DECEMBER 2012
Sektionsdagar 2013
Datum för nästa års Sektionsdagar och Goldenfullmäktige är 16-17 mars. Inbjudan och
program kommer som vanligt i februari.

Sektionernas Poängkamp
Nu är det dags att börja summera årets aktiviteter och skicka in ansökan till tävligen om
”Årets Sektion”. Nya regler gäller från i år,
vilket innebär att vi även kommer att kora en
andrapristagare som får 3.000 kr och en
tredjepristagare som får 2.000 kr. Vinnande
sektion får som vanligt hela 10.000 kr att göra
något trevligt för!

Exteriörkurser
Klubbstyrelsen vill också uppmuntra er ute i
sektionerna att arrangera exteriörkurser. Det är
en passande vinteraktivitet och ett steg i vår
strävan att nå målen i RAS, där vi vill öka både
uppfödares och hanhundsägares kunskaper om
sambandet mellan exteriör och funktion. Grundkursen, som vi brukar kalla ”exteriörettan”,
vänder sig till alla som är intresserade av rasen
och är lätt att anordna. Som kursledare kan man
bjuda in en erfaren uppfödare. Manualer till
exteriörkurserna steg 1-3 finns i sektionshandboken.

Skicka in ansökan för din sektion senast den 10
januari 2013 till info@goldenklubben.se tillsammans med en förteckning över era genomförda aktiviteter.

Väggalmanacka 2013
Årets väggalmanacka finns nu att beställa. I år
har den jubileumstema med collage på 70-tals
och 80-talsbilder på omslaget. Nyhet är också
att vi har ett annat format, 20x21 cm.
Sektionerna betalar 50 kr st. Försäljningspris
65 kr. Beställ via e-post info@goldenklubben.se

Ny valpbroschyr
Den valpbroschyr som delas ut till valpköpare
börjar ta slut och en ny upplaga kommer att
tryckas. Det är May Scherp Samuelsson och
Margareta Faringer-Thorsén som jobbar med att
färdigställa broschyren. Den kommer att få ny
layout och texterna är också reviderade en del.
Grundtanken är dock densamma – att man ska
kunna ha den på väggen och bläddra framåt
allteftersom valpen växer. Det finns också tankar
på hur man ska kunna använda valpbroschyren
som litteratur i valpkurser. Vi hoppas kunna visa
er den nya broschyren på sektionsdagarna.
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Uppfödarutbildningen
Uppfödarutbildningen revideras också just nu.
Kursplan och kurslitteratur ses över och även
frågeformuläret till slutprovet kommer att
uppdateras. Mer information kommer längre
fram.

Goldenspecialen 2013
Tyvärr kommer det inte att bli någon Goldenspecial 2013. Det finns helt enkelt ingen som
vill ta på sig att arrangera detta.

C-Provsmästerskap?
När det stod klart för oss att vi inte kommer att
ha någon Goldenspecial nästa år, väcktes
tankarna på ett mindre krävande arrangemang
i form av ett C-provsmästerskap. Det blir alltså
helt enkelt ett Working Test.

Några regler för detta har vi inte satt upp, utan
vi vill bara i detta skede förankra idén hos er i
sektionerna. Vad tycker ni? Tror ni att det
skulle kunna locka deltagare? Finns någon
sektion som skulle kunna tänka sig att genomföra detta nästa år?

Lista över inofficiella jaktprovsdomare
Som vissa av er kanske minns, försökte vi för ett
par år sedan att få in namn från sektionerna på
personer som är lämpliga att bjuda in till inofficiella jaktprovsdomaruppdrag. Tyvärr fick vi inte
särskilt mycket respons, men nu vill vi ta upp detta
igen. Vi tror att det gynnar alla att ha en lista med
namnförslag de gånger man vill arrangera ett
inofficiellt jaktprov i sin sektion.
På senaste styrelsemötet bestämde vi därför oss
för att göra en lista med ett antal förslag på
personer vi redan känner till. På sektionsdagarna
kommer denna lista att kopieras upp och vi hoppas
där på plats få fler namnförslag till listan. Den
kommer givetvis att finnas i sektionshandboken
därefter. Klubbstyrelsens förslag är att personer
som finns på listan ska ha egen erfarenhet av
prisbelönt start i ÖKL på B-prov som lägst.
Har du namnförslag redan nu, så skicka gärna
dessa till Eva Arnell Ek.
E-post: jakt@goldenklubben.se

Elmia Game Fair 9-11 maj 2013
Vi planerar att finnas på plats på jaktmässan med
en monter och förhoppningsvis också med en
uppvisning. Eventuellt kommer det att bli i
samarbete med andra retrieverklubbar. Men för att
vi ska kunna genomföra detta behövs givetvis
funktionärer! Ta upp detta på ert nästa styrelsemöte och informera gärna medlemmarna på
årsmötet. Kan du/ni ställa upp på något sätt?
Kontakta i så fall Eva Arnell Ek.
E-post: jakt@goldenklubben.se

Tanken är att mästerskapet i så fall arrangeras
av sektioner på samma sätt som Club Show gör
idag, där arrangörskapet rullar mellan olika
sektioner. Hör av er till Eva Arnell Ek, e-post:
jakt@goldenklubben.se, om ni tror att detta
vore ett bra arrangemang för er sektion 2013.

God Jul & Gott Nytt År
Anita
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