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Översyn av valphänvisningsreglerna 
Delegaterna på Goldenfullmäktige i mars gav 
klubbstyrelsen i uppdrag att se över våra 
valphänvisningsregler. Ett förslag har skickats 
på remiss till er i ett separat utskick. Det är 
viktigt att ni engagerar er i denna fråga, som är 
viktig för era medlemmar i sektionen. Svar på 
remissen ska vara oss tillhanda senast 10 
oktober. 

 
Englandsresan 
Vår medlemsresa till Cirencester och det 
brittiska 100-årsjubileet blev precis så trevlig 
som vi hoppats. Var man än gick i den lilla 
pittoreska staden möttes man av glada svenska 
goldenmänniskor. Ett reportage kommer i 
nästa nummer av Golden Nytt. 

 
 

 
 
 

 

  
 
Goldenspecialen 2014 
Vi är glada att informera om att Västerbotten och 
Ångermanland gemensamt kommer att genom-
föra Goldenspecialen i Trehörningsjö nästa år. 
Mer information kommer givetvis som vanligt i 
Golden Nytt och på hemsidan. 

 
 

 
 

 
Manual för att arrangera GS 
Den manual som finns i sektionshandboken om att 
arrangera Goldenspecialen behöver uppdateras. 
En arbetsgrupp som består av Lena Ohlsson, Anita 
Ohlson, Eva Arnell Ek och Ingrid Grundström 
kommer att jobba med detta. Manualen kommer 
att presenteras på sektionsdagarna nästa år. 
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Ny valpbroschyr 
Den gamla valpbroschyren har tagit slut. 
Innehållet har reviderats och broschyren är nu 
tunnare än den gamla. Vi har fokuserat på att 
broschyren ska vara ett komplement till SKK:s 
broschyr ”Välkommen valp” och i huvudsak 
innehålla rasspecifik information. 
 
Allmän hundinformation får valpköparen dels i 
SKK:s broschyr och dels i den DVD-film som 
medföljer. Broschyren finns att beställa i vår 
klubbshop som vanligt. Vill ni beställa 
broschyrer till sektionens aktiviteter? 
Skicka ett mail till Anita Ohlson 
E-post: info@goldenklubben.se 
 

 
 
 
 
Väggalmanacka 2014 
Klubbstyrelsen har beslutat att inte ge ut någon 
väggalmanacka 2014. Vi har märkt att intresset 
minskat för varje år och många sektioner har 
kvar osålda lager. 
 
 
Club Show 2016 
Det är hög tid att ansöka om att få arrangera 
Club Show 2016. Vill er sektion ansöka? Skicka 
i så fall snarast en ansökan till Ingrid 
Grundström. 
E-post: exterior@goldenklubben.se. 
 
Blankett med anvisningar finns i sektions-
handboken. 

 

 Inofficiella jaktprovsdomare 
Många har efterlyst en lista med tips på personer 
man kan bjuda in för att döma inofficiella jaktprov 
eller Working Test i sektionerna. Tyvärr har detta 
dragit ut på tiden. Delvis beroende på att vi inte får 
in förslag på lämpliga namn från er i sektionerna. 
 
Nu finns dock äntligen en lista med ett 20-tal namn 
som vi börjar med, så hoppas vi att fler 
namnförslag kommer in efter hand. På så sätt blir 
listan ett bättre hjälpmedel vartefter. Listan bifogas 
och finns även i sektionshandboken. 
 
Har du namnförslag? Maila till: 
info@goldenklubben.se 
 
Kriterier för att finnas med på listan: 
Man ska ha lång erfarenhet av att föra hund på 
jaktprov och bör ha prisbelönt start i ökl. 
Erfarenhet av praktisk jakt är önskvärd. 
 
 
 

 
 

Med tillönskan om en skön höst tillsammans 
med era fyrbenta vänner! 

 

Anita 
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INOFFICIELLA JAKTPROVSDOMARE OCH WT-DOMARE Listan uppdaterad 2013-08-14
Kriterier för att finnas med på listan: Man ska ha lång erfarenhet av att föra hund på jaktprov och bör ha prisbelönt start i ökl. 
Erfarenhet av praktisk jakt är önskvärd.

EFTERNAMN FÖRNAMN HEMORT TELEFON MOBIL E-POST
Andersson Pia Bankeryd 036-363428 0706-318876 pia@upswing.se
Andersson Hans-Göran Alvesta 0472-19227 0709-568957 hansgran2@telia.com
Claesson Ankie Fagersta 0223-21229 0735-767818
Falck Lisa Enköping 0171-813 19 0736-537062 lisa.falck@tele2.se
Flodfält Christer Tyresö 08-7700119 0707-399010 sangold@brevet.nu
Flodfält Lena Tyresö 08-7700119 0707-399010 sangold@brevet.nu
Fogelberg Johan Fagersta 0223-21229
Fornås Lotta Själevad 0660-379222 0706-979222 lotta@kakis.se
Gerhardt Martin Knivsta 0704-479690 martin.gerhardt@gmail.com
Johansson Susanna Boliden 0705-676583 susanna.johansson@outokumpu.com
Jönsson Hasse Ödsmål 0303-776412 cheers45@telia.com
Kadar Kaj Tyresö
Löf Lars-Erik Rättvik 0706-973839
Lövgren Anette Östavall 0690-50238 0730-302765 anette.lovgren@hotmail.com
Persson Thomas Grödinge 08-53033759 0705-503472
Pettersson Jan-Olov Enköping 0171-81446 korp65@live.se
Sahl-Kadar Annika Tyresö 08-399135 0733-241200 kennelgoodcatch@gmail.com
Tomas Ellström Järfälla 08-58081777 tomas@yellows.se
Ågren Moa Norrköping 0733-722388
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