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Medlemsantal
Den 31 december 2002 uppgick medlemsantalet till 5337 stycken.
Ekonomi
Bokslut med resultat och balansräkning lämnas i särskild redogörelse vid klubbmötet.
Allmänt
Under 2002 har klubben fått en ny ordförande samt avelsansvarig. Den jaktansvariga avgick under
verksamhetsåret och styrelsen adjungerade en jaktansvarig tom klubbmötet 2003.
Avelspolicyprojektet initierades på uppdrag av SKK och i förlängningen av SSRK. Uppdraget är att arbeta fram
en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Arbetet fortskrider och målsättningen är att strategin skall vara klar till
klubbmötet 2004.
Klubben har under året fört en dialog med SKK angående det nya avläsningssystemet gällande höfter.
Samarbetsavtalet med AGRIA som inleddes 2001, har nu nytecknats och gäller således fortfarande.
Sammanträden
Ordinarie klubbmöte hölls i Stockholm 2002-03-10. Under verksamhetsåret 2002 har styrelsen avhållit sju
protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet.
Aktivitetssektionerna
Den medlemsnära och lokala verksamheten i klubben sköts av 19 aktivitetssektioner runt om i landet. De styr
sina aktiviteter självständigt och redovisar sin verksamhet inför respektive sektions årsmöte. Representanter
för samtliga sektioner inbjöds till en konferens i samband med klubbmötet helgen den 9-10 mars i Stockholm.
På dessa sektionsdagar togs frågor om ekonomi, mentalbeskrivning, jakt, funktionsbeskrivning, information,
utställning och föreningsutveckling upp. Dessutom skedde ett omfattande erfarenhetsutbyte mellan
sektionerna.
Avel
Information är ett av avelsrådets viktigaste områden och också ett av de svåraste. Klubbens huvudsakliga
kanaler för informationsspridning är Golden Nytt, Goldendata och hemsidan under avelsrådet. Under året har
hemsidan under rubriken avelsrådet byggts ut väsentligt med allehanda information, viktig som lättillgänglig
information för uppfödare och hundägare. Även i Golden Nytt har avelsrådet satsat på att införa artiklar, en i
varje nummer. Hittills har hälsa och mentalitet skrivits om. Vi har under året även fått många telefonsamtal
och e-mail, sammanlagt ca 8 –10 st per vecka. Vid dessa kontakter har avelsrådet kunnat delge medlemmar
information, hur de ska söka information samt även diskutera avelsfrågor och avelsstrategier.
HD statistiken har försämrats avsevärt under de senaste åren och avelsrådet begärde ett möte med SKK
angående detta. Mötet kom till stånd i juli. Då detta möte endast kom att handla om information som vi redan
fått krävde avelsrådet ytterligare ett möte. Avelsrådet delade även ut ett PM om den nuvarande situationen om
HD i rasen. SKK har inte kallat till ett ytterligare möte. Kontakt har tagits med Norges avelsråd för att
undersöka HD situationen där som har stora likheter med vår nuvarande situation.
Försäkringsbolagen har under hösten infört restriktioner i försäkringsvillkoren kring AD och hänvisar till ett
beslut som SKK skall ha fattat. En skrivelse har skickats från avelsrådet till SKKs avelskomitte för att få del av
beslutsunderlag och beslut.
Nytt tag har tagits i sökandet efter PRA genen.
Försäkringsstatistiken har studerats för att se vilka problem rasen har jämfört med andra raser.

Avelsrådet har uppmärksammat vissa sjukdomar enligt ovan med tillägg av sköldkörtelrubbning, PNP och
rörelserubbning. Avelsrådet har även gått ut i Golden Nytt för att få in mer information från medlemmar
angående dessa sjukdomar.
Avelsrådet deltog vid SSRKs träff kring avelspolicy i april och även avelspolicyprojektets möten under året.
Jakt
Under maj anordnades en helgkurs i Garpenberg för inofficiella jaktprovsdomare, provuppläggare och
jaktansvariga i sektionerna. Kursen innehöll uppläggning och bedömning av inofficiella jaktprov samt working
test. Teori och praktik varvades och olika provupplägg utformades, genomfördes och utvärderades. Under
lördag kväll presenterades JUM, vilka verktyg arbetar man med där och vad skiljer dem från våra jaktprov.
Kursledning var Johan Fogelberg och Lasse Johnsson. JUM presenterades av Cilla Hamfelt.
En enkät skickades under sommaren ut till sektionernas jaktansvariga för att bl a inventera behovet av stöd
från jaktansvarig och klubben centralt i jaktliga frågor.
I oktober genomfördes ett varmviltsprov (A-prov). Till start kom åtta av tolv anmälda hundar. Vann gjorde
Gunilla Wedeen med Doubleuse Belladonna. Provet hölls på Sundsta utanför Norrtälje och genomfördes på
änder och rapphöns. Domare var Kjell Bräster och Birgitta Staflund.
En remiss om A-prov från SSRK har besvarats med önskemål om förtydliganden och tillägg.
Utställning
Under 2002 har 20 Open shows och 3 valputställningar arrangerats. På de utställningarna har 26 olika domare
dömt (totalt 30). Av dessa domare var en debutant och en från Danmark.
Årets Club show arrangerades den 31 augusti i Göteborg och till utställningen var totalt 124 hundar anmälda.
Dessa dömdes av Erling Kjaer Pedersen, Danmark (hanar) och Agneta Cardell, Sverige (tikar).
BIR blev Tottelina Observer, äg. Jennie Nielsen, Svenshögen
Cert hane: Festival´s Rough´n Tough, äg. Gun Blomqvist, Floby
BIM blev Nuch Festival´s Cat Walk, äg. Tina & Mikael Angrell, Gällstad
Cert tik: Festival´s Snow Tigress, äg. Tina & Mikael Angrell, Gällstad
Under början av 2002 genomfördes nya exteriörkursen steg 3 i Halmstad och Sundsvall. Utvärderingen efter
kurserna visade på att kursen var mycket uppskattad och deltagarna ansåg att det behövs en fortsättning för
de som är intresserade av att sedan döma på våra Open shows. Ett arbete att sammanställa kursplaner för alla
stegen har påbörjats under året.
JUM (Jakt-Utveckling-Mentalitet)
Under 2002 har samarbetet kring JUM med andra rasklubbar inom SSRK tagit fart. Tollarklubben och
labradorklubben har deltagit i våra nyutbildningar av funktionsbeskrivare. Vi har också börjat diskutera
formerna för ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete av funktionsbeskrivningen med tollarklubben och
labradorklubben. Båda dessa klubbar använder nu funktionsbeskrivningen. Det är viktigt att det inte blir olika
tolkningar och tillämpningar i de olika klubbarna så att vi utvecklar olika beskrivningar. Sker en sådan
utveckling kan vi inte delta i varandras utbildningar eller beskrivningar. Tanken är att vi ska bilda en central
JUM-grupp för golden, tollare och labrador. Denna grupp ska utarbeta utbildningsplaner för utbildning av
funktionärer, utvärdera resultaten över rasgränserna för att kritiskt kunna granska verktyget samt initiera
utvecklingsarbeten.
Vi har fortsatt att utvärdera och vidareutveckla funktionsbeskrivningen. Redan från starten har vi funderat över
hur man skulle kunna beskriva uthållighet. Funktionsbeskrivningen utförs vid ett tillfälle, den ska fungera för
otränade hundar och inte ta för lång tid att genomföra. Dessa förutsättningar satte käppar i hjulet för alla de
idéer som vi hade. Vår mentor och ständige inspiratör Curt Blixt har under det senaste året arbetat med
samma problematik för försvaret och i det arbetet har han hittat några situationer som skulle kunna fungera
även för oss. Under våren testade vi det först tillsammans med Curt och sedan på egen hand. Vi kom då fram
till två olika situationer som båda beskriver uthållighet och nyfikenhet. Under våren 2003 ska vi testa vilken av
dem som fungerar bäst. Vi kommer därefter att behöva finslipa den valda situationen ytterligare innan den är
färdigt att införas i funktionsbeskrivningen. Faller det arbetet väl ut kommer vi att komplettera beskrivningen
med en situation som både mäter uthållighet och nyfikenhet.
Arbetet med att utvärdera funktionsbeskrivningen har resulterat i vissa förändringar av protokollen och
anvisningar. Dessa förändringar införs vid nästa nytryckning. Beskrivningen i sig utförs dock på samma sätt
som tidigare, här har inga förändringar införts.
Samarbetet med labbarna och tollarna har tillfört nya infallsvinklar och gjort att vi kan utvärdera
funktionsbeskrivningen ur flera perspektiv. Det har varit lärorikt att se hundar av dessa raser genomföra
funktionsbeskrivningar. Det har visat sig att den fungerar väl även för dessa raser. Vi har också fått tillfällen till
nyttiga diskussioner kring gränsdragningarna mellan de olika intensiteterna i protokollet. Vi har med andra ord
haft stor nytta av de erfarenheter vi fått av att beskriva andra retrieverraser. Utbildningen av funktionärer från
dessa rasklubbar har medfört fruktbara och intressanta diskussioner. Det har varit givande för alla att kunna
jämföra likheter och skillnader mellan raserna och även att se vilken spridning det finns inom de olika raserna.

Springerklubben har också börjat använda vår funktionsbeskrivning men de har gjort vissa förändringar och
kompletteringar. Vi har inbjudits att delta i och komma med synpunkter på deras arbete men tiden har inte
räckt till.
GRK’s JUM-grupp var under hösten inbjuden att presentera vårt arbete vid Norsk retrieverklubbs
uppfödarkonferens. Ulla Frisk representerade klubben och höll en föreläsning om JUM.
Det är viktigt att satsa på och höja kompetensen hos de som arbetar med JUM. Ett steg i den riktningen var en
Allmän mentalkunskapskurs (M1) för samtliga sektioners JUM-ansvariga. Den gick av stapeln i april och lärare
var Curt Blixt. Ytterligare M1:or har erbjudits på flera orter under året. I mentalitetsutbildningarna har vi, i mån
av plats, haft deltagare från andra rasklubbar inom SSRK.
Nyutbildning av funktionsbeskrivare har skett i Ångermanland, Dalarna och Uppland. Vi har förlagt dem till de
delar av landet som efterfrågat utbildningar. Till dessa utbildningar har även andra rasklubbar erbjudits platser.
Uppfödarna som funktionsbeskriver sina avkommor ska löpande få sammanställningar i form av
spindeldiagram. Under sommaren 2002 fick vi välbehövlig hjälp av Peter och Erika att göra dessa
sammanställningar. Under hösten 2002 skickades spindlar ut till alla uppfödare med avkommor beskrivna fram
till och med 2001. I framtiden kommer uppfödarna att få dessa sammanställningar en gång per år.
Information
Utvecklingen av klubbens information på hemsidan har fortsatt. Ett arbete att översätta sidan till engelska har
startats och antalet webbredaktörer har utökats. En lösenordsskyddad medlemssida för sektionerna har införts.
Klubben har också fastställt en ny policy för information och kommunikation.
Golden Nytt
År 2002 har Golden Nytt utkommit med fyra ordinarie nummer samt en årstidning (GN 2/01). Nummer två är
en sammanställning över resultat i bild och text över föregående år samt att där ges möjlighet för alla GRKs
medlemmar att annonserna.
Redaktionskommittén har arbetat för att kubbtidningen Golden Nytt ska ha ett brett innehåll som väl beskriver
klubbens verksamhet. Vid val av material tas stor hänsyn till att innehållet ska intressera så många av GRKs
medlemmar som möjligt. Ett antal fasta avdelningar har införts där ansvariga i klubbstyrelsen och till dessa
knutna personer ansvarar för innehållet. Vissa layoutmässiga förändringar har genomförts.
Valphänvisningen
Under året inkom 226 kullar till hänvisning .
Av dessa hade 64 kullar en förälder med jaktmerit, 28 hade två föräldrar med jaktmerit, 27 hade båda föräldrar
med både jakt- och utställningsmerit .Av det totala antalet var det 140 kullar där hanen hade cert , 43 där
tiken hade cert och 25 där båda föräldrarna hade cert. Totalt 3 av kullarna hade föräldrar med både cert och
jaktmerit.
Golden Specialen
Golden specialen arrangerades i år av Västmanlandssektionen på Härjarö helgen den 9-11 augusti. Till
jaktprovet var 167 hundar anmälda. Domare var Jan Eriksson, Lars Johnsson, Tommy Lundin, Christer
Flodfäldt, Per Olov Lindström, Andreas Hovberg och Per Eric Forslund.
Goldenmästare blev S N JCH Treklöverns Ofelia ägare Mats Isaksson.
Till utställningen var 167 hundar anmälda. Anna-Lena Lundblad dömde valpar, Åsa Lindström hanar och Leif
Bäckström tikar.
BIS blev WW-98 Tasvane Torrita, ägare Gunilla och Willy Rosenqvist.
Dual Purposepriset vanns av SUCh Lp1 Goldteam Leading Like a Lion, Ing-Marie och Tord Röstlund.
Goldenmästarinna blev SJCh Riverrace Fancy Fanny
Stort tack till Västmanlandssektionen för ett mycket väl genomfört arrangemang.
PROJEKT AVELSPOLICY 2004.
Arbetsgrupp avelspolicy 2004
Annika Thunfors projektledare
Kjell Svensson sekreterare
Karin Eriksson exteriör
Lena Widebeck avelsstruktur
Gunilla Wedeen jakt
Birgitta Åhman hälsa
Solveig Eriksson mentalitet tom november 2002
PROJEKT AVELSPOLICY 2004 startades under året med syfte att ta fram en rasspecifik avelsstrategi (RAS) för
Golden retriever till år 2004. Arbetet med att ta fram dessa strategier för alla raser har initierats av SKK genom
dess avelskommitté (SKK/AK). Uppdraget har gått till respektive specialkubb, i vårt fall SSRK, som sen har
delegerat arbetet med detta till rasklubbarna. Klubbstyrelsen utsåg i början av året en projektgupp bestående

av en projektledaren, sekreterare och ansvariga för fem olika delområden, avelsstruktur, hälsa, jakt,
mentalitet och exteriör.
Gruppen hade sitt första möte i mars där riktlinjerna för arbetet diskuterades. På detta möte deltog även
SKK/AK ordförande Britt-Marie Dornell-Thorn.
Projektet är indelat i tre perioder. Den första går ut på att kartlägga den historiska utvecklingen och beskriva
nuläget inom de fem olika områdena. Period två syftar till att formulera en avelspolicy för rasen, dvs beskriva
målsättningen med aveln. Period tre skall ta fram en strategi (handlingsplan) med konkreta åtgärder för att nå
målen samt vilka nödvändiga prioriteringar som måste göras för att utvecklingen skall gå åt rätt håll.
Under året har arbetet koncentrerats på kartläggning.
I april deltog Annika Thunfors på av SKK anordnad avelskonferens för SSRKs räkning där uppdraget om RAS
presenterades.
I augusti hölls ett möte med avelspolicygruppen och klubbstyrelsen där arbetet med kartläggningen stämdes
av. Ytterligare ett möte hölls i oktober där det kartläggningsmaterial som sen presenterats gicks igenom.
I september deltog Annika Thunfors och Kjell Svensson på en avelskonferens arrangerad av SSRK som
handlade om arbetet med RAS.
I början av november skickades kartläggningsmaterialet ut till samtliga sektioner med en uppmaning att ta upp
detta till diskussion med medlemmarna i lokala uppfödarträffar. Materialet är också publicerat i sin helhet på
klubbens hemsida.
Information om projektet har kontinuerligt publicerats i Golden Nytt samt på klubbens hemsida där projektet
har en egen avdelning.
Utmärkelser
Breeder´s Crown – Kjell Svensson
Ungdomsresestipendium – Kristina Karlsson
Troféer
Årets uppfödare - Gunilla Wedeen-Lundin, kennel Doubleuse
Goldentrofé hane - FINUCh NUch Rossmix Rugger, äg Helene Strömbom, kennel Rossmix
Goldentrofé tik- Friendship Merriwagga, äg Helene Strömbom, kennel Rossmix
Årets viltspårhund- Goldmasters Matisse, äg Sonia Pettersson
Iron Coin - Henric Fryckstrand, kennel Dewmist
Stenbury Trophy - Tottelina Observer, äg Ewa, Kjell och Jennie Nielsen, kennel Dream Max
Slutord
Den ökande medlemsutvecklingen för Golden retriever klubben har under året glädjande fortsatt.
Klubben ligger långt framme på de flesta områden, och ribban för framtiden ligger som vanligt högt.
Arbetet som sker i GRK sköts av en relativt stor skara medlemmar som på helt ideella grunder driver denna
stora organisation. Styrelsen vill på det varmaste tacka alla dessa eldsjälar!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 2003
Golden retrieverklubbens mål och syfte står tydligt beskrivet i klubbens målparagraf
” SSRK’s Golden Retrieverklubb (GRK), som är en ideell förening, har till uppgift att väcka intresse för och
främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda Golden retrievers. Klubben har som
målsättning att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper såsom apporterings- och arbetslust, vänlighet,
följsamhet, lyhördhet och intelligens.”
Konkret innebär det för år 2003, att klubbstyrelsen bland annat kommer att arbeta med följande:
• Fortsätta arbetet med projekt avelspolicy som startades under 2002, med syfte att ta fram en
rasspecifik avelsstrategi (RAS).
• Stimulera och stötta sektionerna i deras arbete för medlemmarna.
• Stärka GRKs ställning inom SSRK och SKK.
• Utveckla och kvalitetssäkra all verksamhet inom klubben.
• Ha en fortsatt positiv medlemsutveckling.
• Genom långsiktig planering ha en effektiv styrning av ekonomin.

Avel
Allt arbete med att främja avel i den riktning som anges i målparagrafen måste ske kontinuerligt utan att
stagnera. Arbetet med att stödja framtagandet av ett DNA-test för PRA och kontakterna med
SKK/avelskommitté samt SKKs Veterinäravdelningen angående HD-avläsningen kommer att fortsätta.
Att fortlöpande ge aktuell och relevant information är en av avelsrådets viktigaste uppgifter.
Både Golden Nytt och avelssidan på GRKs hemsida kommer att användas intensivare för att ge en fyllig
information.
Informationen till uppfödarna om värdet av att se JUM som ett verktyg i avelsarbetet ska förbättras.
Arbetet med att ta fram en avelspolicy har påbörjats och kommer under verksamhetsåret att intensifieras. Det
första steget innebär en kartläggning av läget vad gäller exteriör, jakt, mentalitet, avelsstruktur och hälsa.
Jakt
Bevara och utveckla golden retrievern som jakthund är en av klubbens viktigaste angelägenheter. Intresset för
den arbetande hunden tycks glädjande nog också växa år efter år. Detta ställer allt större krav på Golden
retrieverklubben som jakthundsklubb.
För att bättre leva upp till de berättigade krav, som klubbens jakt- och jakthundsintresserade medlemmar har
rätt att ställa, har följande aktiviteter planerats för 2003.
En helgkurs med engelska instruktörer kommer att anordnas i slutet av april. Kursen vänder sig såväl till
hundar på öppen – och elitnivå, som unghundar. 25-30 ekipage kan beredas plats, men även deltagare utan
hund är välkomna. Kursen kommer att hållas på Norr-Malma i Roslagen.
Under maj månad kommer det liksom förra året anordnas en helgkurs för inofficiella jaktprovsdomare och
jaktansvariga i sektionerna.
Kursen kommer att innehålla upplägg och bedömning av de olika jaktprovsformerna; A-prov (information om
den nya provformen), B-prov och working test
Önskemål har kommit från sektionerna om hjälp att få igång träningskurser, workingtests och andra aktiviteter
med jaktlig anknytning.
Klubbstyrelsens jaktansvarig planerar därför att under året besöka två av de sektioner som bett om hjälp.
Flera sektioner har anmält att de kommer att genomföra inofficiella jaktprov.
Ett eller förhoppningsvis två A-prov planeras att genomföras under hösten.
Exteriör
Under 2003 kommer det att arrangeras 22 Open shows och 3 valputställningar. Dessa utställningar kommer att
dömas av 25 olika domare (totalt 32). En av dessa domare är debutant och en kommer från Danmark.
Årets Club show kommer att arrangeras i Örnsköldsvik den 14 juni och domare blir Kari Haave, Norge.
Den påbörjade utvecklingen av exteriörkurserna kommer att fortsätta då utvärderingarna efter genomförandet
visat att de varit mycket uppskattade. Sammanställningen av kursplanerna och material för kurserna kommer
att fortsätta för att underlätta för de sektioner som vill arrangera kurserna.
En utveckling av domarutbildningen kommer att genomföras för att underlätta ytterligare för de som gått
utbildningen, men som av olika skäl ännu inte dömt på open shows.
Avsnittet om att arrangera utställning i sektionshandboken ska ses över och förnyas.

JUM (Jakt-Utveckling-Mentalitet)
Funktionsbeskrivningen har varit i drift i tre år. Vi har ständigt utvärderat den och finslipat vissa detaljer. Redan
från starten har vi försökt finna ett sätt att beskriva uthållighet, men det har varit svårt att finna en situation
som överensstämmer med de krav vi ställt för funktionsbeskrivningen. Curt Blixt, vårt ovärderliga bollplank,
har arbetat med en liknande problematik för försvaret och har där funnit en väg som kanske är användbar för
oss. De tester vi gjorde under 2002 föll väl ut och under våren 2003 fortsätter arbetet med att utveckla en
situation som beskriver uthållighet och nyfikenhet. Om inga problem uppstår så kommer
funktionsbeskrivningen att kompletteras med en ny situation under 2003.
Det finns ett starkt behov av att synkronisera de som arbetar med funktionsbeskrivningen. Vi har löpande
justerat anvisningarna för beskrivarna och det är dags att samla de som aktivt arbetar med beskrivningen för
en ordentlig genomgång. Förra året satsade vi på nyutbildningar i första hand. I år är det dags för
vidareutbildningar. Helgen 24-25 maj genomförs en sådan vidareutbildning utanför Norrtälje. Ytterligare en
planeras i norra delen av landet.
Vi har ett stort behov av funktionärer till klubbens egna mentalbeskrivningar. Många har nu genomfört den
allmänna mentalkunskapskursen (M1). Helgen 29-30 mars ges därför en centralt anordnad M2:a i Västerås. De
som gått en M2 blir mentalfigurant B. De får god kännedom om genomförande av MH och vilken
ansvarsfördelning som råder mellan olika funktionärer. De kan medverka vid uppbyggnad av en MH-bana och
agera spöke, dra i snören samt skjuta. Vi kommer att uppmuntra intresserade sektioner att anordna både
M1:or och M2:or.
Under 2003 kommer labradorklubben att anordna flera M1:or. Till dessa kommer vi att erbjudas platser. Hittills
är två tidsbestämda, en i Sundsvall 23/2 och en i Luleå 5 eller 6 april. Alla utbildningar anslås på webbplatsen.
Vi kommer att utöka samarbetet med labradorklubben och tollarklubben. Detta samarbete kommer i stor
utsträckning att leda till gemensamma utbildningsinsatser, både när det gäller mentalutbildningar och
nyutbildningar av funktionsbeskrivare. Det kommer att bildas en centrala JUM grupp för golden, labrador och
tollare. Denna grupp kommer i första hand att fokusera på ett gemensamt utvecklingsarbete kring
funktionsbeskrivningen. Under året ska gruppen färdigställa utbildningsplaner för funktionsbeskrivningens olika
funktionärer samt fundera kring hur funktionsbeskrivningen ska kunna kvalitetssäkras.
Information är viktigt! Vi kommer att fortsätta att skriva i varje nummer av GN. Det ska skickas regelbundna
nyhetsbrev till sektionernas JUM-ansvariga samt alla funktionsbeskrivare. Vi försöker samla all information om
olika aktiviteter på vår webbplats. Här behöver vi dock få bättre input från sektionerna!
Vi får fortfarande önskemål från andra rasklubbar som vill veta mer goldenklubbens arbete med JUM. Vi ska
informera om det på clumberklubbens årsmöte i mars. Ytterligare ett par rasklubbar har hört av sig med
liknande önskemål. JUM kommer även att presenteras under SKK’s avelskonferens i april. Det finns också
rasklubbar som vill att vi aktivt ska delta i deras arbete med att utveckla något liknande vår
funktionsbeskrivning.
I slutet av året kommer vi som vanligt att sammanställa årets resultat samt utvärdera dem och de verktyg vi
använder.
Information
Under 2003 kommer arbetet med klubbens information och kommunikation att utökas. Informationen internt
och externt ska kartläggas och en kommunikationsplan för klubben skall utvecklas. Det kommer även att
bedrivas arbete med att bilda en kommitté för informationsfrågor där förhoppningsvis alla sektioner kommer att
delta.

Golden Nytt
Huvudsyftet med Golden Nytt kommer även fortsättningsvis vara att utgöra en stimulerande, lärorik och
underhållande läsning för ett så brett spektrum som möjligt av klubbens medlemmar.
Bevakning av utställnings- och provverksamhet såväl i Sverige som utomlands och resultatredovisning är givna
inslag.
De fasta avdelningar som tillkom under 2001 kommer att inarbetas ytterligare samt eventuellt också utökas
med flera.
Att stimulera till ökad annonsering är en angelägen uppgift liksom att lämna utrymme för en konstruktiv
debatt.

Valphänvisning
Valphänvisarna kommer att bjudas in till sektionsdagarna i samband med klubbmötet där ett möte kommer att
avhållas för att utbyta erfarenheter och vidareutveckla verksamheten.
En strävan att upprätthålla en hög servicenivå och ge presumtiva valpköpare korrekt och vägledande
information kommer att genomsyra valphänvisarnas arbete.

Goldenspecialen
Årets Goldenspecial kommer att arrangeras av Västmanlandssektionen den 8-10 augusti på Härjarö.
PROJEKT AVELSPOLICY 2004.
Under första delen av året kommer arbetet att koncentreras till att bearbeta de synpunkter och kommentarer
på kartläggningsmaterialet som kommer fram vid de lokala uppfödarträffar som sektionerna anordnar. I
samband med sektionsdagarna/klubbmötet kommer en informationsträff att anordnas för alla intresserade
medlemmar där avelspolicygruppen kommer att presentera det vi hittills kommit fram till. Under våren kommer
även en enkät att gå ut till ägare av Golden Retrievers. Tyngdpunkten kring denna ligger på hälsa och ägarnas
upplevelse av hunden. En student från SLU kommer förhoppningsvis att vara oss behjälplig då det gäller att
bearbeta det material som då framkommer.
Under våren och sommaren kommer arbetet att gå över till att handla om policy (målsättning) och strategi
(åtgärder) för den framtida aveln i rasen. Detta kommer att vara huvudtemat på den avelskonferens som skall
anordnas i Knivsta den 11-12 oktober.
Representanter från gruppen och avelsrådet kommer att deltaga i SSRKs avelskonferens under hösten.
Målet är att vi till klubbmötet 2004 skall kunna presentera väl genomarbetade och förankrade förslag till en
hållbar avelspolicy med tillhörande strategi för Golden retriever.

Susanne Björkman

Cilla Hamfelt

Helena Hellström

Agnetha Hammarstedt

Helena Jansson

Lars Johnsson

Terese Zetterman

Annika Thunfors

Johan Fogelberg

