April 2012
Sektionsdagarna
Först ett stort tack för de trevliga sektionsdagarna! En glad och positiv stämning gör att
man orkar så mycket mer!
Tack också till våra samarbetspartners som
alltid ställer upp på våra sektionsdagar med
information, priser och gåvor!

Nya regler för poängkampen
Som vi tidigare skrivit om, så är det nya regler
för poängkampen från 2012. På ordförandemötet på årets sektionsdagar diskuterade vi
regeln om när en vinnare kan söka priset igen.
Vi enades om att vinnaren kan söka utmärkelsen igen 3:e året efter att man vunnit. De
sektioner som placerar sig som 2:a eller 3:a kan
söka priset igen påföljande år.

Sektionernas kontaktpersoner i
klubbstyrelsen
Varje ledamot i klubbstyrelsen samt sekreteraren
har fått sig tilldelat en eller två sektioner att vara
kontaktperson för. Bjud gärna in er kontaktperson
till ett styrelsemöte eller annat evenemang.
Självklart kan ni också ringa om ni behöver någon
att bolla en fråga med.
Dalarna/S Gävleborg – Eva Arnell Ek
Göteborg/Bohuslän – Annika Andersson
Halland – Cathrin Möller
Jämtland/Härjedalen – Eva Arnell Ek
Medelpad/Hälsingland – Lena Ohlson
Norrbotten – Ingrid Grundström
Närke – Anita Ohlson
Skaraborg/Älvsborg – Annika Andersson
Skåne/Blekinge – Cathrin Möller
Småland/Öland – Owe Rindstrand
Stockholm/Gotland – Annika Sahl Kadar
Uppland – Janet Johansson
Värmland/N Dalsland – Sigvard Eriksson
Västerbotten – Ingrid Grundström
Västmanland – Sigvard Eriksson
Ångermanland – Lena Ohlsson
Östergötland/Södermanland – Anita Ohlson
Goldenreflex
Hoppas alla fått erbjudandet om att vara med och
beställa fina goldenreflexer som sektionen
Stockholm/Gotland har tagit fram. Minsta antal att
beställa är 100 st. Kontakta Gun Eriksson om ni är
intresserade.
kassor@stockholm.goldenklubben.se
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Goldenspecialen 2012

Uppfödarutbildningen

Vi behöver funktionärer som vanligt! Några
anmälde sig på sektionsdagarna, men givetvis
behövs fler! Datum är den 10-12 augusti i
Kyrkekvarn. Vill du ställa upp?

Vi håller på att uppdatera vår uppfödarutbildning
och bl.a. kommer avdelningen med genetik att
göras om. Det känns väldigt viktigt att den som
genomför uppfödarutbildningen i egen regi har en
mentor. Det bör vara en erfaren uppfödare som
kan vara bollplank till den som ska läsa in
uppfödarutbildningen. Vi är tacksamma om ni kan
ge oss namn på personer som kan vara lämpliga
mentorer och ser fram mot namnförslag till E-post:
avel@goldenklubben.se

Hör av dig till Eva Sjölinder-Hansson
eva.sjolinder@gmail.com

Klubbmästerskapet
Även i år kommer vi att vara i Villingsberg
utanför Örebro. Datum blir den 20-22 juli.
Funktionärer behövs! Kontakta Eva Arnell Ek,
E-post: jakt@goldenklubben.se

När det gäller uppfödarutbildningen, beslutade
också fullmäktige att ändra ordalydelsen om ”skall
ha bevistat en funktionsbeskrivning” till ”bör ha
bevistat en funktionsbeskrivning”. Mötet beslutade
också att den som genomgått SKK:s stora
uppfödarutbildning ska kunna godkännas i GRK:s
uppfödarutbildning med komplettering av intyg på
att ha deltagit i eller varit åskådare vid ett
retrieverjaktprov, en officiell utställning, ett MH
eller BPH och dessutom ha insikter i och gärna ha
besökt/deltagit i en funktionsbeskrivning.

Hoppas ni får ett härligt påskväder och kan ha
massor av skoj med era hundar i naturen!

Glad Påsk!
RAS-dokumentet
Annika Andersson och Owe Rindstrand har
haft ett möte med representanter för SSRK och
SKK:s avdelning för avel och hälsa. På mötet
diskuterades de sista justeringarna i texten och
slutversionen kommer att skickas inom kort
för godkännande.

Anita
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