NOVEMBER 2010

Inspirationshelg för funktionärer

Hej!

Under 2011 planerar vi en inspirationsträff för funktionärer

Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen.

och medlemmar vi hoppas kunna värva som funktionärer i

Goldenfullmäktige

Kontakta oss med eventuella förslag eller synpunkter:

Nu är det hög tid att ni agerar ute i sektionerna så ni får med

Eva Arnell Ek pr@goldenklubben.se

alla era delegater till fullmäktigemötet. ”Inspiration” är temat

Eva Sjölinder Hansson ekonomi@goldenklubben.se

klubben. Har du idéer och tankar om detta?
Annika Andersson avel@goldenklubben.se

för sektionsdagarna och vi är säkra på att många medlemmar,
gamla som nya, kan ha glädje och nytta av att delta i mars
2011. Här kan nya lära mycket, alla knyta nya kontakter, och
gamla – kanske lite trötta funktionärer – hämta ny kraft och

Utbildning av funktionärer och provledare för B-prov

inspiration. Inspirera till fullt antal delegater och utse också

Under 2011 ska vi försöka genomföra en utbildning av både

suppleanter, så ingen plats står tom den 20 mars.

funktionärer och provledare till B-prov. Kontakta Eva Arnell
Ek om ni har intresse av detta. Utbildningen kommer att
genomföras i mellansverige.

Sektionsdagar

E-post: pr@goldenklubben.se

Datum för 2011 års sektionsdagar är 19-20 mars. Inbjudan
kommer, men boka helgen redan nu.

Figurantutbildning i Stockholm
Den 30-31 oktober arrangerade sektion Stockholm/

Poängkampen

Gotland en figurantutbildning (B) till mentalbeskrivning.
Sammanlagt deltog sex funktionärer från våra sektioner i

Så är det åter dags att skicka in ert tävlingsbidrag i

Uppland, Stockholm/Gotland och Västmanland. Ett

poängkampen. Man kan tävla om tre priser: ”Årets Sektion”,

uppskattat arrangemang!

”Årets Innovatör” och ”Årets Rookie”. Tävlingsregler bifogas i
nyhetsbrevet.
Redovisa era aktiviteter senast den 15 december via e-post till
Anita Ohlson info@goldenklubben.se

Provledarutbildning – Labradorklubben
Labradorklubben arrangerar provledarutbildning i Waxholm
den 29-30 januari 2011. GRK:s medlemmar är välkomna att
deltaga i mån av plats.

VÄGGALMANACKA 2011
Anmäl intresse snarast till utbildningsansvarig i LRK Thomas
Almanackan för 2011 har vi fått till ett extra förmånligt pris.

Persson. E-post: utb.ansv@labradorklubben.se

Priset till medlemmarna är 65 kr, men sektionerna får köpa
den för 50 kr styck + porto.
Beställ via e-post:
Anita Ohlson info@goldenklubben.se

Deltagare i Exteriörkurs 3
En påminnelse från exteriöransvarig om att skicka in namn på
personer som genomfört exteriörkurs 3. Skicka via e-post till
Ingrid Grundström exterior@goldenklubben.se

God jul & gott nytt år!
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GRK:S POÄNGKAMP
En sporrande tävling sponsrad av GRKs klubbstyrelse
Tack vare er har våra medlemmar mjölighet att aktivera sig själv och sina hundar.
Nu har NI chansen att få en väl värd belöning för allt det fantastiska arbete ni utför!
I poängkampen premieras dom sektioner som anordnar aktiviteter i enlighet med RAS.

Extra poäng ges till de aktiviteter som vi vill stimulera lite extra.
I poängkampen utses:
Årets sektion

Den sektion som har samlat flest poäng under året enligt nedanstående poängskala
Årets rookie

Vinnare är den sektion som avancerat mest på listan från föregående år.
Årets innovatör
Den sektion eller den medlem som kommer med ett förslag som gör att vi kan bli ännu bättre på

sektionsnivå. Förslaget ska redovisas för GRKs klubbstyrelse senast 15 dec. Vinnaren utses av GRK:s
klubbstyrelse vars beslut är enväldigt
AKTIVITET

POÄNG

ÖVRIGT

Open Show

15 p

Poäng utdelas för högst en

Inofficiellt jaktprov eller

15 p

Poäng utdelas för högst två

Mentalbeskrivning

10 p

Poäng utdelas för högst två MH.

working test

Open Show. Maxpoäng = 15 p

prov. Maxpoäng = 30 p
Maxpoäng = 20 p

Funktionsbeskrivning

20 p

Minst två FB ska arrangeras

under året för att poäng ska
utdelas. Maxpoäng = 20 p

Maximalt antal poäng enligt ovanstående = 85 p
För att vinsten ska utdelas måste minst en aktivitet ur varje ovanstående kategori anordnas.
EXTRA POÄNG

Dom sektioner som anordnar officiellt särskilt jaktprov i nkl får 15 extrapoäng.
MAXIMALT ANTAL POÄNG ATT UPPNÅ = 100

Sektionernas poängkamp i GRK 1:1
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MEDLEMSVÄRVNING KAN BLI AVGÖRANDE

Om två eller fler sektioner hamnar på samma poäng, är det medlemsvärvningen i respektive sektion
som blir utslagsgivande. Detta beräknas procentuellt mot medlemsantalet per den 31/12 föregående
år. Genomför medlemsvärvande aktiviteter ute i sektionerna under hela året.
VAD VINNER MAN DÅ?
Årets sektion vinner 10 000 kr

Årets innovatör vinner 2 500 kr
Årets rookie vinner 2 500 kr
Vinnarna kommer att presenteras på sektionsdagarna.
För att vinsten ska utdelas, ska aktiviteterna redovisas till klubbstyrelsen senast 15 december.

Möjligheterna är oändliga.

Lycka till önskar GRKs klubbstyrelse!
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