Motioner till klubbmötet 2006
Motion 1
Vi yrkar ändring av tilläggskrav för valphänvisning gällande krav på uppfödaren punkt 1 till:
Uppfödaren skall vara medlem i GRK sedan fem år tillbaka.
Motivering
I villkor för GRKs valphänvisning står följande att läsa: ”GRKs mål för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen genom att hänvisa valpkullar av hög
kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare.” Att bli erfaren och kunnig uppfödare tar lång tid,
tom mer än fem år. Att ha intresserat sig för rasen, försökt lära så mycket som möjligt och att ha
varit medlem i GRK i minst fem år torde vara ett rimligt krav för att få sina valpar förmedlade
via GRKs valphänvisning.

Motion 2
Vi yrkar ändring av tilläggskrav för valphänvisning gällande meritkrav för föräldradjur med
utställningsmerit till minst två officiella första pris på utställning och med minst ett CK.
Motivering
I villkor för GRKs valphänvisning står följande att läsa: ”GRKs mål för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen genom att hänvisa valpkullar av hög
kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare.”

Motion 3
Vi yrkar ändring av tilläggskrav för valphänvisning gällande krav på föräldradjuren punkt 3 till:
Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat tio procentenheter eller mer över rasens snitt i Sverige
gällande höftledsdysplasi (HD). Detta under förutsättning att minst femtio avkommor har fastställt höftledsstatus.

Motion 4
Vi yrkar ändring av tilläggskrav för valphänvisning gällande krav på föräldradjuren punkt 4 till:
Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat tio procentenheter eller mer över rasens snitt i Sverige
gällande armbågsledsdysplasi (AD). Detta under förutsättning att minst femtio avkommor har
fastställt armbågsstatus.
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Motivering Motion 3 och 4
Med det krav vi har idag med 30 röntgade avkommor är det slumpen som avgör om en hanes
avkommor förmedlas av valphänvisningen eller ej. Första kvartalet kan hans avkommor förmedlas för att nästa kvartal falla utanför kraven, för att kvartal tre åter vara förmedlings bara osv
beroende på att röntgade avkommor tillkommer. Detta beror på att antalet röntgade individer är
satt för lågt för att några slutsatser skall kunna dras.
Med nuvarande gräns för HD är det mindre än 7% sannolikhet att det är korrekt att hunden
lämnar över rasens genomsnitt, vilket avspeglas i ovanstående beskrivna situation som inte är
ovanlig. Anledningen till detta beror sannolikt på att gränsen förefaller slumpmässigt vald. Vill
man visa att det är en 80% sannolikhet att det är en skillnad mellan 20 och 22% (dagens krav
avseende HD) krävs 3 208 undersökta individer.
Dagens nuvarande regler ger alltså ett slumpmässigt urval på efter vilka hanhundar kullar förmedlas. Om antalet röntgade avkomlingar med känt status höjs till 50 och gränsen höjs till 10
%-enheter ökar man möjligheten till att resultatet är sant till c:a 30%.
Dagens krav leder dessutom i förlängningen till att hellre använda en ung helt obeprövade hane
än att använda en hane där det finns ett någorlunda känt avkommestatus och resultat från olika
kombinationer.
Att ändra reglerna borde gagna målet att all avel skall vara långsiktig och hållbar.

Motion 5
Vi yrkar ändring av tilläggskrav för valphänvisning gällande HD/AD regeln att rasens snitt i
Sverige för såväl höftledsdysplasi som armbågsledsdysplasi skall baseras på röntgade hundar
fem år tillbaka.
Motivering
Att basera ett rassnitt på röntgade hundar fem år tillbaka borde utgöra ett bättre genomsnitt av
rasen än att enbart använda sig av resultatet från ett års röntgade hundar, då man eliminerar
inflytandet av enstaka hundar som använts under det tidigare året och detta bör bättre spegla
rasens genomsnitt.
Tina Angrell, Åsa Cederlund, Kerstin Eklund, Henric Fryckstrand, Eva och Filip Johnsson, Helena Jansson, Eva Jönsson, Gun-Britt Klingberg, Annette Strand, Lotta Lindeberg.

GRKs klubbmöteshandlingar 2006

42

Motion 6
Tilläggskrav för valphänvisning

Vi yrkar på att Golden retrieverklubben, med omedelbar verkan, verkställer klubbens åtagande
gällande reviderade regler för valphänvisning, ett uppdrag som grundar sig på RAS-dokumentet,
fastställt av klubbmötet i mars 2004. Utöka tilläggskraven för valphänvisning med följande punkter:
• När en hanhund har haft 60 avkommor ska en utvärdering av avkomman genomföras innan
fler kullar efter denna hund åter kan hänvisas.
• Utvärdering av avelsdjuren ska påbörjas senast efter fyra kullar och ett valphänvisningsstopp
införas efter 60 avkommor om inte denna utvärdering skickats in till 46 avelskommittén.
• Valpar efter en hanhund som nått ”taket” (f n 300 avkommor) förmedlas inte via Golden retrieverklubbens valphänvisning.

Bakgrund

Ingen vill föda upp sjuka hundar och ingen vill köpa sjuka hundar. Alla, både uppfödare och
valpköpare, vill självklart ha friska och sunda golden retrievers. För att få med en valpkull på
Golden retrieverklubbens valplista och hos valphänvisarna måste avelsdjuren och uppfödaren
uppfylla vissa krav. Dessa krav finns att läsa i sin helhet i Golden Nytt samt på Goldenklubbens
hemsida.
Det kan vara så att det är kraven från valphänvisningen på avelshundar och uppfödare som
ligger till grund för att bl a statusen på rasens höfter förbättras väsentligt. Men med dagens krav
är det möjligt att låta en hane para massor med tikar inom loppet av ett år – innan man kan utvärdera avkomman av de första valpkullarna – och få ut avkomman på Goldenklubbens valphänvisning och valplista.
Matadoravel är sällan av godo. Men det finns hanhundar som lämnat många både sunda och
trevliga avkommor i många olika kombinationer. Givetvis måste man kunna använda en känd
och välanvänd hane även om man kommer och parar sin tik som nummer 15 eller 25. Men man
borde få reda på vad hanhunden har lämnat i tidigare kombinationer – både som uppfödare och
valpköpare.
Golden retrieverklubben har redan funderat över detta när RAS (Rasspecifik Avels Strategi) arbetades fram. I RAS finns tydliga anvisningar om hur klubben ska hantera detta. RAS fastställdes
och godkändes av Goldenklubbens medlemmar på klubbmötet i mars 2004 men inget mer har
hänt sedan dess.
Följande text står i RAS avelsstrategi (se sid 4)
”Att en utvärdering av avkomman ska vara gjord när en hanhund haft sju till åtta kullar (ca 60
avkommor).”
”Utvärdering av avelsdjuren ska påbörjas senast efter fyra kullar och ett valphänvisningsstopp
införas efter 60 avkommor om inte denna utvärdering skickats in till avelskommittén.”
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”Tilläggskraven för valphänvisning gällande avelsdjur ska ses som ett styrmedel för att uppnå
målen i avelspolicyn.”
Följande text står i RAS avelsstrategi under avelsstruktur (se sid 7)
”Att en hanhund högst ska bli far till två procent av valparna i sin generation, d.v.s. cirka 300
valpar totalt under sin livstid vid oförändrade registreringssiffror. Valpar efter denna hanhund
kommer då ej vidare att hänvisas via Golden retrieverklubbens valphänvisning.”

Artikel i Hundsport Special

”- Man bör låta en ung hane para cirka fem tikar och därefter göra ett avelsuppehåll på något år
för att följa upp avkomman innan han tillåts para fler tikar. Om en hane används utan att man
har facit från de tidigare kullarna riskerar man att föra defektanlag vidare i onödan.”
Det säger Cecilia Hässler-Pettersson överveterinär vid Albano Djursjukhus i Stockholm med specialintresse för reproduktion, i en artikel av Bitte Lind, i tidningen Hundsport Special nr 3/2005
som utges av Svenska Kennelklubben. I artikeln om hanhundens fertilitet uttalar hon sig så här:
”- Det är ytterst viktigt att välja rätt täckhund eftersom det är hanarna som har så stort inflytande
på rasen. Omdömeslöst användande av en hanhund, även om han är champion, kan göra rasen
stor skada.
”- Eftersom en hanhund oftast får ge upphov till betydligt fler avkommor än en tik så bör man
vara synnerligen noggrann vid val av täckhund och vilka tikar den tillåts para.”

Sammanfattning

Nu är det dags att visa att Golden retrieverklubbens rasspecifika avelsstrategi betyder något och
inte bara är en massa tomma ord fästa på papper som ligger och samlar damm. Många medlemmar har arbetat både länge och hårt för att få fram RAS. Och Goldenklubbens medlemmar har
tagit till sig och godkänt det som står i RAS-dokumentet vid klubbmötet 2004.
Visa att RAS betyder något – att det inte bara är en massa vackra ord – utan att vi verkligen bryr
oss om vår ras och vill den väl. Utöka därför tilläggskraven för valphänvisning nu, genast och på
en gång.
Anette Hellgren, Karin Eriksson, Ingegerd Eriksson, Helene Strömbom.

Motion 7
Angående antalet förmedlade valpkullar per uppfödare och år
Mängden valpkullar per uppfödare tenderar att öka.

Vi föreslår därför att valphänvisningen får förmedla högst tre kullar per uppfödare och år. Alla
vet att de nya hundägarna behöver få hjälp och stöd i synnerhet det första året och det tar både
tid och kraft. Det skall kännas tryggt att ha fått sin valp förmedlad genom Goldenklubbens valphänvisning.
Karin Eriksson, Britt-Marie Langréus, Ingegerd Eriksson.
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Motion 8
Utdelning av certifikat i jaktklass

Undertecknade yrkar på att det nationella utställningscertifikatet för golden retriever endast skall
kunna erövras i jaktklass.
Motivering
Vår strävan är att avelsarbetet bedrivs med krav på både jaktliga och exteriöra meriter. Jaktproven fungerar som ett mätinstrument där vi även ges möjlighet att bedöma de mentala egenskaperna. Detta är av stor vikt för de rasspecifika egenskaper som en retriever ska ha för att vara en
fullgod apportör och väl fungerande sällskapshund. Vårt yrkande är relevant för golden retrieverns framtid och utveckling av de rastypiska egenskaperna. Detta anser vi vara speciellt viktigt
nu då kopplingen mellan exteriör och funktion som tidigare funnits i championatkravet upphört.
Genom att dela ut certifikat i jaktklass ökar möjligheten att bevara golden retrieverns rastypiska
egenskaper samt kopplingen mellan jaktliga och exteriöra meriter.
Laura Lindgren, Margareta Wellander, Gunela Asp, Lennart Säwe, Solveig Eriksson, hans Eriksson, Ulla GörlAppelkvist, May Scherp Samuelsson, Annette Wennberg, Dan Vikström, Margot Vikström, Annika Sahl-Kadar,
Kaj Kadar, Britta Hörfors Niklasson, Iris Sandström, Lisa Falck, Anna Barlind, Marita Sandström, Joakim
Sandström, Monica Boman, Anders Boman, Maggis Wall, Ulla Segerlund, Ann-Charlotte Nilsson, Morgan
Thorell, Pia Andersson, Anneli Svensson, Maria Edström, Christer Bäcklund, Ingela Stake, Christer Flodfält,
Gungerd Karlsson, Erika Knobblock, Peter Holm, Lena Ingmarsdotter, Agneta Fondén, Anne-Cathrine Ullefors,
Terese Zetterman, Tommy Zetterman, Camilla Nöjd, Janne Törnblom, Maud Törnblom, Annette Ytterström,
Ingvar Liljeholm, Lena Sjöholm, Barbro Nilsson, Sten Åkerlund, Lisbeth Larsson, Stina Nylund, Kerstin Hagland, Marie Kristiansson, Ulla Lindqvist, Maria Engström, Hans Eliasson, Mikael Eliasson, Inger Mellquist,
Ami Emilsson, Ulla Mattsson, Kristina Mattsson, Nils Gunnar Karlsson, Carolina Myllävi, Karin H Pettersson, Ulf Nilsson, Eva Eriksson, Jan Eriksson.

Förslag till stadgeändring
Styrelsen fick av klubbmötet 2005 i uppdrag att utreda en ändring av GRK:stadgar med införande
av fullmäktigesystem.
En arbetsgrupp bestående av Annika Sahl-Kadar och Nils Gunnar Karlsson tillsattes med Helena
Hellström som kontakt i styrelsen. Gruppen arbetade med frågan under våren/ sommaren 2005
och presenterade under hösten ett förslag. Förslaget har sedan remitterats till aktivitetssektionerna.
Styrelsen föreslår klubbmötet besluta att anta föreliggande förslag till förändring av GRK:s stadgar med införande den 1 januari 2007.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget biträds med två tredjedels majoritet vid ett ordinarie klubbmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav minst
ett ska vara ordinarie.
Styrelsen för Golden retrieverklubben
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Klubbstyrelsens yttrande över motioner
Yttrande över motion nr 1 angående ändring av tilläggskrav för valphänvisning, medlemskap
Förslag till beslut: Avslag

Styrelsen finner det svårt att ange ett visst antal år som medlem i goldenklubben som garanti för
att en uppfödare är kunnig och erfaren. En rad andra aspekter kan inverka i detta sammanhang.
Exempelvis kan uppfödaren ha varit verksam inom en annan ras under ett flertal år osv. Styrelsen
vill i stället verka för ett förhållningssätt där man fångar upp och når blivande uppfödare hellre
än att stänga ute.

Yttrande över motion nr 2 angående ändring av tilläggskrav för valphänvisning,meritkrav
Förslag till beslut: Avslag

Styrelsen ställer sig tveksam till om ett tillägg av CK i valphänvisningsreglerna skulle kunna ha
avsedd kvalitetseffekt på rasen. Nyttan för den enskilde valpköparen kan också ifrågasättas.

Yttrande över motion 3 angående ändring av tilläggskrav för valphänvisning, HD
Förslag till beslut: Avslag

Enligt rapporter från SKK kommer avelsindex för golden retriever att utarbetas under 2006. Det
känns därför inte motiverat att ändra i våra nuvarande regler avseende höfter och armbågar.

Yttrande över motion 4 angående ändring av tilläggskrav för valphänvisning, AD
Förslag till beslut: Avslag

Enligt rapporter från SKK kommer avelsindex för golden retriever att utarbetas under 2006. Det
känns därför inte motiverat att ändra i våra nuvarande regler avseende höfter och armbågar.

Yttrande över motion 5 angående ändring av tilläggskrav för valphänvisning, HD/AD
Förslag till beslut: Avslag

Enligt rapporter från SKK kommer avelsindex för golden retriever att utarbetas under 2006. Det
känns därför inte motiverat att ändra i våra nuvarande regler avseende höfter och armbågar.

Yttrande över motion 6 angående ändring av tilläggskrav för valphänvisning, RAS
Förslag till beslut: Avslag

Styrelsen och framförallt hälsokommitten har arbetat mycket intensivt med just denna fråga.
Det finns många delar i punkterna som gör att kravet är omöjligt att genomföra så som det står
skrivet. Vi har därför jobbat för att hitta andra lösningar på frågan.
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Fortsättning yttrande motion nr 6
Vi har skapat en enkät för avelshundar att frivilligt fylla i, den har funnits under ett år, men gensvaret har varit mycket dåligt. Vi har därför valt att göra en annan blankett, som nu finns både
i Golden Nytt och på hemsidan. Denna är tänkt som hjälp i avelsarbetet och skall testas 2006. I
förlängningen skulle man kunna koppla den till valphänvisningen.
Det är lätt att tro att man bara kan genomföra ett krav som finns formulerat, men vi har bedömt
det som mycket viktigt att vi inte skapar nya regler utan att det finns en klar konsekvensbedömning av vad som händer om man genomför kravet.

Yttrande över motion nr: 7 angående regler för antal förmedlade kullar per år
Förslag till beslut: Avslag

Styrelsen instämmer med motionärerna i att det är av stor vikt att uppfödare tar väl hand om sina
valpköpare.
Styrelsen finner det svårt att ange ett visst minsta antal kullar som garanti för att en uppfödare
ska kunna ta hand om sina valpköpare. En rad andra aspekter kan inverka i detta sammanhang,
som tid, resurser, intresse osv. Många uppfödare föder även upp en annan ras förutom golden.
Styrelsen vill i stället verka för ett förhållningssätt där man fångar upp uppfödare hellre än att
stänga ute.

Yttrande över motion nr: 8 angående utdelande av certifikat i jaktsklass
Förslag till beslut: Avslag

Golden retrievern används idag som arbetande hund i många sammanhang, i olika tävlingsformer men även som t ex räddnings- och servicehund. I dessa prövas, till en del, både de jaktliga
och mentala egenskaperna. Bedömningen av de mentala egenskaperna görs dock bäst i en mentalbeskrivning MH och de jaktliga i en funktionsbeskrivning, FB.
Vid SKK/CS sammanträde nr 6/2005 behandlades med anledning av gällande revidering av
utställningsbestämmelserna 2007 - 2011, en liknande begäran från SSRK om att certifikaten för
labrador och flatcoated retriever skall utdelas i bruksklass. Där avslog CS begäran bl.a. med hänvisning till att en sådan förändring skulle gå i helt motsatt riktning avseende de effekter som
SSRK ansåg helt nödvändiga när klubben, under nuvarande regelperiod begärde införande av de
s.k. paranteschampionaten.
En koppling mellan de jaktliga och exteriöra egenskaperna finns idag genom det s.k. kopplade
championatet, SUCh
Med hänvisning till ovanstående förslår styrelsen att klubbmötet avslår motionen. Arbetet med
att verka för FB skall få en officiell status och på sikt att en genomförd sådan kommer att vara ett
krav för ett SU(u)Ch, skall dock fortsätta.
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Valberedningens förslag till styrelse 2006
Ordförande
Sigvard Eriksson

Nyval

1 år

Tomas Ellström

Nyval

2 år

Pia Andersson

Nyval

2 år

Owe Rindstrand

Nyval

2 år

Ingela Stake

Fyllnadsval

1 år

Lotta Fornås

Fyllnadsval

1 år

Ledamöter

Ledamot
Inger Karlsson

Innehar mandat 2006

Suppleanter
Tommy Zetterman

Nyval

1 år

Ewa Dahlman

Nyval

1 år

Hans Bredberg

Omval

1 år

Rasmus Palmqvist

Omval

1 år

Malin Danielsson

Omval

1 år

Nils Gunnar Karlsson

Nyval

1 år

Revisorer

Revisorssuppleanter
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Ordförande

Sigvard Eriksson
Är föreslagen av valberedningen som ordförande.
Jag är numera glad pensionär sedan några
månader tillbaka. När frågan från valberedningen i Golden retrieverklubben kom, om jag
kan tänka mig att ställa upp som ordförande i
styrelsen, tog jag mig en riktig funderare. Har
även kontaktats av vänner som undrat om jag
vet vad jag ger mig in på, kanske vet jag det,
kanske inte. Frågan har ställts tidigare men då
har tiden inte funnits, nu finns tiden….
Kanske har jag inte alla kunskaper om Goldenklubben som många andra har, men min filosofi är att kunskaper skaffar man sig. Jag vet att
det finns så mycket kunnigt folk i klubben och
som jag är säker på, delar med sig av sitt kunnande.
Jag är en inbiten föreningsmänniska som tycker
att det är en spännande del av livet och har
varit engagerad i både stora och små föreningar
som ordförande, kassör, sekreterare mm.
I goldenklubbens Västmanlandssektion har jag
tidigare varit kassör i många år. Även inom
arbetslivet har jag varit styrelseaktiv i ekonomiska föreningar och i aktiebolag.

Jag har även en häst som jag tävlar hoppning
med, men just nu har vi en paus i tävlandet, på
grund av skadad häst.
Hund, häst och flyg, ingen dum kombination!
Att få vara med och hjälpa till i en klubb där det
hela tiden händer saker tar jag som en utmaning.

Ledamöter

Owe Rindstrand
Är föreslagen av valberedningen som ordinarie
styrelseledamot.
Jag är 52 år och bor på en liten gård tillsammans
med min sambo Eva och åtta golden retriever,
strax utanför Abbekås vid skånska sydkusten.
Föder sedan 1985 upp golden i liten skala under
prefixet Broadcast.
Jag har suttit i olika hundstyrelser i stort sett
oavbrutet sedan 1984. Var ledamot i Goldenklubben fyra år i början av nittiotalet och var
utställningsansvarig i Skånesektionen i många
år, tills för ett par år sedan. Dessutom har jag i
många år suttit i Sydskånska Kennelklubbens
styrelse och flera kennelfullmäktige.
Att sitta som ledamot i Goldenklubbens styrelse är en utmaning jag ser fram emot!

Hund har jag ”bott” ihop med i över 40 år, i
huvudsak golden, hjälpt till vid både jakt och
utställning, valpningar och veterinärbesök och
mycket mera och trivs med det.
Eftersom jag flyger eget plan så har jag haft
förmånen att flyga både utställare, hundar och
ibland även domare, inom landet och till våra
närmaste grannländer, på utställningar och jaktkurser.
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Pia Andersson
Är föreslagen av valberedningen som ordinarie
styrelseledamot.
Jag lever mitt liv i Linköping med mina tre
hundar. Jag skaffade min första golden 1985, i
samma veva startade GRK/Östergötland upp
sin sektion.
Jag har aktivt jobbat i sektionen under flera år,
jag har varit kassör, jaktansvarig, utbildningsansvarig och ordförande. Under några år satt jag
som utbildningsansvarig i SSRK/Östergötland.
Nu sitter jag med i en grupp under SSRK/Östg.
som heter JAG (jaktaktivitetsgruppen), vårt mål
är att höja kunskapen bland våra medlemmar
på jaktsidan.
Jag hjälper till på olika sammankomster som
GRK arrangerar. Bland annat så har jag dömt på
inoff. utställning som sektionen hade på hösten.
2005 var jag provledare på Lilla Retrievermästerskapet.

Jag är på väg att flytta till Uppsala så att jag
kommer närmre mitt arbete som djurvårdare
och förhoppningsvis får mer tid över.
Jag har haft rasen sedan 1970 och även uppfödning under prefixet Wheelers mellan 1974-1995.
Har alltid arbetat mer eller mindre med mina
hundar. Min äldsta tik har jag startat på jaktprov och workingtest, min yngsta tränas för att
komma till start under 2006.
Sedan 2001 har jag varit aktiv inom Upplandssektionen bl.a. som kassör och utställningsansvarig. Jag är även utbildad funktionsbeskrivare
och A-figurant på mentalbeskrivningar.
Många är de veckoslut som jag varit ute och
”spökat” på MH beskrivningar och tycker alltid
det är lika fantastiskt att se de olika hundarnas
reaktioner.
Vill gärna se till helheten i vår underbara ras och
ser styrelsearbetet som en chans till detta.

Lotta Fornås

Mitt stora intresse inom ”hunderiet” är att hålla
på med utbildning, jag har sedan 1989 haft valp,
lydnads och apporteringskurser inom GRK och
SSRK. Finns det något härligare än när man ser
hur hund och ägare förstår varandra och när
man ser hur tilliten dem emellan växer? Inte för
mig!

Är föreslagen av valberedningen som ordinarie
styrelseledamot.

Jag har gått diverse utbildningar inom GRK,
SSRK och SKK. Bland annat anatomi steg 1 och
2, olika instruktörsutbildningar och provledarutbildning.

Under uppväxten var alltid ett djur, främst då
hund överst på önskelistan, men det slog aldrig
in. Inte förrän jag fyllde 20 år, då kom han min
första alldeles egna goldenvalp.

1994 ansökte jag om mitt Kennelnamn, som är
Kennel Up Swing och har sedan dess haft trekullar. Jag föder alltså upp i väldigt liten skala.

Hade någon sagt till mig då, att jag drygt 25 år
sedan skulle bli tillfrågad att sitta i Goldenklubbens styrelse, hade jag bara slagit det ifrån mig.
Intentionen var att ”bara” vara en vanlig hundägare, gå på lydnadskurser, ställa ut någon
gång men främst få en underbar kompis. Min
första golden var verkligen allt det där men
också språngbrädan till det som följde.

Ingela Stake
Är föreslagen av valberedningen som ordinarie
styrelseledamot.
Jag bor tillsammans med mina två goldentikar i
Järlåsa en bit utanför Uppsala.

Jag är född och uppvuxen i Solna numera bosatt i
härliga Örnsköldsvik, tillsammans med Tommy,
tre golden ,en labrador och en katt. Min son
är numera utflugen. Jag jobbar som säljare på
Canon Center sedan 14 år.
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Jag hade min första kull 1988, och föder sparsamt upp, under namnet Kakis, med ca en kull
per år.

som jaktprovssekreterare, ordförande och
instruktör, och i GRK Jämtland-Härjedalensektionen som ordförande.

Jag har ställt ut på ställen som jag tidigare
knappt ens visste att dom fanns och än mindre
trodde att jag skulle besöka. Jag har varit i
England och gått på ”linje” bland sockerbetor
och foderkål. Jag har mött vackra och duktiga
hundar och fantastiska hussar och mattar.

Under åren har jag hunnit samla på mig ganska
många utbildningar och kurser, bland annat
provledare, exteriörkurser, ringsekreterarutbildning, jaktinstruktör, MH, funktionsbeskrivare och många flera. 2005 dömde jag också
min första Open show.

Utan min första lilla valp hade jag gått miste
om allt det här och då hade mina senaste 25 år
varit så mycket torftigare.

Nu har jag blivit tillfrågad om att sitta i GRKs
klubbstyrelse och det är en utmaning som jag
ser fram emot.

Jag har periodvis varit aktiv i både GRK:s och
SSRK: s Öviks sektion (även i SSRK/Vn). Jag
har gått anatomi kurser, dömt på open shows,
gått på instruktörsutbildningar och provledarutbildning, dömt på en del inofficiella workingtest.

Ewa Dahlman

De två senaste åren har jag haft förmånen att
vara delaktig på Goldenspecialen som funktionär och domare. Jag är även utbildad funktionsbeskrivare. Att få möjlighet att jobba för golden
retriever som helhet och ras känns utmanande.

Tommy Zetterman
Är valberedningens förslag till suppleant.
Jag är 39 år och bor i Aspås utanför Östersund
tillsammans med min fru Terese och dotter
Sandra. Just nu har vi dessutom nio stycken
golden som är mellan fyra månader och 13 år.
Vi köpte vår första golden, Vilsan´s Körvel,
1991. Tillsammans med honom utvecklades
vårt hundintresse och vi började ställa ut och
starta på jaktprov. Eftersom en hund inte räcker
till två intresserade, utökades familjen med en
golden till. Och på den vägen är det…
Idag har vi en liten uppfödning på i genomsnitt
en kull per år. Vår första tik köpte vi 1994 och
första kullen kom 1997.
Jag har under alla hundverksamma år varit
engagerad i både SSRK Jämtland-Härjedalen,

Är valberedningens förslag till suppleant.
Jag är 42 år och bor i Limhamn, utanför Malmö,
tillsammans med min man och våra två goldenpojkar, Chester (3 år) och hans son Lennon
(10 mån.). De kommer från Oxundas kennel. Vi
köpte vår första golden 1991 och fick ha honom
nästan 14 år.
Jag arbetar normalt sett som jurist och har sedan
slutet av 80-talet arbetat som internationell skattekonsult. Arbetet innebär framförallt att gemensamt med andra kollegor arbeta i projektform.
Det kan i viss mån jämföras med styrelsearbete.
Jag har sedan 35 år på fritiden uteslutande ägnat
mig åt ridsport, framförallt hoppning, vilket jag
p.g.a. skador numera tvingats avbryta. Vår första
hund träffade nog mer hästar än hundar i sitt
liv och var en trogen följeslagare vid träning och
tävling.
Har först de senaste åren haft tid att utveckla vårt
hundintresse genom kurser, utställningar, mentalitet m.m. Ännu har jag därför inte samma kunskaper om rasen som övriga ledamöter i styrelsen
- men jag hoppas kunna lära mig så mycket som
möjligt av alla kunniga medlemmar i GRK.
Jag ser verkligen fram emot att arbeta i styrelsen
om jag blir vald.
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