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1.	  	  Motion	  till	  Labradorfullmäktige	  2015	  
	  
Undertecknad	  yrkar	  på	  att	  Labradorfullmäktige	  beslutar	  
	  
-‐	  att	  omgående	  lägga	  ner	  projektet	  om	  ett	  s	  k	  Grundprov	  inom	  Labradorklubben.	  
	  
Motivering	  
Sedan	  80-‐talet	  har	  Labradorklubben	  arbetat	  med	  olika	  typer	  av	  anlagstester/beskrivningar,	  att	  användas	  på	  
labrador	  retriever.	  De	  mest	  kända	  är	  Unghundsbeskrivning,	  JUM	  och	  FART.	  Arbetet	  med	  fr	  a	  sistnämnda	  
slukade	  stora	  ekonomiska	  och	  personella	  resurser	  för	  att	  senare	  göra	  föregångarna	  sällskap,	  nedläggning.	  FART	  
avlöstes	  snart	  av	  ett	  nytt	  projekt	  –	  det	  som	  idag	  kallas	  för	  Grundprov	  och	  som	  tenderar	  att	  bli	  en	  följetong	  på	  
klubbens	  fullmäktigemöten.	  
	  
Idag	  har	  vi	  FB-‐R	  (Funktionsbeskrivning	  Retriever),	  något	  som	  Labradorklubben	  tillsammans	  med	  övriga	  
retrieverrasklubbar	  inom	  SSRK,	  har	  uppdragit	  till	  specialklubben	  att	  ta	  fram.	  Labradorklubben	  har	  låtit	  utbilda	  
funktionärer	  för	  att	  kunna	  genomföra	  FB-‐R-‐beskrivningar	  lokalt	  i	  landet	  och	  fr	  o	  m	  2014	  är	  beskrivningen	  av	  
officiell	  karaktär	  och	  registreras	  tills	  vidare	  hos	  SKK.	  	  
	  
Med	  andra	  ord	  –	  Labradorklubben,	  dess	  uppfödare	  och	  medlemmar,	  har	  idag	  tillgång	  till	  en	  väl	  fungerande	  
funktionsbeskrivning	  och	  räcker	  inte	  det	  så	  finns	  våra	  jaktprov	  för	  de	  som	  önskar	  en	  kvalitetsbedömning.	  
	  
Härnösand	  2014-‐09-‐21	  
Marita	  Björling	  
Medlem	  i	  Labrador	  Retrieverklubben	  
	  
	  

2.	  	  Motion	  till	  Labradorfullmäktige	  2015	  
	  
Ang	  grundprovet	  
Under	  flera	  år	  har	  någon	  form	  av	  enklare	  test	  av	  våra	  hundars	  jaktegenskaper	  diskuterats	  och	  olika	  modeller	  
har	  tagits	  fram.	  Under	  tiden	  har	  SSRK	  utarbetat	  det	  man	  nu	  kallar	  för	  Funktionsbeskrivning	  retriever.	  Dessa	  
båda	  företeelser	  är	  två	  olika	  sätt	  att	  tillmötesgå	  önskemålen	  kring	  att	  bedöma	  jaktegenskaperna	  utan	  att	  
genomföra	  regelrätta	  jaktprov.	  
	  
SSRK:s	  funktionsbeskrivning	  är	  väl	  genomarbetad	  och	  man	  har	  också	  utbildat	  funktionsbeskrivare.	  Denna	  
funktionsbeskrivning	  kommer	  dessutom	  att	  stambokföras	  vilket	  innebär	  att	  den	  blir	  officiell	  och	  tillgänglig	  för	  
alla.	  
	  
Labradorklubbens	  grundprov	  bör	  mot	  denna	  bakgrund	  inte	  drivas	  vidare.	  Dels	  därför	  att	  det	  inte	  blir	  en	  officiell	  
testform	  och	  dels	  därför	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  hitta	  funktionärer	  till	  båda.	  	  
	  
Vi	  ser	  ingen	  anledning	  att	  lägga	  ytterligare	  resurser	  på	  en	  provform	  som	  har	  en	  tveksam	  framtid.	  Bättre	  då	  att	  
använda	  pengar	  och	  engagemang	  till	  övriga	  aktiviteter	  inom	  klubben,	  exempelvis	  utveckling	  av	  jaktlek	  eller	  
motsvarande	  enklare	  inofficiella	  provformer	  som	  regionerna	  genomför.	  
	  
Vi	  yrkar	  därför	  att	  arbetet	  med	  grundprovet	  avbryts	  och	  att	  labradorklubben	  i	  stället	  fokuserar	  på	  enklare	  
provformer	  i	  regionernas	  regi	  samt	  att	  uppmuntra	  och	  stödja	  anordnande	  av	  särskilda	  prov	  och	  working	  test.	  
	  
För	  Labväst	  
Bo	  Norling	  
Sekreterare	  
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3.	  	  Till	  Labrador	  retrieverklubbens	  FM.	  
	  
Motion.	  1	  
Undertecknad	  hoppas	  att	  LRK:s	  FM	  tillstyrker	  mitt	  förslag	  att	  för	  att	  få	  titeln	  SE.U.CH	  skall	  meriter	  uppnås	  från	  
både	  den	  exteriöra	  och	  den	  jaktliga	  bedömningen.	  	  Det	  betyder	  alltså,	  både	  meriter	  från	  utställning	  och	  
jaktprov.	  
	  
Motivering:	  	  	  
Under	  senare	  år	  har	  kvaliteten	  på	  vår	  ras	  sjunkit	  oroväckande.	  Jag	  har	  varit	  på	  väg	  att	  ge	  upp	  efter	  att	  flera	  
gånger	  försökt	  få	  LRK/FM	  att	  inse	  att	  för	  att	  förbättra	  både	  kvaliteten	  och	  ekonomin,	  måste	  uppfödarna	  
meritera	  sina	  hundar	  i	  båda	  kategorierna.	  Men	  efter	  att	  ha	  läst	  Golden	  Nytts	  ledare,	  där	  ordförande	  oroas	  över	  
att	  det	  närmar	  sig	  en	  "Golden"	  och	  en	  "Retriever",	  så	  tar	  jag	  nytt	  tag.	  Om	  man	  spottar	  på	  en	  sten	  tillräckligt	  
många	  gånger,	  så	  blir	  den	  blöt	  till	  slut.	  
	  
Tyvärr	  är	  vi	  ju	  redan	  där,	  varför	  det	  är	  hög	  tid	  att	  LRK/FM	  tar	  sitt	  ansvar	  och	  tillstyrker	  motionen.	  
	  
Lillpite	  2014.09.28	  
Majvor	  Näsman	  
	  
	  

4.	  	  Till	  Labrador	  Retrieverklubbens	  FM.	  
	  
Motion	  2.	  
Undertecknad	  föreslår	  att	  för	  att	  få	  titeln	  SE.U.CH.	  skall	  hunden	  tilldelatsb3	  certifikat	  vid	  off.	  utställning	  samt	  
minst	  1:a	  pris	  i	  NKL	  på	  jaktprov.	  
	  
För	  att	  få	  titeln	  SE.J.CH	  skall	  hunden	  ha	  tilldelats	  tre	  1:a	  pris	  i	  EKL	  på	  jaktprov	  +	  godkänd	  vid	  praktisk	  jakt	  samt	  
minst	  GOOD	  på	  off.	  utställning.	  
	  
Motivering:	  	  	  
Om	  FM	  tillstyrker	  ovanstående	  förslag,	  så	  anser	  undertecknad	  att	  kvaliteten	  så	  småningom	  förbättras,	  både	  
vad	  gäller	  hundarna	  och	  uppfödarna.	  Dessutom	  bör	  klubbarnas	  ekonomi	  förbättras,	  då	  förhoppningsvis	  fler	  
hundar	  kommer	  att	  delta	  för	  meritering.	  Som	  grädde	  på	  moset,	  så	  kommer	  hundarna	  att	  må	  bättre.	  
	  
Lillpite	  2014.09.28	  
Majvor	  Näsman	  
	  

	  

5.	  	  Motion	  angående	  reglerna	  för	  Labradormästerskapen	  
Mästerskapen	  är	  ett	  sätt	  att	  hylla	  den	  ultimata	  labradoren.	  
	  
Reglerna	  är	  att	  den	  hund	  som	  lyckats	  bäst	  på	  WT-‐delen	  får	  ett	  poäng,	  tvåan	  två	  poäng	  och	  så	  vidare.	  På	  
utställning	  tas	  de	  hundar	  som	  tävlar	  om	  titeln	  in	  och	  placeras	  utifrån	  sin	  exteriör.	  Vinnaren	  får	  1	  p	  och	  tvåan	  2	  p	  
osv.	  Resultaten	  slås	  ihop	  och	  den	  som	  har	  minst	  antal	  poäng	  vinner.	  Det	  är	  alltså	  den	  som	  är	  mest	  rastypisk.	  
	  
I	  dag	  kan	  en	  hund	  som	  har	  1	  p	  på	  WT-‐delen	  gå	  vidare	  och	  tävla	  om	  titeln.	  På	  vilket	  sätt	  hyllar	  man	  då	  den	  
ultimata	  labradoren?	  
	  
MOTION:	  För	  att	  gå	  vidare	  till	  utställningsdelen	  av	  mästerskapet	  skall	  hunden	  ha	  minst	  50	  p	  utan	  att	  ha	  0	  på	  
någon	  station.	  
	  
Täby	  2014	  09	  20	  
Birgitta	  Knöppel	  


