Exteriör
Under 2005 har 26 Open shows arrangerats, vilket är fler än föregående år och är väldigt positivt.
På våra utställningar har 34 olika domare dömt. Alla dessa är från Sverige.

Resultat Club show

Årets Club show arrangerades den 3 september i Aspås av Jämtland/Härjedalssektionen. Domare
för vuxna var Elisabeth Pope, England och valpar Patricia Cooper, England.
BIR och Cert

Zednora Canilla Collet, ägare Gert-Owe Grande

BIM och Cert

Gildas Standing Ovation, ägare Maria Sandlund

BIR valp 4-6

Kakis Rocka Billy Kid, ägare Madelene Byström

BIM valp 4-6

Nipdalens Mimmi, ägare Anna Olofsson

BIR valp 6-9

Torntrollets Colett Jazz, ägare Åsa Helmsäter

BIM valp 6-9

Cinderella Love House Mr Marlin, ägare Malin Andersson

Resultat Goldenspecialen

Vid årets Goldenspecial dömdes hanar av Gun-Britt Klingberg, tikar av Britt Ullatti och valpar av
Christer Flodfält.
BIS

SU(u)Ch Dirty Dancer, ägare Willy och Gunilla Rosenqvist

BIS-2

Dainty´s Just for Me, ägare Filip och Eva Johnsson

BIS-valp

Ashbury Attention to Rossmix, ägare Helene Strömbom

BIS-2 valp

Waterfreak´s Noisy Norah, ägare Annette Wennberg

Arbetet med att, i enlighet med RAS, ta fram en exeriörbeskrivningsblankett har pågått under
året. Blanketten kommer att prövas och utvärderas under 2006.
SSRKs exteriördomarkonferens för retriever genomfördes den 17-18 september i Stockholmstrakten. Ett nytt raskompendium för golden retriever hade färdigställts till konferensen. Alla deltagande domare fick raskompendiet samt ett exemplar av Wendy Andrews bok The Breed Standard
Illustrated . Filip Johnsson och Agneta Cardell presenterade rasen samt fungerade som biträdande konferensledare vid den efterföljande diskussionen.
Vi vill rikta ett tack till arbetsgruppen, referensgruppen samt till de hundägare som ställde sina
hundar till förfogande under konferensen.
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Valphänvisningen
Under år 2005 har 223 valpkullar och 29 omplaceringar hänvisats via GRK’s valphänvisning. Då
man räknar 6,7 valpar per kull har ca 1 494 valpar varit tillgängliga via valphänvisningen.
SKK har under året registrerat 2 782 golden inkl. importer, drygt 400 kullar, det vill säga att minst
54 procent av valparna varit tillgängliga via klubbens hänvisning.
Antalet samtal har minskat, sedan alternativet med webben tillkommit, men vi upplever att det
finns ett stort behov av den direkta kontakten via telefon.
Tillgången på valpar har under året i flera perioder varit större än efterfrågan.
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Information
Informationskommittén har i år bestått av Li-Maria Carlson, webbmaster, Lena Flodfält, informationsansvarig och sammankallande samt Anette Hellgren, tidigare informationsansvarig.
Kommittén har fortsatt arbetet med att strukturera, planerar och förbättra informationen till klubbens medlemmar enligt den tidigare fastställda informationspolicyn. Det är viktigt att klubbens
informationsutbud följer GRKs grafiska profil.

Målet är att all information från Goldenklubben ska;
- vara korrekt, öppen, lättillgänglig och relevant
- vara välplanerad och integrerad i beslut,
- ges medan den är aktuell,
- skapa realistiska förväntningar.
En av flera viktiga informationskanaler är GRKs hemsida . Antalet besökare till sidan ökar ständigt,
vilket är glädjande. Under året har arbetet med att förbättra layouten fortsatt, de flesta sidorna har
nu ny layout. Vissa förändringar av rubriker har också genomförts. Fortlöpande har justeringar
och förbättringar genomförts för att kunna presentera intressant och aktuell information på ett
lättillgängligt sätt. Via hemsidan finns möjligheter att snabbt förmedla aktuell statistik rörande
t.e.x HD/AD, den möjliggör också publicering av videosekvenser, under året har denna möjlighet
använts för att visa hund med sensorisk neuropati.
Golden Nytt når alla medlemmar och är därför vår viktigaste kommunikationskanal gentemot
medlemmarna. Redaktionskommittén lägger ner ett stort arbete för att tidningen ska ha ett brett
innehåll som väl beskriver klubbens verksamhet och tillfredsställer medlemmarnas olika önskemål.
Nyhetsbrevet till sektionerna har som syfte att snabbt föra ut information som berör sektionernas
verksamhet. Under året har ett par nyhetsbrev gått ut till sektionerna innehållande viktiga nyheter.
Under 2005 har rasen presenterats på bl a Hund 2005, Elmia samt Club show. Engagerade medlemmar och hundar har på detta sätt spritt information om vår ras på ett föredömligt sätt. Tack
till alla involverade!
Ett av uppdragen i RAS är att producera en film om golden retriever. Filmen ska dels visa golden
retrieverns specifika arbetssätt men även dess mångsidighet som ras. Under året har arbetet med
filmen fortsatt under ledning av Gunela Asp.
Under 2005 har annonseringen i hundsport fortsatt som tidigare år.
Samarbetsavtalet med Agria fortsätter som tidigare. Samarbetsavtalet med Royal Canin har förnyats under året. Våra sponsorer har bla bistått med priser till club show och Goldenspecialen. Vi
tackar våra sponsorer för detta år!
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Golden Nytt
Under år 2005 har Golden Nytt utkommit med fyra ordinarie nummer samt
en årstidning (GN 2/05). Nummer två
innehöll bland annat en sammanställning över resultat i bild och text över
föregående år.
Redaktionskommittén arbetar för att
klubbtidningen Golden Nytt ska ha ett
brett innehåll som väl beskriver klubbens verksamhet. Vid val av material
tas stor hänsyn till att innehållet ska
intressera så många av GRKs medlemmar som möjligt.
Idén med temanummer har fortsatt
och under året med tema exteriör och
jakt.
Stort tack även till alla de skribenter
som med stort engagemang bidragit
med material i form av artiklar, reportage, intervjuer m.m.

Golden Nytt fick under året en ny
redaktör, Giesela Jansson. Styrelsen tackar den avgående redaktören, Helene Strömbom, för det
stora arbete hon lagt ner på tidningen under många år.
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Utmärkelser
Breeder´s Crown

Charlotte Carping

Ungdomsresestipendium
Vanja Börjesson

Troféer

Årets uppfödare

Gunilla Wedeen, kennel Doubleuse

Goldentrofé hane

SJCh SUCh DKUCh Respons Specialist-Ten, ägare Morgan och Anette Thorell

Goldentrofé tik

Doubleuse Sea Zally, ägare Gunilla Wedeen

Årets viltspårhund

Goldmasters Matisse, ägare Sonia Pettersson
SVCh NVCh LP Vassruggens Meglin Gjord, ägare Hasse Bergqvist

Iron Coin

Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand

Stenbury Trophy

Multich Tottelina Observer, ägare Kjell Nielsen och Jennie Andersson

Ordförandens slutord
Vi i styrelsen har under året arbetat med målsättningen att göra det bästa för klubben och att
försöka förverkliga RASpolicyn.
Många ur styrelsen avgår efter detta verksamhetsår, anledningarna till det är många och skiftande. Det är inte riktigt bra att så många slutar samtidigt och att en mycket stor del av erfarenhet
och kompetens försvinner ur styrelsen, men förhoppningen är att valberedningen lyckats samla
en ny kompetent och arbetssugen styrelse som tar över och vi önskar den all lycka till i det framtida arbetet med vår Goldenklubb.
Ing-Marie Röstlund

Lars Johnsson

Inger Karlsson

Helena Hellström

Cilla Hamfelt

Lena Flodfält

Marie Ullatti

Tomas Ellström

Gunilla Wedeen
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Kassa
Plusgiro, 856993-1
Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3
Postgiro Norge
Postgiro, Danmark
Postgiro, Finland
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9
NB, GRK:s Forskningsstipensium
NB, PRA-Forskning
Kundfordringar
Handkassor
Summa

2005-12-31

2004-12-31

2 706,00
100 880,95
466 244,77
16 361,40
7 689,66
10 562,22
47 055,00
83 280,51
65 210,91
46 885,50
11 417,60
858 294,52

1 167,00
68 249,18
454 129,08
11 539,39
9 269,10
10 500,60
7 982,55
83 197,28
52 192,75
74 308,00
1 579,00
774 113,93

Varulager - Varor/GRK-artiklar
Varulager - Valpbroschyrer
Varulager - Priser
Varulager - Rosetter
Varulager - Raskompendium
Varulager - Stamtavlebok 2000
Summa

40 137,00
9 281,00
10 392,00
23 311,00
21 000,00
49 950,00
154 071,00

48 315,00
17 714,00
8 905,00
32 129,00
23 580,00
117 270,00
247 913,00

1 012 365,52

1 022 026,93

-5 000,00
-131 857,34
-87 770,25
-83 197,28
-137 820,00
-445 644,87

-5 000,00
-167 921,20
-65 147,75
-83 197,28

-688 400,42
-12 360,28
134 040,05
-566 720,65

-762 759,18
74 358,76
-12 360,28
-700 760,70

-1 012 365,52

-1 022 026,93

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Deposition - Club Show
Leverantörsskulder
PRA-Forskning
GRK:s Forskningsstipendium
Observationskonto
Summa skulder
EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust
Föregående års vinst/Förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

-321 266,23

Rånäs 2005-01-10
Inger Karlsson, kassör
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Resultaträkning 2005-01-01 - 2005-12-31
Kostnadsställe
Intäkter
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida
Avel
Aktiviteter
Varor. GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Info/PR
Exteriördomarkonferens
Sektionsdagar
Goldenspecialen
Jakt/JUM
Mentalitet/Utbildning
Administration/Styrelsen
Summa intäkter
Kostnader
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida
Avel
Aktiviteter
Varor, GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Info/PR
Exteriördomarkonferens
Sektionsdagar
Goldenspecialen
Jakt/JUM
Mentalitet/Utbildning
Administration/Styrelsen
Summa kostnader
Resultat
Värdeförändring - Varulager
GRK-artiklar
Priser
Rosetter/Kritiker/jaktprovsblank.
Raskompendium
Valpbroschyrer
Stamtavlebok 2000
Summa värdeförändring
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
Rånäs 2006-01-10
Inger Karlsson/kassör

2005

2004

994 673,97
27 845,00
93 325,00
33 000,00
30 650,00
59 550,00
59 000,00
3 275,00
10 000,00
98 660,00
81 470,26
75 118,80
0,00
15 000,00
39 700,00
83 228,50
0,00
0,00
60 642,29
1 765 138,82

983 925,00
34 600,00
102 650,00
41 150,00
40 050,00
61 400,00
57 250,00
35 500,00
15 615,00
92 760,00
117 092,00
68 935,00
0,00
0,00
23 425,00
0,00
28 700,00
0,00
0,00
1 703 052,00

117 392,34
104 567,35
232 971,73
118 618,65
118 835,35
147 656,88
25 854,55
27 740,00
19 577,50
153 468,32
99 245,74
56 371,90
1 190,00
38 672,55
184 087,50
102 887,35
36 279,00
15 215,00
207 987,00
1 808 618,71
-43 479,89

144 544,43
116 271,00
210 185,00
126 327,00
119 847,00
146 085,00
39 477,00
48 363,51
16 795,00
195 896,30
77 339,68
71 351,00
0,00
0,00
131 475,25
0,00
53 454,39
0,00
187 122,12
1 684 533,68
18 518,32

-8 178,00
1 487,00
-8 818,00
-2 580,00
-8 433,00
-67 320,00
-93 842,00

-10 292,00
1 270,00
13 876,00
-1 620,00
-7 253,00
-3 240,00
-7 259,00

146,39
3 221,85
3 368,24

76,00
1 024,96
1 100,96

-86,40
-86,40

0,00
0,00

-134 040,05

12 360,28
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Sammanställning kostnader/intäkter 2005-01-01 - 2005-12-31
Kostnadsställe

Intäkter

Medlemsavgifter
Golden Nytt nr 1
Golden Nytt nr 2/Årstidning
Golden Nytt nr 3
Golden Nytt nr 4
Golden Nytt nr 5
Valphänvisning
Web-sida
Avel
Aktiviteter
Varor. GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Info/PR
Exteriördomarkonferens
Sektionsdagar
Goldenspecialen
Jakt/JUM
Mentalitet/Utbildning
Administration/Styrelse
Summa före finansiella
intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Valutakursförluster
Extraordinär kostnadspost
Summa

994 673,97
27 845,00
93 325,00
33 000,00
30 650,00
59 550,00
59 000,00
3 275,00
10 000,00
98 660,00
81 470,26
75 118,80
0,00
15 000,00
39 700,00
83 228,50
0,00
0,00
60 642,29

Kostnader
117 392,34
104 567,35
232 971,73
118 618,65
118 835,35
147 656,88
25 854,55
27 740,00
19 577,50
153 468,32
99 245,74
56 371,90
1 190,00
38 672,55
184 087,50
102 887,35
36 279,00
15 215,00
207 987,00

1 765 138,82 1 808 618,71
146,39
0,00
3 221,85
0,00
0,00
86,40
67 320,00
1 768 507,06 1 876 025,11

Värdeförändring - Varulager 2005-12-31
GRK-artiklar
Priser
Rosetter/Kritiker
Raskompendium
Valpbroschyrer
Stamtavlebok 2000
Summa värdeförändring
RESULTAT EFTER
VARULAGERFÖRÄNDRING
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Resultat
Budgeterat
Utfall 2005 Resultat 2005
877 281,63 870 115,00
-76 722,35
-68 900,00
-139 646,73
-75 560,00
-85 618,65
-59 100,00
-88 185,35
-57 100,00
-88 106,88
-76 040,00
33 145,45
2 000,00
-24 465,00
-2 500,00
-9 577,50
-21 400,00
-54 808,32
-55 240,00
-17 775,48
18 795,00
18 746,90
14 000,00
-1 190,00
-27 000,00
-23 672,55
-42 500,00
-144 387,50 -126 400,00
-19 658,85
9 050,00
-36 279,00
-46 600,00
-15 215,00
-27 250,00
-147 344,71 -229 370,00
-43 479,89
146,39
3 221,85
-86,40

-1 000,00

-40 198,05

0,00

1 000,00

-8 178,00
1 487,00
-8 818,00
-2 580,00
-8 433,00
-67 320,00
-93 842,00

-134 040,05
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Verksamhetsplan 2006
Golden retrieverklubben, som är en ideell förening , har till uppgift att väcka intresse för och
främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda golden retrievers. Goldenklubben har som målsättning att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper såsom apporterings- och arbetslust, vänlighet, följsamhet, lyhördhet och intelligens.

Under 2006 kommer klubbstyrelsen att fokusera på:
- Att (beroende på årsmötets beslut) leda klubbarbetet mot ett fullmäktigesystem.
- Att initiera och hjälpa sektionerna i deras arbete att genomföra nya stadgar.
- Att vårda och utveckla klubbens möjligheter att utbilda och informera medlemmar via
Golden Nytt och klubbens hemsida.
- Att gemensamt följa och vidareutveckla RAS.
- Att verka för en brett förankrad lösning på valphänvisningsproblematiken.
- Att ha en öppen och välkomnande attityd mot alla medlemmar, såväl gamla som nya.
- Att fortsätta och vidareutveckla GRKs samarbete med SSRK och SKK.

Hälsokommittén
PRA

Golden retrieverklubbens hälsokommitté avser att fortsätta arbetet med att hitta genen/generna
för PRA på golden retriever. Det har visat sig att det inte är samma sjukdom hos golden retriever
som hos flera av de andra spaniel- och retrieverraserna (prcd-PRA). Genom samarbete med forskare i England och genom att skicka blod från drabbade hundar och deras släktingar kommer
sökandet efter ”vår” gen att gå vidare.
Det är också viktigt att ta upp frågan angående hur golden retrieverns PRA sjukdom nedärvs.
Eftersom vi har utgått från att sjukdomen är densamma hos golden som hos de andra närbesläktade raserna, har vi också utgått från att det är samma nedärvning. Denna tes faller härmed och vi
måste snarast ta en diskussion med genetiker och rasrepresentanter om vilken typ av nedärvning
vi har för PRA, och eventuellt rätta våra avelsrekommendationer efter detta.

Sensorisk neuropati

När det gäller nervsjukdomen sensorisk neuropati har hälsokommittén, med hjälp av Eva Johnsson, hittat en forskare som engagerat sig i sjukdomen och att försöka hitta en DNA-metod. Arbetet kommer att utföras av en forskargrupp på SLU som förhoppningsvis snarast kommer att
starta arbetet att klarlägga nedärvningen av sjukdomen och utveckla en DNA-metod. Diagnostiseringen och identifieringen av eventuellt fler drabbade hundar kommer också att fortgå.
Under våren skall hälsokommittén göra ett utskick till landets samtliga veterinärer med information om sensorisk neuropati. Detta för att uppmärksamma veterinärerna på sjukdomen och för
att få hjälp att diagnostisera och identifiera sjuka hundar. Veterinärerna uppmanas i brevet att
samråda med Karin Hultin Jäderlund vid SLU när det gäller diagnostisering.
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PNP

Goldenklubben har ansökt om och hos SKK fått en central registrering av njursjukdomen PNP.
Tillsammans med Astrid Hoppe kommer hälsokommittén att arbeta för att diagnostisera och
registrera golden drabbade av PNP. Detta för att kunna kartlägga sjukdomen i vår ras.
Ett brev ska gå ut till landets veterinärer där vi ber om deras samarbete i denna fråga. Detta brev
kommer att samordnas med brevet angående sensorisk neuropati.

Rasdata

SKK:s nya rasdata kommer att ha golden retriever som typras under uppbyggnaden av sin rasstruktur och här kommer hälsokommittén att medverka och följa utvecklingen genom Lena Widebeck.

Avelsindex

Ett annat arbete som hälsokommittén följer med stort intresse och engagemang är arbetet med
avelsindex på höfter och armbågar. Golden retrievern kommer att bli en av de första raserna som
får detta avelsindex klart. Hälsokommittén kommer att fortlöpande följa utvecklingen och SKK:s
intentioner om hur detta nya verktyg ska kunna användas vid avelsplanering.
Detta nya redskap kommer förmodligen att ändra beräkningarna för hd/ad inom valphänvisningen då det blir ett mera exakt mått på varje individs nedärvningsförmåga.

Information

För att följa utvecklingen vad gäller sjukdomar och hälsoproblem ska hälsokommittén delta i
utbildningar och konferenser. All ny information kommer sen medlemmarna till del genom hemsidan och klubbens tidning Golden Nytt.

Uppfödarkonferens

Inför det nya året finns planer på att åter genomföra en uppfödarkonferens. Hälsokommittén vill
därför undersöka intresset av en sådan och rådgöra med uppfödarna om vilka ämnen och frågor
som känns mest aktuella att ta upp vid konferensen.

Avelsblankett

En uppföljning och utvärdering av den nya blanketten: ”En hjälp i avelsarbetet” kommer att
göras i slutet av 2006.

RAS

Hälsokommittén ska under året arbeta vidare med avelsstrategin RAS för golden retriever. I kommitténs strävan efter att hitta relevanta metoder för att arbeta mot de uppsatta målen kommer
kontakt att tas med skaparna av RAS hälsodel. Detta för att gemensamt försöka hitta tankarna
bakom hur man t ex ska kunna sänka andelen epilepsi hos golden under medel för alla raser, utan
att vi har en säkerställd diagnos för detta tillstånd. Kommittén vill också samarbeta med skaparna
av RAS för att utröna tanken bakom hanhundsenkätens utformande, genomförande och funktion. Det finns fler frågetecken när det gäller målen i RAS policyn som man behöver gå igenom
och utreda.
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För övrigt vill hälsokommittén fortsätta att arbeta med sjukdomar och defekter inom rasen.
Hjälpa till att identifiera gamla och nya hälsoproblem, samt stötta och vara ett bollplank
för uppfödare, hanhundsägare och övriga medlemmar.

Göteborg i januari 2006
Ing-Marie Röstlund
Ordförande

Annika Andersson
Sekreterare

Kerstin Persson

Anita Hammastedt
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Jakt
Att bevara och utveckla golden
retrievern som jakthund är en
av klubbens viktigaste uppgifter.
Det är därför viktigt att profilera
Golden retrieverklubben som en
jakthundsklubb.
För att detta ska kunna ske måste
det till ett mycket större engagemang, initiativförmåga samt nytänkande i alla led. Fortsatta kontakter
med rasens hemland bör prioriteras.

För att motsvara de berättigade
krav, som klubbens jakt- och
jakthundsintresserade
medlemmar har, planeras
följande aktiviteter för 2006:
• Under året ska hållas en träff för de jaktansvariga i sektionerna och de inofficiella domarna.
• I sektionerna kommer inofficiella jaktprov och workingtests att genomföras.
• Önskemål från sektionerna om hjälp att få igång träningskurser, workingtests och andra aktiviteter med jaktlig anknytning bör stödjas. Klubbstyrelsens jaktansvarig bör därför även detta år
besöka någon av de intresserade sektionerna.
• 2006 års Goldenspecial kommer att arrangeras av Göteborgs- och Skaraborgssektionerna. Jaktdelen kommer att arrangeras som ett workingtest. Jaktansvarig ska, om önskemål finns, hjälpa
och stötta de arrangerande sektionerna.
• Under 2007 kommer SSRKs retrieverrasklubbar att få möjlighet att arrangera officiella A- och
B-prov. Sektionerna har då möjlighet att anordna så kallade särskilda prov, observera att de är
öppna för alla raser. Rasklubben har också möjlighet att arrangera ett A-prov och ett B-prov (alla
klasser). Här finns då en möjlighet att arrangera provet enbart för den egna rasen. Under 2006 bör
förberedelser därför göras för att klubben under 2007 ska kunna arrangera officiella prov.
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Funktion

Förslag till verksamhetsplan

Funktionsbeskrivningen utvärderas och revideras kontinuerligt. Kommande förändringar i protokoll och anvisningar meddelas via nyhetsbrev och den webbplats som finns tillgänglig för
aktiva funktionärer. Tyvärr nås inte alla av denna information. För att uppdatera tidigare utbildade funktionärer har dessutom årliga vidareutbildningar arrangerats. Allt detta då det är viktigt för resultatens trovärdighet att samtliga funktionärer är ordentligt uppdaterade.
Inför 2006 kommer ytterligare några revideringar av protokoll och anvisningar att genomföras.
Under 2006 måste vi satsa på en ordentlig uppdatering av samtliga aktiva funktionsbeskrivare.
Idag har vi ett stort antal funktionärer som inte deltagit i någon vidareutbildning över huvudtaget. En genomgång av ifyllda protokoll visar också på att beskrivarna behöver uppdateras.

Vidareutbildning av befintliga funktionsbeskrivare

Vidareutbildning och uppdatering bör ske på minst tre platser i landet under 2006. Denna vidareutbildning kan ske i form av endags sammankomster.

Nyutbildning av funktionärer

Enligt RAS så ska vi under 2008 ha 4 000 funktionsbeskrivna hundar. Det målet kan inte nås
utan att fler beskrivningstillfällen skapas. För detta behövs fler funktionärer. Under 2004 sjösattes en ny utbildningsgång för funktionärer till funktionsbeskrivningen.
Många sektioner har påbörjat utbildning av funktionärer enligt denna utbildningsplan. Fler sektioner bör uppmuntras att göra detsamma. Kastare och testledare utbildas lokalt av sektionerna.
Några sektioner har nu kommit så långt att de kan rekrytera deltagare till en beskrivarutbildning. Dessa sektioner ska stödjas i detta och klubbstyrelsen bekostar då kostnaderna för kursledaren.

Fortsatt utvecklingsarbete

Arbetet med utvärdering och utveckling av funktionsbeskrivningen sker sedan några år tillbaka
i samarbete med tollarklubben. Detta samarbete kommer naturligtvis att fortsätta även under
2006.

Resultatredovisning

Resultat från funktionsbeskrivningen redovisas enbart för avkommegrupper. Redovisningen
sker via klubbens webbplats samt genom utskick till uppfödare av de avkommor som beskrivits.

GRKs klubbmöteshandlingar 2006

36

Mentalitet

Förslag till verksamhetsplan

Enligt RAS så ska vi nå målet 4000 MH-beskrivna golden under 2008. För att nå dit behöver
vi ytterligare öka antalet beskrivningstillfällen inom GRK. En del av klubbens sektioner arrangerar regelbundet MH, vilket är glädjande. Men fler sektioner måste stimuleras att arrangera MHbeskrivningar. Även enskilda uppfödare kan arrangera MH, idag utnyttjas detta men i ganska
liten omfattning. Här handlar det oftast om beskrivningar av kullar. Fler uppfödare bör uppmuntras att ordna sådana kullbeskrivningar. För att förenkla arrangerandet av MH krävs ännu
fler funktionärer inom GRK. Det innebär att utbildning av funktionärer bör prioriteras ytterligare.
Enligt RAS så ska vi också 2013 ha sänkt andelen hundar som ligger högt i intensitetsskalan
på MH gällande kvarstående rädslor, hot och aggression samt sänkt andelen hundar som ligger
lågt i intensitetsskalan gällande nyfikenhet. För att rasens MH-resultat ska kunna påverkas i
positiv riktning, måste uppfödarna ta hänsyn till MH-resultaten i avelsarbetet. Hittills har Golden
Nytt, hemsidan och sektionsdagarna utnyttjats för att sprida information om MH. De två senaste
goldenkonferenserna har också haft detta på programmet. Det kan vara dags att upprepa den typ
av uppfödarträffar som hölls under uppstarten av JUM-projektet. Under dessa träffar gavs rika
tillfällen till demonstration och diskussion.

Utbildning av MH-funktionärer

Vi behöver således fler MH-funktionärer inom klubben. I framtiden borde alla sektioner ha tillgång till ”egna” B- och A-figuranter. Enligt vårt samarbetsavtal med SBK så kan vi arrangera Boch A-figurantutbildningar. Kravet är förstås att vi följer SBK’s utbildningsplaner. Dessa utbildningar bör ske lokalt, varför sektionerna måste stimuleras att anordna dem. När det gäller testledare och beskrivare så får vi inte utbilda dem själva utan den utbildningen sker via SBKs distrikt.
Kontakter bör tas med de distrikt där vi har A-figuranter för att diskutera kommande testledarutbildningar.

Informationsträffar

Under 2006 bör uppfödarträffas planeras med temat är MH beskrivning, hur, varför och till vilken
nytta? Dessa träffar bör placeras på lämpliga ställen i landet t.ex. västkusten, stockholmsregionen
och/eller västernorrland. Under dessa träffar bör även MH genomföras på några hundar för att
deltagarna ska få tillfälle att se beskrivningen ”live”.

Resultatredovisning

Om MH-resultaten ska användas i avelsarbetet så måste de vara tillgängliga för uppfödarna. Via
Hunddata kan enskilda hundars resultat avläsas. Resultatdiagram (spindeldiagram) kan beställas vi Anita Hammarstedt. Avkommegruppers MH-resultat ska även i fortsättningen publiceras
på webbplatsen. Så länge som det inte finns någon on-linefunktion för detta så får dessa resultat
produceras manuellt och läggas ut som pdf-filer. Rasens MH-resultat ska följas upp kontinuerligt
för att stämmas av mot målen i RAS.
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Exteriör
Under 2006 kommer det arrangeras 23 Open shows. Dessa utställningar kommer att dömas av
27 olika domare. Även i år finns debutanter som kommer att döma vilket är väldigt positivt och
roligt.
Årets Club show kommer att arrangeras av Norrbottensektionen i Boden den 15 juli och dömas
av Karin Eriksson.
Goldenspecialen kommer 2006 att bli ett samarrangemang mellan Göteborg och Skaraborg.
Utställningsdelen kommer att dömas av Catrina Bäckström, Gert-Olle Lindqvist och Maria Sandlund.
Under hösten planeras en exteriörhelg där man bland annat ska kunna gå exteriörkurs steg 1-3
samt behandla ämnen som trimning och handling.
Exteriörbeskrivningsblanketten kommer att färdigställas och provas under 2006.
Arbetet i enlighet med RAS kommer att fortlöpa under året.

Information
Den externa och interna kommunikationen inom klubben är oerhört väsentlig. Hur denna kommunikation fungerar måste ständigt utvärderas och följas upp. Arbetet med att förbättra kommunikationen kommer att fortsätta under 2006. I vår externa kommunikation är det viktigt att
framhålla rasens specifika användningsområden likväl som dess mångsidighet.
Tidningen Golden Nytt är klubbens officiella kanal ut till medlemmarna.
Hemsidan ska även fortsättningsvis presentera aktuell information på ett förtroendeingivande
och lättillgängligt sätt. Hemsidan är en viktig kanal till såväl medlemmar som presumtiva goldenägare.
Filmen om golden retrievern kommer att färdigställas under 2006.
En av Goldenklubbens kanaler enligt informationspolicyn är uppfödarna. De har ofta mycket
stor och bred kunskap om vår ras och bidrar aktivt till att sprida information till sina valpköpare
och andra. Under året bör arbetet med att förbättra och underlätta kommunikationen mellan
klubbstyrelsen, sektionsstyrelserna och uppfödarna prioriteras. I detta arbete planeras en undersökning av uppfödarnas uppfattning om informationsflödet.
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Golden Nytt

Målet med Golden Nytt kommer även i fortsättningen vara att utgöra en stimulerande, lärorik
och underhållande läsning för ett så brett spektrum som möjligt av Goldenklubbens medlemmar.
Bevakning av utställnings-och provverksamhet såväl i Sverige som utomlands och resultatredovisning är givna inslag. Att stimulera till ökad annonsering är viktigt liksom att lämna utrymme för en konstruktiv debatt.
Redaktionskommittén välkomnar bidrag, både i form av text och bild från medlemmarna.
Teman under året kommer bland annat att vara Juridik och Avel/Uppfödning.
Golden retrieverklubbens styrelse 2005
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Förslag till Budget 2006
Kostnadsställe

Budgeterade Budgeterade Budgeterat
Intäkter
Kostnader Resultat 2006
1 012 500
113 600
898 900
34 000
112 800
-78 800
110 000
174 000
-64 000
41 500
113 300
-71 800
41 500
112 800
-71 300
76 500
145 340
-68 840
52 000
36 500
15 500
1 000
32 000
-31 000
25 000
22 000
3 000
59 560
148 500
-88 940
96 000
78 000
18 000
69 000
57 500
11 500
0
33 600
-33 600
140 500
101 000
39 500
40 000
184 500
-144 500
0
66 000
-66 000
0
268 620
-268 620

Medlemsavgifter
Golden Nytt 1
Golden Nytt 2
Golden Nytt 3
Golden Nytt 4
Golden Nytt 5
Valphänvisning
Webb-sida
Avelskommitté
Aktiviteter
Varor GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Information/PR
Stamtavlebok
Sektionsdagar
Administration
Styrelse - övr funktionärer
Summa
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa finansiella intäkter
Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
Summa

1 799 060

1 800 060

-1 000

1 000
1 000

0
0

0
1 000
1 000

0

0
0

0
0

1 800 060

1 800 060

0

Rånäs 2006-01-10
Inger Karlsson/kassör
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