
 

Svenska Labradoodleklubbens verksamhetsberättelse år 2021 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av ordförande Cajsa Stålhammar, vice ordförande Meredith Norlindh, kassör Maria 
Jörevall, registratorer Lovisa Callenbring och Ida Hellberg, ledamöter Jan Holm, Malin Flodell, Monica 
Sällman, Sanne Brattlund, Anna Forsman och Ann-Marie Harbrecht samt valberedningen bestående av 
Lis-Lott Andersson och Åsa Johansson.


Sammanfattning 

2021 var det andra hela verksamhetsår för Svenska Labradoodleklubben sedan vi startade upp nere hos 
Cajsa Stålhammar i Veberöd våren 2019. Även detta år präglades av restriktioner kopplade till Covid-19 
liksom året innan. Medlemsantal vid årets slut uppnåddes till 260 st, varav 183 enskilda medlemmar och 
77 familjemedlemskap med ett sammanlagt total på135 personer. Totalt 395 medlemmar i klubben.

Klubben hade under verksamhetsåret 25 anslutna uppfödare och 934 registrerade hundar.


Styrelsen använde sig under verksamhetsåret utav plattformen Zoom för att hålla digitala styrelsemöten 
sammanlagd tio stycken samt årsmötet som även det hölls digitalt den 16 Maj 2021.

Ann-Marie Harbrecht valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot. Avelsutskottet bestod år 2021 av Anna 
Forsman, Cajsa Stålhammar och Lovisa Callenbring.


Uppstart och syfte 

Meredith Norlindh, Cajsa Stålhammar och Lovisa Callenbring påbörjade hösten 2018 diskussionen kring 
en eventuell utformning av en rasklubb för Labradoodle. Dessa tre är verksamma som uppfödare och var 
överens om behovet och intresset för en rasklubb fanns. Både från uppfödare och ägare till Labradoodle.

I början av 2019 konkretiserades planerna och övriga styrelsemedlemmar började därmed tillfrågas. Vid 
ett konstituerande styrelsemöte kunde avelsprogram, rasstandard och hälsoprogram antas. Vi upplever 
att intresset från ägare och uppfödare av Labradoodle har matchat förväntningarna väl.


Händelser under året 

SLK.s ordförande Cajsa Stålhammar blev inbjuden av SVT att debattera i programmet ”Mötet” där frågan 
handlade om ”Blandras eller renras”. Cajsa mötte en representant från SKK och det var en givande 
debatt. Cajsa deltog även i P3 Nyheter angående hur kontrollen av hundavel utanför Svenska 
Kennelklubben ser ut.

Svenska Labradoodleklubbens hälsorapport som genomfördes under 2020 publicerades februari 2021.

Klubben efterfrågade aktivitetsvärdar bland medlemmarna och fick flera bra intressenter och 
engagemang. Ida Hellberg tog kontakt men Netshirt angående profilkläder och vi har nu ett flertal plagg 
med SLK.s logga som går att inhandla i webbshoppen.




 

Medlemmar 

Lena Davoust höll en medlemsträff på temat ”Skolhund” onlineevenemang med stor uppslutning i april.

Maria Jörevall och Jan Holm genomförde tillsammans med Forsakars Brukshundsklubb en medlemsträff i 
juni.

Tipspromenad med frågor gällande Labradoodle och SLK med efterföljande”prova på”-Agility och 
rallylydnad på FBI:s banor med hjälp av deras instruktörer. Avslutades med gemensam fika och 
korvgrillning.

Aktivitetsvärden Åsa anordnade ”Dogparkour” i Kronoskogen, Åhus. Begränsat antal deltagare och 
platserna blev snabbt fullbokade. Åsa följde sedan upp med ”Stadsparkour” inne i Åhus några veckor 
senare, lika lyckat!

SLK arrangerade en digital medlemsträff i oktober på temat ”Terapihundar på Barn och 
Ungdomssjukhuset” där Johanna Mårtensson berättade om sitt fina arbete med sina Labradoodles och 
utbildade terapihundar Austin och Morris som är under utbildning.

Digitalt hölls en medlemsträff på temat ”Skaffa valp” som SLK arrangerade vilket blev välbesökt då ca 35 
medlemmar deltog via Zoom.

Ytterligare en aktivitetsvärd, Inger Lindvall, anordnade en fotosession med en Hundfotograf som skulle ta 
fina julfoton av Labradoodles, kostnadsfritt. Tyvärr blev det ingen uppslutning då pandemin nog gjorde 
sitt till.

Malin Flodell och Meredith Norlindh, tillsammans med Tillys Hundtjänst i Umeå lockade med introduktion 
i Nose Work. Även där begränsat antal deltagare som snabbt blev fullbokat. Fortsättningskurs planerades 
till i början av 2022.

Under hela året har Månadens bild hållits som tävling på Facebook, Svenska Labradoodleklubben, med 
stort engagemang hos hundägare och resulterat i många fina bilder som publicerats.


Anslutna uppfödare 

Lovisa Callenbring och Meredith Norlindh har under hela 2021 haft kontinuerliga uppfödarträffar via 
Zoom. Givande möten för både nya och etablerade uppfödare.


Slutord 

Den positiva utvecklingen innom Svenska Labradoodleklubben fortsatte även under verksamhetsåret 
2021 och vi ser med tillförsikt fram emot 2022!
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