JANUARI 2010
Hej! Det är dags för ett nyhetsbrev igen.

FOTOTÄVLING
Till 2011 års väggalmanacka har klubbstyrelsen beslutat att
utlysa en fototävling bland våra medlemmar. Mer information om fototävlingen kommer att läggas ut på hemsidan

POÄNGKAMPEN
Till årets sektion får vi i år kora Västmanland som uppnådde
maximala 100 poäng. Vi gratulerar alla hårt arbetande funktionärer som nu får en välförtjänt uppmuntran. Priserna ”Årets
rookie” och ”Årets innovatör” utdelas ej pga. alltför få resultatrapporter från sektionerna.

SEKTIONSDAGARNA 2010
Preliminärt program för sektionsdagarna fastställdes på
klubbstyrelsens möte i januari. Det genomgående temat blir
hur vi ska behålla och nyrekrytera både medlemmar och
funktionärer. Vi upprepar förra årets uppskattade workshopupplägg. Mer information kommer i inbjudan.

inom kort.

GRK PÅ FACEBOOK
Nu finns GRK på Facebook. Användare på Facebook som är
intresserade av att få information från klubben kan ansluta
sig till sidan. Länk finns på www.goldenklubben.se

KLUBBMÄSTERSKAPET
Klubbstyrelsen vill vädja till alla sektioner att återigen
fundera över Klubbmästerskapet. Det finns fortfarande
ingen sektion/er som har ansökt om att vara värd/ar
för KM:et.
KM:et går som brukligt mitten på juli, 16-17 i år. Det vore

REGIONALA SEKTIONSTRÄFFAR

sorgligt om vi inte kan lösa detta. KM:et är den absolut
största rasmönstringen vad gäller funktion.

Vi har budgeterat för att även 2010 kunna genomföra
regionala sektionsträffar. Under sektionsdagarna har vi tänkt

Finns det enskilda medlemmar som är intresserade av att

oss ett kort möte regionvis för att komma överens om mer

vara behjälpliga på något sätt vid KM:et så hör av er till Lotta

detaljer både när det gäller tid, plats och innehåll.

Fornås via e-post jakt@goldenklubben.se.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Tillsammans kanske vi kan finna en lösning så att det blir
av!

Den 31 januari kommer handlingarna ni ska gå igenom på
era årsmöten. Handlingarna skickas via e-post till sektionens

NORDISKT MÄSTERSKAP

postmottagare.
GRK kommer att anordna Nordiskt Mästerskap i Workingtest
Exteriörkommittén vill också uppmana er att tillsammans med

på Kungsbyn den 24 april. Deltagare från Norge, Danmark

medlemmarna på årsmötet diskutera önskemål om domare till

och Finland kommer. GRK-representanter är TEAM Sverige

era Open Shows.

som togs ut på Goldenspecialen.

NYTT RASKOMPENDIUM

HANDLERUTBILDNING

Produktionen av ett nytt raskompendium till bland annat

Den 25 april kommer en handlerutbildning att genomföras,

exteriörkurser är försenat. Det finns i nuläget ca. 20 st. kvar i

även den på Kungsbyn. Den är till för dig som vill utveckla

lager av det gamla kompendiet. Vi håller tummarna för att det

din förmåga att föra hund.

nya ska vara färdigt till sektionsdagarna. Vi återkommer med
närmare besked för att ni ska kunna beställa.

Mer information om båda aktiviteterna kommer att läggas ut
på hemsidan.

