
  

 

 
 

 

 

 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS 
Fullmäktigemöte 

 
 

28 mars 2010  
 
 
 

Scandic Hotel, Upplands Väsby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Arbets- och beslutsordning  

Dagordning  

Verksamhetsberättelse 2009 

 RAS/Avel     

 Mentalitet  

 Hälsa                  

 Avelsstruktur    

 Jakt/Funktion   

 Exteriör    

 Information & PR 

 Utbildning  

 

Ekonomi   

Revisionsberättelse      

 

Utmärkelser  

 

Stipendiater 

 

Verksamhetsplan 2010   

 

Förslag och propositioner 

    

Budget 2010    

 

Valberedningens förslag    

 

Motioner till GRK:s fullmäktige 2010    

 

Motioner till SSRK:s fullmäktige 2010  

 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

2 

3 

4 

7 

7 

9 

10 

15 

20 

21 

23 

 

24 

27 

 

28 

 

29 

 

29 

 

33 

 

35 

 

36 

 

37 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte 2010 
                                       1



Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens fullmäktige den 28 mars 2010  

 

 

Yttranden 

Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. 

De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få antecknat en 

mot beslut avvikande mening. 

 

Reservation 

Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid 

beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan 

fullmäktigemötet förklaras avslutat 

 

Replik 

Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter talarordningen. Den på vilken 

replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får ej överstiga en minut. 

 

Röstlängd 

Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter justering fastställs 

av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst. I enlighet med stadgan är fullmaktsröstning inte 

tillåten. Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som föranmälts, dvs. stadgeenliga ärenden, av styrelsen 

väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig ordning.  

 

Motioner 

Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären, 

fullmäktigedelegater (ordet fritt). 

 

Beslut 

När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för annat än 

ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig rätt uppfattade 

föreslår ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av fullmäktige. Där-efter ställs 

proposition. Den propositionsordning som kommer att användas är den gängse i föreningslivet, varvid de olika 

förslagen ställs mot varandra. När ordföranden, efter fastställd propositionsordning, frågar på de olika 

förslagen tas alltid styrelsens förslag först. 

 

Votering 

Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras. Undantaget där sluten votering begärts. 

Försöksvotering går till så att ordföranden med användande av tidigare fastställda propositionsordningen, så 

ber röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är 

klart, frågar ordföranden om votering vidhålles. Om ingen vidhåller sker beslutet. 

 

Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet såvida inte någon röstberättigad 

delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Majoritet 

Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid personval relativ 

majoritet. 
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DAGORDNING - Golden retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2010-03-28 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

 

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för mötet 

 

§ 4 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera 

 protokollet 

 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat. 

 

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

 

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, 

  redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

 

§ 11 Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående 

 fullmäktigemöte givit till  styrelsen   

 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

 -  verksamhetsplan för kommande år, medlemsavgifter och rambudget för kommande år  

             -  fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,  revisorer,  fullmäktige- 

                        delegater och  övriga funktionärer 

 

§ 14 Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut 

 om Suppleanternas tjänstgöringsordning 

 

§ 15   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 

§ 16 Val av valberedning 

 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16 

 

§ 18 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal sektion eller 

 enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet 

 

§ 19 Övriga frågor 

 

§ 10 Mötets avslutande  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

KLUBBSTYRELSEN 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Owe Rindstrand, ordförande, hälsaansvarig 
Björn Ekedahl, utbildningsansvarig samt kassör från 
24 juni 
Lotta Fornås, jakt-/funktionsansvarig 
Janet Johansson, mentalitetsansvarig 
Anita Ohlson, informationsansvarig 
Lotta Lindeberg, bitr. informations-/PR-ansvarig, 
ordinarie ledamot från 12 maj 
Ingrid Grundström, exteriöransvarig, ordinarie 
ledamot från 24 juni 
Gun-Britt Klingberg, RAS/Avelsansvarig, v. ordf. till 
12 maj 
Göran Langheimer, kassör till 24 juni 
 
Suppleanter 
 
Ingrid Grundström, exteriöransvarig till 23 juni  
Lotta Lindeberg, bitr. informations-/PR-ansvarig till 
11 maj 
 
Adjungerade 
 
Annika Sahl-Kadar, sekreterare 
Inger Karlsson, bokföring från 24 juni 
 
Revisorer och revisorssuppleanter 
 
Hans Bredberg, ordinarie 
Rasmus Palmqvist, ordinarie 
Malin Danielsson, suppleant 
Nils Gunnar Karlsson, suppleant 
 
Arbetsutskott (AU) 
 
Owe Rindstrand 
Gun-Britt Klingberg till 12 maj 
Göran Langheimer till 24 juni 
Anita Ohlson från 12 maj 
Björn Ekedahl från 24 juni 
 
AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER 
 
Avel 

 
Owe Rindstrand, kontaktperson 
Kjell Svensson, sammankallande RAS-uppföljning 
Lena Widebeck, avelsstruktur  

 
 
 

Mentalitet  
 
Janet Johansson 
Yvonne Andreasson 
Britt-Marie Lundgren  
Ingela Stake 
 
Hälsa 
 
Owe Rindstrand 
Ulla Frisk 
Janet Johansson 
Ingela Stake 
Eva Swanberg 
 
Jakt  
 
Lotta Fornås 
Lasse Johnsson 
Lars-Erik Lööf 
 
Funktion 

 
Sofia Bäcklund 
Yvonne Andreasson 
Lena Ohlson 
 
Exteriör  
 
Ingrid Grundström 
Katrina Bäckström 
Eva Carlin  
Anette Strand 
Li-Maria Carlson t.o.m 9 augusti 
Helena Hellström t.o.m 9 augusti 
 
Utbildning 
 
Björn Ekedahl 
Pia Andersson 
 
Information & PR 
 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Lotta Lindeberg 
Hanna Mattisson 
Moa Ågren 
 
Ansvarig utgivare Golden Nytt 
Anita Ohlson 
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Kontaktperson för sektionerna 
 
Anita Ohlson 
 
Aktivitetssektionerna   
 
Klubben har för närvarande 17 stycken 
aktivitetssektioner runt om i landet. 
 
Valphänvisare 
 
Erna Persson 
Lotta Lindeberg från 18maj 
Marianne Bimer Olofsson, sammankallande och 
kontaktperson till styrelsen till 18 maj 
Ing-Marie Bergsten till 18 maj 
Ulla-Britt Smedberg till 24 augusti 
 
Forskningsstipendiets förvaltningsråd 
 
Owe Rindstrand 
Eva Swanberg 
Gun-Britt Klingberg till 12 maj 
 
Styrgrupp samarbete AGRIA 
 
Owe Rindstrand 
Björn Ekedahl  
Monica Dreijer, AGRIA 
 
Medlemsservice 
 
Charlotte Carping till 15 maj 
 
Materialförvaltare priser 
 
Ingegerd Eriksson  
 
Materialförvaltare varor 
 
Li-Maria Carlson tom oktober 2009  
 
Valberedning 
 
Pia Andersson, sammankallande 
Kjell Svensson 
Ethel Björk 
 
 
Medlemsantal 
 
Den 31 december 2009 uppgick antalet 
medlemmar till 4924, varav 453 är 
familjemedlemmar, 138 är utlandsmedlemmar och 
sju stycken hedersmedlemmar. 
 
 

Hedersmedlemmar 
 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Mona Lilliehöök 
Ulla Nilsson 
Gunnar Petersson 
Karin Eriksson 
Gert-Olle Lindqvist 
 
Ekonomi 
 
Bokslut med resultat och balansräkning bifogas. 
 
Styrelsemöten 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit ett 
konstituerande möte, fyra protokollförda 
helgsammanträden, ett endagsmöte, samt sju 
telefonmöten. 
 
 
 
 

Våra samarbetspartners: 
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETSÅRET 2009 

 
Verksamhetsåret 2009 har delvis varit mycket dramatiskt för Klubbstyrelsen. Ett antal avhopp under maj och 
juni, dels från klubbstyrelsen, men även ett par av klubbens funktionärer, medförde att klubbstyrelsen under 
verksamhetsåret i första hand fick se till att själva basen i klubbens verksamhet fungerade. Fokus fick ligga på 
att Golden Nytt, hemsidan, ekonomin och dess redovisning, valphänvisningen och medlemsservicen måste 
fungera. 
  
Vår f.d. kassör Inger Karlsson adjungerades som bokföringskonsult.  
 
En sammankallande för en RAS-uppföljningskommitté anlitades för att hjälpa styrelsen att få fram en remiss 
inför RAS-uppföljningen. En tidsplan för RAS-uppföljningen antogs och remissen gick ut till sektionerna i 
december.  
 
Större planerade arrangemang, såsom regionala uppfödarträffar, fick prioriteras bort och dokument, t.ex. 
klubbstrategin, hänsköts till framtiden. 
 
Klubbstyrelsen har också aktivt arbetat för att alla stora arrangemang, såsom Club Show, Klubbmästerskapet, 
A-provet, Goldenspecialen och Goldenlägret, skulle komma till stånd och fungera. 
 
Under året har Klubbstyrelsen inbjudit till tre möten med sektioner, ett i Malmö, ett i Jönköping och ett i 
Eskilstuna. Alla träffarna handlade om information, kommunikation, samverkan och gemensam strategi för 
framtida klubbarbete.  
 
Under de välbesökta sektionsdagarna gavs det möjlighet för sektionernas ordförande och kassörer att mötas, 
förutom övriga inslag i programmet. Programmet under sektionsdagarna var mycket uppskattat bland 
deltagarna och utvärderingen gav mycket höga betyg. 
 
Ekonomin har varit högt prioriterad för Klubbstyrelsen. Efter en osäker start på året har ekonomin allteftersom 
stärkts betydligt och är vid årets slut mycket god.  
 
Besparingar har gjorts på Golden Nytt utan att därför ge avkall på kvalitén på vår medlemstidning. Den nya 
hemsidan har även den sparat pengar till klubben.  
 
En av klubbstyrelsen tillsatt utredningsgrupp har haft uppdraget att komma in med olika alternativ till dagens 
årssammanställning, men inget alternativ har framkommit.  Klubbstyrelsen har inte kunnat se att, med dagens 
ekonomiska verklighet, ett bättre alternativ finns för ögonblicket. 
 
Varulagret har minskats och beslut om framtida lagerbesparingar har tagits.  
 
Delar av medlemsservicen har lagts ut på ett företag och det har medfört att utgiftskalkylerna för hösten kunnat 
underskridas och under samma period medfört oväntat höga inkomster på medlemssidan. 
  
Allt arbete som under 2007 och 2008 lades ner på att bygga upp ett gott kontaktnät med Agria, Royal Canin, 
SKK, SLU, ögonpanelen, SSRK och retrieverklubbarna m.fl. har medfört att vi har kunnat bedriva en fruktbar 
dialog via mail och telefon utan att relationerna har påverkats negativt. Detta har sparat mycket tid och pengar. 
 
Under året tog klubbstyrelsen beslut om att viktiga funktioner i klubben skulle ha en backup-funktion för att 
säkerställa att viktig verksamhet fungerar om någon slutar, drabbas av sjukdom eller har semester. 
 
Samarbetet med våra partners Royal Canin och Agria har fungerat utmärkt. Det har bland annat medfört att 
klubben kunnat skicka med Goldenfilmen tillsammans med valpbroschyren till alla de som köper valp via 
valphänvisningen. 
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Klubbstyrelsen har påverkat vår del av hundvärlden genom att aktivt deltaga på SSRK:s Fullmäktige och 
funktionärsträff. Vi har i alla sammanhang framhållit den stora kompetens, kunskap och ambition som finns i 
vår klubb. Vi har under året noterat att det i många sammanhang framförts från funktionärer i andra klubbar att 
Goldenklubben uppfattas som en bra klubb att samarbeta med och som en klubb som gör ett framgångsrikt 
arbete inom områdena jakt/funktion, mentalitet, hälsa och exteriör. 
 
Registreringssiffrorna är fortsatt låga och detta har säkerligen påverkat medlemsantalet som sjunkit under 2009. 
En viss vändning har dock kunnat skönjas i slutet av året. 
 
RAS har även detta år varit Klubbstyrelsens ledstjärna och arbetet med att förverkliga strategierna och 
förbereda dokumentets uppföljning inför RAS-konferensen 2010 och fullmäktigemötet 2011 har varit högst 
prioriterat. 
 
Antalet bidragsgivare till PRA-forskningen och forskningsstipendiet för fysisk och mental hälsa är mycket stort. 
Summan av inbetalda bidrag är fortsatt mycket hög. Detta har haft mycket stor betydelse vid framförallt 
blodprovstagandet, som skett i samråd med SLU i PRA-forskningsprojektet. Genom att skilja på PRA-forskningen 
och forskningsstipendiet på våra medlemsavier har forskningsstipendiet förstärkts för första gången på många 
år.   
 
I våra 17 sektioner har det grundläggande medlemsarbetet i klubben genomförts. Klubbstyrelsen har 
regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Många väl genomförda och uppskattade 
arrangemang har anordnats i sektionerna under 2009.  
 
Årets poängkamp vanns av Västmanlands sektion som uppnådde maximala 100 poäng! Grattis! Priserna ”Årets 
rookie” och ”Årets Innovatör” utdelas ej p.g.a uteblivna redovisningar från sektionerna.  
 
Klubbstyrelsens ordförande vill härmed sända ett stort tack till alla som hjälpt till under året, såsom de 
förtroendevalda i klubbstyrelsen och de som varit adjungerade, alla i kommittéer, projektgrupper, sektionernas 
styrelser och kommittéer, uppdragstagare och alla ni som utan att synas utåt verkar för klubbens bästa i det 
tysta. Samtliga dessa personers bidrag till vår verksamhet är en ovärderlig tillgång för Golden retrieverklubben 
nu och i framtiden. 
 

RAS/AVEL 

2009 började mycket aktivt. I Golden Nytt skrevs om uppfödarfrågor i uppfödarspalten. En av klubbstyrelsens 
ledamöter deltog i SKK:s avelskonferens och referat publicerades i Golden Nytt. I början av maj avgick 
avelsansvarig ur styrelsen. Det påverkade möjligheten att bedriva avelsfrågorna enligt den ambition som finns i 
verksamhetsplanen med följd att t.ex. planerade regionala uppfödarmöten ställdes in. Klubbens ordförande tog 
på sig rollen som kontaktperson för avelsfrågor och en sammankallande i en RAS-uppföljningskommitté utsågs. 
Kommittén hade som enda uppdrag att planera uppföljningen av RAS-dokumentet och att få fram en remiss 
som skulle gå ut till medlemmarna innan årets slut. Ett förslag till tidsplan för RAS-uppföljningen har lagts och 
godkänts av klubbstyrelsen. Sammankallande i RAS-uppföljningskommittén deltog i SSRK:s avelskonferens i 
november och var adjungerad till klubbstyrelsens möte i oktober. 
 

MENTALITET 

Under 2009 har GRK:s mentalitetskommitté bestått utav Janet Johansson, Britt-Marie Lundgren, Ingela Stake 
och Yvonne Andreasson. 
 
Under året har en aktuell lista över MH:n, som GRK stått som arrangör för, lagts ut på hemsidan och 
uppdaterats kontinuerligt för att beskrivningarna skall bli mer tillgängliga för medlemmarna.  
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Under 2009 har 315 golden mentalbeskrivits. Av dessa är 297 genomförda och 18 avbrutna. Av dessa 18 
avbrutna är det ägaren som avbrutit på 15 stycken och beskrivaren på tre stycken.  Antalet beskrivna hundar 
2008 var 387, vilket är 72 stycken fler än under 2009. 
 

ÅR ANTAL GENOMFÖRDA AVBRUTNA 

1999 171 164   7 

2000 116 111   5 

2001 134 132   2 

2002 209 202   7 

2003 264 255   9 

2004 357 342 15 

2005 469 451 18 

2006 363 353 10 

2007 379 363 16 

2008 387 371 13 

2009 315 297 18 
Tabellen ovan visar antalet beskrivna hundar under de senaste 10 åren 

 
Nulägesbeskrivning 
 
Fram tills 31/10-09 var 3011 hundar beskrivna. Antalet hundar med kvarstående rädsla har minskat och antalet 
hundar med hög intensitet på nyfikenhet fortsätter att öka. Även om siffrorna är marginella så hoppas vi på att 
trenden håller i sig.  
 

Tabellen nedan visar antalet MH där GRK stått som arrangör. Utöver dessa är det även fyra uppfödare som 
arrangerat MH i GRK:s regi. 2009 arrangerade GRK 19 MH genom sektionerna. Detta är tyvärr en minskning 
från föregående år då antalet var 31.    
 

Sektion 2005 2006 2007 2008 2009 

Uppland 8 6 6   6 4 

Stockholm 3 1 0   0 2 

Västmanland 2 3 2   4 4 

Värmland 7 2 4   7* 1 

Dalarna 3 4 4   4** 4 

Småland/Öland 2 2    

Skåne 1     

Göteborg 1     

Bohuslän/Trestad/Dalsland  2    

Norrbotten 1 1 0   

Medelpad  3 0   3***  

Västerbotten  1 1   2 1 

Östergötland/ Södermanland      3 2 

Närke      2  

Ångermanland     1 

Tabellen visar vilka sektioner som anordnat MH och hur många.  
Bohuslän/Trestad/Dalsland är fr.o.m augusti 2007 fördelade på Göteborgs och Skaraborgs sektioner 
*Värmland/ Norra Dalsland 
** Dalarna/ Södra Gävleborg 
*** Medelpad/ Hälsingland 

 
 
Målsättningen är att minst 30% av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 269 tikar och 168 hanhundar har 
använts i avel under 2009. Av kullar födda fram till 10/9 -09 hade 220 tikar använts i avel och 63 av dessa har 
mentalbeskrivits, vilket är 29 %. 152 hanhundar har använts i avel under samma period och 43 av dessa har 
mentabeskrivits, vilket är 28 %. Målet är därmed inte uppfyllt men siffrorna visar att vi är på rätt väg.  

Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte 2010 
                                       8



 

HUND ANTAL 
AVKOMMOR 

ANTAL 
BESKRIVNA AVKOMMOR 

% 

Inassicas Sea Chanter 361 29 8 

Graceline’s Under Resans Gång 306 20 7 

Reedbank Bonaparte 274 23 8 

Inassicas Clapton 249 23 9 

Goldenlines Grand Choice 244 5 2 

Dainty’s Dream Mate 239 14 6 

Sundazzle’s Embassador 239 20 8 

Tottelina Observer 215 12 6 

Stanroph Sandboy 209 44 21 

Camrose Michael 194 17 9 
Tabellen visar de tio mest använda hanhundarna de senaste fem åren (2004-2008) samt antal 
Beskrivna avkommor fram till 1/10-09  

 

 

 

HÄLSA 

Hälsakommittén har under 2009 haft ett möte i januari och därefter skött all sin kommunikation genom e-post 
och telefon, både den interna inom kommittén, men även med SLU, SKK:s avelskommitté, ögonveterinärer m.fl. 
Ett brev om HD/ED har skickats till SKK:s röntgengrupp och svaret publicerades i Golden Nytt. 
Hälsakommittén har gjort en utvärdering av den hälsoenkät som skickats ut till 300 goldenägare under 2008.  
Resultatet har kunnat läsas i Golden Nytt och på hemsidan. Underlag från hälsoenkäten finns med i RAS-
remissens hälsadel, där vi också bidragit med en mängd övrigt materiel. 
 
Insamling av blodprover till PRA-forskningen har skett. Ett trettiotal blodprover har via SLU skickats till Animal 
Health Trust (AHT) i England. I Golden Nytt har forskarna bidragit med texter om hur våra blodprover används. 
 
Ett sammanställt material avseende de hundar som använts i avel med RD-diagnos har skickats till 
ögonspecialist för utvärdering. Materialet är svårt att dra snabba slutsatser kring och därför har SKK:s 
avelskommitté tillskrivits för att vi från dem ska få en tillfällig avelsrekommendation under utvärderingstiden. 
 
Genom att rabattera ögonspeglingskostnaden för hundar över 7 år uppmuntras att äldre hundar ögonspeglas.  
 
Samarbete har skett med forskningen på SLU avseende SAN.  
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Hemsidan och hälsaspalten i Golden Nytt har tillskrivits material. Representant för hälsakommittén har deltagit i 
SSRK:s avelskonferens och artikel om detta har funnits med i Golden Nytt. 
 
Hälsakommittén har via e-post och telefon fått och svarat på många frågor från uppfödare, hundägare och 
veterinärer.  
 
Vi har även tittat på målen i RAS och kan konstatera att: 

 Av hundar över två år är c:a 60 % röntgade på höfter och armbågar 

 Andelen hundar med grad D eller E på höfter ligger på ungefär på 8% 

 Hundar med diagnosen ED är16.9% 
 

När det gäller målen om HD ligger vi ungefär inom de uppsatta målen, däremot när det gäller ED ser vi en trend 
mot att andelen diagnostiserade med anmärkning ökar. 
 
Beträffande epilepsi ligger vi under genomsnittet för samliga raser enligt Agrias rasstatistik 2007  
Inga PNP-fall har inkommit under året. (PNP har nu bytt namn till renal dysplasi, RD.) 
 
Målet i RAS är satt till att det ska finnas 4000 ögonlysta hundar som är äldre än fem år. Resultatet hittills är 1118 
hundar födda 1999-2004, varav 350 under ”Ögonåret 2007”, 202 under 2008 och 266 under 2009. 

 

År 2009 

PRA Total 
katarakt 

Bakre polär 
katarakt 

Retinopati Näthinneveck RD 
multifokal 

RD 
geografisk 

2 1 22 3 25 8 12 

Källa: SKK:s avelsdata 

 
Hälsakommittén vill härmed skicka ett stort tack till alla som skänker pengar både till PRA-forskningen och även 
till främjandet av fysisk och mental hälsa. 
 
 

AVELSSTRUKTUR 
En uppföljning av avelsstrategin i RAS  
     
På uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck  2010-02-06 
 
 
Klubbens avelsstrategi, RAS, som fastlades av årsmötet 2004, ska främja en sund avel och ett effektivt 
utnyttjande av rasens genpool. I strategin finns två mål att följa upp avseende avelsstruktur. Dessa två är:   
 

 inavelsökningen ska hållas så låg som möjligt 
 

 en hanhund ska maximalt bli far till två procent av valparna i sin generation, vilket när RAS fastställdes 
bedömdes motsvara cirka 300 valpar. Motsvarande antal valpar med dagens registreringssiffror är 
200-250. 

 
Uppföljning av 2009 
 
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser med 2020 registreringar 2009, även om 
trenden med färre registrerade valpar fortsätter. 2009 minskade antalet registrerade valpar med cirka 150 
jämfört med året innan (se tabell 1). 
 
Tabell 1.  Antal golden retriever registrerade i SKK, 2002-2009 
  

2004 2005 2006 2007  2008 2009 
Tikar 1331 1273 1244 1280 1043  987 
Hanar 1507 1509 1334 1345 1125 1033 
 2838 2782 2578 2625 2168 2020 
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Källa: SKK Avelsdata  
 
Ett stort antal hundar i rasen är dock ingen garanti för att det finns en stor genpool. Om rasen är inavlad och de 
flesta hundar är nära släkt med varandra kan den genetiska variationen ändå vara låg. 
 
Genetisk variation, som innebär att det finns många olika anlag för samma egenskap i populationen, är viktig. 
Om några individer skulle visa sig ha en allvarlig genetisk defekt, finns det möjlighet att använda obesläktade 
hundar, som förhoppningsvis saknar den defekta genen.  
 
Inavelsgrad och släktskapsavel 
 

 inavelsökningen i rasen ska hållas så låg som möjligt 

 
Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt individer inom rasen är med varandra. Eftersom inavelsgraden alltid 
måste beräknas i förhållande till en viss utgångspopulation, blir själva nivån beroende på vilken population man 
använder som bas. I en sluten population måste medelinavelsgraden öka över tiden. Därför är det mer 
intressant att studera hur snabbt inavelsgraden ökar. Detta är direkt kopplat till ökningen av andel 
homozygoter, det vill säga individer som bara har en variant av en gen, och minskningen av den genetiska 
variationen.  
 
Inavel, som i hundsammanhang ofta kallas linjeavel, ökar släktskapen mellan hundar och minskar därmed den 
genetiska variationen. I avelsstrategin ingår att följa upp inavelsgradens ökning i rasen.  
 
Risker med släktskapsavel 
 
Att ha en hög inavelsgrad i en ras är riskfyllt. Det betyder att även om rasen består av många individer, så är de 
nära släkt. Om de är nära släkt bär många av hundarna i rasen på samma gener. Då kan det bli ödesdigert om 
en genetisk defekt, som nedärvs recessivt, uppträder. Recessivt nedärvda defekter upptäcks bara om två 
individer, som båda bär anlaget, paras. Därför kan anlaget vandra obemärkt i många generationer. När det 
börjar dyka upp defekta individer, är anlaget troligen väl utbrett i rasen, om många hundar är närbesläktade. 
Risken är stor att det kommer att födas fler och fler individer som utvecklar defekten. 
 
Mäts i procent 
 
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel gener som dubbleras genom föräldrarnas ingående släktskap.  
 
En tumregel som genetiker använder är att man bör undvika att inavelsgraden vid en enskild parning överstiger 
6,25 procent. Det är den inavelsgrad som uppnås om man exempelvis parar kusiner med varandra. 
 
Inavelsgraden vid en enstaka parning har dock mindre betydelse än att hålla inavelsökningen i rasen generellt 
låg. En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i nästa generation producera avkomma med noll i inavelsgrad 
genom att man väljer en obesläktad partner. Men då gäller det att man har individer i rasen, som är relativt 
obesläktade med varandra, att para med. 
 
Sammanfattning inavelsgrad 
 
I arbetet med att ta fram Golden retrieverklubbens avelspolicy (RAS) studerades utvecklingen av inavelsgraden 
i vår ras. Vi kunde se att inavelsökningen avtog under hela 1990-talet. Trenden med låg inavelsökning håller i 
sig och ligger även 2009 på en tillfredsställande låg nivå (se tabell 2). 
 
Tabell 2.  Inavelsökningen i rasen över fem generationer, 1998-2009 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 

Källa: SKK Avelsdata 
 
Andelen enstaka parningar som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad har återigen minskat. Inga av de 
kullar som föddes under 2009 hade en inavelsgrad över 6,25 procent (se tabell 3). Att inavelsökningen minskar 
inom rasen tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para hundar som är nära släkt.  
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Tabell 3.  Inavelsgrad för kullar födda 1998-2009* 
 
Födelseår Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %: 

 <6,25  6,26-12.49 12,5-24,99  >25 
1998 356 21 3 0 
1999 338 16 3 0 
2000 405 13 1 0 
2001 378 14 1 0 
2002 418 10 2 0 
2003 430 6 3 0 
2004 396 10 0 1 
2005 382 7 1 1   
2006 359 9 0 0 
2007 348 9 0 0 
2008 304 7 0 0 
2009 289 0 0 0 
Fotnot: Inavelsgraden är beräknad över 5 generationer 
Källa: SKK Avelsdata 
 
 
Hanhundsanvändning 
 

 en hanhund ska maximalt bli far till två procent av valparna i sin generation, vilket bedöms motsvara 
cirka 300 valpar. 

 
I avelsstrategin ingår att undvika matadoravel, det vill säga att ett fåtal hanar blir far till en stor del av valparna. 
Idag hittar vi bara några få hanhundar, som kommer upp till den rekommenderade maxgränsen på fler än 300 
avkommor (se tabell 4). Detta är beräknat på 3000 registrerade hundar per år och ett generationsintervall på 5 
år. Det var det antal hundar som registrerades i början av 2000-talet, när avelsstrategin utformades. Idag 
registreras cirka 2000 hundar per år. Det betyder att två procent av valparna istället bedöms motsvara cirka 
200 valpar. 
 
En del hanar kan dominera aveln genom att deras söner och döttrar i stor utsträckning används i aveln. Det kan 
man följa upp genom att se vilka hanar som dominerar som farfar/morfar.  
 
Här kan vi se att några hanar har väldigt många barnbarn och alltså har stor påverkan på rasen. Säkert har de 
många positiva egenskaper, det är därför deras avkommor går vidare i aveln. Ändå innebär det stora risker om 
enskilda individer tillåts få alltför stort inflytande på rasens genpool.  
 
Man brukar rekommendera att en hane inte ska ha fler barnbarn än två gånger den mängd valpar en enskild 
hane bör bli far till. För golden retriever har gränsen tidigare legat på maximalt 600 barnbarn, men bör med 
nuvarande registreringssiffror snarare ligga runt 400 barnbarn. De hanar som idag överskridit gränsen 400 
barnbarn ligger i tabell 6 och de som har mellan 200-400 barnbarn ligger i tabell 7. 
 
Samband med recessiva defekter 
 
Risken med att enskilda individer får stort inflytande på aveln är att, även om de bär på många goda anlag, så 
bär de tveklöst även på mindre goda anlag. De kan visa sig vara bärare av recessiva anlag för olika defekter. Ett 
sådant exempel är ögonsjukdomen PRA, som med stor sannolikhet har recessiv arvsgång. Hittills kända fall av 
PRA på rasen i Sverige tyder på att anlaget nedärvs recessivt, även om det inte är vetenskapligt bevisat just på 
golden retriever.  
 
Idag vet vi att flera av de mest använda hanhundarna själva bär anlaget eller har anlagsbärare för PRA i 
härstamningen. Det gäller att klara att hantera detta framöver genom att medvetet minska risken att sprida 
anlaget ytterligare. Det bör ske genom att vara försiktig med användning av hundar i aveln, vars härstamning 
innehåller kända anlagsbärare. Första generationen anlagsbärare, det vill säga hundar fallna efter anlagsbärare, 
utesluts redan idag ur aveln. De bär med 50 procent sannolikhet anlaget för PRA.  
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Andra generationen, det vill säga barnbarn till anlagsbärare, är med 25 procents sannolikhet bärare av anlaget, 
under förutsättning att parningspartnern är fri från anlaget. De omfattas inte av rekommendationen att inte 
avla på avkomma till kända anlagsbärare. Här får sunt förnuft ligga till grund för avgörandet om hunden har 
sådan kvalitet att den ändå ska användas i aveln.  
 
Eftersom PRA ofta debuterar sent i livet bör en självklar åtgärd vara att avvakta med avelsdebut så länge som 
möjligt. Att även ögonlysa många kullsyskon och andra nära släktingar vid så hög ålder som möjligt ökar 
säkerheten. En eventuell parning bör ske med en partner, där inga kända anlagsbärare finns i härstamningen. 
 
Ligger anlagsbäraren i tredje generationen är risken att hunden bär anlaget 12,5 procent.  
 
Sammanfattning hanhundsanvändning 
 
Vi har idag inga stora problem med att enskilda hanhundar används intensivt och får mer än de två procenten 
av avkommorna i sin generation. Däremot finns det hanar som dominerar aveln genom att deras barn i stor 
utsträckning används i aveln. Många av de hanar som används idag är dessutom relativt nära släkt med 
varandra. 
  
I en sådan situation finns stora risker för att oönskade recessiva anlag ska breda ut sig i populationen. Ett 
sådant exempel för golden retriever är just anlaget för PRA.  
  
Jämfört med andra retrieverraser använder vi, relativt sett, färre hanar. Ett sätt att minska riskerna för att 
sprida recessiva anlag är att använda fler hanar i aveln. Exempelvis hellre använda två eller flera kullbröder än 
att para flera tikar med samma hane.  
 
En annan förebyggande åtgärd vore att använda unga hanhundar mer sparsamt. Låt dem para ett mindre antal 
tikar och avvakta sedan avelsresultatet. När avkommorna uppnått ett par års ålder, är röntgade och ögonlysta 
kan hanarna åter användas. Det skulle även möjliggöra att hanhundarnas föräldrar och även kullsyskon kan 
vara ögonlysta vid högre ålder.  
 
Hanhundar som får många kullar får vanligen också många barnbarn. För att förhindra att oönskade anlag får 
stor spridning skulle man kunna kräva mer uppföljning på hanhunden ju fler tikar han tillåts att para. 
 
Figur 1.  Antal golden retriever, tikar och hanar, registrerade i SKK, 2001-2009 
 
Importer kan visas fr.o.m. 2004 
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Tabell 4.  Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till fler än 300 individer. 
 
Namn   Född Antal avkommor 
Shanlimore Falcon  1991 478 
Inassicas Sea Chanter  1999 347 
Gracelines Under Resans Gång 1996 306 
 
 
Tabell 5.  Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till mellan 200-300 individer. 
 
Namn   Född Antal avkommor 
Reedbank Bonaparte  1998 274 
Stanroph Silent Conquest  1992 256 
Strathearn Benjamin  1991 249 
Inassicas Clapton  1997 249 
Okey’s Explosive Symphony  1991 249 
Goldenlines Grand Choice  1999 244 
Daintys Dream Mate  2001 239 
Sundazzle Embassador  1995 239 
Goldteam Leading Like a Lion  1994 224 
Goldsands Tiger  1994 224 
Sandusky Medallion Man  1993 220 
Tottelinas Observer  1999 215 
Stanroph Sandboy  1997 209 
Standfast Louisburgh  1990 208 
 
Tabell 6.  Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som farfar/morfar till fler än 400 individer. 
 
Namn   Född Antal barnbarn 
Okey’s Explosive Symphony   1991 1263 
Shanlimore Falcon  1991 1071 
Cheers Way of the World  1993 1044 
Standfast Louisburgh  1990 749  
Rossmix Rugger   1995 727  
Blakesley Cromwell  1993 665 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Graceline’s Under Resans Gång 1996 595 
Pauclare Pot of Gold  1995 587 
Inassicas Seachanter  1999 584 
Goldenlines Forever My Choice 1993 577 
Colbar Step Ahead  1999 567  
Stenbury Watervoyager  1994 507  
Inassicas Song of Songs  1997 504  
Gills Garfield   1993 485 
Goldsands Tiger   1994 469 
Sundazzle Ambassador  1995 462 
Strathearn Benjamin  1991 420 
 
Hundar över strecket ligger över nivån 600 barnbarn och hundar under strecket ligger över 400 barnbarn.   
Källa: SKK Avelsdata. 
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Tabell 7.  Hanhundar födda 1990 eller senare och som förekommer som farfar/morfar till mellan 250 och 400 
individer. 
 
Namn   Född Antal barnbarn 
Reedbeank Bonaparte  1998 381 
Pearlbarn Pinball Wizard  1999 381 
Gleaming Amberville  1992 347 
Trisoblues Maybe a High Class  1992 345 
Kerrien Raleigh   1995 344 
Perrimay Hector  1990 338 
Stanroph Sandboy  1997 333 
Knegarens Washington  1992 333 
Kerrien Paperback Writer  1994 318 
Lorinford Casimir  1990 317 
Now or Never de la Lande d’Argos 1997 306 
Oliver   1994 301  
Jazzman’s Da Capo  2001 286 
Chribas Cannon Ball Candy  1990 301 
Kakis To Be Continued  1992 274 
Ritzilyn Bowstreet Runner  1991 273 
Knegarens Cheer for Cheers  1993 273 
Höghedens Kapris  1994 273 
Joes James Bond  1996 268 
Begoras Mendelson  1996 267 
Tottelinas Observer  1999 265 
Inassicas Clapton  1997 265 
Sherlock of Glen Sheallag  1994 256 
 
 
 
Fakta om beräkning av inavelsgrad 
 
Inavelsgrad inte är något absolut mått utan ett beräknat värde. Man utgår från ett antaget noll-läge ett antal 
generationer bakåt. Där antas alla anor i stamtavlan vara obesläktade och inte inavlade. Därefter beräknar man 
ökningen av släktskap mellan individerna i rasen för varje generation.  
 
Inavelsgraden inom en ras ökar på sikt, eftersom individerna i rasen blir mer eller mindre släkt med varandra. 
Därför är det inte korrekt att tala om att sänka inavelsgraden i rasen. Däremot kan man minska 
inavelsökningen. En sjunkande kurva över tidsperioden ska tolkas som en avtagande ökning av inavelsgraden 
och inte som en minskande inavelsgrad. 
 
I SKK Avelsdata beräknas inavelsgraden över fem generationer och det erhållna värdet mäter alltså 
inavelsgradens ökning från generation 0 till generation 5.  

 

Fotnot:  Analyserna är gjorda i SKK Avelsdata 

 

JAKT/FUNKTION 

Jaktkommitteén har under året bestått av Lotta Fornås, Lasse Johnsson och Lars-Erik Löf. Kommittén har haft 
ett antal telefonmöten. 
 
Året har präglats av återhållsamhet på arrangemang och aktiviteter förutom de officiella och inofficiella årligen 
återkommande. 
 
Viljan  att sträva mot de uppsatta målen i RAS har dock kvarstått. 
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Under året arrangerade sektionerna fyra särskilda jaktprov i nkl. De sektioner som stod som arrangörer 
motsvarade förväntningarna väl. Duktiga funktionärer, proffsiga provledare och god resultatrapportering till 
SSRK. Bra jobbat! 

Dessutom har ett flertal sektioner arrangerat inofficiella jaktprov och working tests. 
 

TREKLÖVERN 

Tävlingen ”treklövern” går ut på att vinna GRKs Klubbmästerskap i elitklass, vinna elitklassen på 
Goldenspecialens working test, samt vara den bästa golden på GRK:s A-prov. Inget ekipage uppfyllde målet 
detta år. 

 

GOLDENSPECIALEN 2009 I KUNGSBYN 

GS-kommittén 2009 bestod av: 

Nils-Gunnar Karlsson, Inger Karlsson, Ingegerd Eriksson, Eva Carlin, Pia Andersson, Helena Hellström, Jenny 
Pettersson, Li-Maria Carlson och Lotta Fornås  
 

Goldenspecial genomfördes 2009 på en ny plats, Kungsbyn. Marker, lokaliteter, mat och övriga faciliteter 
upplevdes som väldigt positivt. Detta samt serviceinriktad personal på Kungsbyn gör att vi gärna arrangerar fler 
evenemang där. Närmare 200 ekipage startade på Goldenspecialens working test. 
 
En annan nyhet för i år var att det på lördagen var uttagning till Team Sverige. Laget ska representera Sverige i 
ett Nordiskt Mästerskap i Working Test. 

 

Team Sverige består av: 

1. Searover Ivattut, Ulrika Carlsson 
2. SJCh Aim High Flying Bitch, Johan Fogelberg 
3. Avjava’s Double-Star, Ingrid Gummesson 
4. SLCh Yard Peace Auchentoschan Of Basil, Per Ekelund 
5. River Race Brunello, Johan Löfgren (reserv)  

 
ÅRETS GOLDENMÄSTARE 
 

 
Bäveråsens Zeb 
e. NLJCh Kennaird V D Woudstreek u. Doubleuses 
Seasally 
Uppfödare: Tommy Lundin, Bjursås 
Ägare: Petra Soons, Tyskland 

VINNARE DUAL PURPOSE 
 

 
LPI Kolbäckens Just To Be with You 
e. Silveric Roy Orbinson u. LPI LPII LPIII Kolbäckens 
Tullamore Dew 
Uppfödare: Lennart Säwe & Gunela Asp, Kolbäck 
Ägare: Lena Lagebo 
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KLUBBMÄSTERSKAPET 2009 
 
Sektionen hade höga förväntningar på sig vad gäller provupplägg och marker alla infriades med råge och 
återigen kan GRKs medlemmar känna stolthet över den kunskap som våra medlemmar besitter. 
Klubbmästerskapet var återigen välbesökt. Antal startade var 44 i nkl, 19 i ökl och glädjande nog 20 i ekl. 

 

Klubbmästare elitklass: Doubleuse Savage Rose, Åsa Wendel 
Klubbmästare öppen klass: Doubleuse Pollux, Nina Johansson 
Klubbmästare nybörjarklass: Vassruggens Vade Brand, Anne Charlotte Bengtsson 
Domare: 
Sune Nilsson, Lasse Johnsson, Anita Norrblom & Tommy Lundin 
JAKTCHAMPIONS REGISTRERADE UNDER 2009: 
SJCh SLCh SVCh Doubleuse Mc Laren  
SJCh Doubleuse October 
SJCh River Race V I P Viktory 
SJ(j)Ch Bäveråsens Zicoria 
SJ(j)Ch NJCh Pickups Indy 
 
Vi får återigen glädjas åt att antalet startande återigen har ökat. Snart når vi målet på 300 startande hundar per 
år och då även förhoppningsvis målet 70 procent till pris.  
 
 
 
JAKTPROVSSTATISTIK B-PROV 

 

År 
Antal 

hundar Ukl Nkl Ökl Ekl Totalt 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

2003 228 85 148 180 79 492 180 130 88 94 63,4 19,1 

2004 229 81 193 153 41 468 156 136 97 79 66,7 16,9 

2005 261 96 190 167 57 510 158 132 129 91 69 17,8 

2006 265 62 264 176 58 560 210 147 103 100 62,5 17,9 

2007 268 0 302 217 102 621 246 151 108 116 60,4 18,7 

2008 247 0 269 190 80 539 213 109 102 115 60.5 21.3 

2009 257 0 303 144 99 546 185 161 95 105 66.1 19.2 
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KLUBBENS A-PROV 
 
 

 
Vinnare med cert och en ny titel: 
FTW SJ(a)Ch SJCh Searover Flaming Tanni - Labrador retriever 
Uppfödare & ägare: Lena Bratsberg-Karlsson 
Andra plats med ett förstapris och bästa Golden retriever: 
Jacklaine’s Aragorn 
Ägare: Gunilla Wedeen 

 
Domare: 
Roger Westerman, Ulf Göranzon, Anki Andersson & Åke Liedgren 
Funktionärsstaben bestod av Lotta Treiberg, kommisarie, Dennis Eklund, jaktledare samt Lotta Fornås och Cilla 
Hamfeldt, stewards  
 
 
JAKTPROVSSTATISTIK A-PROV 

 

År 
Antal 

hundar Kkl Ekl Totalt Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % Pris % 1:or 

2004 14 11 6 17 2 9 81 3 0 1 2 50 33,3 

2005 13 7 14 21 2 5 71 5 5 3 1 42,9 7,1 

2006 9 3 8 11 0 3 100 7 0 0 1 9,1 9,1 

2007 15 7 13 20 2 5 71 7 2 2 2 30 10 

2008 16 8 13 21 2 6 75 7 2 2 2 28.6 9.5 

2009 12 7 8 15 0 7 100 4 3 1 0 50 0 
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FUNKTIONSBESKRIVNING 

GRK har haft tre representanter på utbildning för SSRK:s nya funktionsbeskrivning uppdelade i steg I och steg II. 
 
Efter att antal beskrivna hundar per år har legat på en relativt stabil nivå på ca 200 hundar per år ser vi under 
2009 en kraftig minskning till 117 hundar. Antal beskrivningstillfällen har endast varit 15 till antalet, där 
merparten (10 st.) är arrangerade av uppfödare, ett mindre antal (4 st.) av GRK:s sektioner och en är 
arrangerad av GRK/HS. De sektioner som har arrangerat funktionsbeskrivningar under 2009 är 
Göteborg/Bohuslän, Värmland, Västmanland och Örnsköldsvik. GRK/HS har under året arrangerat en utbildning 
för FB-funktionärer (kastare, testledare och beskrivare). Totalt har 1993 Golden retriever genomfört 
funktionsbeskrivning sedan 1999. 
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Funktionsbeskrivning 2009

2009

rasmedel 2004-2009

1a - Apportering (Engagemang)
1b - Apportering (Vägen ut)
1c - Apportering (Gripande)

1d - Apportering (Grepp)
1e - Apportering (Bärande)
1f  - Apportering (Vägen in)

2a - Sök (Engagemang)
2b - Sök (Uppletande)

2c - Sök (Gripande)
2d - Sök (Grepp)
2e - Sök (Bärande)

2f  - Sök (Vägen in)

3 - Viltintresse

4a - Vattenarbete (Samarbete)
4b - Vattenarbete (Igång)

4c - Vattenarbete (Simteknik)

5a - Konkurrenssituation (Uppträdande)

5b - Konkurrenssituation (Ljud)

 
Spindeldiagram över FB-resultat 2009 jämfört med rasmedel 2004-2009 

 
ÅR Antal beskrivna hundar 

1999 50 

2000 90 

2001 202 

2002 235 

2003 232 

2004 262 

2005 199 

2006 205 

2007 209 

2008 192 

2009 117 

Summa 1993 
                               Tabell över antalet beskrivna hundar 1999-2009 
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EXTERIÖR 

CLUB SHOW 
 
Club Show 2009 genomfördes av Jämtland/Härjedalssektionen den 6 september i Aspås med Kjell Svensson 
och Kerstin Henriksson som domare. Resultatet presenterades som vanligt på hemsidan och i Golden Nytt. 
Antal anmälda hundar var 95 stycken. 
 

 
BIR 
AuCh Ralun Versace 
Uppf. Robyn Peirce, Australien 
Äg. Henric Fryckstrand, Västerås 

BIM 
SU(u)Ch NUCh Solstrimmans Ztardust Design 
Uppf. & Äg. Leif & Katrina Bäckström, Kalix 

CERT Hane - Inassicas Nights of Thunder 
Uppf. Gun-Britt Klingberg, Höganäs, Äg. Ulla Hägglund, Aluna 
 
CERT Tik - Chienne Charmante Du Bois de la Rayere 
Uppf. Mr Bruno Facq, Frankrike, Äg. Maria Sjöberg, Njurunda 

 

GOLDENSPECIALEN 
 
Goldenspecialens utställning i Kungsbyn utanför Västerås ägde rum den 9 augusti med Ulla Hägglund, 
Birdcherry’s som dömde tikar, Åsa Cederlund, Sunny Delight’s, hanar, Ingrid Bergenblad, Endicott, valpar. 
Ansvarig för årets Goldenspecial var Goldenspecialkommittén. Det välordnade arrangemanget i en naturskön 
miljö var mycket uppskattat av nöjda deltagare. 
 

 
BIS VUXEN - Silversign Style’n Class 
e .Gunhills Over The Moon - KBHV04 NordUch CACh Dewmist Silverinda 
Uppf & äg Ulrika Zetterfeldt, Eskilstuna 
 
BIS 2 - SV06 SV07 LVCh SV08 SV09 NordUCh PLCh Dewmist Silkventure 
e. SU(u)Ch NUCh Cheer’s Way of the World u. NordV03 SV04 VWW08 Styal 
Silksilla 
Uppf Henric Fryckstrand, Västerås 
Ägare Kerstin Eklund, Hägersten 

 
BIS Valp - Heatwave Walk On Top 
e. SV06 SV07 LVCh SV08 SV09 NordUCh PLCh Dewmist Silkventure 
u. SU(u)Ch Dewmist Serendipity 
Uppf & äg Helena & Fanny Hellström, Strängnäs 
 
BIS 2 - Floprym Hard Nut To Crack 
SU(u)Ch Floprym Går Hem - Floprym W Walnu 
Uppf & äg Anette Strand, Hindås 
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OPEN SHOW  
 
De flesta sektioner har genomfört minst en Open Show. Sammanlagt har 28 domare dömt på klubbens 25 Open 
Show samt tre domare på Goldenspecialen. Resultatet har redovisats på hemsidan samt i Golden Nytt.  
  
UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2010 
 
2010 års utställningsprogram för GRK har publicerats i Golden Nytt nr 4 och i klubbens tryckta almanacka 2010 
samt i den online-kalender som finns på hemsidan.  
  
SEKTIONERNA 
 
Under året har exteriörkommittén haft kontakter med de flesta sektioner och många frågor har besvarats. 
 
Exteriörkurser har bedrivits av ett antal sektioner. 
 
Fem elevtjänstgöringar har genomförts på våra Open Show. 
 
Manualer, mallar och blanketter har omarbetats och uppdaterats till sektionshandboken. 
 
Arbetet med att uppdatera Raskompendiet har pågått under året. 
 
RAS 
 
Uppföljning av RAS gällande exteriör har genomförts och ska ligga till grund för den revidering av RAS som ska 
genomföras och vara klar under 2010. 

  

Statistik 
 

Antalet starter på officiella utställningar under 2009 var 3061 st. Av dessa fick 2433 st 1:a pris (79,5 %) och 106 
st tilldelades CK (32,9 %) 

 

INFO & PR 
  
Kommittén för information & PR 
 
Under året har kommittén fått tre nya medarbetare - Annika Andersson, Moa Ågren och Hanna Mattisson. 
Kommittén har haft ett telefonmöte.  
 
Informationspolicy 
 
En reviderad informationspolicy har fastställts under året. Den nya policyn är utsänd till samtliga sektioner i 
klubben, samt publicerad på klubbens hemsida. 
 
Hemsidan 
 
Försöket med att fördela arbetet med att uppdatera hemsidan på flera personer har fungerat bra och samtliga 
inblandade är nöjda med upplägget. För närvarande är fem personer delaktiga i uppdateringarna. 
 
 
Redaktionskommittén 
 
Redaktionskommittén har fungerat bra under verksamhetsåret, varför några möten inte har ansetts 
nödvändiga. Aktuella frågor har diskuterats via telefon och e-post. Inriktningen i arbetet har varit att på bästa 
sätt utifrån förutsättningarna försöka få en bra fördelning mellan de olika intresseinriktningar som finns hos 
klubbens medlemmar. 
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Golden Nytt 
 
Klubbens medlemstidning har utkommit med fyra nummer. Dessutom har en Årssammanställning för 2008 
gjorts, som funnits att köpa som papperstidning till självkostnadspris. Möjlighet att spara den i digitalt format 
eller själv göra en utskrift har också erbjudits kostnadsfritt via klubbens hemsida. 
 
Så här har fördelningen av material i Golden Nytt sett ut under 2009: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riksarkivet 
 
Ett avtal har tecknats med Riksarkivet i Arninge gällande livstids förvaring av klubbens historiska arkiv såsom 
protokoll, årsmöteshandlingar, Golden Nytt, årsböcker och stamtavleböcker. Under senare delen av året har 
arbetet med att samla in material från olika håll pågått, för att sedan samlat kunna levereras till Riksarkivet i 
början av 2010. Arkivet kommer att finns tillgängligt i forskningssyfte och en innehållsförteckning kommer att 
publiceras på Internet för att medlemmarna ska ha möjlighet att få en överblick över vilka handlingar som 
förvaras i arkivet. 
 
Administration av medlemsavgifter 
 
Under 2009 flyttades klubbens medlemsregister till ett webbaserat system, vilket möjliggjort att fler personer 
parallellt kan arbeta med medlemsregistrets olika funktioner. Avisering av medlemsavgifter görs månadsvis av 
Membit AB. 
 
Valphänvisningen 
 
Till klubbens valphänvisning har det under perioden 1/1 – 31/12 2009 inkommit 130 valpkullar samt 42 
omplaceringar. Av dessa kullar har 58 stycken haft förlängd hänvisning. De 130 valpkullar som förmedlades 
under året utgör 48,5 % av totalt 269 registrerade valpkullar. Medelantalet valpar per valpkull på vår ras 6,83.  
 
Samarbetet med Royal Canin har inneburit att vi under hela 2009 har kunnat skicka DVD-filmen ”Golden 
retriever – Möjligheternas ras” till alla de valpkullar som hänvisas via vår valphänvisning. Sektionerna har getts 
möjlighet att skicka med informationsmaterial till de kullar som går via valphänvisningen. 
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UTBILDNING 

Utbildningskommittén har under året bestått av två personer, Pia Andersson och Björn Ekedahl. 

  

Utbildningar 
 
På utbildningssidan har några projekt fått prioriterats ner pga. ökad arbetsbelastning i klubbstyrelsen. Exempel 
på detta är revideringen av uppfödarutbildningen som inte har blivit slutförd. En provledarutbildning var också 
planerad att genomföras under 2009, men har inte blivit genomförd. 
 
Inom GRK finns det en hel del kurser/utbildningar att gå. För att på ett tydligare sätt visa vad det finns för kurser 
har vi sammanställt ett kursutbud, som finns att ta del av på hemsidan under ”utbildning”. Där framgår även om 
kurserna arrangeras centralt eller lokalt. 
 
Funktionärsutbildning FB 
Helgen den 26-28 juni genomfördes en utbildningshelg för funktionärer till funktionsbeskrivningar på Solhaga 
utanför Markaryd. Kursledare var Sofia Bäcklund och Ulla Görl Appelqvist som förtjänstfullt utbildade 5 kastare, 
5 testledare samt 4 beskrivare.  
 
Goldenlägret 
 
Den 9-12 juli genomfördes Goldenlägret med 34 deltagare på Klackbergsgården. De sex instruktörerna, Kaj 
Kadar, Kajsa Magnusson, Inger Karlsson, Lena Essedahl, Inger Johansson och Inger Louis Nordin, gjorde ett 
mycket bra jobb och de lyckades med att hålla stämningen uppe i det dåliga vädret. Det var nämligen i stort sett 
regn under hela lägret!  
 
 
 
 
 

 
                    Goldenlägret 2009  
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     

BALANSRÄKNING 2009-12-31 2008-12-31 

TILLGÅNGAR     

Kassa 3 142,00 -119,00 

Plusgiro, 856993-1 120 164,22 73 678,44 

Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3 55 416,79 44 595,11 

Postgiro Norge 0,00 20 042,30 

Postgiro, Danmark 0,00 19 917,76 

Postgiro, Finland 0,00 19 283,68 

Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 6 164,31 4 318,81 

NB, GRK:s Forskningsstipensium 44 754,11 44 502,59 

NB, PRA-Forskning 57 466,65 57 215,55 

Sparkonto Nordea 210 130,81 15 000,00 

Interimsfordringar 5 257,00 28 942,00 

Förutbetalda kostnader 0,00 7 185,00 

Kundfordringar 51 556,00 45 425,00 

Handkassor 0,00 2 000,00 

Summa 554 051,89 381 987,24 

Varulager - Varor/GRK-artiklar 115 399,00 150 899,00 

Varulager - Valpbroschyrer 37 000,00 49 670,00 

Varulager - Priser 0,00 4 600,00 

Varulager - Rosetter 26 172,00 40 079,00 

Varulager - Raskompendium 1 140,00 0,00 

Varulager - Stamtavlebok 2005 41 470,00 42 510,00 

Summa 221 181,00 287 758,00 

SUMMA TILLGÅNGAR 775 232,89 669 745,24 

   SKULDER OCH EGET KAPITAL     

SKULDER     

Deposition - Club Show -5 000,00 0,00 

Leverantörsskulder -137 717,69 -108 972,50 

PRA-Forskning -64 804,75 -54 951,25 

GRK:s Forskningsstipendium -49 803,70 -40 946,20 

Deposition Retrieverunga -34 468,50 -34468,5 

Förskott från kund -20 000,00   

Observationskonto -0,82 -0,82 

Summa skulder -311 795,46 -239 339,27 

EGET KAPITAL     

Balanserad Vinst/Förlust -501 101,20 -515 675,16 

Föregående års vinst/Förlust 70 695,23 14 573,96 

Årets resultat -33 031,46 70 695,23 

Summa eget kapital -463 437,43 -430 405,97 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -775 232,89 -669 745,24 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN Resultaträkning 2009-01-01 - 2009-12-31 

Kostnadsställe 2009 2008 

Intäkter     

Medlemsavgifter 989 474,28 956 013,61 

Golden Nytt Nr 1 26 000,00 35 050,00 

Årstidning 1 050,00 1 980,00 

Golden Nytt Nr 2 24 700,00 24 770,00 

Golden Nytt Nr 3 26 650,00 25 900,00 

Golden Nytt Nr 4 36 550,00 57 600,00 

Valphänvisning 39 400,00 48 415,00 

Web-sida 14 700,00 19 550,00 

Aktiviteter 120 985,00 147 143,98 

Varor. GRK-artiklar 102 941,00 177 557,00 

Priser/Rosetter 63 342,50 65 314,75 

Open Show domarkonferens 0,00 26 600,00 

Sektionsdagar 45 760,00 49 000,00 

Kommittéer övriga funktionärer 0,00 15 000,00 

Ers enligt samarbetsavtal 47 392,00 45 000,00 

Styrelsen 3 499,40 0,00 

Summa intäkter 1 542 444,18 1 694 894,34 

Kostnader     

Medlemsavgifter 123 594,05 97 717,77 

Golden Nytt Nr 1 107 332,17 113 524,63 

Årstidning 16 280,00 18 264,00 

Golden Nytt Nr 2 97 328,94 132 960,91 

Golden Nytt Nr 3 96 492,00 128 685,18 

Golden Nytt Nr 4 117 769,69 139 277,12 

Valphänvisning 53 870,00 46 856,50 

Web-sida 12 197,00 30 961,25 

Avel/Hälsa/Mentalitet 11 977,00 26 096,00 

Aktiviteter 187 663,73 262 462,83 

Varor, GRK-artiklar 63 080,71 100 226,39 

Priser/Rosetter 51 198,58 79 412,30 

Info/PR 9 730,00 14 491,00 

Uppföljning sektionsstyrelser 4 047,00 0,00 

Open Show domarkonferens 0,00 47 076,45 

Sektionsdagar 211 638,50 185 450,00 

Kommittéer övriga funktionärer 19 666,00 50 148,70 

Administration  15 058,30 40 625,40 

Styrelsen 231 978,90 256 534,00 

Summa kostnader 1 430 902,57 1 770 770,43 

Resultat 111 541,61 -75 876,09 

Värdeförändring - Varulager     

GRK-artiklar -47 500,00 22 829,00 

Priser -4 600,00 1 181,00 

Rosetter/Kritiker/jaktprovsblank. -13 907,00 9 709,00 

Raskompendium 1 140,00 -5 520,00 

Valpbroschyrer -12 670,00 -13 180,00 

Stamtavlebok 2005 -1 040,00 -18 478,00 

Summa värdeförändring -78 577,00 -3 459,00 

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter 633,43 3 163,96 

Valutakursvinster 3 298,42 6 675,90 

Summa finansiella intäkter 3 931,85 9 839,86 

Finansiella kostnader     

Avskrivning kundfordran -3 865,00 -1 200,00 

Summa finansiella kostnader -3 865,00 -1 200,00 

ÅRETS RESULTAT 33 031,46 -70 695,23 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN - Sammanställning 
kostnader/intäkter     

Bokslut 2009         

     Kostnadsställe       Budgeterat  

  Intäkter Kostnader Utfall 2009 Resultat 2009 

Medlemsavgifter 989 474,28 123 594,05 865 880,23 873 450 

Golden Nytt 1 26 000,00 107 332,17 -81 332,17 -83 280 

Golden Nytt 2 24 700,00 97 328,94 -72 628,94 -85 980 

Golden Nytt 3 26 650,00 96 492,00 -69 842,00 -84 330 

Golden Nytt 4 36 550,00 117 769,69 -81 219,69 -86 770 

Årstidning 1 050,00 16 280,00 -15 230,00 -12 600 

Valphänvisning 39 400,00 53 870,00 -14 470,00 3 000 

Webb-sida 14 700,00 12 197,00 2 503,00 8 000 

Avel/hälsa/mentalitet 0,00 11 977,00 -11 977,00 -24 000 

Aktiviteter 120 985,00 187 663,73 -66 678,73 -97 100 

Varor GRK-artiklar 102 941,00 63 080,71 39 860,29 50 500 

Priser/Rosetter 63 342,50 51 198,58 12 143,92 11 500 

Information/PR 0,00 9 730,00 -9 730,00 -31 000 

Sektionsdagar 45 760,00 211 638,50 -165 878,50 -140 500 

Administration 0,00 15 058,30 -15 058,30 -29 500 

Uppföljning med sektionsstyr. 0,00 4 047,00 -4 047,00 -15 000 

Övriga funktionärer 0,00 19 666,00 -19 666,00 -32 000 

Styrelse 3 499,40 231 978,90 -228 479,50 -246 000 

Ers samarbetsavtal 47 392,00 0,00 47 392,00 45 000 

Summa 1 542 444,18 1 430 902,57 111 541,61 23 390 

          

Ränteintäkter 633,43 0,00 633,43 3 000 

Valutakursvinster 3 298,42 0,00 3 298,42 5 000 

Summa finansiella intäkter 3 931,85 0,00 3 931,85 8 000 

          

Avskrivning kundfordring 0,00 3 865,00 -3 865,00 0 

Summa finansiella kostnader 0,00 0,00 -3 865,00 0 

          

Summa 1 546 376,03 1 430 902,57 111 608,46 31 390 

          

Värdeförändring - Varulager 2009-12-31         

GRK-Artiklar     -47 500,00   

Priser     -4 600,00   

Rosetter/Kritiker mm     -13 907,00   

Raskompendium     1 140,00   

Valpbroschyrer     -12 670,00   

Stamtavlebok 2005     -1 040,00   

Stamtavlebok 2000     0,00   

Summa värdeförändring     -78 577,00   

          

RESULTAT EFTER         

VARULAGERFÖRÄNDRING     33 031,46   
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 2009 
 

 
Uppfödartrofén 

 
Henric Fryckstrand, Kennel Dewmist 
 
 

Iron Coin 

 
Henric Fryckstrand, Kennel Dewmist 

Goldentrofé tik 

 
JWW-03 SU(u)Ch Dewmist Serenella, Henric Fryckstrand 
 
 

Stenbury Trophy 

 
SU(u)Ch DKCHu Dewmist Side by Side, Kerstin Eklund 

Goldentrofé hane 

 
C.I.E NORDUCh PLCh LVCh SV-06 SV-07LvW-07 SV-08 
SV-09 Dewmist Silkventure, Kerstin Eklund & Henric 
Fryckstrand 

Årets viltspårgolden 

 
SVCh Attigårdens Golden Icelander, Hans Eriksson 
 
 
 
Mottagare av Breeders Crown meddelas på 
fullmäktigemötet. 
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  STIPENDIATER 

  AGRIA-stipendiet 
 

Johan Fogelberg tilldelas Agria Stipendiet för sin stora 
mångåriga insats för att göra Goldenlägret till ett etablerat 
årligt återkommande och mycket uppskattat arrangemang 
i Golden retrieverklubbens regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsresestipendiet 
 
 
Har tilldelats Fanny Hellström 

 

 

 
 

 

 
 

 

VERKSAMHETSPLAN 2010 
 
ALLMÄNT 

RAS/Uppfödarkonferens 

 
Under 2010 kommer klubbstyrelsen att som första prioritet genomföra en RAS/Uppfödarkonferens där 
femårsuppföljningen av RAS, hälsa och mentalitet är huvudtemat. 
 
Sektionerna 

 
Ännu ett prioriterat område är samverkan mellan klubbstyrelsen, våra sektioner och andra rasklubbars styrelser 
och regioner. Det är väsentligt att det regionala samarbetet får det stöd som behövs för att kunna utvecklas 
framöver. Att genom retrieverungdom få fler aktiva ungdomar i vår klubb ligger också det högt i prioriteringen 
och även det kan ske genom en mer uttalad regional samverkan med andra klubbar. 
 
Ekonomi 

 
Ekonomin i klubben är naturligtvis även den prioriterad. Verksamheten måste anpassas till de inkomster vi har. 
Ekonomin måste sättas i relation till att vår ras registreringssiffror och antalet klubbmedlemmar har sjunkit i 
antal. Vi måste både marknadsföra rasen och klubben samtidigt som vi också måste dra ner utgifterna, då 
inkomsterna har minskat. Detta blir en utmaning för klubbstyrelsen under hela 2010. 
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Information 

 
Den interna informationen ska vara innehållsrik, god och framförd med hjälp av samtliga de informationsmedel 
som står oss till buds. Dialogen mellan klubbstyrelsen, funktionärer och sektionerna ska fortsätta att utvecklas, 
så att alla parter kan känna att de har möjlighet att föra fram sina idéer och synpunkter. Våra medlemsorgan 
Golden Nytt och hemsidan ska innehålla för medlemmarna aktuell och intressant information. 
 
Organisationen 

 
Arbetet med att förändra SSRK:s framtida organisation kommer att vara en huvudfråga för klubbstyrelsen att 
deltaga i. Oavsett om nuvarande organisation finns kvar, om SSRK delas i en spaniel- och en retrieverklubb, eller 
om införandet av ett medlemskap tas av SSRK:s fullmäktige, kommer det vara av största vikt att Goldenklubben 
aktivt finns med i dialogen mellan rasklubbar, SSRK:s avdelningar och SSRK Hs. 
 
Övrigt 

 
Naturligtvis kommer klubbstyrelsen att vara delaktig i att våra fyra stora arrangemang, Goldenspecialen, 
Klubbmästerskapet, Club Show och A-provet genomförs på ett för deltagarna tilltalande sätt och att även 
Goldenlägret som vanligt blir en succé. 

RAS/AVEL 

Under året kommer vi att följa upp och informera våra medlemmar hur rasen ligger i förhållande till de i RAS 
uppsatta målen. Informationen kommer att finnas i Golden Nytt och på vår hemsida. Kontakten med 
sektionerna och uppfödarna kommer att vara aktiv för att samla in synpunkter om RAS. 
 
En uppfödarkonferens med RAS som tema kommer att genomföras i oktober.  
 
Vi kommer att jobba för att kontakten mellan våra uppfödare och klubbstyrelsen är bra. Vi kommer också att 
arbeta för att uppfödarspalten i Golden Nytt blir ett levande forum för uppfödarna. 

MENTALITET 

Under 2010 planeras både M1, M2 och M3-utbildning. 
 
Vi kommer att följa utvecklingen med den nya mental- och funktionsbeskrivningen för retriever, samt även 
bevaka SKK:s prioriterade arbete med mentalitet. 
 
Mentalitetskommittén planerar att skriva artiklar i Golden Nytt på temat mentalitet. 
 
Vi kommer att hålla kontinuerlig kontakt med sektionernas mentalitetsansvariga. 

HÄLSA 

Hälsakommittén kommer under 2010 att: 
      

 Stödja forskningen på PRA genom att samarbeta med SLU. Stödja insamling av blodprover, vid behov 
medverka till ERG-undersökningar 

 Hålla kontakt med Röntgengruppen på SKK och få stöd i arbetet för att rasens HD/ED-statistik kan 
förbättras 

 Följa upp utvecklingen av Avelsindex 

 Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer 

 Fortsätta följa upp alla övriga hälsoproblem enligt RAS. 

 Informera om innehållet i klubbens Breed profile, som vi fått av Agria. 

 Deltaga i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta i Golden 
Nytt. 

 Stödja utvärderingen av det material som finns om Retinal dysplasi och informera om lång- och 
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kortsiktiga rekommendationer avseende avel på denna ögonsjukdom.  

 Deltaga i höstens RAS/Uppfödarkonferens 

 Regelbundet uppdatera och utveckla hälsadelen på hemsidan, samt informera medlemmarna genom 
att i varje nummer av Golden Nytt skriva om vårt arbete 

 Söka intressanta artiklar och annat hälsomaterial för att publicera i ovanstående medier. 
 

JAKT 

Arbetet att profilera golden retriever som apportör och jakthund kommer att fortsätta. Vi kommer att 
informera och framhålla rasens jaktliga funktion genom klubbens olika informationskanaler. Vi kommer också 
att stimulera till fler träningstillfällen och ökade utbildningsinsatser. 
 
Höjdpunkter under året kommer att, förutom Goldenlägret samt Goldenspecialen, vara de två officiella prov 
som kommer att hållas i GRK:s regi. 
 

 A-provet 2009 kommer att hållas månadskiftet september/oktober.  

 B-provet 2009 hålls 18-19 juli. Arrangör vakant. 

 Nordiskt Mästerskap Working test den 24 april 

 Handlerutbildning på samma plats som NM den 25 april 
 
Dessutom kommer ett antal särskilda prov för nybörjarklass att hållas runt om i sektionerna. 
 
Regler/poäng för Treklövern kommer att ses över. Förslag finns på att ta fram en ”Lilla Treklöver”. 
 
Klassindelningen och reglerna för Goldenspecialens working test kommer också att ses över under 2010. 

EXTERIÖR 

Under 2010 kommer det att arrangeras 24 Open Show med Goldenspecialen inräknad. Dessa utställningar 
kommer att dömas av 31 olika domare. 
 
Club Show går av stapeln i Skaraborg den 8 maj 2010 och arrangeras av Skaraborg/Älvsborgs sektion med Filip 
Jonsson som dömer tikar och Tina Angrell hanar, som officiella domare.  
 
Goldenspecialens utställning äger rum den 8 augusti 2010 i Kungsbyn. Kerstin Eklund, kennel Silkventure dömer 
tikar, Lena Widebeck, kennel Combine hanar och Gunela Asp, kennel Kolbäcken valpar. 
 
Vi planerar att i samråd med sektionerna arbeta med vidareutbildning för våra Open Showdomare. Frågan 
kommer att tas upp på exteriörseminariet på sektionsdagarna. 
 

INFO & PR 
 
Golden Nytt 

 
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2010 enligt tidigare beslutad 
utgivningsplan. En årssammanställning, enligt samma koncept som föregående år, kommer också att 
produceras. 
 
Klubbens grafiska profil 

 
Under 2010 kommer vi att se över och vid behov uppdatera GRK:s grafiska profil. 
 
Sektionernas kunskap om media  

 
Informationskommittén kommer att sammanställa informationsmaterial för att öka sektionernas kunskap om 
kontakter med våra media. 
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Aktiv medlemsvärvning 

 
Fortsätta att utarbeta verktyg för att värva och bevara medlemmar genom att bland annat: 

 Rekrytera via verksamhet och samarbeten (det långsiktiga) 

 Direkt medlemsvärvning (punktinsatser) 

 Värva via marknadsföring (annonser etc.) 

 Få registrerade medlemmar att stanna kvar 
 

Marknadsföring av golden retriever 

 
Marknadsföra den egna rasen internt och externt. 
  
Valphänvisning 

 
Kontinuerlig kommunikation med SKK i samband med införandet av SKK:s nya valphänvisning.   

UTBILDNING 

Under kommande verksamhetsår fortsätter arbetet med att få fler att utbilda sig som funktionärer i klubben. 
För att detta skall vara möjligt måste sektionerna budgetera för utbildning av funktionärer.  
Under några år har samarbetet med de andra rasklubbarna utvecklats och det arbetet kommer att fortgå även 
under 2010. 
 
Utbildningar 

 
Ett samarbetsprojekt mellan rasklubbarna under 2010 är en certifieringsutbildning för de som vill genomföra 
det sista steget i den påbörjade instruktörsutbildningen. Utbildningen syftar till att få fler instruktörer och få ett 
ökat samarbete mellan klubbarna när det gäller kursverksamhet. 
 
Under kommande år planerar vi att genomföra en provledarutbildning i samarbete med SSRK västra, där den 
största efterfrågan på utbildningen finns. 
 
Det är viktigt att vi fortsätter att utbilda funktionärer för att på bred front kunna erbjuda funktionsbeskrivningar. 
När den nya funktions- och mentalbeskrivningen blir klar kan vi på ett enkelt sätt komplettera utbildningen för 
våra funktionsutbildade funktionärer. 
 
Utbildningskommittén kommer att stötta och hjälpa de sektioner som vill arrangera egna utbildningar, såsom 
funktionärsutbildningar för funktionsbeskrivning och MH samt exteriörkurser. 
 
Uppfödarutbildningen kommer att revideras under 2010 med bland annat ett genetikavsnitt.  
Den planerade steg 2-utbildningen för uppfödare ska diskuteras på RAS-konferensen i oktober. Det råder 
osäkerhet om syftet med steg 2-utbildningen och den pågående utvärderingen av RAS kommer att ge svar på 
om vi skall gå vidare med denna utbildning eller inte.För att kunna genomföra fler projekt inom 
utbildningsområdet behöver kommittén utökas. 
 
Goldenlägret 

 
Årets goldenläger äger rum den 8-11 juli. Plats och instruktörer är inte klart. 
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Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2011 

 
GRK:s klubbstyrelse föreslår att medlemsavgiften för 2011 höjs till 250:- för fullbetalande medlem. 

Styrelsens förslag till reseersättning för 2010 

 
GRK:s klubbstyrelse föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till styrelse och 
revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 per mil, samt att inga traktamenten ska utgå. 

 
PROPOSITIONER 
 
Proposition gällande antalet fullmäktigedelegater 

 
Klubbstyrelsen föreslår att stadgarna ändras avseende antalet delegater till Goldenfullmäktige enligt nedan: 
 

ANTAL 
MEDLEMMAR 

NUVARANDE ANTAL 
FULLMÄKTIGEDELEGATER 

NYTT FÖRSLAG 

1-199 2 Oförändrat 

200-399 4 3 

400-599 5 4 

>600 6 5 

 
Motivering: 
Klubben har ett stort antal delegater och att minska antalet sparar pengar till klubben. Förändringen kommer 
inte att medföra några försämringar avseende demokratin. 
 
Proposition gällande klubbens vandringspriser 
 
Klubbstyrelsen föreslår att fullmäktige upphäver beslutet om att inte längre fysiskt dela ut klubbens 
vandringspriser Breeder’s Crown, Uppfödartrofén, Goldentrofé hane, Goldentrofé tik, Iron Coin och Stenbury 
Trophy, samt även det tilläggsbeslut som ålägger klubbstyrelsen att förvara priserna. Beslutet ska gälla med 
omedelbar verkan. 
 
Motivering: 
Det har visat sig väldigt svårt att genomföra förslaget både juridiskt och praktiskt. De praktiska problemet 
består i att klubben inte har någon lokal där priserna kan förvaras och att hyra en lokal för ändamålet skulle 
innebära en kostnad för klubben. En medlem har nu erbjudit sig att fungera som Cup Steward och ansvara för 
att priserna delas ut, inkommer till fullmäktige samt blir graverade på det sätt som föreskrivs. 

UPPDRAG FRÅN TIDIGARE FULLMÄKTIGE 

 
På fullmäktigemötet 2008 fanns två motioner som yrkade att del av medlemsavgiften ska tillfalla sektionerna. 
Sektion Stockholm/Gotland yrkade på 20 kr per medlem och år och sektion Skåne/Blekinge yrkade på 10 kr per 
medlem och år. 
 
Klubbstyrelsen yrkade då avslag på bägge motionerna, men föreslog i stället att 10 kr per fullbetalande 
medlem och år skulle tillfalla sektionerna. Fullmäktige beslöt enligt klubbstyrelsens förslag och beslutade också 
att minimibeloppet skulle vara 1500 kr per år. Hur ekonomin påverkats både regionalt och centralt skulle sedan 
utvärderas efter två år innan någon eventuell höjning genomförs.  
 
Klubbstyrelsen kommer även att på sektionsdagarna 2010 göra en utvärdering på frågan om hur sektionerna 
påverkats ekonomiskt av utbetalningarna. 
 
Klubbstyrelsen föreslår att från 2010 till sektionerna utbetala 10:- per medlem, även för familjemedlem. Om 
man räknar med 500 familjemedlemmar kommer det att påverka budgeten med 5000 kr. 
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Klubbstyrelsen vill härmed tacka våra till styrelsen adjungerade, kommittéledamöter,  
samtliga sektionsstyrelser och övriga funktionärer som under året har åtagit sig uppdrag för klubbens räkning. 
Vi önskar den nya klubbstyrelsen lycka till under nästa verksamhetsår. 
 
 
 
 
Owe Rindstrand                             Björn Ekedahl                                Lotta Fornås                         
  
  
 
 
 
 
Ingrid Grundström                         Janet Johansson                            Lotta Lindeberg                     
 
 
 
 
 
Anita Ohlson 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN       

        

Budget 2010       

    
Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat  

  Intäkter Kostnader Resultat 2010 

Medlemsavgifter 1 007 750 129 500 878 250 

Golden Nytt 1 28 000 108 740 -80 740 

Årssammanställning 1 300 14 000 -12 700 

Golden Nytt 2 28 000 108 740 -80 740 

Golden Nytt 3 25 000 108 290 -83 290 

Golden Nytt 4 39 000 120 630 -81 630 

Valphänvisning 40 000 41 000 -1 000 

Webb-sida 0 8 000 -8 000 

Avel/hälsa/mentalitet 0 26 000 -26 000 

Aktiviteter 152 000 243 000 -91 000 

Varor GRK-artiklar 88 000 37 500 50 500 

Priser/Rosetter 58 500 55 000 3 500 

Information/PR 0 21 000 -21 000 

Sektionsdagar-Fullmäktige 45 000 205 500 -160 500 

RAS/Uppfödarkonferens 111 000 135 600 -24 600 

Administration 0 24 000 -24 000 

Kommittéer/övriga funktionärer 0 20 000 -20 000 

Styrelsen 0 244 000 -244 000 

Samarbetsavtal samt buffert 45 000 0 45 000 

Summa 1 668 550 1 650 500 18 050 

        

Ränteintäkter 1 000 0 1 000 

Valutakursvinster   0 0 

Summa finansiella intäkter 1 000 0 1 000 

        

Valutakursförluster   0 0 

Summa finansiella kostnader 0 0 0 

        

Summa 1 669 550 1 650 500 19 050 
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Valberedningens förslag 
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I  Golden Nytt nr 4/2009 publicerades samtliga motioner till Goldenfullmäktige 2010. På grund av ett missförstånd 
publicerades fel version av motionen gällande championatsregler för hanhundar. Innebörden i motionen är densamma, det 
är endast en omformulerad mening i själva yrkandet som skulle vara annorlunda. Detta är den korrekta formuleringen av 
motionen. 

 

 

Motion ang. ändring i sektionshandboken avseende domare på 
GRK:s Open Show 
 
Förslag: 
Den nuvarande texten föreslås ändras till: 
4. DOMARINBJUDAN 
Open Show domare skall i huvudsak vara svenska goldenuppfödare. Eventuellt kan andra goldenägare med 
lång erfarenhet av rasen och stort intresse för den bli tillfrågade att döma, då efter ansökan som följs av 
skriftlig motivering från sektionen. ”Debuterande svenska domare skall ha genomgått Exteriörkurs II, gjort två 
domarelevtjänstgöringar samt gjort två skrivande ringsekreteraruppdrag. Som domare till GRK:s Open Show 
kan även inbjudas officiellt auktoriserade domare av andra raser som visat intresse för att utöka sin 
domarauktorisation med golden retriever”.  
 

Uppfödare av enbart andra raser skall ej bjudas in. I undantagsfall kan utländska uppfödare av golden 
retriever, som tidigare ha dömt rasen i sina hemländer anlitas, då främst från våra grannländer. 
Om utländsk domare skall anlitas skall ansökan följas av en skriftlig motivering från sektionen. 
 
Motivering: 

Majoriteten av andra rasklubbar begagnar sig av möjligheten att låta auktoriserade domare intresserade av att 
utöka sitt ras register med deras ras döma på sina inofficiella rasutställningar. Detta ger en möjlighet för 
rasklubben att både bilda sig en uppfattning om den presumtiva domarens genuina intresse för rasen samt även 
en grund för rasklubbens uttalande om domarens lämplighet att utbilda sig officiellt på rasen. För Golden 
retriever skulle det även ge en större möjlighet för domare att närmare se både hur rasen mognar samt stifta 
bekanskap med de varierande familjetyper som förekommer inom rasen på ett mer grundläggande sätt än 
enbart på officiella utställningar. Som skrivningen är för närvarande i handboken utesluts denna möjlighet. 

Konsekvens analys: Antalet domare som önskar vidare utbilda sig på Golden retriever är tämligen få. 
Möjligheterna för svenska Goldenuppfödare att bli inbjudna och döma på våra open shows skulle inte 
nämnvärt påverkas. 
 

GRK:s sektion Skåne/Blekinge 
 

 
Klubbstyrelsens yttrande 
 
Förslag till beslut: 
Avslag 
 
Motivering: 
Klubbstyrelsen vill värna om svenska uppfödares möjlighet till kompetensutveckling genom att regelbundet få 
tillfälle att döma vår ras. Motionen begränsar antalet tillfällen till detta. Det är också vår förhoppning att våra 
Open Show domare ska vidareutbilda sig till officiella domare.  
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Motion till Golden retrieverklubbens fullmäktige avseende 
championatregler för hanhundar. 
 
Bakgrund/nuläge: 
Den 1/1 2008 började de nya championatreglerna gälla. Den stora förändringen var att kravet på 
utställningsmeriten togs bort för samtliga arbetschampionat. I stället krävs nu godkänd testikelstatus. 
 
Då hundens arbetskapacitet inte har något som helst med dess testiklar att göra är regeln irrelevant. Den är 
dessutom diskriminerande då motsvarande inte krävs för tik. Att åberopa avelsvärde är inte relevant då både 
kastrerad/steriliserad hane och tik får erhålla samtliga championat. 
Kravet innebär att hanhundar som har meriterat sig för t.ex. Viltspår-, Jakt-, Agility-, Lydnads- och 
Brukschampionat men inte har båda testiklarna fullt utvecklade i pungen är exkluderade. Alla andra ur 
avelssynpunkt diskvalificerande fel, t.ex. PRA, autoimmuna sjukdomar, fel färg etc, är tillåtna för championat. 
Effekten blir att en hanhund med allehanda, för hunden, problematiska defekter, t.ex. höftledsfel, PRA etc, kan 
bli både Ch, BIR, BIG och BIS utan problem, så länge den har två testiklar!!  
 
En regeländring skulle förändra mycket för den aktiva hundägaren. Att ha ett eller flera championat som mål är 
stimulerande oavsett om vi har hane eller tik, med eller utan testiklar/livmoder eller andra fel och brister. Vår 
strävan måste vara att stimulera så många som möjligt att arbeta med sina hundar. Regeländringen innebär 
bland annat att alla kan tävla och meritera sig på lika villkor. 
 
Undertecknade yrkar: 
Att Golden retrieverklubbens fullmäktige uppdrar till klubbstyrelsen att motionera till SSRKs fullmäktige om att 
kravet på att godkänd testikelstatus omgående stryks för de championat som inte kräver utställningsmerit. 
 
Genom ett interimsbeslut kan kraven omgående tas bort för att slutgiltigt utgå i de nya championatreglerna 
som träder i kraft 2013. 
 

Anne Karlström 
 
Klubbstyrelsens yttrande 
 
Förslag till beslut: 
Avslag 
 
Motivering: 
Motionen berör ett område som faller utanför det som är Golden retrieverklubbens ansvar. Klubbstyrelsen vill 
därför avråda fullmäktige från att besluta att det ska motioneras till SSRK:s fullmäktige, utan hänvisar istället 
motionärerna att lägga motionen till en av SKK:s länsklubbar där den hör hemma rent organisatoriskt. 
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Motion angående utgivningsplanen för Golden Nytt 
 
Utgivningsplanen som används idag passar inte alls den verksamhet som bedrivs i sektionerna. Golden Nytt är 
ett mycket viktigt sätt för sektionerna att sprida information om de aktiviteter som erbjuds. Sedan 
utgivningsplanen förändrats har antalet deltagare i vår och höstaktiviteter kraftigt minskat. Vi är övertygade 
om att detta är en effekt av att tidningen kommer ut alldeles för tidigt i förhållande till aktiviteterna. En annan 
effekt av utgivningsplanen är att sektionerna måste ha aktivitetsplanen klar för publicering innan den beslutats 
på sektionens årsmöte. Detta tillsammans med att vårens och höstens aktiviteter måste vara klara så långt i 
förväg gör att sektionens arbete försvåras avsevärt. 
 
Golden retrieverklubbens Västmanlandssektion hemställer därför om: 
 
Att utgivningsplanen ändras till de utgivningsdatum som GN hade före 2007 och med möjlighet att annonsera i 
alla nummer . 
Manusstopp   Utgivning 
Nr 1 20 januari  v.10 
Nr 2 10 mars  v.17 
Nr 3 10 maj   v.26 
Nr 4 20 augusti  v.41 
Nr 5 1 november  v.51 
 

På uppdrag av styrelsen för 
Golden retrieverklubben Västmanland 

Nils Gunnar Karlsson 
Ordförande 

 
 
Klubbstyrelsens yttrande 
 
Förslag till beslut: 
Avslag 
 
Motivering: 
 

 Nuvarande utgivningsplan är ungefär densamma inom hela SSRK-organisationen och baseras på fyra 
nummer per år. Inom organisationen pågår ett arbete med att genomföra ett medlemskap. I denna 
utredning ingår samordning av våra olika medlemstidningar och att föregå detta beslut är olämpligt. 
 

 Under rådande omständigheter, både ekonomiska och personella anser klubbstyrelsen att det inte är 
möjligt att utöka utgivningen med fler nummer. Ett genomförande av motionen skulle innebära en 
ökad kostnad på cirka 100 000 kronor. 

 
Alternativa informationskanaler som är både billiga och enkla och kan utgöra ett komplement till 
sektionsspalten: 
 

 E-postlistor 

 Skapa grupper på Facebook och liknande forum 

 Direktutskick via brev. 
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Motion angående införandet av ett konkret uppföljnings-
/utvärderingssystem 

 
 
Införande av ett konkret uppföljnings/utvärderings system av Golden retriever klubbens arbete inom olika 
områden och att uppföljningarna redovisades för medlemmarna. Detta i syfte att klubben ska få kontroll över 
och information om resultaten av de insatser klubben gör.  
  
  

Linda Hoflin 
 
 
Klubbstyrelsens yttrande: 
 
Förslag till beslut: 
Avslag 
 
Motivering: 
Utvärdering av klubbens arbete och verksamhet genomförs idag kontinuerligt efter respektive arrangemang 
och ligger därefter till grund för förbättringar i kommande genomförande. Därigenom sker ständiga 
förbättringar i klubbens verksamhet. Med visst tidsintervall sker dessutom specifik utvärdering av t.ex. RAS 
med efterföljande redovisning. 
 
En samlad utvärdering/resultatredovisning sker årligen i verksamhetsberättelsen, som samtliga medlemmar 
kan ta del av. Klubbstyrelsen anser att uppföljningen av klubbens verksamhet genomförs på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Klubbstyrelsen anser därmed motionen besvarad. 
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