Borås var regnigt, trots löfte om motsatsen från alla
väderinstitut. Tur då att sinnena var soliga. För inte en sur min på hela dagen utan alla hade
humör på topp.
Våra första mästare och pristagare blev i NKL Seareeds Moss, Anna-Karin Bengtsson med 96
poäng, i ÖKL Mandylike’s Devoted Dewon, Gunilla Salmela med 92 poäng och i EKL
Benningdale’s Hamid Gnista, Inger Persson med 87 poäng.
Den 16 september genomförde vi vårt WT i NKL vid Landvetter.
Ett arrangemang som blir större år från år. 81 startande blev det och som vanligt var vädrets
makter med oss. Topp tre blev Regina Enge med Kimline´s Skye River Findhorn, med 96
poäng, Yvonne Lengfelt med Fågelfinnarens Durham Range, med 95 poäng och Mona
Persson med Gilliam´s Gold Unequalled Roxie, med 94 poäng.
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Den 5-7 oktober anordnade Labväst tre särskilda jaktprov på Koberg, två i NKL och ett i
ÖKL. Domare var Willy Gustafsson och Gunnar Peterson. Trots att det var sent på säsongen
blev proven snabbt fyllda och kund genomföras på ett bra sätt.
Ett stort tack till alla er som hjälpt oss som funktionärer och domare. Många av er tar ledigt
från jobbet en dag för att andra ska få förmånen att få sina hundar prövade, det är fantastiskt!
Viltspår
Erika Olofsson har varit ansvarig för våra viltspårsinsatser.
Sista helgen i september arrangerades traditionsenligt KM i viltspår. Provet genomfördes i
Bojestorpet utanför Vänersborg och var ett officiellt spårprov tack vare gott samarbete med
Bassetklubben. Det blev en veteran som spårade hem vinsten i vårt KM i viltspår. Berth
Ohlsson med Ingmos Chill Out var enda ekipaget med HP och blev därför tävlingens bästa
ekipage. Det var 22 startande under dagen och sex domare var anlitade att döma ekipagen.
Priser etc. sponsrades av Agria och Royal Canin.
Utställning
Solveig Wahlström har varit ansvarig för utställningsverksamheten.
I år prövade vi något nytt med en inomhusutställning på Kungliga hundar i Göteborg,
Det var ca 50 anmälda hundar och vi hade rasspecialisten Kerstin Henriksson som domare.
Lokalen uppskattades av våra medlemmar som ställde ut. Det var varmt och mycket bra
underlag. Alla hundar fick gott om tid att visa upp sig i ringen. Dessutom delade Kerstin ut ett
och annat tips på vägen och det uppskattades mycket. Att dessutom få en och annan anekdot
från förr från denna rasspecialist gav det hela en extra knorr.
Under dagen serverades det korv m bröd och andra god saker från vår cafe. Vi hade även en
aktivitet där det visades hur man kan använda Amigos aktivitetspinne och vi lottade även ut
en sponsrad ”pinne”.
Bis blev Sjöbygårdens Scream And Shout med ägare Gunilla Andersson visad av Marie
Andersson.
Vi tackar alla sponsorerna AGRIA ,Royal Canin, Hundgott.se, AMIGO Aktivitetspinne,
Bokförlaget SETTERN och BISTOS.

Utbildningar och kurser
Åsa Davidsson har varit ansvarig för utbildningsverksamheten.
Följande kurser har genomförts:
Aporteringskurser
Under våren och hösten har Ing-Britt Fogelberg haft kurser i aportering för nybörjare.
Kurserna har genomförts utanför Sollebrunn under helgdagar med ett par
veckor mellan varje tillfälle, så att kursdeltagarna hinner träna emellan de olika tillfällena
Under kursen tränas det på markeringar, sök och vattenarbete.
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Under våren hade också Peter Andersson och Åsa Davidsson en endagskurs med apportering
som hölls i Göteborgsområdet. Kursen var för nybörjare och med extra fokus på working test
Viltspårkurs
Under våren genomförde Peter Andersson och Ove Bladh en prova-på kurs i viltspår för unga
hundar eller nybörjare som vill påbörja viltspår som aktivering eller för att starta vid
viltspårsprov. Kursen hölls i Göteborgsområdet en dag i maj.
Valpkurs
Under våren höll Ing-Britt Fogelberg en valpkurs i Sollebrunn. På valpkursen fick valparna
träna på grundläggande apporteringsarbete, vardagslydnad och socialisering.
Nosework
I mars hade Jessica Axelsson från Tasspalatset i Floda en nosework-kurs för våra medlemmar.
Kursen var för nybörjare och hölls under en hel helg. På kursen fick deltagarna börja träna in
de olika momenten för att kunna träna vidare med nosework eller tävla i framtiden.
Information och webb
Erika Olofsson har hållit ihop informationsarbetet.
Hemsidan har regelbundet uppdaterats med information om kurser, aktiviteter och föredrag.
Facebooksidan är mycket levande. Här kan alla i styrelsen göra inlägg och tipsa om
promenader, anmälningar till spårprov och jaktprov. Styrelsen har också en egen FB-sida för
snabb dialog, framför allt i samband med olika evenemang.
Vi skriver också regelbundet i tidningen Labradoren, med information om kommande
evenemang samt redovisning av såväl intern klubbverksamhet som genomförda prov och
aktiviteter. Efter vårt stora WT i Väla, Borås, hade tidningen Labradoren tre sidor reportage
med artikel av Kristina Berghänel och bilder av Erika Olofsson.
My Dog är också ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om vår ras och våra aktiviteter.
Göteborg den 16 januari 2018
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