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MEDLEMSANTAL
Den 31 december 2003 uppgick medlemsantalet till 5765 stycken varav 5150 fullbetalande, 421
familjemedlemmar, 6 hedersmedlemmar och 188 övriga.

EKONOMI
Bokslut med resultat och balansräkning lämnas i särskild redogörelse vid klubbmötet.
SAMMANTRÄDEN
Ordinarie klubbmöte hölls i Stockholm 2003 03 02.
Under verksamhetsåret 2003 har styrelsen avhållit sju protokollförda sammanträden. inklusive det
konstituerande mötet.
AKTIVITETSSEKTIONERNA
En betydande del av klubbens verksamhet sköts av de 19 aktivitetssektionerna 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 1-2 mars i Stockholm. På
dessa sektionsdagar togs frågor om ekonomi, hälsa, mentalitet, exteriör, jakt och information upp. En halvdag
ägnades åt presentation av avelspolicy och avelsstrategi för golden retriever.

ALLMÄNT
Under 2003 har klubben fått en ny jaktansvarig, utbildningsansvarig/vice jaktansvarig samt exteriöransvarig.
Avelspolicyprojektet har självklart haft högsta prioritet under året och ett gediget arbete har gjorts med att
kartlägga läget i rasen samt se var resurserna för framtiden bör läggas. Avelskonferensen med temat
Avelspolicy, i okt 2003 samlade ett 70-tal medlemmar. GRK har under året fört en givande dialog med SKK/AK
gällande tolkning av sekretessfrågor samt hur vi som rasklubb skall hantera i rasen lågfrekventa störningar.
Samarbetet med AGRIA fortskrider. Under 2003 har många sektioner startat utbildningar i mentalitet och
klubben har nu på vissa håll tillgång till egna figuranter för MH.
AVELSPOLICYPROJEKTET
Under året har arbetsgruppen haft sex möten. Vid sektionsdagarna/klubbmötet hölls ett medlemsmöte där
information om projektet gavs med tyngdpunkt på det kartläggningsarbete som gjorts.
I början av året inkom sektionerna med sina synpunkter på kartläggningsmaterialet. Glädjande var att 15
sektioner svarade. De flesta sektionerna hade haft uppfödarträffar för att diskutera materialet. Dessa
synpunkter presenterades på medlemsmötet den 2 mars och låg till grund för det förslag till policy som
avelspolicygruppen arbetade fram under våren och sommaren. En uppmaning till medlemmarna gick ut i
Golden Nytt om att inkomma med förslag till målformuleringar. Ett första förslag till avelspolicy presenterades
på webben under hösten och gick ut till deltagarna på avelskonferensen. Förslaget diskuterades på
avelskonferensen och utifrån de synpunkter som kom fram där reviderades förslaget av avelspolicygruppen.
Sedermera godkändes förslaget av klubbstyrelsen och publicerades i Golden Nytt nr 5 samt på webben.
Förslaget till avelspolicy ska föreläggas klubbmötet 2004 för fastställande.
Kartläggningsmaterialet kompletterades med bl.a. ytterligare bearbetningar av MH och
funktionsbeskrivningsresultat samt försäkringsstatistik. En hundägarenkät skickades till 300 slumpvis utvalda
golden retrieverägare med hundar födda år 2000 och 1997. Svarsfrekvensen blev hög och svaren bearbetades
av Jenny Sjökvist och presenterades på avelskonferensen samt i Golden Nytt och på webben.
I april deltog Annika Thunfors, Susanne Björkman och Lars Johnsson på SKKs avelskonferens. En av
föredragshållarna var Cilla Hamfelt som talade om alternativa avelsverktyg - JUM
I september deltog Helena Jansson och Kjell Svensson vid SSRKs avelskonferens med inriktning på de
rasspecifika avelsstrategierna. Ett antal av föreläsarna var från våra egna led. Lena Widebeck talade om
avelsstruktur, Gunilla Wedeen om hur vi arbetat med de jaktliga frågorna i avelspolicyn, Cilla Hamfelt om
utvärdering av hundars mentalitet samt Lars Johnsson om en jaktprovsdomares syn på exteriör och funktion.
Helgen den 11-12 oktober hölls en avelskonferens med ca 70 deltagare i Knivsta. Syftet med konferensen var
att bearbeta det förslag till avelspolicy som tagits fram och göra prioriteringar bland målen som underlag för
den strategi som sen ska tas fram. På programmet stod också presentation av hälso-och mentalitetsenkäten
samt försäkringsstatistik. Föredragningar om vad man kan påverka med avel och hur man praktiskt kan
använda MH i sin avel. Externa föreläsare var Helena Stenberg och Curt Blixt. Mycket av konferensen ägnades
åt både grupparbeten och allmänna diskussioner.
AVEL
Under året har avelsrådet ombildats till GRKs avelskommitté med möjlighet att knyta till sig personer med olika
kunskaper under kortare eller längre perioder.
Information är ett av avelskommitténs viktigaste områden och också ett av de svåraste. Klubbens huvudsakliga
kanaler för informationsspridning är Golden Nytt, Lathunden och hemsidan under rubrik, avelskommittén.
Under året har hemsidan under rubriken avelskommittén ytterligare byggts ut med viktig och lättillgänglig
information för uppfödare och hundägare.
Även i Golden Nytt har avelskommittén satsat på att i varje nummer införa aktuella artiklar. Ämnen som
behandlats är bland annat hälsa, mentalitet, PRA och arvbarhet.
Under året har olika möten kommit till stånd bland annat med leg veterinär och ögonspecialist Björn Ekesten
för att diskutera PRA läget och professor Åke Hedhammar för att diskutera bland annat HD, ledslapphet och
sederingsrutiner i samband med röntgenundersökning.
Möte har också varit med neurologspecialist Karin Hultin Jäderlund för att diskutera de rörelsestörningar rasen
drabbats av och hur vi ska fortsätta det gemensamma utredandet av sjukdomen. Kontakt har även tagits med

genetiker i denna fråga. Vi har även haft en omfattande skriftväxling med SKKs avelskommitté bland annat
gällande sekretessuppgifter och vid dessa skrivelser fått ett mycket gott bemötande och samarbete.
Vi har under året fått många telefonsamtal och e-mail, ca 8 –10 stycken per vecka. Vid dessa kontakter har
avelskommittén kunnat vägleda medlemmar i hur de kan söka information. Flera samtal har också rört
avelsfrågor och avelsstrategier.
Försäkringsbolagen har svarat på avelskommitténs förfrågan om restriktioner i försäkringsvillkoren kring AD
vilket avelskommittén har redovisat i Golden Nytt.
Arbetet med sökandet efter PRA genen har bedrivits, utifrån ovanstående möte med leg vet och ögonspecialist
Björn Ekesten och ny kontakt har tagits med forskare i USA. En systematisering av redan insamlade uppgifter
har skett.
Avelskommittén har också verkat för att aktuella uppgifter rörande HD, AD och andra inom rasen
förekommande sjukdomar delgivits gruppen som arbetat med avelspolicyprojektet.
Avelskommittén har vid insamlandet av uppgifter om vissa sjukdomar och berörda hundars stamtavlor gått ut
med en förfrågan till drabbade hundars ägare om möjligheten att lämna ut hundens stamtavla till intresserade
uppfödare.
Avelskommittén deltog vid SSRKs träff kring avelspolicy i september, GRKs RAS konferens i oktober och även
avelspolicyprojektets möten under året.
JAKT
Under april hölls en mycket uppskattad kurs med tre kända profiler från den engelska field trialsfären.
Kursledare var Phil och Anna Wagland samt Jennifer Hay, samtliga field trial domare och duktiga handlers på
jaktprov.
Intresset för kursen var så stort att tyvärr alla inte kunde beredas plats. 28 stycken deltagare, från Gällivare i
norr till Uddevalla i söder, fick dock möjligheten att förkovra sig i hundträningens ädla konst.
Under maj anordnades en helgkurs på Norr-Malma gård i Roslagen 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. Lasse Johnsson informerade också om SSRKs nya officiella provform (A-prov). Cilla Hamfelt
presenterade klubbens funktionsbeskrivning och vilka verktyg man arbetar med där och vad som skiljer dem
från våra jaktprov. Kursledning var Johan Fogelberg, Lasse Johnsson och Cilla Hamfelt.
Under maj månad höll jaktansvarig en kurs i samma ämnen, för vissa sektioner i västra och södra Sverige.
Vidareutbildningar för klubbens funktionsbeskrivare har också genomförts under året. Ett avtal har skrivits med
tollarklubben, vilket ger dem rätt att använde den av GRK utvecklade Funktionsbeskrivningen (FB). En helt ny
utbildningsplan för funktionärer till funktionsbeskrivningen har tagits fram. Studieplaner och kursmaterial till
utbildningarna har skapats. Under året har funktionär/kastar och testledarutbildningar enligt nya
utbildningsplanen genomförts på flera ställen i landet. Anvisningar för kastare, testledare och beskrivare har
skrivits. En utvärdering och revidering av funktionsbeskrivningen innebärande en del förändringar i protokoll
och stöd för kryssen har genomförts. Ett nytt häfte med anvisningar för funktionsbeskrivningsbanan har också
skapats. Allt detta arbete har genomförts tillsammans med tollarklubben i den centrala JUM-grupp som GRK
bildat tillsammans med tollarklubben. Under goldenspecialen anordnades funktionsbeskrivning under fredag till
söndag. De flesta funktionsbeskrivningarna kommer till stånd på initiativ av enskilda uppfödare som vill få sina
kullar beskrivna. Vissa sektioner har också arrangerat funktionsbeskrivningar. GRKs arbete med att ta fram FB
presenterades av Cilla Hamfelt under SKKs avelskonferens i april. Jaktansvarig deltog som åhörare vid samma
avelskonferens.
Flera sektioner har under året arrangerat inofficiella jaktprov med gott resultat. Tyvärr är det dock fortfarande
långt i från alla sektioner som arrangerar jaktprov, workingtest eller funktionsbeskrivningar, varför en
uppryckning är önskvärd!
Golden retrievern har under året haft fina framgångar på SSRKs vanliga jaktprov (B-prov). För första gången
visar rasen en prisbild där över 19 procent av antalet starter har inneburit att ett första pris har delats ut.
Starter som inneburit att hundar har gått till pris ligger på dryga 63 procent. Det här är en mycket glädjande
utveckling för rasen, men betydligt fler hundar måste komma till start, framförallt i unghundsklass.

Även på de nya A-proven har golden retrievern visat hög klass bland annat genom att vinna och tilldelas Cert
på ett av de första officiella A-proven som avhållits i Sverige.(Gunilla Wedeen med Doubleuse Bella Donna).
EXTERIÖR
Under 2003 har 23 Open shows och 1 valp show arrangerats. På de utställningarna har 29 olika domare dömt.
Av dessa var en från Danmark .Årets Club show arrangerades den 14 Juni i Örnsköldsvik och till utställningen
var totalt 61 hundar anmälda. Dessa dömdes av Kari Haave, Norge.
Bir & Cert gick till Solstrimmans Sir Chancealot , äg. Jennie Nilsson, Umeå
Bim & Cert gick till Stenlyans Sweet As Honey , äg. Iris Sandström, Boden
Bir Valp blev Begoras Rollercoaster ;äg. Therese Rosenberg & Fredrik Paganus, Hackås
Bim Valp blev Samrons Dizzy Mizz Lizzy, äg Terese & Tommy Zetterman, Aspås

GRK har haft tillfälle att lämna synpunkter på det förslag till nyöversättning och FCI-anpassning av standard för
golden retriever som SKKs standardkommitté har presenterat.
Arbete med att ta fram en exteriörbeskrivning för golden retriever har inletts.
Under hela året har sektionerna varit aktiva och arrangerat exteriörkurser steg 1-3.
Ett nytt system med möjlighet till elevtjänstgöring vid Open shows har införts.
INFORMATION/WEB
Under året som gått har ett nyhetsbrev gått ut till sektionerna efter varje styrelsemöte. Syftet med
nyhetsbrevet har varit att sektionerna så snabbt som möjligt ska få information om frågor som tagits upp och
som berör sektionernas verksamhet.
En enkät har skickats ut till sektionerna rörande hur de anser att kommunikationen mellan huvudstyrelsen och
sektionerna fungerar. Många bra och viktiga synpunkter och förslag kom in.
En översyn av informationsmaterialet i klubben har inletts, vilket bland annat resulterade i att ett nytt
mässmaterial, roll-ups, har tagits fram. Dessa användes för första gången i GRKs monter under HUND2003 och kommer att kunna lånas av sektionerna.
Klubben har fått en ny webmaster, Li-Maria Carlson. En av webmasterns arbetsuppgifter har varit att göra
förstasidor till samtliga sektioners egna hemsidor och bygga upp adresslistor i sektionshandboken till alla poster
i sektionernas styrelser.
Pryltorget på hemsidan har utökats med nya varor och fler sidor har lagts
till, på Marknadstorget där man nu kan köpa, sälja eller byta varor. För att
uppmärksamma alla våra duktiga golden har en ny sida "Duktiga golden"
tillkommit.
Omfattande arbete har skett med att förbättra och förnya klubbens
hemsida. Det har tillkommit nya sidor, tex uppfödarlista, utställningsprogram
osv, men det har också försvunnit några sidor, som hanhundslistan och
gästboken.
En nyhet är också att en uppfödarlista har upprättats där även de uppfödare som inte har hemsidor ska finnas
med. Vissa krav har också ställts för de som vill finnas med på listan . Arbete med en webbpolicy har initierats.
Från och med årsskiftet 2003/2004 har alla sektioner, styrelsen och vissa funktioner kopplade till
huvudstyrelsen fått nya e-post adresser som är knutna till klubben. Dessutom har alla sektioner fått en egen
hemsidesadress och utrymme för sina hemsidor.

GOLDEN NYTT
År 2003 har Golden Nytt utkommit med fyra ordinarie nummer samt en årstidning (GN 2/03). Nummer två
innehöll bland annat en sammanställning över resultat i bild och text över föregående år. Nytt var att
sektionernas nya styrelser presenterades redan i detta nummer.
En läsvärdesundersökning har gjorts med mycket positivt resultat och många givande förslag som
redaktionskommittén med glädje har tagit till sig.
Redaktionskommittén har arbetat för att klubbtidningen 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. De fasta avdelningarna har utökats med en nyhets- och en ungdomssida.
En eloge ska ges till alla de skribenter som med stort engagemang bidragit med material i form av artiklar,
reportage, intervjuer m.m.
GOLDEN SPECIALEN
Golden specialen arrangerades i år av Västmanlandssektionen på Härjarö utanför Stockholm.
Till jaktprovet var 165 hundar anmälda, varav 25 i elitklass. Domare var Christina Axlund, Torild Nordin, GertOlle Lindqvist, Jan Eriksson, Lars Johnsson, Agneta Gudmundson samt Ethel och Lars Björk.
Bästa elitklasshund blev SJCh Gildas W Navarro, äg Johan Fogelberg
Goldenmästare blev Dobleuse Sea Cruise, äg Peter Ackerfelt och Dual Pusposevinnare blev Gleaming Oh Pretty
Women, äg Sonja Rosvall.
Till utställningen var 220 hundar anmälda. Kjell Svensson dömde hanar, Ing-Marie Röstlund tikar och Ylva
Braunerhjelm valpar.
BIS blev MultiCh FINW-98 Rossmix Rugger, äg Helene Strömbom. BIS valp blev Guess Capris, äg Helena
Jansson
Stort tack till Västmanlandssektionen för ett mycket väl genomfört arrangemang.
UTMÄRKELSER
Breeder´s Crown – Ingegerd Eriksson
Ungdomsresestipendium – Fanny Hellström

Troféer
Årets uppfödare – Henric Fryckstrand, kennel Dewmist
Goldentrofé hane - Pickups Gigolo, äg Anette Axelsson
Goldentrofé tik- Pickups Nike, äg Jan och Eva Eriksson
Årets viltspårhund- SU(u)Ch SVCH LP I Svedjebäckens Over Again, äg Monica Hillman
Iron Coin - Henric Fryckstrand, kennel Dewmist
Stenbury Trophy - NORDV-00 SV-00 BDJSG-00 BERLINV-01 DKVV-01 SU(u)CH
Tottelina Observer, äg Ewa, Kjell och Jennie Nielsen, kennel Dream Max

SLUTORD
Vi har en ras med stor variation och bredd, vilket naturligtvis skall avspegla sig i GRKs verksamhet på alla plan.
Under 2003 har en stor mängd olika aktiviteter genomförts på lokal och central nivå. Bredd och variation är
precis vad vår klubbtidning Golden Nytt har, att denna variation stark bidrar till en positiv medlemsutveckling
samt att ”gamla” medlemmar stannar kvar, är styrelsen övertygad om. Att arbetet som sker i GRK sköts av en
relativt stor skara medlemmar som på helt ideella grunder driver denna stora organisation, känner de flesta
kanske till, detta tål att upprepas då arbetet ökar i omfattning ju större GRK blir.. Styrelsen vill på det varmaste
tacka alla dessa eldsjälar!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 2004

Golden retrieverklubbens mål och syfte står tydligt beskrivet i klubbens målparagraf
”Golden Retrieverklubben (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 2004, att klubbstyrelsen bland annat kommer att inrikta sig på följande:

•
•
•
•
•
•
•

Att ta fram metoder och instrument som skall möjliggöra ett verkställande både på kort och lång sikt
av de uppsatta målen i RAS-projektet (avelspolicy och strategi gällande golden retriever).
Arbeta för och utveckla de praktiska förutsättningarna som gör att de uppsatta målen går att uppnå.
Prioritera och ge ekonomiska resurser till utbildning av nya kursledare inom klubben.
Stimulera och stötta sektionerna i deras arbete för medlemmarna.
Fortsatt stärka GRKs ställning inom och goda relationer med SSRK och SKK.
Att verka för en fortsatt positiv medlemsutveckling.
Genom långsiktig planering ha en effektiv styrning av ekonomin.

STADGEREVISION
Under året ska ett förslag till reviderade stadgar tas fram i enlighet med de nya typstadgarna för SSRKs
rasklubbar.
AVELSPOLICY
Avelspolicygruppen kommer att avsluta sitt arbete med projekt ”Avelspolicy 2004” i och med klubbmötet.
Gruppen ska under årets första månader färdigställa sitt förslag till avelsstrategi som sedan föreläggs
klubbstyrelsen för beslut. En halvdagskonferens för deltagarna på sektionsdagarna samt alla övriga
intresserade medlemmar ska hållas söndagen den 7 mars. Där ska förslaget till avelspolicy och avelsstrategi
presenteras. Klubbmötet kommer att ta ställning till förslaget till avelspolicy att gälla från och med år 2004 till
och med år 2008. Det är sedan klubbstyrelsens, genom dess avelskommittés, ansvar att följa upp policyn och
strategin.

AVEL
Att fortlöpande ge aktuell och relevant information är en av avelskommitténs viktigaste uppgifter. Detta
kommer avelskommittén att fortsätta med och även utöka hemsidan under rubriken avelskommittén med
intressanta artiklar.
Avelskommittén kommer att följa upp SKKs utredning kring ledslapphet på rasen och även behandlandet av
sederingsrutiner.
Sökandet efter PRA genen kommer även fortsatt att följas upp.
Det påbörjade arbetet med att samla in och hantera sekretessbelagda uppgifter kring hälsostörningar inom
rasen kommer att vara en angelägen uppgift för avelskommittén att arbeta vidare med.
En annan viktig uppgift för avelsansvarig under 2004 kommer vara att fokusera funktions-och
mentalbeskrivning som ett verktyg i avelsarbetet.
2004 kommer att bli ett omvälvande och positivt år för avelskommittén då avelspolicy projektets (RAS)
långsiktiga och kortsiktiga mål som medlemmarna har att ta ställning till vid klubbmötet 2004 skall igångsättas.
Mycket av avelskommitténs arbete kommer därför att bygga vidare på detta arbete som ju är resultatet av ett
stort engagemang av många aktiva medlemmar runt om i landet.
JAKT
Att 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 2004
En helgkurs med engelska instruktörer kommer att anordnas den 15-16 maj. 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.
Den 24-25 april kommer en vidareutbildning för aktiva funktionsbeskrivare att anordnas med Curt Blixt. Kursen
kommer att hållas vid Norr-Malma kursgård i Roslagen.
Behovet av fler funktionärer till funktionsbeskrivningarna förväntas öka. De nya utbildningsplanerna med
tillhörande studieplaner och kursmaterial underlättar för sektionerna att lokalt anordnad dessa utbildningar. När
det gäller beskrivare behövs förmodligen minst tre olika utbildningstillfällen utspritt i landet för att täcka
behovet. De bör kunna samordnas med tollarklubben.
Curt Blixt kommer också att hålla en utbildning för blivande kursledare på Norr-Malma den 8-9 maj.
Under juni 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 workingtest samt funktionsbeskrivning.
Önskemål har kommit från sektionerna om hjälp att få igång träningskurser, workingtests och andra aktiviteter
med jaktlig anknytning.
Klubbstyrelsens jaktansvarig planerar därför att även i år besöka någon av de sektioner som bett om hjälp.
Flera sektioner har anmält att de kommer att genomföra inofficiella jaktprov och workingtest
Ett A-prov planeras att genomföras under hösten, under förutsättning att det får en officiell status.

EXTERIÖR
Under 2004 kommer det att arrangeras 28 st Open shows. Dessa utställningar kommer att dömas av 26 olika
domare. Några av dessa är debutanter och två kommer från Finland, två från Holland samt en från Danmark.
Årets Club Show kommer att arrangeras i Halmstad den 27/11 och dömas av Anne Liland och Pär Iversen från
Norge.
Arbetet med att sammanställa kurslitteratur och revidera kursplan till exteriörkurserna kommer att fortsätta.
En manual för ringsekreterare vid Open shows kommer att tas fram.
Raskompendiet kommer att revideras inför exteriördomarkonferensen 2005.
Arbetet med att ta fram en exteriörbeskrivning kommer att slutföras under 2004
UTBILDNING
Utbildning av funktionärer till MH och Funktionsbeskrivning
Efterfrågan på beskrivningstillfällen, både när det gäller MH och FB, förväntas öka. Detta medför ett ökande
behov av utbildade funktionärer. En viktig uppgift för utbildningsansvarig under 2004 blir att stimulera till och
initiera utbildning av funktionsbeskrivare, testledare och funktionär/kastare till FB. Även när det gäller A- och
B-figuranter inom MH kommer insatser att behöva göras för att få igång utbildningar. För att svara upp mot
efterfrågan på funktionärer kommer inte centrala utbildningsinsatser att räcka, utan här behövs insatser på
sektionsnivå. En central uppgift blir då att stimulera sektionerna att arrangera dessa utbildningar. Samarbeten
över sektionsgränserna bör också uppmuntras.
Avelspolicyprojektet strategi och genomförande
Den målprofil på avelsdjur/bruksdjur som strategin för Avelspolicyn ställer, genererar behov av mångt fler
utbildade funktionsbeskrivare, testledare och funktionärer än vad som nu finns tillgängligt. Likaledes ställs stora
krav på tillgång till framför allt A- och B-figuranter inom MH.
För att kunna genomföra intentionerna i strategin för Avelspolicyn och planera utbildningsbehov centralt och på
sektionsnivå, behöver en grupp/kommitté bildas med medlemmar från styrelsen och från sektioner. Gruppens
huvudsakliga arbete skulle vara att stimulera till och initiera samarbete över sektionsgränserna för utbildning
av funktionärer, testledare, funktionsbeskrivare och inom MH, i första hand A- och B-figuranter (M1-M4).

INFORMATION/WEB
Arbetet med att förbättra den externa och interna informationen inom klubben kommer att ha hög prioritet
De synpunkter och förslag som sektionerna lämnat till GRKs styrelse gällande kommunikation kommer att tas
tillvara.
Översynen av klubbens informationsmaterial kommer att fortsätta. Dessutom ska arbetet med
sektionshandboken och kapitlet om information och kommunikation skrivas
färdigt för att kunna bistå sektionerna med hjälp.
Ett urval av artiklar publicerade i Golden Nytt kommer att finnas på hemsidan.
Sektionshandboken kommer att byggas om till pdf-filer.
Hemsidan ska även i fortsättningen ha som ambition att presentera aktuell information och kontinuerligt
uppdateras.

GOLDEN NYTT
Huvudsyftet med Golden Nytt kommer även i fortsättningen vara att utgöra en stimulerande ,lärorik och
underhållande läsning för ett så brett spektrum som möjligt av Goldenklubbens medlemmar.

Bevakning av utställnings- och provverksamhet såväl i Sverige som utomlands och resultatredovisning är givna
inslag.
Att stimulera till ökad annonsering är viktigt liksom att lämna utrymme för en konstruktiv debatt.
En angelägen uppgift kommer vara att ta till vara de synpunkter och förslag som inkom vid
läsvärdesundersökningen.
GOLDENSPECIALEN
Årets Golden special kommer att arrangeras av Stockholmssektionen den 13-15 augusti på Härjarö utanför
Stockholm.
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