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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens fullmäktige den 25 mars 2012  
 
 
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. Därefter 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, 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 2012-03-25 
 
§ 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 
 
§ 20 Mötets avslutande  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
KLUBBSTYRELSEN 
Ordinarie ledamöter 
Owe Rindstrand, ordförande, hälsaansvarig 
Anita Ohlson, vice ordförande & informationsansvarig 
Annika Andersson, avelsansvarig 
Eva Arnell Ek, jaktansvarig 
Björn Ekedahl, utbildningsansvarig 
Janet Johansson, mentalitets- och funktionsansvarig 
Ingrid Grundström, exteriöransvarig 
 
Suppleanter 
Eva Sjölinder-Hansson, kassör 
Lena Ohlsson bitr. mentalitet/funktion 
 
Adjungerade 
Annika Sahl-Kadar, sekreterare 
Inger Karlsson, bitr. kassör till maj 2011 
 
Revisorer och revisorssuppleanter 
Hans Bredberg, ordinarie 
Rasmus Palmqvist, ordinarie 
Malin Danielsson, suppleant 
Nils Gunnar Karlsson, suppleant 
 
Arbetsutskott (AU) 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Eva Sjölinder-Hansson 
 
AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER 
Avel 
Annika Andersson 
Katrina Bäckström 
Åsa Cederlund 
 
Mentalitet/Funktion  
Janet Johansson 
Lena Ohlsson 
Ane Hellström 
Sofia Bäcklund 
 
Hälsa 
Owe Rindstrand 
Ulla Frisk 
Janet Johansson 
Ingela Stake 
Eva Swanberg 
 
Jakt 
Eva Arnell-Ek 
Lasse Johnsson 
Martin Gerhardt 
Pia Andersson 
Thomas Broberg 
 
Utbildning 
Björn Ekedahl 
May Scherp Samuelsson 
Moa Ågren 

Exteriör  
Ingrid Grundström 
Eva Carlin  
Anette Strand 
Ulla Hägglund 
Bengt Källman 
Tina Angrell 
 
Information & PR 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Hanna Mattisson 
Moa Ågren 
Ingela Påsse van Reis 
 
Ansvarig utgivare Golden Nytt 
Anita Ohlson 
 
Kontaktperson för sektionerna 
Anita Ohlson 
 
Aktivitetssektionerna   
Klubben har för närvarande 17 stycken aktivitetssektioner 
runt om i landet. 
 
Valphänvisare 
Erna Persson 
Ami Emilsson 
 
Forskningsstipendiets förvaltningsråd 
Owe Rindstrand 
Eva Swanberg 
Annika Andersson 
 
Styrgrupp samarbete AGRIA 
Owe Rindstrand 
Magnus Berglin, AGRIA 
Patrik Olsson, AGRIA 
 
Materialförvaltare priser & rosetter 
Ingegerd Eriksson  
 
Valberedning 
Helena Lindqvist, sammankallande 
Ingegerd Eriksson 
Eddie Bergstrand 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2011 uppgick antalet medlemmar till 4 700, 
varav 376 är familjemedlemmar, 127 är utlandsmedlemmar och 
sju hedersmedlemmar. 
 
Hedersmedlemmar 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Mona Lilliehöök 
Ulla Nilsson 
Gunnar Petersson 
Karin Eriksson 
Gert-Olle Lindqvist 

 



5 
 

Ekonomi 
Bokslut med resultat- och balansräkning bifogas. 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit ett konstituerande möte, fyra helgsammanträden, ett 
endagsmöte, samt två telefonmöten. 
 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETSÅRET 2011 

Verksamhetsåret 2011 inleddes med att stamtavlebok 2010 färdigställdes och fanns till försäljning 
redan i samband med sektionsdagarna. Klubbens RAS-dokument färdigställdes i januari och skickades 
ut till sektionernas årsmöten för en sista kontroll. Vid Goldenfullmäktige 2011 presenterades förslaget 
och skickades därefter till SSRK/SKK för bedömning och fastställande. Även 2011 har varit ett mycket 
stabilt år för klubbstyrelsens arbete. Styrelsen med sina kommittéer och adjungerade har därmed 
haft arbetsro för att kunna uppfylla den av Goldenfullmäktige fastställda verksamhetsplanen och 
budgeten enligt dess intentioner. Sektionerna har med sin gedigna verksamhet 2011 bidragit till att 
klubbens arbete för vår ras och för klubbens medlemmar återigen varit fruktsam. 
 
Klubbstyrelsen kan konstatera att alla stora arrangemang, såsom Club Show, Klubbmästerskapet,  
A-provet, Goldenspecialen och Goldenlägret har fungerat mycket väl och att många av klubbens 
medlemmar deltagit och vissa dessutom framgångsrikt, t.ex. vann en golden årets A-prov.  Klubben 
representerades av två team om vardera tre personer vid Nordiskt mästerskap i WT, som i år 
arrangerades av Danmark. 
 
Nu när generna för två av rasens PRA-sjukdomar har hittats fortgår ett intensivt arbete med att hitta 
den tredje PRA-formens gen och att få ett blodtest även för den. 
 
Planeringen för klubbens 40-årsjubileum 2013 har påbörjats. En Englandskommitté har bildats för att 
arrangera en medlemsresa till engelska Goldenklubbens 100-årsjubileum och på plats där även fira 
vår klubbs jubileum. 
 
Under de välbesökta sektionsdagarna gavs det möjlighet för sektionernas ordförande, exteriör-
ansvariga, jaktansvariga och mentalitetsansvariga att mötas på seminarier, förutom övriga inslag i 
programmet. Programmet under sektionsdagarna var mycket uppskattat bland deltagarna och 
utvärderingen gav mycket höga betyg. 
 
Ekonomin har även i år varit prioriterad för klubbstyrelsen. Budget har kunnat hållas och det 
ekonomiska läget för Goldenklubben har under hela verksamhetsåret varit mycket gott. 
  
Klubbens goda kontaktnät med Agria, Royal Canin, SKK, SLU, ögonpanelen, SSRK och retriever-
klubbarna m.fl. har medfört att vi har kunnat bedriva en fortsatt god dialog med samtliga parter. Ett 
exempel på ett sådant samarbete är den uppskattade och uppmärksammande utbildningsdagen för 
officiella exteriördomare, som genomfördes under verksamhetsåret i samarbete med Labrador-
klubben. Samarbetet med våra partners Royal Canin och Agria har dessutom medfört att klubben 
kunnat skicka med Goldenfilmen tillsammans med valpbroschyren till alla de som köper valp via 
valphänvisningen. 
 
Klubbstyrelsen har försökt påverka vår del av hundvärlden genom att aktivt delta på SSRK:s full-
mäktige och funktionärsträff. Vi har i alla sammanhang framhållit den stora kompetens, kunskap och 
ambition som finns i vår klubb. Vi har även under detta år kunnat notera att det ofta framförs från 
funktionärer i andra klubbar att Goldenklubben är en bra klubb att samarbeta med och en klubb som 
har ett framgångsrikt rasklubbsarbete. 
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Registreringssiffrorna ligger ganska oförändrat på drygt 2 000, men medlemsantalet är ändå relativt 
stabilt.  
 
Summan av inbetalda bidrag till PRA-forskningen och Forskningsstipendiet för fysisk och mental hälsa 
är även i år mycket stort. Bidrag har lämnats från forskningsstipendiet till en veterinärföreläsare vid 
en uppfödarträff. 
 
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 2011.  
 
Årets sektion 2011 är Skaraborg/Älvsborg. Då det har visat sig att många sektioner inte kan nå målen 
i Poängkampen, har klubbstyrelsen har beslutat att göra vissa ändringar i reglerna från 2012 för att 
fler ska kunna ha möjlighet att nå upp till målen. 
 
Klubbstyrelsens ordförande vill härmed sända ett stort tack till alla som hjälpt till under året, såsom 
de förtroendevalda i klubbstyrelsen, adjungerade, kommittéledamöter, projektgrupper, sektions-
styrelser och kommittéer, uppdragstagare och alla ni som utan att synas utåt verkat för klubbens 
bästa. Samtliga personliga bidrag till vår verksamhet är en ovärderlig tillgång för Golden retriever-
klubben nu och i framtiden. 
 

RAS/AVEL 

Revidering av RAS-dokumentet 
Under verksamhetsåret har slutrevideringen av Goldenklubbens RAS-dokument genomförts. Vissa 
justeringar av mindre art genomfördes efter diskussion med SKK. Inför 2012 finns nu ett färdigt 
dokument för SKK att godkänna. 
 
Avelsindex 
Golden retriever är en av fem raser som från årsskiftet 2011-2012 får avelsindex för höfter och 
armbågar. Inför detta genomfördes under hösten ett antal uppfödarträffar i sektionerna på olika håll 
i landet, där många uppfödare hade möjlighet att informera sig om index och diskutera hur det kan 
hjälpa till att få golden retrieverns leder ännu bättre än tidigare. 
 
GR_PRA1 
Vid årsskiftet hade 630 golden retrievers utnyttjat den nya möjligheten att testa sina hundar för 
GR_PRA1 vid SLU i Uppsala. Merparten av dessa var svenska, men även danska, norska och 
holländska hundar har låtit utföra det nya gentestet. Under hösten började, på rasklubbens begäran, 
SKK att lägga in resultatet i avelsdata. Den förväntade andelen anlagsbärare på cirka tio procent tycks 
stämma med de resultat som kommit till SKK. I samråd med SKK har också klubben informerat sina 
uppfödare om hur testet kan användas, nämligen genom att en känd anlagsbärare kan användas i 
avel, men då endast tillsammans med en fritestad avelspartner. 
 
Enligt överenskommelse med SKK har den lista med hundar testade för GR_PRA1, som funnits på 
Goldenklubbens hemsida, överlämnats till SKK för registrering. Listan är nu borttagen från vår 
hemsida. 
 
Möte med SKK:s avelskommitté 
Under hösten har avelsansvarig och ordförande i GRK haft ett möte med SKK:s avelskommitté och 
bland annat diskuterat det misstroende mot avläsningssystemet för HD/ED som finns hos många 
uppfödare. Mer information kommer att presenteras av SKK vad gäller hur systemet fungerar. 
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Golden Nytt 
Under året har avelsfrågorna haft en framträdande roll i klubbtidningen Golden Nytt. Avelsspalten 
har tagit upp aktuella avelsfrågor och många artiklar har också publicerats med ämnen som berör 
avel ur olika aspekter, såsom mentalitet, jakt, utställning och hälsofrågor. 
 
Avelsansvarig har under året fått och besvarat ett antal frågor från människor med intresse av att 
köpa golden retriever och också från hanhundsägare och uppfödare kring olika frågor som rör avel 
och uppfödning. 
 

MENTALITET 

Under året har en aktuell lista över MH som GRK stått som arrangör för lagts ut på hemsidan och 
uppdaterats kontinuerligt för att beskrivningarna skall bli mer tillgängliga för medlemmar och 
personer som går uppfödarutbildningen.  

Under 2011 har 297 golden mentalbeskrivits (Källa: Lathunden). Av dessa är 288 genomförda och 9 
avbrutna. Antalet beskrivna hundar 2010 var 217, vilket betyder att antalet ökat under 2011 i 
jämförelse med föregående år. 

ÅR ANTAL GENOMFÖRDA AVBRUTNA 
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 
2010 222 217 5 
2011 297 288 9 

Tabellen ovan visar antalet beskrivna hundar under de senaste 10 åren. 
                                                       Källa: Lathunden 

 
Från 1997 och fram till 2011 har 3 529 golden fått status ”känd mental status” (Källa: SKK Avelsdata).  
Tabellen nedan visar antalet MH där GRK stått som arrangör. Utöver dessa är det även fyra 
uppfödare som arrangerat MH i GRK:s regi. 2011 arrangerade GRK 14 MH genom sektionerna. 
Detta innebär en ökning från föregående år då antalet var 12.    
 

SEKTION 2007 2008 2009 2010 2011 
Uppland 6 6 4   
Stockholm/Gotland   2 2  
Västmanland 2 4 4 3 2 
Värmland/ N Dalsland 4 7 1  3 
Dalarna 4 4 4 5 4 
Skaraborg/ Älvsborg     1 
Medelpad/Hälsingland  3   1 
Västerbotten 1 2 1  1 
Östergötland/ Södermanland  3 2 2 2 
Närke  2    
Ångermanland  1 1   

                        Tabellen visar vilka sektioner som anordnat MH och hur många.  
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Målsättningen är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 262 tikar och 161 han-
hundar har använts i avel under 2011 (Källa: SKK Avelsdata). Av kullar födda fram till 1/10-2011 hade 233 
tikar använts i avel och 52 av dessa har mentalbeskrivits, vilket är 22 %. Under samma period har 149 
hanar använts i avel och 41 av dessa har mentalbeskrivits, vilket är 28 %. Jämfört med året innan, så 
har andelen tikar som beskrivits sjunkit från 28 %, medan andelen hanar ligger kvar på samma nivå.  
 

Hund Antal valpar Antal beskrivna avkommor % 

Inassicas Sea Chanter 361 30 8 
Reedbank Bonaparte 274 23 8 
Goldenlines Grand Choice 244 5 2 
Dainty's Dream Mate 239 19 8 
Lamier's See I Told You So 235 12 5 
Tottelina Observer 215 12 6 
Stanroph Sandboy 209 44 21 
Goldenlines New Feeling 197 5 3 
Camrose Michael 194 17 9 
Rossmix Hard to Get 187 7 4 

Tabellen visar de mest använda hanhundarna de senaste fem åren (2006-2010) samt antal beskrivna avkommor fram till 1/10-11 
 

FUNKTION 

År Antal funktions- 
beskrivna hundar 

2002 235 
2003 232 
2004 262 
2005 199 
2006 205 
2007 209 
2008 192 
2009 117 
2010 118 
2011 149 

                                                         Tabell över antalet beskrivna hundar 2002-2011 
 
Under 2011 funktionsbeskrevs 149 golden, vilket glädjande nog är en rejäl ökning jämfört med 
föregående år. 
 
Sammanlagt 21 funktionsbeskrivningar har genomförts 2011, varav sex stycken har arrangerats av 
sektioner och femton av uppfödare. 
 
Under året har kommittén registrerat samtliga inskickade protokoll i ett datasystem. Målsättningen 
är att kunna redovisa resultaten i spindelform. Ett nytt rasmedelvärde räknas ut för varje år.  
 
Listan på funktionärer till funktionsbeskrivning har löpande uppdaterats.  
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HÄLSA 

Arbetet i kommittén har bedrivits per telefon och mail. Många medlemmar har efterfrågat och fått 
svar på hälsofrågor. Några har dessutom fyllt i och skickat in hälsablanketten, dock ännu inte i så stor 
utsträckning att det kan leda till förslag om åtgärder. Varje kvartal lägger vi in ny statistik på avels-
hundar avseende HD och ED på hemsidan. Den presenteras numera så att det blir lättare att läsa ut 
rasens genomsnitt och gränsvärden. 
 
Samarbetet med PRA-forskningen på SLU och veterinär Berit Wallin-Håkansson har under året 
handlat om att finna genen för den tredje PRA-formen. Blodprov har tagits och ögonspeglingar 
genomförts vid två tillfällen, som klubben sammankallat hundar till. Central registrering av GR_PRA 1 
infördes i slutet av augusti som resultat av framställan från klubbstyrelsen efter Goldenfullmäktige. 
 
Hälsakommittén har deltagit på informationsmöte om avelsindex, som kommer att införas på vår ras 
från och med 2012. Vi har därefter arbetat med att informera om hur detta är tänkt att användas i 
praktiken av uppfödarna. I december anordnades ett möte på SKK, där HD-avläsningen diskuterades. 
Här fick klubben möjlighet att till SKK:s avelskommitté framföra kritik från våra uppfödare angående 
höftledsavläsningen och möjlighet att diskutera hur trovärdigheten för avläsningen ska kunna öka 
bland uppfödarna, vilket upplevs som extra viktigt nu inför införandet av avelsindex. 
 
Genom att rabattera ögonspeglingskostnaden för hundar över sju år uppmuntras att äldre hundar 
ögonspeglas.  
 
I hälsaspalten i Golden Nytt har medlemmarna uppdaterats om vad som skett under året i hälso-
avseende och veterinära artiklar har skickats till tidningsredaktionen för publicering. Hemsidan har 
uppdaterats allt eftersom. Här fanns under året en frivillig lista för de som DNA testat för GR_PRA1 
och en för de som testat för prcdPRA. 
 
Vi kan konstatera att: 

• Andelen röntgade på armbågar är 51 % och höfter 52 % (målet i RAS 60 %) 
• Andelen hundar med grad D och E ligger på 10 % (målet i RAS 8 %) 
• Andelen hundar med ED är 16,8 % (målet i RAS 10 %) 

 
Beträffande epilepsi ligger vi under genomsnittet för samliga raser enligt Agrias rasstatistik 
2007. 
 
Inga fall av renal dysplasi (f.d. PNP) har inkommit under året.   
 
Målet i RAS (2003) är satt till att det ska finnas 4 000 ögonlysta hundar som är äldre än fem 
år. Under de senaste fem åren har 1 014 hundar över fem år ögonspeglats, varav 316 under 
2011. 
 

År 2011 
PRA Total 

katarakt 
Bakre 
polär 

katarakt 

Retinopati Näthinneveck RD 
multifokal 

RD 
geografisk 

0 4 12 1 19 10 4 
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AVELSSTRUKTUR 
En uppföljning av avelsstrategin i RAS  
     
på uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck 2012-02-12 
 
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 året 2011 
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser med registreringar 2011, även om 
trenden med färre registrerade valpar fortsätter. 2010 föddes drygt 2000 valpar, det vill säga ungefär 
lika många som de två senaste åren (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Antal golden retriever registrerade i SKK, 2006-2011 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tikar 1244 1280 1043 987    1002 1005 
Hanar 1334 1345 1125 1033 1056 1007 

 
2578 2625 2168 2020 2058 2012 

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 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, så finns det möjlighet att 
använda obesläktade hundar, som förhoppningsvis saknar den defekta genen.  
 

Inavelsgrad och släktskapsavel 
 

 
 
 
 

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.  
 
 
 
 

• inavelsökningen i rasen ska hållas så låg som möjligt 
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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 så 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. 
 
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. Även om vi idag har möjlighet att gentesta hundar för 
att se om de bär anlag för den vanligaste formen av PRA betyder inte det att vi löst problematiken. 
Det finns troligen flera former av PRA och det kan finnas andra defekter eller sjukdomar med recessiv 
nedärvning.  
 
Mäts i procent 
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel gener som dubbleras genom föräldrarnas 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 avelsstrategi studerades utvecklingen av 
inavelsgraden i vår ras. Vi kunde se att inavelsökningen avtog under hela 2000-talet. De tre senaste 
åren har den legat under 1,0 för att 2011 stiga till 1,2 (Tabell 2).  
 

 
Andelen enstaka parningar som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad ligger lågt (Tabell 3). Att 
inavelsökningen minskar inom rasen tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para 
hundar som är nära släkt.  
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

Tabell 2. Inavelsökningen i rasen över fem generationer, 1998-2010 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 1,2 

Källa: SKK Avelsdata 
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Tabell 3. Inavelsgrad för kullar födda 1998-2011* 
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 
2010 288   2 0 0 
2011 265   8 1 0 
* inavelsgraden är beräknad över 5 generationer 

Källa: SKK Avelsdata 
 

Hanhundsanvändning 
 
 
 
 
 

 
I avelsstrategin ingår att undvika matadoravel, d.v.s. att ett fåtal hanar blir far till en stor del av 
valparna. Första hälften av 2000-talet, när Avelsstrategin utformades, registrerades cirka 3000 valpar 
och max-gränsen, beräknad utifrån ett generationsintervall på fem år, låg då på cirka 300 avkommor, 
se tabell 4. I Tabell 5 ses de hanar som idag överskridit gränsen.  Idag registreras cirka 2000 hundar 
per år. Det betyder att en hanhund bör maximalt tillåtas bli far till 200-250 valpar. 
 

 

• en hanhund ska maximalt bli far till två procent av valparna i sin 
generation, vilket med dagens antal registrerade valpar bedöms 

   



13 
 

 
 

Tabell 4. Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till 
mellan 200-300 individer 
 Född Antal avkommor 
Reedbank Bonaparte 1998 274 
Stanroph Silent Conquest 1992 256 
Strathearn Benjamin 1991 249 
Inassicas Clapton 1997 249 
Okeys Explosive Symphony 1991 249 
Goldenlines Grand Choice 1999 244 
Daintys Dream Mate 2001 239 
Sundazzle Embassador 1995 239 
Lamier See I Told You So 2003 235 
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 

 
Källa: SKK Avelsdata 

    
   

Tabell 5. Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till fler 
än 300 individer 
 Född Antal avkommor 
Shanlimore Falcon 1991 478 
Inassicas Sea Chanter 1999 361 
Gracelines Under Resans Gång 1996 306 
 

Källa: SKK Avelsdata 
    
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 hur många kullar som en hane är farfar eller morfar till. Vi 
kan 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. De kan visa sig 
vara bärare av recessiva anlag för olika defekter.  
 
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 börjar närma sig gränsen och har 
mellan 200-400 barnbarn ligger i Tabell 7. 



14 
 

 
 
Tabell 6. Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som farfar/morfar till fler än 
400 individer 
 Född Antal barnbarn 
Okey’s Explosive Symphony 1991 1263 
Cheers Way of the World 1993 1097 
Shanlimore Falcon  1991 1071 
Rossmix Rugger 1995 766 
Standfast Louisburgh 1990 749 
Inassicas Seachanter 1999 668 
Blakesley Cromwell 1993 665 
Graceline´s Under Resans Gång 1996 627 

 

Pauclare Pot of Gold 1995 587 
Colbar Step Ahead 1999 586 
Goldenlines Forever My Choice 1993 577 
Inassicas Song of Songs 1997 513 
Stenbury Water Voyager 1994 507 
Gills Garfield 1993 485 
Goldsands Tiger 1994 469 
Sundazzle Ambassador 1995 469 
Strathearn Benjamin 1991 420 
Reedbeank Bonaparte 1998 419 
Jazzmans Dacapo 2001 417 
Nunsbrook Dusky Warbler 1996 405 
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. 
 Född Antal barnbarn 
Stanroph Sandboy 1997 397 
Pearlbarn Pinball Wizard 1999 381 
Gleaming Amberville 1992 352 
Kerrien Raleigh 1995 349 
Erinderrry Gaelic Minstrel 1999 34 
Trisoblue´s Maybe a High Class 1992 345 
Tottelinas Observer 1999 342 
Perrimay Hector 1990 338 
Knegarens Washington 1992 333 
Kerrien Paperback Writer 1994 318 
Lorinford Casimir 1990 317 
Now or Never de la Lande d’Argos 1997 306 
Höghedens Kapris 1994 305 
Oliver 1994 301 
Chribas Cannon Ball Candy 1990 285 
Begoras Mendelson 1996 284 
Knegarens Cheer for Cheers 1993 283 
Kakis To Be Continued 1992 281 
Guess Grappa for Roxanne 2001 275 
Ritzilyn Bowstreet Runner 1991 273 
Joes James Bond 1996 268 
Seamus Mhor of Clancallum 1994 265 
Inassicas Clapton 1997 265 
Sungold Lucky Wuk 1993 262 
Hedetorpets Amigo 1997 261 
Sherlock of Glen Sheallag 1994 258 
Silveric Roy Orbinson 1993 257 

 
Källa: SKK Avelsdata 

       
Jämfört med andra retrieverraser har vi historiskt relativt sett använt färre och yngre hanar. I tabell 8 
kan man följa utvecklingen från 1994 och framåt hur många olika hanar respektive tikar som används 
i aveln varje år. Det finns en positiv tendens att vi använder fler hanar under senare år. Utvecklingen 
har gått från drygt 2 kullar per hane och år till cirka 1,8 kullar per hane och år. 
 

Tabell 8. Antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett visst år. 
Födelseår 
för kull 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antal kullar 430 439 407 391 368 369 313 294 290 274 

Tikar 420 434 402 387 366 365 309 290 289 270 
Hanar 189 201 185 182 200 199 171 177 163 263 
Kull/hane 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8  
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Sammanfattning hanhundsanvändning 
 
Vi har idag inga stora problem med att enskilda hanhundar används intensivt och får mer än de 
rekommenderade två procenten av avkommorna i sin generation. Däremot finns det hanar som 
dominerar aveln genom att deras barn i stor utsträckning används i avel. Många av de hanar som 
används idag är dessutom nära släkt med varandra. 
   
Ett sätt att minska riskerna för att sprida recessiva anlag är att använda fler hanar i aveln, t.ex. att 
använda två eller flera kullbröder hellre 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 deras avelsresultat. När avkommorna uppnått ett par års ålder 
och man vet mer om hälsostatus på kullarna kan man använda hanarna igen. 
 
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.  
 
Fakta om beräkning av inavelsgrad 
 
Inavelsgrad inte är något absolut mått utan ett beräknat värde. Man utgår från ett antaget nolläge 
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 5 generationer och det erhållna värdet mäter alltså 
inavelsgradens ökning från generation 0 till generation 5.  
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JAKT 

Goldenspecialen 
 
Goldenspecialen i dagarna tre, fantastiskt väder, fantastiska funktionärer och fantastiska Kungsbyn! 
Ett kansli med en logistik som heter duga, att hålla reda på alla resultat allt ifrån individuella poäng 
till Dual Purpose - fort går det - vi hade resultaten omgående! Till Goldenspecialens working test var 
279 ekipage anmälda. 
 
GS-kommittén bestod av: 
Nils-Gunnar Karlsson, Kristina Karlsson, Ingegerd Eriksson, Eva Carlin, Sofia Kvist, Helena Hellström 
och Eva Arnell Ek 
 
Provledare: 
Annika Sahl Kadar och Kaj Kadar (nkl, ökl) samt Roger Westerman (ekl) 
 
Kommissarie: 
Eva Arnell Ek 
 
Domare (nkl och ökl):  
Lotte Lydeking, Jan Jönsson, Marie Söderström, Marianne Johansson, Johan Fogelberg och Ankie 
Claesson 
 
Domare elitklass: 
Sören Swärdh och Roger Westerman 
 
 

 
GOLDENMÄSTARE 

FTCh Trailer Bäveråsens Zeb 
e. Kennaird V D Woudstreek u. Doubleuse Seazally 

Uppf. Tommy Lundin Äg. Petra Soons, Tyskland 
 

 
DUAL PURPOSE VINNARE 
Made My Way Safe to Say 

e. Made My Way off the Cuff u. Treawater Made My Way 
Uppf. & Äg. Annika Thunfors 
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Klubbmästerskapet 2011 
 
KM - som blev förlagt på ett "gammalt" skjutfält i Villingsberg, gav oss ett stort utbud av mark och 
sjöar, som gjorde det lätt att hitta platser, som liknar de jaktliga situationerna så mycket som möjligt! 
Fantasin fick flöda fritt! Skyttarna har en väsentlig betydelse i våra provupplägg och det fick de 
möjlighet att visa. Vi fick ett fantastiskt KM med många arbetsvilliga funktionärer, samt en stab som 
gjorde ett otroligt förarbete. Under resans gång hade vi ett antal telefonmöten, beställning av vilt 
(logistik), m.m. Vi kan summera KM som ett mycket lyckat arrangemang och hoppas att vi får 
återkomma till Villingsberg 2012 - då det finns mycket mark och vatten att "jaga" på! 
 
KM-kommittén har under året bestått av: 
Anita Ohlson, Stefan Ohlson, Owe Rindstrand, Eva Skagert, Thomas Broberg 
 
Provledare: 
Eva Arnell Ek, Ulla Görel Appelqvist 
 
Kommissarie:  
Owe Rindstrand 
 
Kansli och logistik: 
Eva Skagert, Anita Ohlson och Stefan Ohlson 
 

  
KLUBBMÄSTARE ÖKL 

Searovers Iva´s Jacqueline 
Lena Appelqvist 

Domare: Per-Erik Forslund 
 

KLUBBMÄSTARE NKL 
Gyllene Hordens Elliot 

Agneta Fondén 
Domare: Leif Gustavsson 

 

 
KLUBBMÄSTARE EKL 

Athos 
Thomas Hultstrand 

Domare: Alf Nordlund 
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Nordiskt Mästerskap 2011 
 
Nordiskt Mästerskap i WT arrangerades i år av Danmark. Två lag från Sverige kom till start, 
tillsammans med lag från Danmark, Norge och Finland. 
 
De svenska lagen bestod av följande ekipage: 
Team 1 
SE JCh Aim High Flying Bitch, Johan Fågelberg 
Searover Ivatutt, Ulrika Carlsson 
SE J(j)Ch Lizsias Leila, Charlotte Wallmark 
 
Team 2 
Doubleuse Pollux, Nina Johansson 
Jacklaine’s Aragorn, Gunilla Wedeen 
Avjava’s Double-Star, Ingrid Gummesson 
 
Sveriges Team 2 kom på en andraplats med 227 poäng. Vann gjorde Danmarks Team 1 med 249 
poäng. Det andra svenska laget – Team 1 – kom på en femteplats med 198 poäng. 
 
JAKTPROVSSTATISTIK FÖR GOLDEN RETRIEVER - 2011 
 
Jaktprov B 

Antal hundar ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

244 0 233 198 106 537 196 149 109 83 63,5 15,5 
Målet i RAS är att minst 70 % av starterna på B-prov ska vara prisbelönta. 

 
Jaktprov A 

Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

16 8 12 20 3 5 62 6 3 1 2 50 16,7 
 
 
GRK:s A-prov 2011 
 
Den 30 oktober genomfördes klubbens A-prov där sammanlagt 12 hundar kom till start, varav fyra 
golden. 
 
Domare: 
Reine Hansson och Roger Westerman 

  
1:A PRIS MED CERT 

SE JCh Jacklaine’s Aragorn 
Gunilla Wedeen 

 

2:A PRIS, VINNARE AV GUNS CHOICE 
Vassruggens Vade Brand 

Anne-Charlotte Bengtsson 
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Nya jaktchampions 
 
Under året har vi fått tre nya jaktchampions: 
 
SE JCh Jacklaine´s Aragorn, Gunilla Wedeen 
NO JCh SE JCh Lizias Leila, Charlotte Wallmark 
SE J(j)Ch Searover Ivatutt, Ulrika Carlsson 
 
Övriga aktiviteter 
Sektionerna har haft inofficiella jaktprov och officiella särskilda prov. Det har arrangerats Working 
Tests och prova-på-dagar. 
 
Treklövern 
Treklövern går ut på att vinna GRK:s Klubbmästerskap i ekl, samt ekl på Goldenspecialen samt bästa 
golden på GRK:s A-prov. Inget ekipage uppfyllde målet detta år. 
 
 

 
 
 

 

EXTERIÖR 

Club Show 
Club Show 2011 organiserades av Småland/Ölandssektionen i Kosta. Alexia Kammenou, kennel 
Serendipity, dömde hanar och Agneta Cardell, kennel Dasty, dömde tikar. Resultatet presenterades i 
Golden Nytt och på hemsidan i vanlig ordning. Antal anmälda hundar 98. 
 

 

 
BIR  
SE U(u)Ch Floprym Ellen 
Uppf. & äg. Annette Strand 
 
BIM  
SE U(u)Ch Guldruschen’s Dream Maker 
Uppf. Madeleine Runberg 
Äg. Emilie Nilsson 
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Goldenspecialen 
Goldenspecialen gick för tredje året i rad av stapeln I Kungsbyn, Västerås. Ansvarig för arrange-
manget var Goldenspecialenkommittén. Utställningen dömdes av Per Aschan, kennel Twinkle – 
hanar, Bengt Källman, kennel Cassmick – tikar samt Leif Bäckström, kennel Solstrimman – valpar. 
Antal anmälda hundar 146. 
 

  
BIS  
SE UCh Combine Hennesy  
Lena & Jenny Widebeck 
BIS 2  
SE U(u)Ch Floprym Ellen 
Annette Strand 
 

BIS valp 
Dainty’s US Marshal 
Filip Johnsson 
BIS 2 valp 
Floprym Lady Gaga 
Annette Strand 
 

 
Open Show 
De flesta sektioner har genomfört en Open Show, några sektioner har genomfört två Open Show. 
Sammanlagt har 20 domare dömt på klubbens 21 Open Show samt tre domare på Goldenspecialen. 
 
Resultaten har redovisats på hemsidan och i Golden Nytt. Sammanlagt har 1 509 hundar anmälts till 
dessa Open Show, varav 146 på Goldenspecialen. Programmet för samtliga Open Show 2011 har 
presenterats på hemsidan, Golden Nytt samt i klubbens tryckta almanacka. 
 
Sektionerna 
Under året har exteriörkommittén haft många kontakter med de flesta sektioner och många frågor 
har besvarats. Under klubbens sektionsdag hade sektionsdeltagarna tillfälle att träffa samt ställa 
frågor till exteriörkommittén. Ett par sektioner har genomfört exteriörkurs lll. 
 
I sektionshandboken har manualer mallar och blanketter omarbetats efter behov. 
  
Open Show domarkonferens 
Den planerade Open Show domarkonferensen, som skulle ha hållits i september, fick ställas in p.g.a. 
för få anmälningar. Den kommitté som bildades inför konferensen kvarstår till år 2012, då vi planerar 
att genomföra en likadan konferens. 
 
Utbildningsdag för officiella exteriördomare 
En utbildningsdag för exteriördomare som inte är rasspecialister har hållits tillsammans med 
Labradorklubben i Jönköping den 1 oktober med 22 deltagare. Ett utförligt reportage från 
utbildningsdagen har publicerats i Golden Nytt och Hundsport. Initiativet till utbildningsdagen har 
väckt positiv uppmärksamhet i hundvärlden. 
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Sammanställning av officiella utställningar för Golden retriever 2011 
Sammanlagt har 71 separata officiella utställningar genomförts under 2011. De två första 
(dubbelutställning) genomfördes när tidigare bedömningssystem fortfarande gällde. Dessa har inte 
tagits med i nedanstående statistik utan redovisas separat. 
 
På fyra av dessa har det varit två domare dvs. det har var varit 73 olika domartillfällen. 
Fem av utställningarna har varit flerdagarsutställningar, två eller tre dagar. 
 
Av dessa 73 domartillfällen så har 48 st dömts av nordiska domare (66 %), 7 st (10 %) har dömts av 
domare från Östeuropa, Serbien, Kroatien, Slovenien, Polen, Litauen och Rumänien samt 6 st (8 %) 
har kommit från England. 
 
På 26 av SSRK:s 34 domartillfällen har nordiska domare dömt (76 %) och på 22 av SKK:s 39 
domartillfällen har nordiska domare dömt (56 %). 
 
Fördelning av domartillfällen mellan rasspecialister, grupp 8 domare och domare utanför grupp 8: 
  Antal Rassp. Grupp 8 Utanför grupp 8 
SKK 39 8  (21 %) 12  (31 %) 19  (49 %) 
SSRK 34 13  (38 %) 13  (38 %) 8  (24 %) 
Totalt 73 21  (29 %) 25  (34 %) 27  (37 %) 

 
Fördelning av domaruppdragen ser ut som följer: 

Dömda utställningar Antal domare Del av total 
1 57 90% 
2 3 5% 
3 2 3% 
4 1 2% 

Summa olika domare 67  
Källa: SKK Hunddata 
 
Antal bedömda hundar har varit 2 666 st 1 104 hanar (41 %) och 1 562 tikar (59 %). 
Snittet per utställning har varit 39 hundar (16 hanar respektive 23 tikar). 
Av dessa 2666 st är det totalt 958 st olika hundar och i tabellen nedan syns att spannet är stort från 
417 hundar som ställts ut 1 ggr till en hund som ställts ut vid 31 olika tillfällen. I snitt ger det att varje 
enskild hund ställs ut 2,8 gånger under året.  
 
Antal gånger samma hund är anmäld till utställningar 

Antal utst. Antal hundar  Antal utst. Antal hundar 
1 417  10 8 
2 208  11 5 
3 103  12 3 
4 61  13 6 
5 38  14 1 
6 39  15 2 
7 26  16 1 
8 27  19 1 
9 11  31 1 
   Summa 958 

 
Antalet olika kennelnamn som varit representerade vid årets olika utställningar är 282. 
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Andel kvalitetspriser har varit fördelade enligt nedanstående tabell. 
 

Antal samt andel kvalitetspriser 2011 av totalt 2666
 starter med nya systemet

1903; 71,4%

616; 23,1%

125; 4,7%

11; 0,4%

5; 0,2%

6; 0,2%

Excellent
Very Good
Good
Sufficient
Can´t be judged
Disqualified

 
Källa: SKK Hunddata 
 
Andel kvalitetspriser i jämförelse mot tidigare år 

År Antal  
Utst. 

Antal 
officiella 
starter 

CK av totalt 
antal starter 

CK av antal 
EXC eller 

1:or 

EXC 1:or Snitt antal 
bedömda per 

utst. 
2011 nya 
systemet 

69 2666 39,5 % 55,3 % 71,4 %  39 

2011 gamla 
systemet 

2 94 36,2 % 45,9 %  78,7 % 47 

2010 68 2840 38,4 % 46,3 %  82,9 % 42 
2009 68 3061 32,9 %   79,5 % 45 
2008 68 3064 33,3 %   68,2 % 46 
2007 67 3448 33,5 %   71,9 % 51 
2006 69 ? 37,5 %   65,8 %  

 
Man kan notera att statistiken visar, att vi har behållit den höga andelen CK under åren, vilket också 
är målet i RAS. 
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INFO & PR 
 
Ny i kommittén 
En ny medarbetare har kommit in i kommittén under 2011. Det är Ingela Påsse van Reis, vars huvud-
uppgift är att administrera klubbens valphänvisning på hemsidan. 
 
Stamtavlebok 2010 
I slutet av mars var den nya stamtavleboken färdig och kunde säljas redan på sektionsdagarna och 
Goldenfullmäktige. Många sektioner har köpt in böcker för att sälja på sina arrangemang och själv-
klart har medlemmar kunnat beställa boken via hemsidan. 
 
Valphänvisningen 
Till klubbens valphänvisning har det under perioden 1/1 - 31/12 2011 inkommit 108 valpkullar och 19 
omplaceringar. De 108 valpkullar som förmedlades under året utgör ca. 39 % av totalt 280 
registrerade valpkullar.  
 
SKK:s nya valphänvisningssajt 
Klubben har fått möjlighet att skriva informationstext samt få en länk på SKK:s nya 
valphänvisningssajt - www.kopahund.se 
 
Annonsering på Google 
Under året har vi annonserat på Google för att fler presumtiva valpköpare ska hitta valplistan på vår 
hemsida. Syftet har varit att stödja de uppfödare som hänvisar valpkullar via klubbens valphän-
visning. Annonsen visas när man gör sökningar på Google för att hitta valpar. Annonsen har visats på 
Internet mellan 140 000 och 215 000 gånger per månad beroende på säsong. 
 
Trailer Goldenfilmen – ”Möjligheternas ras” 
En trailer att användas på Facebook, YouTube och hemsidan har tagits fram i syfte att marknadsföra 
Goldenfilmen. 
 
Skänkta medlemskap 
Vi noterar tacksamt att antalet uppfödare som skänker medlemskap till sina valpköpare är fortsatt 
högt. Under 2011 skänkte 83 uppfödare medlemskap till sammanlagt 544 valpköpare.  
 
Medlemmar 
Trots fortsatt låga registreringssiffror har vi många medlemmar. Ett av skälen är att våra uppfödare 
skänker medlemskap till sina valpköpare. Det innebär att en större andel goldenägare är medlemmar 
i klubben och kan nås av vår information om rasen. 
 
Golden Nytt 
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda utgivnings-
planen. Redaktionskommittén har, precis som tidigare år, strävat efter att få en rättvis fördelning av 
olika artiklar med hänsyn till medlemmarnas olika intresseområden. 
 
Årssammanställning 
En årssammanställning med resultat, importer, födda valpkullar, championat m.m. har producerats. 
Årssammanställningen har publicerats på hemsidan i PDF-format för egen utskrift eller möjlighet att 
spara i sin egen dator. 
 
Medlemsvärvning och medlemsvård 
Även i år har sektionerna fått utskick en gång per månad med uppgifter om nya goldenägare, nya 
medlemmar och även listor på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 
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Marknadsföring av golden retriever 
Material har tillhandahållits till de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra rasen. 
 
Facebook 
Klubbens Facebook-sida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. Drygt  
2 400 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
 
Almanackan 
En väggalmanacka har producerats, som funnits till försäljning via klubbens hemsida. Medlemmar 
har uppmanats att skicka in bilder. Många bilder har kommit in och dessa kommer också att kunna 
användas i andra syften som t.ex. i Golden Nytt och på hemsidan. 
 
Grafiska profilen 
Kommittén har uppdaterat klubbens grafiska profil under året. Den har också distribuerats till 
samtliga sektioner och finns även att läsa i sektionshandboken. 
 
Möte med kommittén 
Kommittén för information & PR träffades den 18 april utanför Motala. 
 
 

UTBILDNING 

Årets första aktivitet var en handlerkurs som genomfördes den 2 april med Lotta Treiberg som 
kursledare. Platsen var Sundsta Säteri utanför Norrköping och det var sex förväntansfulla deltagare 
som slöt upp för att under kursen arbeta med följande: Markeringsarbete där handlern skall få 
hunden att ligga kvar i området. Arbeta med att få hunden att bortse från störningar, öka hundens 
koncentration, öka handlerns förmåga i att vara tydlig i tecken och signaler, samt att öka handlerns 
koncentreringsförmåga, samt att vara ett bra stöd för hundens arbete. Tyvärr hade vintern knappt 
släppt greppet om oss och alla hade inte kommit igång med träningen ännu, det var nog del av 
anledningen till att det inte blev fler deltagare.  
 
Goldenlägret – det tionde i ordningen genomfördes den 7-10 juli på Klackbergsgården i Norberg. Här 
möttes de som var på lägret för första gången och de som varit med förr, för att under fyra dagar 
träna och umgås i ett underbart sommarväder. Under de två första dagarna var det träning på 
programmet, som leddes av fem instruktörer. Deltagarna var indelade i träningsgrupper utefter 
kunskapsnivå för att få optimala förutsättningar för bra träning. Under dag tre genomfördes ett 
working test, där förvärvade kunskaper fick nyttjas. Lägret avslutades med en utställning på 
söndagen.  
 
I november började tre deltagare från vår klubb på den nyreviderade diplomeringsutbildningen som 
arrangeras av SSRK. Utbildningen pågår fram till hösten 2012. 
 
Det har inte skett några vidareutbildningar inom ramen för funktionsbeskrivning på grund av att den 
nya funktionsbeskrivningen inte är klar för att utbildas på. 
 
Arbetet med revidering av en gemensam uppfödarutbildning med rasspecifika delar inom SSRK har 
pågått under året inom ramen för ett samarbete mellan rasklubbarna inom SSRK. 
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 2011 

Breeders Crown 
Mottagare av Breeders Crown meddelas på fullmäktigemötet 

 
 

Uppfödartrofén 

 
Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

Iron Coin 

 
Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

 
Goldentrofé tik 

 
SE U(u)Ch Combine Flames of Fantasy 

Lena Widebeck 

 
Goldentrofé hane 

 
SE U(u)Ch Floprym Går Hem 

Annette Strand 
 

 
Stenbury Trophy 

DK Ch NORDV-11 SE U(u)Ch SE VCh 
Dream Max Amy Diamond 

Jennie Andersson & Svend Aage Nielsen 
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Årets Viltspårgolden 
Tre pristagare med exakt samma poäng: 

 

 
NORD VCh Memarkens Sarah 

Lars Brungs 

 

 
 

SE VCh Ippika's Wild Wasser 
Eva Sjölinder-Hansson 

 
SE VCh Kopparhults Nemo 

Jeanette Ottosson 

 

STIPENDIATER 

 
AGRIA-stipendiet 

 
Inger Karlsson 

 
Ungdomsresestipendiet 

 
Linda Widebeck 
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RESULTATRAPPORT 
 
Kostnadsställe 2011 2010 
Intäkter     
Medlemsavgifter 967 672,45 962 813,07 
Golden Nytt Nr 1 25 050,00 30 150,00 
Golden Nytt Nr 2 17 900,00 25 000,00 
Golden Nytt Nr 3 16 900,00 22 654,04 
Golden Nytt Nr 4 27 700,00 33 250,00 
Årstidning 0,00 200,00 
Valphänvisning 29 605,00 32 050,00 
Web-sida 100,00 1 800,00 
Avel/Hälsa/Mentalitet 0,00 0,00 
Aktiviteter 171 072,00 206 633,00 
Varor. GRK-artiklar 64 631,00 98 313,50 
Rosetter 39 181,00 68 437,75 
Info/PR 112,00 0,00 
Stamtavlebok 153 148,18   
RAS-helg 

 
97 607,14 

Sektionsdagar 61 355,00 55 870,00 
Utbildningsdag domare 0,00   
Kommittéer övriga funktionärer 0,00 0,00 
Administration  139,00 0,00 
Ers enligt samarbetsavtal 47 853,00 46 532,00 
Styrelsen 11 050,00 0,00 
Summa intäkter 1 633 468,63 1 681 310,50 
Kostnader     
Medlemsavgifter 139 435,60 152 182,30 
Golden Nytt Nr 1 94 262,00 97 233,16 
Golden Nytt Nr 2 102 458,24 107 864,00 
Golden Nytt Nr 3 103 903,08 107 025,00 
Golden Nytt Nr 4 101 125,31 113 017,50 
Årstidning 13 440,00 16 240,00 
Valphänvisning 10 792,80 30 467,00 
Web-sida 6 950,00 7 050,00 
Avel/Hälsa/Mentalitet 2 665,00 3 125,00 
Aktiviteter 280 484,00 296 869,00 
Varor. GRK-artiklar 32 764,00 46 329,75 
Rosetter 28 379,94 67 735,26 
Info/PR 12 938,00 6 220,00 
Stamtavlebok 174 528,00   
RAS-helg   124 652,00 
Sektionsdagar 211 279,00 187 535,75 
Utbildningsdag domare 10 106,00   
Kommittéer övriga funktionärer 4 643,50 5 092,00 
Administration  41 325,20 18 665,90 
Ers enligt samarbetsavtal 3 000,00 3 000,00 
Styrelsen 239 699,00 238 155,00 
Summa kostnader 1 614 178,67 1 628 458,62 
Resultat 19 289,96 52 851,88 
Värdeförändring - Varulager     
GRK-artiklar -74 754,00 10 616,00 
Priser   0,00 
Rosetter/Kritiker/jaktprovsblank. -1 548,00 -7 571,00 
Raskompendium -2 580,00 14 940,00 
Valpbroschyrer -13 400,00 -6 630,00 
Stamtavlebok 49 890,00 -39 880,00 
Summa värdeförändring -42 392,00 -28 525,00 
Finansiella intäkter     
Ränteintäkter 7 592,39 2 167,29 
Valutakursvinster     
Summa finansiella intäkter 7 592,39 2 167,29 
Finansiella kostnader     
Avskrivning kundfordran   -309,00 
Summa finansiella kostnader 0,00 -309,00 
ÅRETS RESULTAT -15 509,65 26 185,17 
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Resultatenhet: 118 Styrelse 
 

Intäkter     
3163  Sponsring 8 000,00 kr 0,00 kr 
3199  Intäkter - Övriga 3 050,00 kr 0,00 kr 
Summa Intäkter 11 050,00 kr 0,00 kr 
      
Övriga kostnader     
5832  Logi-mat-lokalhyra -107 768,00 kr -110 000,00 kr 
5836  Kurser/Utbildning -4 500,00 kr 0,00 kr 
5841  Kostnader - Goldenläger -389,00 kr 0,00 kr 
5890  Resekostnader - faktiska -78 514,00 kr -70 000,00 kr 
6110  Kontorsmaterial/Emballage -247,00 kr 0,00 kr 
6111  Bläckpatroner-Fax/Skrivare -1 380,00 kr 0,00 kr 
6250  Porto -120,00 kr 0,00 kr 
6310  Försäkringar -1 950,00 kr -2 000,00 kr 
6490  Övr kostnader -800,00 kr -25 000,00 kr 
6491  Gåvor/avtackningar/vandr pr -7 414,00 kr -5 000,00 kr 
6540  Data-Virus-Program -948,00 kr 0,00 kr 
Summa Övriga kostnader -204 030,00 kr -212 000,00 kr 
      
Div ersättningar     
7310  Revisionsarvode -17 000,00 kr -15 000,00 kr 
7331  Bilersättning -13 669,00 kr -20 000,00 kr 
7699  Ungdomsstipendium -5 000,00 kr -5 000,00 kr 
Summa Div ersättningar -35 669,00 kr -40 000,00 kr 
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BALANSRÄKNING 
 

 
2011-12-31 2010-12-31 

TILLGÅNGAR     
Kassa 0,00 0,00 
Plusgiro, 856993-1 34 237,30 38 053,31 
Plusgiro, Medlemsavg. 8361172-3 10 810,90 61 055,70 
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 1 886,51 8 144,31 
NB, GRK:s Forskningsstipendium 55 573,52 50 425,51 
NB, PRA-Forskning 77 815,96 73 917,61 
Sparkonto Nordea 260 412,96 295 641,93 
Interimsfordringar 4 034,00 4 425,00 
Kundfordringar 28 557,00 57 900,00 
Förutb kostnader 32 053,07 0,00 
Summa 505 381,22 589 563,37 
      
Varulager - Varor/GRK-artiklar 51 261,00 126 015,00 
Varulager - Valpbroschyrer 16 970,00 30 370,00 
Varulager - Rosetter 17 053,00 18 601,00 
Varulager - Raskompendium 13 500,00 16 080,00 
Varulager - Stamtavlebok 2005 51 480,00 1 590,00 
Summa 150 264,00 192 656,00 
      
SUMMA TILLGÅNGAR 655 645,22 782 219,37 
  

 
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL     
SKULDER     
Deposition - Club Show -5 000,00 -5 000,00 
Leverantörsskulder -58 301,00 -116 420,00 
PRA-Forskning -59 823,75 -73 244,25 
GRK:s Forskningsstipendium -58 407,20 -50 332,20 
Deposition Retrieverunga -0,32 0,50 
Förskott från kund (stamtavlebok 2010) 0,00 -47 600,00 
Observationskonto 

 
  

Summa skulder -181 532,27 -292 595,95 
      
EGET KAPITAL     
Balanserad Vinst/Förlust -463 437,43 -430 405,97 
Föregående års vinst/Förlust -26 185,17 -33 032,28 
Årets resultat 15 509,65 -26 185,17 
Summa eget kapital -474 112,95 -489 623,42 
      
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -655 645,22 -782 219,37 
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VERKSAMHETSPLAN 2012 
 
 
ALLMÄNT 
 
Organisation och regionalt arbete 
Även detta år kommer samverkan mellan klubbstyrelsen, klubbens sektioner, SSRK Hs och 
avdelningar, andra rasklubbars styrelser och regioner vara ett prioriterat område. Dialogen kring hur 
vi ska vara organiserade inom SSRK och dess rasklubbar är en fortsatt viktig fråga för klubbstyrelsen. 
 
Ekonomi 
Ekonomin i klubben är naturligtvis som vanligt prioriterad och kommer att följas upp mycket noggrant 
under hela året.  

RAS 

Under 2012 kommer vi förhoppningsvis att kunna använda oss av ett uppdaterat och godkänt RAS-
dokument. Information kommer att skickas till uppfödare och sektioner. 
 
Open Show domarkonferens 
Hösten 2012 planeras en Open Show domarkonferens. Vi hoppas att många av våra Open Show 
domare ska lockas att deltaga i denna mycket viktiga vidareutbildning, och att både de som deltog 
förra gången och de som ännu inte varit med ska ha utbyte av konferensen. 
 
Utbildningsdag för officiella exteriördomare 
Vi planerar en uppföljning av den mycket uppskattade utbildningsdagen för våra officiella exteriör-
domare som inte är rasspecialister, denna gång i Stockholmstrakten. 
 
Information/PR 
Våra medlemsorgan Golden Nytt och hemsidan ska innehålla för medlemmarna aktuell och intressant 
information. Hemsidan och Facebook-sidan ska uppdateras regelbundet, så fort som det finns 
möjlighet. Den interna informationen ska vara innehållsrik, god och framförd med hjälp av samtliga 
de informationsmedel som står oss till buds. Vår PR-verksamhet ska leda till att information till 
klubbar och personer utanför vår klubb nås av information om vår klubbs verksamhet och förtjänster.  
 
Jubileumsåret 2013 
Under året kommer klubbstyrelsen och Englandskommittén att verka för att bokningar av hotell, flyg 
och bussar verkställs. Vi kommer också att under sommaren förhandla med flyg och bussbolag för att 
få fram ett fast pris för jubileumsresan, som förhoppningsvis i slutet av augusti kan meddelas alla 
som visat intresse – i samband med att en anmälningsavgift tas ut. 
 
En jubileumspin kommer att produceras och finnas till försäljning. 
 
I samverkan med sektionerna kommer vi dessutom att planera många andra aktiviter som ska prägla 
jubileumsåret.  

JAKT 

Den jaktliga verksamheten kommer även i år att vara högt prioriterad. Åtgärder för att öka andelen 
första- och andrapristagare ska diskuteras. 
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RAS/AVEL 

Under verksamhetsåret 2012 kommer fokus att läggas på genomförande av klubbens reviderade 
RAS-dokument, bland annat genom inspiration och kontakt till sektionerna för att hjälpa dem i 
arbetet med aktiviteter i RAS-dokumentets anda. 

I Golden Nytt kommer publicering att fortskrida med aktuell information kring rasen och dess 
avelsfrågor. Forskningen kring ärftliga sjukdomar kommer att följas noggrant och i samarbete med 
SLU kommer klubben att arbeta för att hitta ett gentest för en tredje PRA-form som har hittats på 
golden retriever. 
 
En viktig fråga för avelsarbetet under 2012 blir att arbeta med och följa upp det avelsindex som 
börjar fungera under 2012.  
 
Stor vikt kommer under året att läggas på hur såväl avelsindex som DNA-tester kan påverka det 
viktiga arbetet med att bredda avelsbasen. 

 

MENTALITET/FUNKTION 

Kommittén kommer att se över behovet av utbildning av funktionärer för funktionsbeskrivningen, 
samt arrangera utbildningar utifrån behov. Vi kommer att stötta och hjälpa sektioner att anordna 
utbildningar för funktionärer till mentalbeskrivningar. 
 
Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen med den nya funktionsbeskrivningen för retriever, samt 
även beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH), samt se över möjligheten för GRK att 
arrangera BPH för golden, samt möjligheten till utbildning av funktionärer. Kommittén planerar att 
följa utvecklingen och informera genom att skriva artiklar i Golden Nytt på temat mentalitet och 
funktion. 

HÄLSA 

Hälsakommittén kommer under 2012 att: 
      

• Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer. 
• Stödja forskningen på PRA genom att samarbeta med SLU, ögonveterinärer och SKK, samt 

stödja vidareinsamling av blodprover – allt för att följa upp vår ras två kända PRA-former och 
försöka finna en tredje känd, men ännu inte funnen, muterad gen. 

• I samarbete med SKK:s avelskommitté, och genom att använda oss av beprövad forskning, 
verka för att rasens HD/ED-statistik långsiktigt kan förbättras. 

• Informera om utvecklingen gällande Avelsindex för HD/ED. 
• Fortsätta följa upp och stödja förekommande forskning inom alla i rasen förekommande 

övriga hälsoproblem enligt klubbens RAS. 
• Informera om innehållet i klubbens Breed profile, som vi fått av Agria. 
• Delta i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta i 

Golden Nytt. 
• I samverkan med ögonpanelen arbeta för att vi får långsiktiga avelsrekommendationer 

avseende retinal dysplasi.  
• Regelbundet uppdatera och utveckla hälsadelen på hemsidan, samt informera medlemmarna 

om olika hälsoproblem genom en artikelserie i Golden Nytt. Söka intressanta artiklar och 
annat hälsomaterial för att publicera i dessa medier. 
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JAKT 

Arbetet med 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 vill stimulera till fler träningstillfällen och ökade utbildningsinsatser samt 
arbeta för att utöka samarbetet mellan retrieverklubbarna både på central och på lokal nivå. 
 
Agria Game Fair Cup 
Den 25-27 maj kommer GRK att ansvara för en WT-station på Agria Game Fair Cup I Tullgarn. Detta 
working test genomförs som en lagtävling. 
 
Klubbmästerskapet 
Vårt officiella B-jaktprov äger även i år rum på Villingsberg den 20 - 22 juli. 
 
Nordiskt Mästerskap i WT 
I år står Finland som arrangör och tävlingen äger rum den 18 augusti. Dagen efter ges också möjlighet 
att starta på officiellt B-prov. 
 
Officiella särskilda B-prov 
Sektionerna kommer att arrangera särskilda prov både i nybörjarklass och öppen klass. 
 

EXTERIÖR 

Under 2012 kommer det att hållas 20 Open Show, med Goldenspecialen inräknad, som kommer att 
dömas av tillsammans 24 Open Show domare. 
 
Club Show äger rum i Sundsvall 2012-08-04 och arrangeras av GRK:s Medelpad/Hälsinglands sektion. 
Domare Ann Carlström. 
 
Goldenspecialens utställning äger rum söndag 12 augusti i Kyrkekvarn, som ligger mellan Jönköping 
och Falköping. Bengt Danielsson dömer hanar, Charlotte Carping tikar samt Tommy Zetterman 
valpar. 
 
Den 6-7 oktober anordnas en Open Show domarkonferens i Uppsala. 
 
Lördagen den 20 oktober anordnas i Stockholmsområdet en utbildningsdag för officiella 
exteriördomare som inte är rasspecialister på golden. Detta sker i samarbete med Labradorklubben.  
 
Ett program för sektionsdagarna skall läggas. I övrigt kommer exteriörkommittén att fortsätta att 
uppdatera manualer och blanketter i sektionshandboken. 
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INFO & PR 

Golden Nytt 
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2012. I nummer ett 
kommer vi i år att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2011. 
 
Medlemsstatistik till sektionerna 
Även under 2012 kommer statistik att skickas till sektionerna en gång per månad för att underlätta 
medlemsvärvning och medlemsvård. 
 
Väggalmanacka 
Vi planerar att även detta verksamhetsår ge ut klubbens populära väggalmanacka. 
 
Annonsering på Google 
Vår annonsering på Google kommer att fortsätta under 2012. Vi ser Internets sökmaskiner som ett 
effektivt sätt att nå ut till presumtiva och nyblivna goldenägare. 
 
Information om GRK till nyblivna goldenägare 
Vi kommer att formulera ett brev till valpköpare, att distribuera tillsammans med valpbroschyren, via 
de uppfödare som använder sig av klubbens valphänvisning. Det blir en kortfattad information om 
klubben, hur man hittar hemsidan och hur man hittar till sin egen sektion. 
 

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.  
 
Klubben har ett antal diplomerade instruktörer som skall erbjudas gå certifieringsutbildningen som 
arrangeras av SSRK.  
 
Beroende på hur arbetet med SSRK:s nya funktionsbeskrivning går kommer nödvändiga utbildningar 
att genomföras. Klubben kommer att stötta och hjälpa de sektioner som vill arrangera egna 
utbildningar, såsom funktionärsutbildningar för funktionsbeskrivning, MH och exteriör. 
 
Årets Goldenläger äger rum den 4-8 juli på Klackbergsgården i Norberg. Annika Sahl Kadar är 
planeringsansvarig.  
 

Klubbstyrelsens förslag till medlemsavgifter för 2013 

GRK:s klubbstyrelse föreslår att medlemsavgiften för 2013 är oförändrad – 250 kr för fullbetalande 
medlem, 75 kr för familjemedlem och 325 kr för utlandsboende medlem. 
 

Klubbstyrelsens förslag till reseersättning för 2013 

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. 
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BUDGET 2012 
 
 
 
Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat  
  Intäkter Kostnader Resultat 2012 
Medlemsavgifter 970 300 166 500 803 800 
Golden Nytt 1 27 000 98 350 -71 350 
Golden Nytt 2 26 500 106 300 -79 800 
Golden Nytt 3 24 000 105 900 -81 900 
Golden Nytt 4 39 000 116 150 -77 150 
Valphänvisning 34 000 36 500 -2 500 
Webb-sida 0 8 000 -8 000 
Avel/hälsa/mentalitet 0 7 000 -7 000 
Aktiviteter 158 000 284 500 -126 500 
Varor GRK-artiklar 72 000 29 500 42 500 
Priser/Rosetter 59 500 56 500 3 000 
Information/PR 0 16 000 -16 000 
Sektionsdagar-Fullmäktige 58 000 199 000 -141 000 
Stamtavlebok 2010 5 000 0 5 000 
Administration 0 31 700 -31 700 
Open Show domarkonferens 35 000 57 500 -22 500 
Kommittéer/övriga funktionärer   10 000 -10 000 
Styrelsen 0 229 000 -229 000 
Samarbetsavtal 46 100 0 46 100 
Summa 1 554 400 1 558 400 -4 000 
        
Ränteintäkter 4 000 0 4 000 
Summa finansiella intäkter 4 000 0 4 000 
        
Summa 1 558 400 1 558 400 0 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG – GOLDENFULLMÄKTIGE 2012 
 
Ordförande 
Owe Rindstrand       Omval 1 år 
  
Vice ordförande  
Anita Ohlson       Innehar mandat 
 
Ordinarie ledamöter  
Annika Andersson       Innehar mandat 
Eva Arnell-Ek       Innehar mandat  
Ingrid Grundström       Omval 2 år 
Janet Johansson       Omval 2 år 
Sigvard Eriksson       Nyval 2 år 
 
Suppleanter  
Lena Ohlsson       Omval 1 år 
Cathrin Möller       Nyval 1 år 
 
Revisorer  
Hans Bredberg        Omval 1 år  
Rasmus Palmqvist       Omval 1 år  
 
Revisorssuppleanter  
Malin Danielsson       Omval 1 år  
Nils-Gunnar Karlsson      Omval 1 år  
 
Fullmäktiges ordförande  
Björn Bjuggren        Omval 1 år  
 
Fullmäktiges vice ordförande  
Bo Edoff         Nyval 1 år  
 
 
 
 
Valberedningen har bestått av: 
Helena Lindqvist (sammankallande) 
Ingegerd Eriksson 
Eddie Bergstrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITIONER 
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Proposition angående uppfödarutbildningen 
Det har visat sig vara mycket svårt för den som vill slutföra Goldenklubbens uppfödarutbildning att 
hitta funktionsbeskrivningar inom rimlig tid och rimligt avstånd. Eftersom planerade ändringar 
angående detta i uppfödarbildningen även indirekt påverkar valphänvisningskraven måste 
klubbstyrelsen lägga en proposition. 
 
I stället för kravet på att bevista en funktionsbeskrivning vill vi utöka uppfödarutbildningen med 
ytterligare teoretisk/praktisk information om funktionsbeskrivning. 
 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta: 

- att kravet på att ha bevistat en funktionsbeskrivning tas bort från uppfödarutbildningen. 

 
 
 
 
Proposition angående valphänvisningsreglerna 
SKK har en allmän och grundläggande uppfödarutbildning som idag inte är kvalificerande för GRK:s 
valphänvisning. 
 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta: 

- att godkänd SKK:s uppfödarutbildning med komplettering av intyg av bevistad officiell 
utställning, officiellt retrieverjaktprov och mentalbeskrivning/BPH också ska kvalificera för 
valphänvisning. 
 

 
 
 
 
Proposition angående GRK:s uppfödaretiska anvisningar 
Efter att SKK har infört avelsindex från 2012 och lämnat rekommendationer hur detta ska användas 
behöver våra uppfödaretiska anvisningar kompletteras. Avelsindex är framtaget som ett hjälpmedel 
i avelsarbetet med att förbättra ledstatusen. 
 
Nuvarande lydelse under punkt 6: 

• Endast hundar med höftleder utan anmärkning skall användas i avel. 
 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta att ändra lydelsen under punkt 6 enligt följande: 

• Endast hundar med HD-grad A eller B skall användas i avel, alternativt hundar med HD-grad 
C där avkomman vid parningstillfället beräknas få ett avelsindex på 100 eller högre. 
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Proposition angående GRK:s valphänvisningskrav 
Efter att SKK har infört avelsindex från 2012 och lämnat rekommendationer hur detta ska användas 
behöver våra uppfödaretiska anvisningar kompletteras. Avelsindex är framtaget som ett hjälpmedel 
i avelsarbetet med att förbättra ledstatusen. 
 
Nuvarande lydelse under punkt 2: 

• Svenskägda avelsdjur ska ha armbågsledsstatus u a. 
 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta att ändra lydelsen under punkt 2 enligt följande: 

• Svenskägda avelsdjur ska ha armbågsledsstatus u.a., alternativt hundar med ED-grad 1 där 
avkomman vid parningstillfället beräknas få ett avelsindex på 100 eller högre. 
 

 
 
 
Proposition angående GRK:s valphänvisningskrav 
Många års arbete för att förbättra armbågsledsstatusen hos våra hundar har inte gett någon 
förbättring, utan tvärtom på senare år har andelen ED-belastade hundar ökat. Det är inte rimligt att 
tillåta 10 procentenheter över rasens genomsnitt  med den höga andelen hundar ED vi har idag. 
 
Nuvarande lydelse under punkt 4: 
Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat 10 procentenheter eller mer över rasens snitt i Sverige 
under de senaste fem åren, gällande armbågsdysplasi (ED). Detta under förutsättning att minst 
trettio avkommor har fastställd armbågsledsstatus. 
 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige besluta att ändra under punkt 4 enligt följande: 

• Svenskägda avelsdjur får inte ha lämnat 5 procentenheter eller mer över rasens snitt i 
Sverige under de senaste fem åren, gällande armbågsdysplasi (ED). Detta under 
förutsättning att minst trettio avkommor har fastställd armbågsledsstatus. 

 
 
 
 

 
 
 
Motion till Golden Retrieverklubbens Fullmäktige 2012  
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Motion:  
Ändring i Manual Open Show avseende domare på GRKs Open Show.  
 
Förslag:  
Den nuvarande texten i punkt 4 föreslås ändras till:  
 
4. DOMARINBJUDAN  
 
Open Show domare skall i huvudsak vara svenska goldenuppfödare.  
 
Även andra goldenägare med lång erfarenhet och, stort intresse för rasen kan bjudas in 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 GRKs Open Shows kan även officiellt auktoriserade domare av andra raser som visat 
intresse för att utöka sin domarauktorisation med Golden retriever inbjudas.  
 
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 använder sig av möjligheten att låta auktoriserade domare som är 
intresserade av att utöka sitt rasregister 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 bekantskap med de 
varierande familjetyper som förekommer inom rasen på ett mer grundläggande sätt än enbart 
officiella utställningar.  Som skrivningen är för närvarande i handboken utesluts denna möjlighet.  
 
Konsekvensanalys:  
Antalet domare som utbildar sig på Golden retriever är tämligen få. Möjligheten för svenska 
Goldenuppfödare att bli inbjudna och döma på våra Open Shows skulle inte nämnvärt påverkas.  
 

2011-10-01 
Tina Angrell Filip Johnsson 

 
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. De låga anmälningssiffrorna har minskat antalet tillfällen att 
döma. Officiella domare som visar intresse för vår ras har möjlighet till elevtjänstgöring för att lära 
känna rasen. En motion med liknande lydelse fanns på fullmäktige 2010. Frågan diskuterades på 
exteriörseminariet på sektionsdagarna det året, där man enhälligt ville ha avslag på motionen. 
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