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Dagordning
1.

Fastställande av röstlängd

2.

Val av ordförande för mötet

3.

Meddelande av styrelsens val av sekreterare för mötet

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötets
ordförande justera dagens protokoll

5.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

6.

Fastställande av dagordningen

7.

Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

8.

Föredragning av revisorernas berättelse, fastställande av balans- och
resultaträkning samt bokslut

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan

11.

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt
fastställande av årsavgifter

12.

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelse och revisorer

13.

Utdelande av priser och utmärkelser

14.

Val av ordförande i styrelsen

15.

Val av övriga ledamöter i styrelsen

16.

Val av två suppleanter i styrelsen och eventuellt beslut om tjänstgöringsordning

17.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

18.

Utseende av valberedning om tre personer varav en sammankallande

19.

Behandling av frågor som senast den 1 november 2006 anmälts till
styrelsen eller av denna underställts mötet

20.

Övriga frågor

21.

Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse
Lotta Fornås
Gun-Britt Klingberg
Sigvard Eriksson, ordförande t o m 07-07-30
Anita Hammarstedt
Owe Rindstrand, ordförande fr o m 07-08-01 Eva Swanberg
exteriöransvarig, hälsoansvarig, vice
ordförande t o m 07-07-30
Jakt /Funktionsbeskrivning
Lotta Fornås
Pia Andersson, informationsansvarig,
Sofia Bäcklund
RAS-/avelsansvarig
Lars Johnsson
Inger Karlsson, kassör
Gunilla Wedeén
Tomas Ellström, sekreterare

Ordinarie ledamöter

Mentalitet

Lotta Fornås, jakt-/funktionsansvarig

Tommy Zetterman, fr o m 07-07-30
utbildnings-/sektionsansvarig

Ingela Stake
Anita Ohlson
Britt-Marie Lundholm
Anita Hammarstedt

Suppleanter

Exteriör

Tommy Zetterman t o m 07-07-30
utbildnings-/sektionsansvarig

Owe Rindstrand
Helena Wennmark
Li-Maria Carlson
Cecilia Mårtensson

Ingela Stake, mentalitetsansvarig

Eva Dahlman, bitr utbildnings/sektionsansvarig

Avelsstruktur

Adjungerade

Lena Widebäck

Li-Maria Carlson, webmaster,
Giesela Jansson, redaktör
Fanny Hellström, ungdomskommitté

Kommittén för gemensam utveckling
av funktionsbeskrivning:
Cilla Hamfelt
Ulla Frisk

Revisorer och revisors suppleanter
Hans Bredberg, ordinarie
Rasmus Palmqvist, ordinarie
Malin Danielsson, suppleant
Nils Gunnar Karlsson, suppleant

Information

Arbetsutskott (AU)

Pia Andersson
Anette Hellgren
Lotta Carping

Owe Rindstrand
Inger Karlsson

Redaktion, Golden Nytt

Av styrelsen tillsatta kommittéer
Hälsa

Giesela Jansson
Tomas Ellström
Helena Hellström
Annika Andersson
Anette Hellgren

Owe Rindstrand
Annika Andersson
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Utredningskommittéer

Ekonomi

Fullmäktigesystem
Nils-Gunnar Karlsson, Annika Sahl-Kadar

Bokslut med resultat och balansräkning bifogas.

Styrelsemöten
Kontaktperson för sektionerna
Tommy Zetterman

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit
elva protokollförda sammanträden inklusive
det konstituerande mötet.

Valberedning
Gun-Britt Klingberg, Britt Ullatti
Lars Johnsson

Valphänvisare
Marianne Bimer Olofsson, sammankallande
och styrelsens kontaktperson
Margot Andersson, Ing-Marie Bergsten,
Erna Persson, Ulla-Britt Smedberg

Medlemsservice

Aktivitetssektionerna
För medlemmarna i klubben är arbetet i de 20
aktivitetssektionerna det allra viktigaste. Det
är där aktiviteter i olika former bedrivs, som
t ex valp- och lydnadskurser, jaktträning,
uppfödarutbildning och föredrag.
Dessutom arrangerar sektionerna utställningar
och olika former av jaktprov samt funktionsoch mentalbeskrivningar.

Charlotte Carping

Sektionsdagar och klubbmöte

Ansvarig utgivare Golden Nytt

Sektionsdagarna och klubbmötet 2006 hölls i
Göteborg på hotell Novotel.

Tomas Ellström

Royal Canin inledde på lördagen med ett föredrag om klåda hos hund.

Materialförvaltare priser
Ingegerd Eriksson

Som inspiration för andra sektioner berättade
sedan Västmanlandssektionen om hur man
lägger upp sitt verksamhetsår och delade med
sig av erfarenheter.

Materialförvaltare varor
Li-Maria Carlson

Ansvarig för försäljning av kommersiella annonser
Giesela Jansson

Forskningsstipendiets förvaltningsråd
Owe Rindstrand, Eva Swanberg,
Pia Andersson

Styrgrupp samarbete AGRIA
Tomas Ellström, Pia Andersson

Medlemsantal
Den 31 december 2006 uppgick antalet
medlemmar till 5149, varav 489 familjemedlemmar och hedersmedlemmar sex
stycken.

Förmiddagen avslutades med att Nils-Gunnar
Karlsson och Annika Sahl-Kadar berättade
om sitt arbete med framtagande av fullmäktigesystem.
Under eftermiddagen följde sedan enligt traditionen olika seminarier och dagen avslutades
med grupparbeten om hur man skulle kunna
arbeta över sektionsgränserna.
Söndagen började med information om det
nya avelsindex som håller på att arbetas fram
och fortsatte sedan under temat ”Vem är valpförmedlingen till för”? Här deltog i panelen
representant från SKK, valphänvisning samt
deltagare i utredningsarbetet från klubben.
Söndagen avlutades med klubbmöte och sedvanliga förhandlingar.
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Allmänt om verksamhetsåret 2006
2006 valdes sju nya av nio ledamöter och suppleanter till klubbstyrelsen. Endast kassören
innehade samma styrelsepost som 2005. Detta innebar att årets styrelse under den första
tiden fick ägna mycket tid till att sätta sig in i
klubbens verksamhet.

Goldenlägret

Efter fyra månader aviserade klubbens ordförande en längre utlandsresa och avgick den
30:e juli. Styrelsen fick konstitueras om, vice
ordförande tog över ordförandeskapet och en
suppleant gick upp som ordinarie.

Uppfödarkonferensen, som planerats till hösten 2006, har framskjutits till hösten 2007
och planeringen av innehållet påbörjats.
Namnet har ändrats till RAS/uppfödarkonferens. Då kan fler känna sig välkomna,
t.ex. hanhundsägare och andra aktiva medlemmar.

Goldenlägret, som genomfördes under fyra
dagar i juli, blev också ett mycket uppskattat
arrangemang, med många deltagare.

Uppfödarkonferens

Trots dessa förutsättningar har klubbstyrelsen
arbetat i mycket god anda och rastypiskt i
form av arbetsglädje, klubbpassion och stor
vilja att vara till lags. En och annan groda har
vi nog gjort, men hoppas att det inte blivit
värre än att det gått att rätta till.

RAS
RAS har hela året varit en ledstjärna för
klubbstyrelsen och många idéer och tankar
har väckts genom detta. Att många frågor
hänskjuts till RAS-konferensen känns naturligt. RAS ska utvärderas 2008 och det bör
finnas så mycket underlag som möjligt för att
klubben ska kunna uppdatera dokumentet.

Många klubbmedlemmar har, genom att arbeta i olika projekt, bidragit till att arbetet
kunnat fortgå som planerat och ibland till och
med överträffat förhoppningarna. Det stöd
som klubbstyrelsen fått av klubbens medlemmar har också positivt verkat för klubbstyrelsens fortgående arbete.

Klubbstyrelsen har beslutat att återinföra begreppet avelsansvarig - nu i form av RAS/
avelskommittéansvarig. Detta för att särskilja
avel och hälsa från varandra. Avelsansvarig är
sammankallande i avelskommittén. Avelskommittén består förutom av den sammankallande även av de ansvariga för mentalitet,
hälsa, jakt och exteriör. Sammankallande i
avelskommittén är ansvarig för det övergripande som finns skrivet i RAS, samt har
som uppgift att hålla kontakt med avelsansvariga i SKK och SSRK. Personen ska också
vara medlem i forskningsstipendiets förvaltningsråd tillsammans med klubbens ordförande och en veterinär.

Klubbstyrelsen har vidareutvecklat kommittéarbetet genom att verka för att kommittéerna
ska arbeta långsiktigt och genom att initiera
en utökning av antalet kommittéledamöter.

Goldenspecialen
Goldenspecialen har genomförts i Göteborgsoch Skaraborgssektionernas regi. Arrangemanget var mycket välarrangerat. Resultaten
finns i vanlig ordning på vår hemsida och publiceras i årstidningen. En enkät har gjorts på
nätet om Goldenspecialen och dess framtid.
Klubbstyrelsen var närvarande och hade styrelsemöte, samt hjälpte till under alla dagarna.

Avelsrådgivning är borttagen i klubbarbetet
och är därmed inte en del av kommitténs arbete. Hela klubbstyrelsen är fortfarande avelsansvarig i klubben.
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Hemsidan

Hela 56 hundar har anmälts till omplacering.

Hemsidan har uppdaterats regelbundet och
fått mycket beröm från medlemmarna och
även från andra rasklubbar. Vår webmastern
lägger ner massor av kvalificerat arbete på
detta.

Från i år kan man via valphänvisningen på
hemsidan få direkt information från Rasdata
om man klickar på föräldradjuret.
En av valphänvisarna har efter många års
tjänst aviserat att sluta.

En blog har lagts ut i höst. Där har förslaget
till fullmäktige kunnat diskuteras medlemmar
emellan. Stadgeförslaget för fullmäktige har
legat ute på hemsidan.

Att annonsera via Blocket till vår valphänvisning har tyvärr, trots samarbete med SKK,
inte gått att genomföra.

Golden Nytt

Medlemsservice

Golden Nytt har fulla nummer och intresset
för tidningen ökar stadigt. Den nya redaktören har gjort ett fantastiskt arbete under året
med att lära sig allt kring tidningen och är nu
helt uppdaterad.

Ett ständigt ökande intresse finns för vår
Medlemsservice. Positivt att så många medlemmar hör av sig på telefon och via mail.
Fler uppfödare anmäler sin valpkull till medlemskap. Antalet bidragsgivare till PRA och
forskning för fysisk och mental hälsa bara
ökar och ökar, liksom summan av bidrag. Bådar gott för framtiden.

I Golden Nytt har klubbstyrelsen regelbundet
informerat medlemmarna om vad som händer
i klubben. Här har även medlemmarna uppmanats att sätta sig in i klubbens stadga, nya
stadgeförslaget och i RAS-kompendiet.

I våra 20 sektioner har allt grundläggande
medlemsarbete i klubben genomförts. Otroligt många arrangemang har anordnats i Goldenklubbens regi under 2006.

Stamtavleboken 2005 har kommit ut under
hösten. Det är den innehållsrikaste någonsin.

Styrelsen har regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom Nyhetsbrevet.

Goldenfilmen gör framsteg och är förhoppningsvis färdig i början av 2007.

Tack

Valphänvisning

Ordförande vill härmed tacka alla som hjälpt
till under året i styrelsen, i kommittéer, i sektioner och i det fördolda. Alla dessas stöd är
en ovärderlig tillgång för klubben.

Valphänvisningen har haft fullt upp med
många kullar att hänvisa under året. 211 kullar har funnits till förmedling. 67 av dessa fick
begära förlängning för att få valparna sålda.
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Hälsa
förhoppningar om att det finns ett konkret
resultat att redovisa inom en inte alltför avlägsen framtid.

Hälsokommittén har träffats vid tre tillfällen
2006.
PRA kontakterna med Animal Health Trust
i England har tyvärr inte kunnat bibehållas.
Kommittén har nu tagit kontakt med Baker
Institute i USA och de är intresserade av att
forska vidare på PRA hos Golden i Sverige.

Hälsakommittén har skrivit i Golden Nytt
om aktuella hälsoläget på rasen och uppdaterat hemsidan. Kommittén har även initierat
artiklar om PRA och SAN till hemsidan och
Golden Nytt.

Tre nya fall av PRA har inkommit under året.
Kommittén noterar att HD statistiken tyvärr
inte visar åt rätt håll under året. Vi i kommittén har diskuterat strategier hur vi ska kunna
agera i denna fråga.

Klubbstyrelsen har på hälsokommitténs initiativ beslutat att ytterligare uppmuntra ögonspegling av äldre hundar.
Under 2006 har fem ytterligare hundar diagnosticerats med sensorisk ataktisk neuropati
(SAN), fyra av dem genom direkt undersökning vid universitetsdjursjukhuset i Uppsala
av veterinär Karin-Hultin Jäderlund samt en
av dem genom studier av journalanteckningar
från annan veterinär. Två sjuka hundar har
avlivats och obducerats under året inom projektets ram.

I slutet av året avsade sig hälsokommitténs
dataansvariga sitt uppdrag och en ny kommittéledamot har anlitats för datauppdraget.
Brev har skickats till 230 veterinärkliniker för
att informera om SAN och att vi har central
registrering av PNP. Inga fall av PNP har
kommit till klubbens kännedom under 2006.
Kommittén redovisar uppföljningen av hälsoresultat under året i förhållande till

Klubbstyrelsen har genom sitt förvaltningsråd
beslutat skänka 40 000 kronor till SANforskning på SLU genom pengar från GRK:s
forskningsstiftelse.

RAS-dokumentet i en särskild bilaga.
Hälsokommittén har besvarat många mail
från goldenägare, uppfödare och veterinärer.

Forskningen rörande den genetiska bakgrunden till SAN har intensifierats under 2006.
Arbetet fortskrider i förväntad takt, och vi har

Hälsokommittén vill härmed också tacka alla
som under året skänkt pengar till forskning.
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Avelsstruktur
– en uppföljning av avelstrategin i RAS
I avelsstrategin ingår att följa upp inavelsgraden i rasen. Inavelsgraden anger hur nära
släkt individer inom rasen är med varandra.

På uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck
2007-02-04
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:
∗

Inavelsgraden i rasen ska inte öka.

∗

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

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 dessa nära släkt. Om de
är nära släkt så bär många av hundarna i rasen
på samma gener.
Då kan det bli ödesdigert för rasen om en
genetisk defekt som nedärvs recessivt uppdagas. 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.

Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges
populäraste hundraser och ligger idag tvåa
efter schäfern på hundarnas tio i topp lista
med 2782 registrerade valpar 2005. Se tabell 1.
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 är viktig. Det betyder att
det finns många olika anlag för samma egenskap i raspopulationen.

Tabell 1.
Antal golden retriever registrerade
i SKK, 2002 - 2006

År
Om några individer skulle visa sig ha en allvarlig genetisk defekt så finns det möjlighet
Tikar
att använda obesläktade hundar som förhoppHanar
ningsvis saknar den defekta genen.

Inavelsgrad och släktskapsavel

2002

2003

2004

2005

2006

1375

1466

1331

1273

1244

1537

1607

1507

1509

1334

Källa: SKK Avelsdata

Inavelsgraden i rasen ska inte öka.
Inavel, som i hundsammanhang ofta kallas
linjeavel, ökar släktskapen mellan hundar och
minskar den genetiska variationen.
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Men då gäller det att man har individer i rasen som är relativt obesläktade med varandra
att para med.

Mäts i procent
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger sannolikheten att identiska anlag ska förekomma
i dubbel uppsättning hos en individ. Det är
ett genomsnittsvärde och kan aldrig fastställas
exakt för en enskild individ. Vid en parning
blir inavelsgraden hos avkomman hälften av
de parade individernas släktskap.

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. Den trenden håller i sig och för
2006 ligger inavelsökningen på under en procent, se tabell 2.

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 se till att hålla
inavelsökningen i rasen generellt låg.

Antalet enstaka parningar som resulterar i
avkomma med hög inavelsgrad har minskat.
Endast sju kullar av de 355 som föddes under
2006 hade en inavelsgrad över 6,25 procent.
Se tabell 3.

En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i
nästa generation producera avkomma med
noll i inavelsgrad genom att man väljer en
obesläktad partner.

Att inavelsökningen minskar inom rasen tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att
undvika att para hundar som är alltför nära
släkt.

Tabell 2 .
Inavelsgraden i rasen, 1998 - 2006
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1,8

1,7

1,4

1,5

1,4

1,1

1,1

1,1

0,9

Tabell 3.
Inavelsgrad för hundar födda 1998 - 2006*
Födelseår
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

antal hundar
<6,25
356
338
405
378
418
430
396
382
348

inavelsgrad, %
6,26-12.49
21
16
13
14
10
6
10
7
7

12,5-24,99
3
3
1
1
2
3
0
1
0
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>25
0
0
0
0
0
0
1
1
0

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.

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 ett fåtal
hanhundar som kommer upp till den rekommenderade maxgränsen på fler än 300 avkommor, se tabell 4.

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.

En del hanar att 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.

Andra generationen, det vill säga barnbarn till
anlagsbärare, är med 25 procent sannolikhet
bärare av anlaget, under förutsättning att parningspartnern är fri från anlaget. De omfattas
inte av bekämpningsprogrammet. Här får
sunt förnuft ligga till grund för avgörandet
om hunden har sådan kvalitet att den ändå
ska användas i aveln.

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.

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.

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 skulle då gränsen dras vid maximalt 600 barnbarn. De hanar som idag
överskridit gränsen ligger över strecket i tabell
5 och de som börjar närma sig gränsvärdet
ligger under strecket i samma tabell.

Ligger anlagsbäraren i tredje generationen är
risken att hunden bär anlaget 12,5 procent.

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.
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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.

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 avel genom att deras barn i stor
utsträckning används i aveln. Många av de
hanar som används idag är dessutom relativt
nära släkt med varandra.

En annan förebyggande åtgärd vore att använda unga hanhundar mer sparsamt. Låt
dem para ett mindre antal tikar och sedan
avvakta avelsresultatet. När avkommorna
uppnått ett par års ålder, är röntgade och
ögonlysta kan hanarna åter användas. Det
skulle även ha fördelen att hanhundarnas föräldrar kan var ögonlysta vid högre ålder och
även kullsyskon var ögonlysta vid relativt hög
ålder.

I en sån 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 så använder
vi, relativt sett, färre hanar.

Figur 1. Antal golden retriever, tikar och hanar) registrerade i SKK, 2002-2006
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Tabell 4.
Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som far till mer än 300 individer.
Namn
Shanlimore Falcon

född
1991

avkommor
478

Inassicas Sea Chanter

1999

347

Gracelines Under Resans Gång

1996

306

Tabell 5.
Hanhundar födda 1990 eller senare som förekommer som farfar/morfar till mer än 400 individer.
Namn

född

barnbarn

Okeys Explosive Symphony

1991

1246

Shanlimore Falcon

1991

1071

Cheers Way of the World

1993

855

Standfast Louisburgh

1990

749

Blakesley Cromwell

1993

645

----------------------------------------------------------------------------------------Pauclare Pot of Gold

1995

573

Goldenlines Forever My Choice

1993

552

Rossmix Rugger

1995

538

Stenbury Watervoyager

1994

507

Inassicas Song of Songs

1997

461

Goldsands Tiger

1994

440

En sjunkande kurva över tidsperioden ska
tolkas som en avtagande ökning av inavelsgraden och inte som en minskande inavelsgrad.

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.

I SKK Avelsdata beräknas inavelsgraden över
5 generationer och det erhållna värdet mäter
alltså inavelsgradens ökning från generation 1
till generation 5.

Inavelsgraden inom en ras ökar kontinuerligt
eftersom individerna i rasen är mer eller
mindre släkt med varandra. Därför är det inte
korrekt att tala om att sänka inavelsgraden i
rasen. Däremot kan man minimera inavelsökningen.

Fotnot: Artikeln är faktagranskad av Helena
Rosenberg, avelsansvarig på SKK. Analyserna
är gjorda i SKK Avelsdata.
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Mentalitet
I andra regioner verkar intresset för MH vara
snarast obefintligt.

Under 2006 har GRK Mentalkommitté
bestått av Ingela Stake, mentalitetsansvarig,
Britt-Marie Lundgren med central stödfunktion för uppfödare och sektioner som vill arrangera mentalbeskrviningar samt Anita
Hammarstedt som varit dataansvarig. Kommittén har under året förstärkts med ytterligare en person Anita Ohlson, vars uppgift i
första hand är knuten till uppdraget att göra
information kring MH mer tillgänglig.

Några sektioner har anordnat ett flertal MH
och där har det varit fler intresserade goldenägare, som velat beskriva sin hund, än det
antal platser man kunnat erbjuda. I andra
sektioner har intresset varit lågt och de MH
som erbjudits har ej kunnat fyllas enbart med
golden retriever.
Antalet genomförda MH genom GRKs avtal
med SBK har minskat från 29 st. år 2005 till
21 st. år 2006. En viktig förutsättning för att
arbetet med MH ska fungera är att man på
sektionsnivå har utarbetat ett väl fungerande
samarbete med lokala Brukshundklubbar. Ett
väl fungerande samarbete finns också i några
av våra sektioner, men i andra har det varit
sämre.

Goldenklubben har sedan några år tillbaka ett
samarbetsavtal med Svenska Brukshundklubben . Enligt detta avtal får Goldenklubben
genomföra MH (mentalbeskrivning hund) i
egen regi.
Intresset för MH har funnits på sektionsnivå,
men ej i den omfattning som vore önskvärt.
Kartläggning gällande MH arbetet inom
Goldenklubben har genomförts. Denna visar
att i delar av landet pågår stor aktivitet och
där synes intresset vara stort.

Mentalbeskrivning golden retriever
1997 – 2006

Sammanställning MH
inom GRK 2006

År

Antal

Genomförda

Avbrutna

Sektion

1997

19

17

2

Uppland

Antal
genomförda MH
6

1998

110

102

8

Dalarna

4

1999

171

164

7

Västmanland

3

2000

116

111

5

Medelpad

3

2001

134

132

2

Värmland

2

2002

209

202

7

Norrbotten

1

2003

264

255

9

Västerbotten

1

2004

357

342

15

Stockholm

1

2005

469

451

18

2006
*)

363

348

11
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Deltagarna fick då följa en mentalbeskrivning
i vilken åtta hundar, varav några kullsyskon
och några från andra linjer beskrevs. Även
delar av funktionsbeskrivning visades för att
tydliggöra behovet av att använde bägge verktygen.

Utöver de MH som genomförts i Goldenklubbens regi kan enskilda uppfödare ha anordnat MH via lokal brukshundklubb. Goldenklubben får dock i dagsläget ej del av sådana uppgifter varför fler MH än ovan redovisade kan ha genomförts. Vi kan dock konstatera att färre sektioner än tidigare arrangerat MH.

Per-Erik Sundgren har på Goldenklubbens
uppdrag utvecklat Lathunden och kompletterat med nya rutiner. Aktuella resultat gällande
rasen som helhet, enskilda avelsdjur och resultaten över tid finns nu tillgängliga. Detta
material bearbetas för närvarande av Anita
Ohlson för att publiceras i form av stapeldiagram. Även SKKs Avelsdata har under året
tillfört uppgifter som kan underlätta för enskilda medlemmar att via nätet ta del av MH
statistik.

Under året har styrelsen för Goldenklubben
satsat på att göra resultatredovisning mer tillgänglig. Mentalkommittén har förstärkts med
Anita Ohlson, som satt igång arbetet med att
sammanställa resultat gällande i RAS prioriterade områden d vs intensitetsskalor gällande kvarstående rädsla, hot och aggression
samt nyfikenhet.
Anita bearbetar avkommestatistik genom att
belysa prioriterade områden i stapeldiagram
för att underlätta utvärdering gällande enskilda avelsdjur.

Mentalansvarig har under året genomfört en
kartläggning av utbildningsbehov på sektionsnivå samt gjort en sammanställning till
SBK rörande utbildningsbehov avseende M1
samt figurantutbildning M2 - M4.

Intresset för vårt arbete i Goldenklubben gällande rasens mentalitet har bland annat inneburit att klubben arrangerat ett möte med
representanter från Goldenring i Finland.
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Jakt
Våra ledstjärnor under året har som tidigare
varit att sträva mot de uppsatta målen i RAS:

Jakt mål & åtgärder
•

Att öka intresset för rasens jaktliga
funktion hos uppfödare, hundägare
och valpspekulanter.

•

Att det ska finnas minst 4 000
funktionsbeskrivna hundar i rasen
inom fem år.

•

Att förbättra arbetslust samarbetsvilja och vatten passion samt minska
stress och okoncentration.

•

Att öka andelen prisbelönta starter
på B-prov till minst 70 procent.

Det som främst präglade första delen av året
var givetvis de begränsningar som fågelinfluensan medförde. De prov och funktionsbeskrivningar som hölls fram till 15 juni skedde
enbart på dummies.

Årets Goldenspecial arrangerades av Skaraborgssektionen på Tångahed.
ÅRETS GOLDENMÄSTARE blev Goldteam Xciting Xantia äg Suzanne Asplund,
Växjö.

En något ”ouppvärmd styrelse” gjorde att vi
år fick fokusera på det som var mest efterfrågat hos våra medlemmar.

Jaktdelen gick som workingtest i alla klasser.
Domare var; Gunnar Pettersson, Torstein
Rudi, Marianne Johansson, Yvonne Lindqvist, Rolf Nordlund, Kurt Johansson, Ethel
Björk, Tina Boltorp, Peter Boltorp och Inger
Karlsson.

Goldenlägret är ett av dessa evenemang, efterfrågat och efterlängtat av många. Det gick
av stapeln i Garpenberg 13-16 juli. Under
fyra dagar fick 40 entusiaster möjlighet att
lära sig mer inom jakt, lydnadsträning, workingtest och utställning.

Golden Nytt har kontinuerligt haft artiklar
om jaktliga aktiviteter, bl a valpträning, reportage från workingtest i Österrike samt
intervjuer med ekipage som under året erhållit 1:or i elitklass.

Att kunna träffas så här och verka på många
områden är onekligen en stimulans för fortsatta aktiviteter för rasens framtid.
Jaktinstruktörer var; Jan Törnblom, Pia Andersson, Christina Axlund och Lennart Säve.
Utställningsdomare var Maud Törnblom.
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för kommande år är att alla sektioner kommer
på ”spåret” då det gäller genomförandet av
olika jaktliga aktiviteter, tyvärr finns det fortfarande några vita fläckar på sektionskartan.

Något som ständigt efterfrågas i sektionerna
är utbildning. Jakt kommitten har tagit fram
ett utbildningspaket i tre steg för inofficiella
domare. Steg I genomfördes på Norrmalma
sista helgen i oktober.
Kursinnehållet varit fokuserat på uppläggning
samt bedömningsteknik för workingtest.
Båda dagarna innehöll teori samt praktik.
Kursledare var Lotta Treiberg och Gunilla
Weedén två mycket kompetenta kursledare
som verkligen gav allt. Tio sektioner hade
anmält sammanlagt 15 deltagare.

Golden retriever B-prov
Golden retriever har under året rönt framgångar på våra officiella B-prov, främst då
med många fina resultat ( 1:or) i eliklass.
Tyvärr sjönk andel startande till pris med
några procent, men vi får glädjas åt att antalet
startande återigen har ökat. Än har vi en del
kvar till det i RAS uppsatta målet 70 procent
till pris.

Funktionsbeskrivarutbildning har genomförts
vid två tillfällen dels i Umeå dels i Kalix. I
Kalix gavs det en lysande bild över hur utbildning kan genomföras över sektionsgränserna
då medlemmar från Övikssektionen helt sonika höll utbildning för norrbottningarna.
För att utbildning av funktionsbeskrivare
testledare och kastare ska genomföras på ett
effektivt sätt är det samarbeta som detta som
behövs.

För att nå målet behövs fler hundar till start
och om vi tillsammans verkar för att öka det
jaktliga intresset och engagemanget så är det
inte ett orealistiskt mål.
Förhoppningsvis får vi minst 300 hundar till
start 2007 då vårt första officiella B-prov går
av stapeln.

Ett flertal sektioner har arrangerat inofficiella
jaktprov. Dessutom har det arrangerats workingtests samt övriga aktiviteter som KM och
”pröva på dagar” ute i sektionerna. Ett mål

B-prov
År

Antal

Ukl

Nkl

Ökl

Ekl

Tot

0:or

3:or

2:or

1:or
94

%
pris
63,4

%
1:or
19,1

2003

228

85

148

180

79

492

180

130

88

2004
2005
2006

229
261
265

81
96
62

193
190
264

153
167
176

41
57
56

468
510
558

156
158
210

136
132
145

97
129
103

79
91
100

66,7
69
62,4

16,9
17,8
17,9

A-prov
År

Antal Kkl Ekl Tot

Ej GK

GK % GK

0:or 3:or 2:or 1:or % Pris

2004

14

11

6

17

2

9

81

3

0

1

2

50

2005

13

7

14

21

2

5

71

5

5

3

1

42,9

2006

9

3

8

11

0

3

100

7

0

0

1

9,1
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Information
Golden Nytt når alla medlemmar och är därför en viktig informationskanal.

Informationskommittén har under året bestått av Pia Andersson, informationsansvarig
och sammankallande, Anette Hellgren samt
Ann-Charlotte Carping, medlemsansvarig.

Redaktionskommittén lägger ner ett stort
arbete för att tidningen ska ha ett brett innehåll som beskriver klubben verksamheter och
tillfredställer medlemmarnas olika önskemål.
Under året har vi försökt att få med bilder på
aktiva hundar i Golden Nytt och på hemsidan. Vi har bett sektionerna att skriva artiklar
om de aktiviteter som dom haft runt om i
landet för att få fler medlemmar att bli intresserade. Gensvaret har varit fantastiskt, tack
till er alla som hjälpt oss med det!

Informationskommittén består även om informationsansvarig byts ut i framtiden.

Målet är att all information från Golden
klubben ska:
•

vara korrekt, öppen, lättillgänglig och
relevant

•

vara välplanerad och integrerad i beslut

•

ges medan den är aktuell

•

skapa realistiska förväntningar

Hemsidan är också en viktig informationskanal, kanske ännu viktigare eftersom den även
når människor som inte är medlemmar. Antalet besökare på hemsidan fortsätter att öka,
vilket har resulterat i att webbansvarig, LiMaria Carlson, har fått utöka den. Under året
som gott har vi jobbat med att få så bred information som möjligt. Bland annat så har vi
under 2006 fått igång en almanacka med
jaktprovsprogram, detta har varit en service
som medlemmar efterfrågat.

Då så gott som hela styrelsen byttes ut på
klubbmötet 2006, så har vi under året försökt
bygga upp en bra kontakt med sektionerna.
För att få dem att känna sig delaktiga i det
som händer och sker har det efter varje möte
skickats ut ett nyhetsbrev till alla sektionerna.
Däremellan har informationskommittén
skickat ut informationsbrev när det har varit
något speciellt som styrelsen känt att sektionerna har behövt få vetskap om.

Under 2006 har rasen presenterats på bland
annat Hund 2006, Elmia samt Club Show.
Ett stort tack till Er alla som hjälpt till att på
ett engagerande sätt spritt information om vår
ras.

När vi informerar om golden retrievern är det
viktigt att vi försöker ge en nyanserad bild av
vår ras och inte ger bilden av att golden retrievern är en soffhund, vilket tyvärr är en bild
som ofta förstärks via media. Golden retrievern är en apporterande fågelhund som älskar
att apportera, allt från skor till fåglar.

Under 2006 har annonseringen i hundsport
fortsatt som tidigare år.
Samarbetsavtalet med Agria och Royal Canin
fortsätter som tidigare. Våra sponsorer har
bland annat skänkt priser till Club show och
Goldenspecialen.

Golden retrieverfilmen som Gunela Asp håller på att jobba med, enligt uppdrag från
RAS, innehåller information om golden retrieverns specifika arbetssätt samt dess mångsidighet som ras. Filmen börjar bli klar och
kommer ut under 2007.

Ett stort tack till våra sponsorer för det gångna
året!

En ny valpbroschyr är under bearbetning och
arbetet med valpköparskolan fortgår.
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Funktionsbeskrivning
Totalt har det funnits 37 olika beskrivningstillfällen och på dessa har 26 olika beskrivare,
27 olika testledare och 33 olika kastare tjänstgjort.

Vid utgången av 2006 hade 1475 unga golden
retrievers funktionsbeskrivits. Totalt 205
hundar beskrevs under 2006 och det är glädjande att se att antalet ökar något jämfört
med 2005, om än i liten omfattning.

Under 2006 har det både varit vidareutbildning av befintliga funktionsbeskrivare samt
nyutbildning av kastare och testledare, men
behovet är fortfarande stort på alla fronter.

För att nå målet i RAS, 4000 beskrivna hundar år 2009, är det fortfarande en bit kvar,
men förhoppningsvis kan antalet beskrivna
hundar per år fortsätta öka.

Våren präglades av fågelinfluensan vilket innebar att moment 3, vilt, utgick under våren.
Från och med 20060601 har dock moment 3
ingått som vanligt, och snittet för de hundar
som har utfört momentet under 2006 skiljer
sig inte från tidigare år.

Beskrivningar har arrangerats av både sektioner och enskilda uppfödare. Engagemanget
varierar både hos sektioner och hos uppfödare, men positivt är att det finns flera uppfödare som regelmässigt beskriver sina nya kullar
och flera sektioner som är på gång med sin
verksamhet.

Funktionsbeskrivna hundar under perioden
1999-08-01 - 2006-12-31
År

Totalt

antal land
+ vatten

endast
land

endast
vatten

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Totalt

50
101
191
235
232
262
199
205
1 475

47
89
177
233
224
260
190
197
1 417

3
12
14
2
8
1
9
8
57

0
0
0
0
0
1
0
0
1
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Exteriör
Kommittén har uppdaterat alla manualer och
de finns på hemsidan tillgängliga för sektionerna.

Kommittén har träffats två gånger under året
i samband med klubbstyrelsemöte.
Arbetet med att få fram ett trimhäfte har pågått och det beräknas vara klart i början av
2007.

Kommittén har sedvanligt sammanställt 2007
års program och uppdaterar regelbundet i
Golden Nytt och på hemsidan.

Exteriörbeskrivningsprotokollet ligger nu för
utredning hos två av klubbens exteriördomare
och tillika rasspecialister. Förhoppningen är
att det ska ha testats före RAS/uppfödarkonferensen och presenteras där.

Genomsnittliga resultat från officiella utställningar ligger med god marginal över RAS.
År 2006 fick 65,8 procent 1:or och 37,5 procent Ck:n.

Club Show 2006 genomfördes i Boden på ett
alldeles utomordentligt sätt av Norrbottenssektionen. Klubbstyrelsens exteriöransvarige
var närvarande vid utställningen. Resultaten
presenteras i vanlig ordning på hemsidan och
i årstidningen.

RAS skrivningen om att beakta förhållandet
exteriör och funktion har följts och blir en del
av nästa års RAS konferens.
Exteriörkommittén har varit aktiv i att hjälpa
Stockholmssektionen vid förberedelserna för
anordnandet av circuitutställning i samband
med Världsutställningen 2008.

Nästan alla sektioner har genomfört minst en
Open Show. Tyvärr fick två inställas på
grund av för lite anmälningar. Detta har
kommittén beaktat och vi tror att det nästa år
ska fungera utan inställanden. Alla Open
Shows med resultat finns sammanfattade på
hemsidan och i årstidningen.

Exteriörkommittén har regelbundet informerat alla sektioners utställningsansvariga via epost om vad som hänt under året. Många
frågor från sektionerna har besvarats.

Styrelsen:
Owe Rindstrand

Lotta Fornås,

Inger Karlsson

Tomas Ellström

Pia Andersson

Ingela Stake

Tommy Zetterman

Ewa Dahlman
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Utmärkelser
Breeder´s Crown

Goldentrofé Tik

Meddelas senare.

S(u)Ch Styal Silksilla, ägare Henric Fryckstrand

Ungdomsresestipendium

Stenbury Trophy

Fanny Hellström

SU(u)Ch NUCh SVCh Dream Max Celine
Dion, ägare Jennie Andersson och Kjell Nielsen

Troféer
Årets uppfödare

Iron Coin

Henric Fryckstrand, kennel Dewmist

Kennel Dewmist, Henric Fryckstrand

Goldentrofé Hane

Viltspår

SU(u)Ch NUCh Jazzman´s Da Capo,
ägare Tina Angrell

Tjh/VM SVCh NVCh LP Vassruggen’s
Meglin Gjord, ägare Hasse Bergqvist
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Resultaträkning
2006-01-01– 2006-12-31

Kostnader
Medlemsavgifter
Golden Nytt Nr 1
Golden Nytt Nr 2/Årstidning
Golden Nytt Nr 3
Golden Nytt Nr 4
Golden Nytt Nr 5
Valphänvisning
Web-sida
Avel
Aktiviteter
Varor, GRK-artiklar
Priser/Rosetter
Info/PR
Exteriördomarkonferens
Stamtavlebok 2005
Sektionsdagar
Goldenspecialen
Administration
Jakt/JUM
Mentalitet/Utbildning
Styrelsen/Enhetsansvariga
Summa kostnader
Resultat
Värdeförändring - Varulager
GRK-artiklar
Priser
Rosetter/Kritiker/jaktprovsblank.
Raskompendium
Valpbroschyrer
Stamtavlebok 2005
Stamtavlebok 2000
Summa värdeförändring
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
Rånäs 2007-01-10
Inger Karlsson/kassör

97 081,19
113 257,45
203 663,77
111 608,90
108 295,73
156 166,88
21 311,50
29 168,00
18 120,00
109 807,00
91 681,21
71 735,76
14 315,00
0,00
171 346,55
135 894,00
0,00
51 046,72
0,00
0,00
310 802,50
1 815 302,16
-91 453,37

117 392,34
104 567,35
232 971,73
118 618,65
118 835,35
147 656,88
25 854,55
27 740,00
19 577,50
153 468,32
99 245,74
56 371,90
1 190,00
38 672,55
0,00
184 087,50
102 887,35
0,00
36 279,00
15 215,00
207 987,00
1 808 618,71
-43 479,89

10 672,00
-1 187,00
5 659,00
-750,00
-4 199,00
79 000,00
-49 950,00
39 245,00

-8 178,00
1 487,00
-8 818,00
-2 580,00
-8 433,00
0,00
-67 320,00
-93 842,00

934,67
1 452,53
2 387,20

146,39
3 221,85
3 368,24

-1 224,32
-1 224,32

-86,40
-86,40

-51 045,49

-134 040,05
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Fortsättning resultaträkning
Värdeförändring - Varulager
GRK-artiklar
Priser
Rosetter/Kritiker/jaktprovsblank.
Raskompendium
Valpbroschyrer
Stamtavlebok 2005
Stamtavlebok 2000
Summa värdeförändring
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster

10 672,00

-8 178,00

-1 187,00
5 659,00
-750,00
-4 199,00
79 000,00
-49 950,00

1 487,00
-8 818,00
-2 580,00
-8 433,00
0,00
-67 320,00

39 245,00

-93 842,00

934,67
1 452,53

146,39
3 221,85

Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Valutakursförluster

2 387,20

3 368,24

-1 224,32

-86,40

Summa finansiella kostnader

-1 224,32

-86,40

-51 045,49

-134 040,05

ÅRETS RESULTAT

Inger Karlsson/kassör
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Balansräkning
BALANSRÄKNING

2006-12-31

TILLGÅNGAR
Kassa

2005-12-31

1 016,00

2 706,00

Plusgiro, 856993-1

150 190,81

100 880,95

Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3

205 270,24

466 244,77

1 165,36

16 361,40

Postgiro Norge
Postgiro, Danmark

2 239,26

7 689,66

Postgiro, Finland

1 087,34

10 562,22

Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9

64 215,50

47 055,00

NB, GRK:s Forskningsstipensium

43 591,24

83 280,51

NB, PRA-Forskning

88 434,82

65 210,91

Interimsfordringar
Kundfordringar
Handkassor
Summa
Varulager - Varor/GRK-artiklar
Varulager - Valpbroschyrer
Varulager - Priser

7 145,00

0,00

54 718,00
4 500,00

46 885,50
11 417,60

623 573,57

858 294,52

50 809,00

40 137,00

5 082,00

9 281,00

9 205,00

10 392,00

Varulager - Rosetter

28 970,00

23 311,00

Varulager - Raskompendium

20 250,00

21 000,00

Varulager - Stamtavlebok 2005
Varulager - Stamtavlebok 2000

79 000,00
0,00

0,00
49 950,00

Summa

193 316,00

154 071,00

SUMMA TILLGÅNGAR

816 889,57

1 012 365,52

-5 000,00

-5 000,00

Leverantörsskulder

-143 103,88

-131 857,34

PRA-Forskning

-114 525,25

-87 770,25

-43 397,28
4 812,00

-83 197,28
-137 820,00

-301 214,41

-445 644,87

-700 760,70

-688 400,42

134 040,05
51 045,49

-12 360,28
134 040,05

Summa eget kapital

-515 675,16

-566 720,65

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

-816 889,57

-1 012 365,52

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Deposition - Club Show

GRK:s Forskningsstipendium
Observationskonto
Summa skulder
EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust
Föregående års vinst/Förlust
Årets resultat

Rånäs 2007-01-10
Inger Karlsson, kassör
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Sammanställning kostnader/intäkter
Kostnadsställe

Budgeterat
Intäkter

Kostnader

Utfall 2006

Resultat 2006

960 376,56

97 081,19

863 295,37

898 900

Golden Nytt 1

25 600,00

113 257,45

-87 657,45

-78 800

Golden Nytt 2

88 550,00

203 663,77

-115 113,77

-64 000

Golden Nytt 3

32 650,00

111 608,90

-78 958,90

-71 800

Golden Nytt 4

33 950,00

108 295,73

-74 345,73

-71 300

Golden Nytt 5

53 550,00

156 166,88

-102 616,88

-68 840

Valphänvisning

61 250,00

21 311,50

39 938,50

15 500

500,00

29 168,00

-28 668,00

-31 000

Avelskommitté

25 000,00

18 120,00

6 880,00

Aktiviteter

73 340,11

109 807,00

-36 466,89

Medlemsavgifter

Webb-sida

3 000
-88 940

Varor GRK-artiklar

90 546,12

91 681,21

-1 135,09

18 000

Priser/Rosetter

64 166,00

71 735,76

-7 569,76

11 500

Information/PR

0,00

14 315,00

-14 315,00

-33 600

Stamtavlebok

177 000,00

171 346,55

5 653,45

Sektionsdagar

36 440,00

135 894,00

-99 454,00

-144 500

Administration

0,00

51 046,72

-51 046,72

-66 000

930,00

310 802,50

-309 872,50

-268 620

1 723 848,79

1 815 302,16

-91 453,37

-1 000

Styrelse - övr funktionärer
Summa
Ränteintäkter

934,67

934,67

39 500

0

Valutakursvinster

1 452,53

0,00

1 452,53

1 000

Summa finansiella intäkter

2 387,20

0,00

2 387,20

1 000

Valutakursförluster

-1 224,32

0,00

-1 224,32

0

Summa finansiella kostnader

-1 224,32

0,00

-1 224,32

0

1 726 235,99

1 815 302,16

-90 290,49

0

Summa
Värdeförändring - Varulager
2006-12-31
GRK-Artiklar

10 672,00

Priser

-1 187,00

Rosetter/Kritiker mm

5 659,00

Raskompendium

-750,00

Valpbroschyrer

-4 199,00

Stamtavlebok 2005

79 000,00

Stamtavlebok 2000

-49 950,00

Summa värdeförändring

39 245,00

RESULTAT EFTER
VARULAGERFÖRÄNDRING

-51 045,49
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Verksamhetsplan 2007
•

Att regelbundet uppdatera och utveckla
hemsidan och att stödja utgivningen av
Golden nytt

•

Att i samråd med valphänvisarna tillse
att den verksamheten får den kommunikations-utrustning som behövs
och utbildning i att använd densamma.

•

Att stötta sektionerna i sitt arbete och
att tillse att de får snabb och korrekt
information om klubbstyrelsens arbete.

Att tillsätta en arbetsgrupp som ska
tillse Goldenspecialens fortlevnad.

•

Att vara behjälplig vid alla klubbens
arrangemang såsom Goldenspecialen,
Club Show, Goldenlägret och officiella
A och B prov.

Att utöka samverkan med SKK, SSRK
och andra rasklubbar inom gemensamma områden.

•

Att verka för ett fortsatt högt medlemsantal genom att prioritera medlemmarnas
behov i verksamheten.

Att genomföra en RAS/ uppfödarkonferens.

•

Att arbeta för att RAS dokumentet
genomsyrar organisationen.

Under 2007 kommer klubbstyrelsen bland
annat att arbeta inom följande områden:
•

•

•

•

•

Att(beroende på årsmötets beslut) föra
klubben mot ett fullmäktigesystem.
Att utveckla kommittéarbetet framförallt inom områdena information/PR,
utbildning och mentalitet. Klubbstyrelsens inre arbete ska ses över strukturellt.
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Hälsa
Hälsokommittén kommer att fortsätta med att bistå forskningen
kring att hitta genen/generna för
PRA på vår ras. På Baker Institute
Cornell University USA avser Professor Gregory Acland att med
hjälp av insamlat blod från våra
drabbade hundar och deras släktingar leda forskningen efter vår
gen.
Vi skall också verka för att äldre
hundar ögonspeglas.
Andelen golden retriever som fälls
för höftledsfel är för stort. Ett skäl
som anförs som är den sedering
som ges vid höftledsröntgen. Viktigt är också hur själva röntgen går
till.
Ett annat problem misstänks vara vem som
avläser höfterna på SKK. Allt detta sammantaget är något som Hälsokommittén vill undersöka om det finns möjlighet att påverka
hos veterinärer och SKK, så att det utvecklas
ett rättvist system vid röntgen.

Utvärdering av retinal dysplasi ska ske i år.
Kommittén ska bistå ögonveterinärerna i att
samla underlag för att kunna göra denna utvärdering. Uppföljning kommer också att ske
kring PNP och den centrala registrering vi
har på denna njursjukdom.

Kommittén kommer att fortsätta följa den
forskning som sker på SLU kring Sensorisk
Ataktisk Neuropati.

För övrigt kommer Hälsokommittén att lägga
ner stort arbete inför, under och efter RASkonferensen avseende de områden som vi ansvarar för. Vi kommer att kontinuerligt följa
upp alla de områden som nämns i RASkompendiet och ta tag i eventuella hälsoproblem som uppstår under året.

Diagnostisering och identifiering av eventuellt fler drabbade hundar kommer också att
fortgå. Förhoppningen är att arvsgången
kring denna sjukdom skall vara klarlagd innan
årets slut.

Vi kommer i klubbens tidning och på hemsidan att informera om vårt arbete, samt följa
och redovisa intressant forskning som sker
ute i världen.
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Jakt
Dessutom blir det premiär för steg II
som kommer att innehålla uppläggning
och bedömningsteknik B-prov. Steg II
planeras att hållas under B-provs helgen 20-21/7. Lasse Johnsson kommer
att vara ansvarig.

Arbetet att profilera Golden retriverklubben
som jakthundsklubb kommer att fortsätta.
Höjdpunkter under året kommer att, förutom
Goldenlägret samt Goldenspecialen, vara de
två officiella prov som kommer att hållas i
GRK:s regi.
A-provet 2007 kommer att hållas månadskiftet september/oktober. Domare är Lasse
Johnsson och Kjell Bräster.

•

Utbildning funktionsbeskrivare, testledare, kastare i sektionerna planeras under 2007 på fem olika ställen.

•

Ubildningsbehovet av instruktörer är
efterfrågat därför planeras en utbildningstrappa i tre steg varav åtminstone
steg I kommer att genomföras under
2007.

B-provet 2007 hålls 21-22/7. Dalasektionen
är ansvarig för arrangemanget. Domare är
Tommy Lundin, Sune Nilsson samt Lasse
Johnsson.
Dessutom kommer ett flertal särskilda prov
för nybörjarklass att hållas runt om i sektionerna.

Planerad Instruktörsutbildning i tre steg

Utbildning
Utbildning inom olika områden kommer att
fortsätta. En utbildnings dag planeras för
jaktansvariga under 2007.

Steg I introduktion till jakt

•

Steg II jaktlydnad

•

Steg III Träning och kurs med proffs.

Domarkonferens 2007 SSRK
Vi är inbjudna att medverka i SSRKs årliga
domarkonferens och representanter från
Goldenklubben kommer att vara på plats.

Dels behövs det ren administrativ utbildning
dels praktisk utbildning. Delar av detta kommer att hållas under sektionsdagarna.
•

•

För blivande inofficiella domare planeras även detta år en steg I utbildning.
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Mentalitet
Att det ska finnas minst 4 000 mentalbeskrivna
hundar i rasen vid utgången av år 2008

Området mentalitet har i samband med RAS
ansetts vara det högst prioriterade området att
arbeta med. Då färre hundar MH-beskrivits
(mentabeskrvining hund) under 2006 än föregående år och färre MH genomförts i våra
sektioner innebär detta att ytterligare satsningar måste göras kommande verksamhetsår. Utgångspunkt i arbetet med mentalitet är
de mål som formulerats i RAS.

Då vi under 2006 sett en nedgång när det
gäller antalet beskrivna hundar och vi vid oktobers utgång 2006 hade sammanlagt 2 208
hundar MH-beskrivna krävs särskilda insatser
för att nå målet. Arbetet på sektionsnivå måste därför intensifieras. Mentalkommittén planerar att förutom att utbilda fler funktionärer
även stödja sektionerna så att samarbetet med
SBK kan vidareutvecklas.

Att öka kunskapen om mentalitet hos uppfödare,
hundägare och valpspekulanter

Tillgången på MH-banor är idag ofta begränsat, varför det vore ett starkt önskemål att
våra sektioner kunde bidra vad gäller såväl
mark som att tillhandahålla funktionärer och
att bygga egna banor i samarbete med lokal
Brukshundklubb.

För att komma närmare detta mål ska tillgänglighet av uppgifter gällande enskilda
avelsdjur samt rasen som helhet ökas. Det
arbete som satts igång av Anita Olsson kommer att presenteras i Golden Nytt samt på
hemsidan. Därutöver ska materialet tas upp i
samband med RAS/uppfödarkonferens i oktober.

Då det är få uppfödare som låter kullar bli mentalbeskrivna vill mentalkommittén ta reda på
varför det förhåller sig så. Därför kommer en
enkät att skickas ut till alla uppfödare som registrerat valpar 2004.

Klubbstyrelsen ska anordna M1 och M2 utbildning på olika platser i landet där målgruppen för denna utbildning är alla intresserade,
med särskild prioritet för representanter i sektioner som inte varit aktiva med att genomföra MH. M1 är en allmän mentalutbildning
som borde intressera såväl uppfödare som
vanliga hundägare. M2 vänder sig däremot i
första hand till personer som vill engagera sig
och vara aktiva som funktionärer vid genomförande av MH.

Under 2007 fortgår arbetet med att följa de
övriga målen i RAS *)
Britt-Marie Lundgren arbetar vidare som
centralt stöd.
Utveckling vad gäller intensitetsskalorna gällande prioriterade områden har satts igång av
Anita Ohlson. Resultatet av detta kommer att
presenteras under året i Golden Nytt och på
hemsidan. Med ökad tillgänglighet gällande
enskilda avelsdjurs resultat kan resultaten bli
mer användbara vid val av avelsdjur. Förhoppningen är att fler uppfödare därmed i sitt
avelsarbete använder dessa resultat.

I den reviderade valpbroschyr som är under
utarbetande kommer information kring mentalitet och MH att ingå.
Då det framkommit att många inte kan skilja
funktionsbeskrivning från MH (mentalbeskrivning hund) kommer även aktiviteter
att genomföras där detta tydliggörs. Sektionerna kommer att uppmuntras genomföra
uppfödarträffar där även detta ska uppmärksammas och gärna också innehålla en del gällande jakt/funktionsbeskrivning.
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Mentalitetskommittén har också för avsikt att
etablera kontakt med forskare kring mentalitet och funktion så att ägare till avelsdjur får
fördjupad kunskap kring arvets betydelse vad
gäller rasens mentalitet.
*)Att det inom klubben ska finnas ett centralt
stöd dit sektionerna kan vända sig när det behöver hjälp vid MH arrangemang.
Att år 2013 ha sänkt andelen hundar som ligger
högt i intensitetsskalan på MH gällande kvarstående rädslor, hot och aggression samt sänkt
andelen hundar som ligger lågt i intensitetsskalan gällande nyfikenhet.
Att, vid utgången av år 2008, minst 30 procent
av de använda avelsdjuren ska ha genomgått
MH.
Hund på MH-bana. Upp hoppar Dumpe.

Vad är det som skramlar och låter?
Foto: Bengt Andersson
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Exteriör
Exteriörbeskrivningprotokollet ska förhoppningsvis ha testats innan RAS-konferensen,
där det är tänkt att den ska behandlas av deltagarna. På RAS-konferensen ska dessutom
sambandet mellan funktion och exteriör studeras.

Under 2007 kommer det att arrangeras 24
Open Shows. Dessa utställningar kommer att
dömas av 28 olika domare. Även i år kommer
nya Open Showdomare glädjande nog att
debutera.
Club Show kommer att gå av stapeln i Skåne
med Karin Eriksson som officiell domare.
Marianne Bimer-Olofsson, Fairfax är utsedd
att döma valpar.

Exteriörkommitten planerar att under 2007
färdigställa ett nytt trimhäfte. Kommittén har
också som ambition att intensifiera kontakterna med utställningsansvariga i sektionerna.
I samband med detta vill kommittén ge stöd
till de Open Shows som behöver detta.

Goldenspecialens utställning på Tånga Hed
dömer Annika Thunfors, Made My Way
,tikar och Annette Strand, Floprym, hanar
och Ing-Marie Röstlund Goldteam dömer
valparna.

Ett genomtänkt program för sektionsdagarna
ska läggas. Arbetet med att uppdatera manualerna i sektionshandboken kommer att fortgå. Goldenklubbens Open Showdomarlista
kommer att aktualiseras.

Under året kommer kommittén att planera en
Open Showdomarkonferens som ska avhållas
hösten 2008.

Goldenspecialen 2006

BIS

BIS-2

SU(u)Ch Floyms Rivaldo
Ägare och uppfödare
Anette Strand, Hindås

SU(u)Ch Floyms Y Hazel Nut
Ägare och uppfödare
Anette Strand, Hindås
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Budget 2007
Kostnadsställe

Budgeterade
Intäkter
1 117 500

Budgeterade
Kostnader
106 300

Budgeterat
Resultat 2007
1 011 200

Golden Nytt 1

31 000

112 300

-81 300

Golden Nytt 2

96 500

173 500

-77 000

Golden Nytt 3

36 500

112 300

-75 800

Golden Nytt 4

35 000

112 300

-77 300

Golden Nytt 5

57 000

145 100

-88 100

Valphänvisning

55 000

66 750

-11 750

Webb-sida

1 000

34 000

-33 000

Avelskommitté

15 000

42 500

-27 500

Aktiviteter

89 000

140 850

-51 850

Varor GRK-artiklar

108 500

71 500

37 000

Priser/Rosetter

67 000

64 000

3 000

Information/PR

0

32 000

-32 000

87 000
42 000

106 000
178 500

-19 000
-136 500

Administration

0

54 500

-54 500

Styrelse - övr funktionärer

0

286 600

-286 600

1 838 000

1 839 000

-1 000

Medlemsavgifter

RAS/Uppfödarkonferens
Sektionsdagar

Summa
Ränteintäkter

0

Valutakursvinster
Summa finansiella intäkter
Valutakursförluster
Summa finansiella kostnader
Summa

1 000
1 000

0
0

1 000
1 000

0

0

0

0

0

1 839 000

1 839 000

0
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Motioner
Motion 1

Motion 2

Motion – Utställare som anmäler hund till
utställning där uppfödaren är domare

Vi yrkar att GRK:s styrelse hos SSRK begär
mätning av golden retriever på alla officiella
utställningar.

I manualen för utställningar inom Goldenklubben står följande:

Motivering
Det har under lång tid diskuterats mankhöjd
på vår ras, en officiell mätning skulle ge oss
besked hur det förhåller sig.

”Kontrollera också så att det inte är någon
som har anmält för sin uppfödare. Det är inte
förbjudet, men mycket olämpligt. Ring och
förklara att domarens objektivitet kan ifrågasättas och hälsa dem välkomna en annan
gång. Returnera hela anmälningsavgiften.
(Vill anmälaren trots detta ställa ut sin hund
äger denne rätt till detta.)”

Eva Jönsson, Annette Strand,
Gun-Britt Klingberg

Motion 3
Jag föreslår ändring av Tilläggskrav för valphänvisning gällande Krav på Uppfödaren punkt 1
till:

Motivering
Vi anser att det är direkt olämpligt att domaren dömer sin egen uppfödning oavsett om
domaren känner igen sin hund eller ej. I det
fall domaren känner igen sin uppfödda hund
står hon eller han inför ett dilemma. Hunden
är då redan i ringen och ska då bedömas och
placeras. I det fall domaren inte känner igen
sin egen uppfödning och kanske placerar den
som vinnare kommer detta beslut att
”diskuteras” av övriga utställare. Något som
varken är roligt för utställaren i fråga samt
inte minst för domaren.

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

Vi yrkar på att ett förbud för utställare att
ställa för egen uppfödare införs genom att
den sista meningen i manualen stryks. (Vill
anmälaren trots detta ställa ut sin hund äger
denne rätt till detta.) samt mening nr 2 tas
bort : Det är inte förbjudet, men mycket
olämpligt.

Tina Angrell

Lena & Christer Flodfält
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Motivering
I Villkor för GRKs valphänvisning står följande att läsa: ”GRKs mål för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positiv
utveckling för rasen genom att hänvisa valpkullar av hög kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare." I dagens läge då vi helt tydligt
har en överproduktion av golden retrievervalpar så är det av största vikt att vi värnar om
rasens kvalitet före kvantitet. Det är naturligtvis vi uppfödare som måste ställa kvalitetskrav
på våra avelsdjur, vi kan aldrig lägga över det
ansvaret till oerfarna valpköpare.

Motion 4
Jag föreslår ändring av Tilläggskrav för valphänvisning gällande Meritkrav för föräldradjur till tre alternativ:
1.

Två officiella 1:a pris på utställning
samt lägst 2:a pris på officiellt jaktprov.

2.

1:a pris på officiellt jaktprov.

3.

Två officiella 1:a pris på utställning
varav det ena med CK.

Tina Angrell

ordinarie klubbmöte eller med enkel majoritet
vid två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

Förslag till stadgeändring
Styrelsen fick av klubbmötet 2005 i uppdrag
att utreda en ändring av GRK:stadgar med
införande av fullmäktigesystem.

Styrelsen för Golden retrieverklubben

En arbetsgrupp bestående av Annika SahlKadar och Nils Gunnar Karlsson tillsattes
med Helena Hellström som kontakt i styrelsen. Gruppen arbetade med frågan under våren/ sommaren 2005 och presenterade under
hösten ett förslag. Förslaget har sedan remitterats till aktivitetssektionerna.

Förslag till ändring av valphänvisningen
I RAS finns ett formulerat mål angående
avelsstruktur som lyder:
att en hanhund högst ska bli far till 2 procent
av valparna i sin generation.

Förslaget behandlades på årsmötet 2006 och
klubbmötet beslutade att bifalla förslaget men
gav klubbstyrelsen i uppdrag att fortsatt
handlägga ärendet då det ej biträddes av två
tredjedels majoritet (61 röster av 113).

Detta innebär med dagens registreringssiffror
ca 300 avkommor.
GRK:s styrelse föreslår att fr o m 2008-01-01
att införa en ny punkt under tilläggskrav för
föräldradjuren: 5. Avelsdjur som lämnat mer än
300 svenskfödda avkommor ska inte användas i
avel

Arbetet med förslaget har under 2006 fortsatt
med diskussioner ute i sektionerna och medlemmarna har haft möjlighet att diskutera
frågan via hemsidan.

Styrelsen för Golden retrieverklubben

Styrelsen föreslår att de nya stadgarna, i enlighet
med det av gruppen presenterade förslaget, införs
fr.o.m. 1 januari 2008.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget
biträds med två tredjedels majoritet vid ett
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Klubbstyrelsens yttrande över motioner
Yttrande över motion nr 3 angående ändring av
tilläggskrav för valphänvisning, medlemskap

Yttrande över motion nr 1 angående ändring i
Goldenklubbens manual för utställning
angående bedömning av egen uppfödning

Förslag till beslut: Avslag
Styrelsen finner det svårt att ange ett visst
antal år som medlem i Goldenklubben som
garanti för att en uppfödare är kunnig och
erfaren.

Förslag till beslut: Avslag
Styrelsen finner inte att klubben kan frångå
de anvisningar som SKK tagit fram grundade
på SKK:s utställnings- och championatsbestämmelser. Styrelsen anser att anvisningarna
i Goldenklubbens manual är tillräckliga för
att komma till rätta med eventuella problem
angående detta.

Yttrande över motion nr 4 angående
tilläggskrav för valphänvisning
Förslag till beslut: Avslag
Styrelsen ställer sig tveksam till om en förändring av kraven skulle kunna ha avsedd
kvalitetseffekt på rasen. Nyttan för den enskilde valpköparen kan också ifrågasättas.

För övrigt anser styrelsen att det ingår i förtroendet att få döma att man som domare
inte låter sig påverkas av liknande omständigheter.

Yttrande över motion nr 2 angående
obligatorisk mätning på utställningar
Förslag till beslut: Avslag
Motionen är ofullständig utan angivelse av
tidsperiod och startpunkt. Styrelsen har svårt
att se nyttan av att införa ett så pass omfattande ingrepp i bedömningen i förhållande till
svårighetsgraden av det eventuella problemet.
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Presentation av personer
som föreslås till nyval
Ordförande
Owe Rindstrand

Under cirka 12-15 år fram till år 2001 var jag
aktiv inom SSRK/Ö som anmälningsmottagare för Ultunas/Skoklosters utställningar.

Är föreslagen av valberedningen som ordförande.

Sedan 2003 har jag varit ansvarig för GRKs
hemsida

Owe tog över ordförandeskapet då vår ordförande Sigvard Eriksson på grund av sitt arbete var tvungen att avsäga sig sin post mitt under perioden.

Nu har jag blivit tillfrågad om att arbeta i
GRKs klubbstyrelse och det är en utmaning
jag ser fram emot!

Ledamöter
Li-Maria Carlson

Suppleanter
Anita Ohlsson

Är föreslagen av valberedningen som ordinarie
styrelseledamot.

Är valberedningens förslag till suppleant.

Jag heter Li-Maria Carlson och bor 5 mil
norr om Stockholm tillsammans med sambon
Torbjörn Persson.

Jag bor i Borensberg, Östergötland. Min första golden köpte jag 1996 och har sedan dess haft ett varierande antal hundar. För
närvarande har jag 3 stycken.

Sedan 1981 då min första golden köptes
(Lucretias Glad Gilbert) har jag varit aktiv
medlem i GRK.

Har varit aktiv i Östgötasektionen sedan
1998. Till en början som sekreterare, och senare som sektionsansvarig.

Kennelprefixet Tartuff´s skaffade jag 1984 då
SUCH Lucretias I´m On Fire hade sin första
kull. Ur denna kull spardes SUCH Tartuff´s
Nova Trix och två år senare blev SUCH
NUCH Tartuff´s Mellow Music kvar hos oss.

Jag är intresserad av det mesta inom vår ras,
men mentalbeskrivningar är ett av dom områden jag tycker är mest intressant och har engagerat mig i senaste åren.

Jag har alltid varit intresserad av utställningsbiten men har även tränat och startat flera
hundar på både jaktprov och viltspår. I
dag har vi tre golden, en engelsk springer spaniel och en cesky terrier.

Jag hoppas att intresset och kunskapen omkring MH ökar bland hundägare och uppfödare.

Eddie Bergstrand
Är valberedningens förslag till suppleant.

Mitt intresse för föreningslivet har alltid varit
stort. Det började med utställningskommittén tillsammans med Barbro Andersson,
Goldpennys och Kjell Svensson, Seacrest.
Senare blev jag sektionsansvarig i Stockholmssektionen och var därefter valpförmedlare under ett antal år.

Jag lever mitt liv i Malmö med en goldenhane
på 4 år, fru och katt. Är en vanlig golden retriever ägare som upptäckt denna arbetande
ras vidstäckta värld.
(Fortsättning nästa sida).
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Gått från utställning till apportering och viltspår. Under ett goldenläger i Garpenberg
upptäckte både jag och min Roy att det finns
massor av annat att göra förutom att gosa i
soffan.
Efter att en vän dragit med mig på viltspår
och lärt mig detta kom jag att aktivera mig i
Skånesektionens jaktkommitté, senare kom
jag in i styrelsen som utbildningsansvarig för
ett år sedan.
Mitt viltspårsintresse har även lett till att jag
tagit jägareexamen för att aktivera min hund
och lära mig mer. Efter att ha bevistat såväl
goldenläger som Goldenspecialen har jag sett
vad golden kan och vill göra har jag blivit riktigt goldenbiten.
Är även intresserad av en utveckling av funktionsbeskrivning och mentalbeskrivning.
Har tidigare varit en föreningsmänniska på
olika sätt. I det vanliga livet har jag gått diverse utbildningar inom frivilligförsvaret som
t.ex. instruktörsutbildningar och ledarskap.
Mitt vanliga arbete består inte av hund utan
som data/teletekniker i fastighetsbranschen.
Den kunskap och erfarenhet jag hittills skaffat mig hoppas
jag kunna tillföra klubben och locka nyblivna
valpägare ut i skogen där vår ras hör hemma.
Att inte vara uppfödare och ha en annan bakgrund och synsätt hoppas jag kan tillföra något nytt till styrelsen och klubben när jag nu
fått detta förtroende från valberedningen att
vara på förslag.
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