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Arbets‐ och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens Fullmäktigemöte 18 mars 2018
Yttranden
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet.
De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få
antecknat en mot beslut avvikande mening.
Reservation
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid
beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan
fullmäktigemötet förklaras avslutat.
Replik
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter talarordningen. Den
på vilken replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får ej överstiga en minut.
Röstlängd
Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter
justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst. I enlighet med stadgan
är fullmaktsröstning inte tillåten. Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som föranmälts, dvs.
stadgeenliga ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig ordning.
Motioner
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären,
fullmäktigedelegater (ordet fritt).
Beslut
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för
annat än ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig
rätt uppfattade föreslår ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av
fullmäktige. Därefter ställs proposition. Den propositionsordning som kommer att användas är den
gängse i föreningslivet, varvid de olika förslagen ställs mot varandra. När ordföranden, efter
fastställd propositionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid styrelsens förslag först.
Votering
Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras. Undantaget där sluten
votering begärts. Försöksvotering går till så att ordföranden, med användande av tidigare fastställda
propositionsordning, ber röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig
majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering vidhålles. Om
ingen vidhåller sker beslutet.
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet, såvida inte någon
röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten.
Majoritet
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid personval
relativ majoritet.

1

DAGORDNING
Golden retrieverklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2018‐03‐18
§1

Mötet öppnas

§2

Fastställande av röstlängden

§3

Val av ordförande och vice ordförande för mötet

§4

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet

§6

Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för annan än vald delegat

§7

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

§8

Fastställande av dagordningen

§9

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans‐ och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse

§ 10

Fastställande av balans‐ och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust

§ 11

Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
 verksamhetsplan för kommande år, medlemsavgifter och rambudget för
kommande år
 fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

§ 14

Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

§ 15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

§ 16

Val av valberedning och suppleant till valberedningen

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16

§ 18

Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av
fullmäktigemötet

§ 19

Övriga frågor

§ 20

Mötets avslutande
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KLUBBSTYRELSEN 2017
Ordinarie ledamöter
Anita Ohlson, ordförande
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb.
Inger Karlsson, kassör
Kerstin Persson, avel
Gun Eriksson, jakt
Kristina Nieminen, exteriör & sektionsansvarig
Janet Johansson, hälsa
Suppleanter
Annika Andersson, valphänvisning
Ingrid Andersson, bitr. jakt

Aktivitetssektionerna
Klubben har för närvarande 16 aktivitets‐sektioner
runt om i landet
Ansvarig utgivare Golden Nytt
Anita Ohlson
Valphänvisningen
Ingela Påsse van Reis
Annika Andersson
Cathrin Möller
Eva Arnell Ek
Revisorer och revisorssuppleanter
Ingela Påsse van Reis, ordinarie
Hans Hansson, ordinarie
Malin Danielsson, suppleant
Nils Gunnar Karlsson, suppleant

Adjungerade
Annika Sahl Kadar, sekreterare
Cathrin Möller, medlemshantering
Arbetsutskott (AU)
Anita Ohlson
Lena Ohlsson
Inger Karlsson

Medlemsantal
Den 31 december 2017 uppgick antalet medlemmar
till 4 136 (2016: 4 237), varav 249 (2016: 268) är
familjemedlemmar, 90 (2016: 101) är
utlandsmedlemmar och under 2017 har vi haft sju
hedersmedlemmar.

Avelsstruktur
Lena Widebeck

Hedersmedlemmar
Per Aschan
Ylva Braunerhjelm
Märta Ericson
Jan Eriksson
Gert‐Olle Lindqvist
Karin Eriksson
Gunnar Petersson

Exteriörstatistik
Eva Carlin
Kommittén för Nordiskt Mästerskap
Gun Eriksson
Nina Johansson
Eva Arnell Ek
Annika Sahl Kadar

Valberedning
Owe Rindstrand (sammankallande)
Eva Arnell Ek
Susanne Björkman
Maria Sjöberg (suppleant)

Redaktionskommitté Golden Nytt
Anita Ohlson
Annika Andersson
Eva Skagert
Kommittén för Goldenspecialen
Lena Ohlsson
Eva Carlin
Thomas Broberg
Boel Andersson
Daniel Ekblom
Inger Karlsson
Anita Ohlsson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamhetsåret 2017
Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter som går att läsa mer om under de olika ansvarsområdenas
redovisningar nedan.
RAS
Klubbstyrelsen har under året uppdaterat vårt RAS‐dokument, som skickats till SSRK Hs för god‐
kännande. De har sedan i sin tur skickat dokumentet vidare till SKK för fastställande.
Sektionsdagarna 2017
På årets sektionsdagar deltog 55 representanter från 15 av våra 16 lokala sektioner. Bland de olika
programpunkterna fick deltagarna bland annat lyssna på en föreläsning av Gunilla Wedeen på ämnet
ledarskap och relation mellan människa och hund. Dessutom erbjöds en föreläsning av Ann‐Sofi
Sundman från Linköpings Universitet, som berättade om sin forskning gällande jaktavlad golden
kontra ”vanlig” golden. Ann‐Sofi rapporterade även om en beteendestudie som genomförts av Mia
Persson, även hon från Linköpings Universitet. Under helgen genomfördes grupparbeten om RAS samt
seminarier gällande jakt, funktion, utbildning, exteriör och styrelsearbete.
Ekonomi
Det ekonomiska läget för klubben har under hela verksamhetsåret varit mycket gott.
Registreringssiffrorna
Registreringssiffrorna ligger relativt stabilt. Sammanlagt registrerades 1 978 hundar under 2017,
vilket är 79 fler än 2016.
Våra samarbetspartners
Samarbetet med våra partners Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 2017. De har precis,
som sedan många år tillbaka, ställt upp på många sätt på våra olika arrangemang.
SSRK
Anita Ohlson och Ingrid Andersson deltog på SSRK:s funktionärsträff i april. På SSRK:s
fullmäktigemöte i maj representerades klubben av Anita Ohlson, Lena Ohlsson, Inger Karlsson och
Gun Eriksson.
Forskningsfonden
Goldenfonden fortsätter att växa. Stort tack till alla som bidrar! Det ger möjlighet att via fonden
investera i forskning och andra projekt kring rasens utveckling i framtiden. Under 2017 skänktes
sammanlagt 7 704 kr till forskningsfonden.
Sektionerna
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen har
regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Många väl genomförda och
uppskattade arrangemang har anordnats i sektionerna under 2017. Utmärkelsen ”Årets Sektion”
vanns i år av Skåne/Blekinge. På andra plats kom Skaraborg/Älvsborg följt av trean
Stockholm/Gotland.
Goldenspecialen
Kommittén för Goldenspecialen. som bildades 2016. genomförde Goldenspecialen 2017 på Kungsbyn
med god hjälp av både enskilda medlemmar och några sektioner. Kommittén genomförde ett
kombinerat uppföljnings‐ och uppstartsmöte den 24 november i Upplands Väsby.
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Avelsstruktur – en uppföljning av avelsstrategin i RAS
På uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck 2018
Klubbens avelsstrategi, RAS, som första gången fastlades av årsmötet 2004 och reviderades senast
2017, ska främja en sund avel och ett effektivt utnyttjande av rasens genpool. I strategin finns två mål
att följa upp avseende avelsstruktur. Dessa två avser inavelsökning och hanhundsanvändning.
Inavelsökningen ska hållas så låg som möjligt och en hanhund ska maximalt bli far till två procent av
valparna i sin generation. När RAS fastställdes registrerades cirka 3000 valpar per år och då
bedömdes två procent motsvara cirka 300 valpar. Med dagens registreringssiffror, som är lägre, är
motsvarande siffra 180‐190 valpar.
Fakta om inavelsökning
Ett stort antal hundar i rasen är ingen garanti för att det finns en stor genpool. Om rasen är inavlad
och de flesta hundar nära släkt med varandra kan den genetiska variationen ändå vara låg. Genetisk
variation, som innebär att det finns många olika anlag för samma egenskap i populationen, är viktig.
Om några individer skulle visa sig ha en allvarlig genetisk defekt, så finns det möjlighet att använda
obesläktade hundar, som förhoppningsvis saknar den defekta genen.
Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt individer inom rasen är med varandra. Eftersom
inavelsgraden alltid måste beräknas i förhållande till en viss utgångspopulation, blir själva nivån
beroende på vilken population man använder som bas. I en sluten population måste
medelinavelsgraden öka över tid. Därför är det mer intressant att studera hur snabbt inavelsgraden
ökar. Detta är direkt kopplat till ökningen av andel homozygoter, det vill säga individer som bara har
en variant av en gen, och minskningen av den genetiska variationen.
Inavel, som i hundsammanhang ofta kallas linjeavel, ökar släktskapen mellan hundar och minskar
därmed den genetiska variationen. I avelsstrategin ingår att följa upp inavelsgradens ökning i rasen.
Risker med släktskapsavel
Att ha en hög inavelsgrad i hela rasen är riskfyllt. Det betyder att även om rasen består av många
individer så är de nära släkt. Om de är nära släkt bär många av hundarna på samma gener. Då kan det
bli ödesdigert om en genetisk defekt, som nedärvs recessivt, uppträder. Recessivt nedärvda defekter
upptäcks bara om två individer som båda bär anlaget paras. Därför kan anlaget vandra obemärkt i
många generationer. När det börjar dyka upp defekta individer, så är anlaget troligen väl utbrett i
rasen om många hundar är närbesläktade. Risken är stor att det kommer att födas fler och fler
individer som utvecklar defekten.
Ett sådant exempel är ögonsjukdomen PRA, som med stor sannolikhet har recessiv arvsgång. Även
om vi idag har möjlighet att gentesta hundar för att se om de bär på anlag för de vanligaste formerna
av PRA, betyder inte det att vi löst hela problematiken. Det finns troligen flera former av PRA och det
finns andra defekter eller sjukdomar, som med stor sannolikhet kan ha recessiv nedärvning.
Mäts i procent
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel gener som dubbleras genom föräldrarnas släktskap.
En tumregel som genetiker använder är att man bör undvika att inavelsgraden vid en enskild parning
överstiger 6,25 procent. Det är den inavelsgrad som uppnås om man exempelvis parar kusiner med
varandra.
En hög inavelsgrad vid en enstaka parningar har dock mindre betydelse än att hålla inavelsökningen
i rasen generellt låg. En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i nästa generation producera
avkomma med noll i inavelsgrad genom att man väljer en obesläktad partner. Men då gäller det att
man har individer i rasen, som är relativt obesläktade med varandra, att para med.
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Så beräknas inavelsgraden
Inavelsgrad är inte något absolut mått utan ett beräknat värde. Man utgår från ett
antaget nolläge ett antal generationer bakåt. Där antas alla anor i stamtavlan vara
obesläktade och inte inavlade. Därefter beräknar man ökningen av släktskap mellan
individerna i rasen för varje generation. Inavelsgraden inom en ras ökar på sikt,
eftersom individerna i rasen blir mer eller mindre släkt med varandra. Därför är det inte
korrekt att tala om att sänka inavelsgraden i rasen. Däremot kan man minska
inavelsökningen. En sjunkande kurva över tidsperioden ska tolkas som en avtagande
ökning av inavelsgraden och inte som en minskande inavelsgrad.
I SKK Avelsdata beräknas inavelsgraden över 5 generationer och det erhållna värdet mäter
alltså inavelsgradens ökning från generation 0 till generation 5.
Uppföljning av året 2017
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser, men antalet registrerade valpar
har sjunkit och ligger nu under 2000 per år. Under 2017 registrerades 1996 hundar, 1059 hanar och
937 tikar. Det är cirka 100 fler än året innan. Se tabell 1.
Tabell 1
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2007‐2017
2009
2010
2011
2012
2013
Tikar
987
1002
1005
863
855
Hanar
1033
1056
1007
925
954
Totalt
2020
2058
2012
1788
1809
Källa: SKK Avelsdata

2014
905
992
1897

2015
984
979
1963

2016
956
943
1899

2017
937
1059
1996

Uppföljning inavelsökning
Inavelsökningen som 1998 låg på 1,8 procent sjönk gradvis till en tillfredsställande nivå på cirka en
procent redan år 2003 och har sedan dess legat på ungefär den nivån, se tabell 2.
Även andelen enstaka parningar som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad ligger lågt, se tabell
3. Att inavelsökningen ligger lågt tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para
hundar som är nära släkt.
Tabell 2
Inavelsökningen i rasen över fem generationer, 1998‐2017
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1,8
1,7
1,4
1,5
1,4
1,1
1,1
2008
2009
2010
0,9
0,9
0,7
Källa: SKK Avelsdata

2011
1,2

2012
1,0

2013
1,01

6

2014
0,9

2005
1,1

2006
1,0

2007
1,0

2015
0,9

2016
1,0

2017
0,9

Tabell 3
Inavelsgrad för kullar födda 1998‐2017. Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %
Födelseår
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

<6,25
356
338
405
378
418
430
396
382
359
348
304
289
288
265
252
261
255
276
260
260

6,26 ‐ 12.49
21
16
13
14
10
6
10
7
9
9
7
0
2
8
5
6
7
6
6
4

12,5‐24,99
3
3
1
1
2
3
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0

>25
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Fotnot: Inavelsgraden är beräknad över 5 generationer. Källa: SKK Avelsdata
Hanhundsanvändning
I avelsstrategin ingår att undvika matadoravel, det vill säga att ett fåtal hanar får dominera aveln. En
rekommendation är att en hanhund maximalt ska bli far till två procent av valparna i sin generation.
När den första Avelsstrategin utformades i mitten på 2000‐talet så registrerades cirka tretusen
valpar per år och maxgränsen, beräknad utifrån ett generationsintervall på fem år, låg då på cirka
300 avkommor. De senaste fem åren har antal årliga registreringar legat under 2000. Det betyder att
en hanhund bör maximalt tillåtas bli far till 180‐190 valpar.
Under 1990‐talet hade vi en del hanhundar som kraftigt dominerade aveln och som fick betydligt fler
kullar och avkommor än det rekommenderade antalet. Sedan dess har inte någon enskild hanhund
dominerat aveln på samma sätt och ingen hanhund har fler än 300 avkommor. Det tyder på en ökad
medvetenhet om att inte låta en hane bli far till alltför många kullar.
I dagsläget finns bara två hanar som vid relativt ung ålder redan har ett stort antal avkommor, se
tabell 4. Golden Countrysides Ambassador, född 2012 och Dream Max Morgonstjärna, född 2013
ligger nära gränsen för hur många avkommor en hanhund bör bli far till under sin livstid.
Tabell 4
Hanar, födda 2012 eller senare som är far till mer än 150 valpar
Hane
Födelseår
Dream Max Morgonstjärna
2013
Golden Countrysides Ambassador
2012
Källa: Rasdata 2018
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Antal valpar
187
183

Jämfört med andra retrieverraser använder vi relativt sett färre hanar och en del av hanarna får
relativt många kullar redan som unga. Att istället använda fler hanar i aveln är ett sätt att minska
riskerna för att sprida recessiva anlag. Ett sätt att öka den genetiska variationen är att hellre använda
två eller flera kullbröder, än att låta samma hane para många tikar. I tabell 5 kan man följa
utvecklingen från 2005 och framåt och se hur många olika hanar respektive tikar som används i
aveln varje år.
Tabell 5
Antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett visst år mellan 2005‐2017.
(År = födelsedatum för kull)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kullar
368 369 313 294 301 274 264 267
263
Tikar
366 365 309 290 297 270 256 260
258
Hanar
200 199 171 177 166 163 156 141
144
Kull/hane 1,8
1,8
1,8
1,7
1,8
1,7
1,7
1,9
1,8
Källa: SKK Avelsdata

2015 2016 2017
282
268
264
274
266
261
161
151
146
1,8
1,8
1,8

Det är få hanhundar som får fler avkommor än vad som rekommenderas. Däremot finns en del hanar
som dominerar aveln genom att deras söner och döttrar i stor utsträckning används i aveln. Det
beror förhoppningsvis på att de har varit goda nedärvare och det är därför som deras avkommor går
i aveln. Ändå innebär det stora risker om enskilda individer tillåts få alltför stort inflytande på rasens
genpool.
Man brukar rekommendera att en hane inte ska ha fler barnbarn än två gånger det antal valpar en
enskild hane bör bli far till. Med nuvarande registreringssiffror betyder det max mellan 360‐400
barnbarn. I tabell 6 visas hanhundar födda år 2002 eller senare och som har fler än 200 barnbarn.
Eftersom deras avkommor fortfarande kan vara verksamma i aveln innebär det att deras antal
barnbarn kan komma att stiga.
Den ende hane som redan nu har mer än 400 avkommor är Ritzilyn Rick O'Shay, född 2006. Risken är
påtaglig att hans inflytande på den svenska populationen kommer att bli alltför stort, då hans
avkommor fortfarande används i aveln och antal barnbarn antagligen kommer att öka ytterligare.
Andra hanhundar som riskerar att få mer än 400 barnbarn då deras avkommor fortfarande kan vara
aktiva i aveln är Stanroph Say Hi to Rossmix, Ashbury Angel Heart och Jakos Union for Dream Max.
Dessa tre hanar är födda 2005 eller senare och har redan över 300 barnbarn.
De yngre hanar, födda 2008 eller senare, som redan nu har över 200 barnbarn och riskerar att få för
stort inflytande på aveln är Mad About You De La Ria Vela, Goldenhilll Imagine A Chap och hans son
Danintys US Marshall.
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Tabell 6
Hanar födda 2002 eller senare som har mer än 200 barnbarn
Födelseår

Antal barn

Antal
barnbarn

Daintys Man of the Year

2003

56

202

Mad About You De La Ria Vela

2008

29

207

Dream Max Hugo Boss

2003

41

215

Dreamax Hugo Boss

2003

41

215

Ramchaine Snap to Jakos

2007

20

231

Xanthos Conquistador

2003

108

242

Inassicas Blade

2005

37

244

Chavenis Magic Passion

2005

198

253

Daintys US Marshall

2011

93

259

Golden Hill’s Side Imagine a Chap

2008

18

261

Combine Hennessy

2003

146

312

Dewmist Silkventure

2002

187

318

Ashbury Angel Heart

2005

30

325

One Night in Bangkok Av Vervik

2004

168

344

Stanroph Say Hi to Rossmix

2005

157

363

Lamier’s See I told You So

2003

235

387

Jako’s Union for Dream Max

2006

84

390

Goldenlines New Feeling

2002

197

392

Ritzilyn Rick O'Shay

2006

38

494

Hane

Sammanfattning
Inavelsökningen ligger på en tillfredsställande låg nivå i rasen, men när det gäller användningen av
hanhundar finns fortfarande anledning att vara observant.
Det finns fortfarande relativt unga hanar som får många avkommor i unga år innan resultatet följts
upp och utvärderas. En rekommendation är att göra uppehåll efter 7‐8 kullar eller cirka 50
avkommor och följa upp resultatet innan hanen används till fler tikar.
Få hanhundar har idag fler avkommor än vad som rekommenderas, med nuvarande
registreringssiffror max 180‐190 valpar under sin livstid. Det är endast två yngre hanar födda 2012
eller senare, som redan nu tangerar gränsen för hur många avkommor en hanhund bör bli far till.
En annan risk är det inflytandet en hund kan få genom sina barnbarn. Medan det är enkelt som
hanhundsägare att styra antal tikar som hanen parar är det svårare att styra antal barnbarn.
En rekommendation för att de äldre hanarna som har många avkommor inte ska få för stort
inflytande på genpoolen är att vara restriktiv med att använda deras söner. Ett sätt att öka den
genetiska variationen är att hellre använda flera hel‐ eller halvbröder, än att låta samma hane para
många tikar.
Ansvaret att inte överanvända individer i aveln ligger på alla uppfödare även hanhundsägarna har
det största ansvaret när det gäller att begränsa en enskild hanhunds inflytande på genpoolen i rasen.
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RAS/Avel
Vår uppdatering av RAS har lämnats in till SSRK HS. som har godkänt den och skickat den vidare till
SKK. Sektionerna uppmanades under året att diskutera RAS och komma med förändringsförslag, vilket
till viss del också har skett. Vid sektionsdagarna 2017 gavs tillfälle till diskussioner i grupper kring
frågor rörande RAS.
DNA‐tester
Klubben har arbetat vidare med de DNA‐tester som finns tillgängliga avseende PRA på vår ras. Beslutet
från 2016 om att båda föräldradjuren ska ha godkänt testresultat för GR_PRA 1 och 2 har ökat
förståelsen för vikten av att använda testade djur i aveln för att snabbare minska förekomsten av PRA‐
sjukdomarna i rasen. De diskussioner vi haft med SKK, för att försöka få möjligheter att se vilka DNA‐
tester som SKK godkänner för registrering, ledde inte till något resultat. Vid en avelskonferens i SSRK:s
regi lyftes frågan, som togs på allvar, och blev en av de motioner som lämnades in från SSRK
tillsammans med SBK till SKK:s kennelfullmäktige, som ansåg att motionen var besvarad, då de
önskemål som framkommit i motionen inte innebar någon förändring av nuvarande rutiner.
Valphänvisning
Goldenklubbens valphänvisning har fortfarande stor genomslagskraft och det är många uppfödare
som väljer att använda sig av den för att hitta valpköpare. Under året har klubben hänvisat 80
valpkullar och 18 omplaceringar. Några kullar har avvisats, eftersom de inte uppfyllt kraven för
förmedling. Det är främst kullar där båda föräldradjuren inte är DNA‐testade för GR_PRA1 och
GR_PRA2 som inte kunnat förmedlas.
Avelsindex
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultat så långt är att
kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. Rasklubben har
dock noterat att det fortfarande är många kullar som har låga index vid parningstillfället.
Golden Nytt
Frågor rörande avel har även detta år tagit stor plats i vår klubbtidning Golden Nytt. Vi har också i
tidningen gett stor plats åt våra sektioner och deras verksamhet. Genom att påvisa de många
aktiviteterna ute i landet, som överensstämmer med våra intentioner i RAS, vill vi ge goda exempel på
verksamheter som kan engagera många. Förhoppningsvis kan detta i förlängningen få fler medlemmar
att delta med sina hundar på jaktliga och exteriöra aktiviteter, samt inspirera fler att genomföra både
BPH och FB‐R.
Forskningsfonden
Hos SLU pågår genforskning angående retinopati (ögondiagnos vid ögonlysning). Rasklubben har
lämnat bidrag till forskningen och har fortlöpande kontakt med forskarna och följer utvecklingen av
projektet.
Medverkan i SSRK:s avelskonferens 2017
I februari inbjöds avelsansvariga i SSRK:s rasklubbar till avelskonferens. En genomtänkt konferens där
flera viktiga frågor lyftes. Några av frågorna som diskuterades resulterade i de motioner som SSRK
tillsammans med SBK lämnade in till KF och som, i de flesta fall, bifölls.
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Mentalitet
Under året har det funnits 30 BPH‐banor. SKK arbetar för att hela tiden hitta nya arrangörer samt
utbilda fler funktionärer för att se till att det finns banor spridda över hela Sverige. Allt för att göra
BPH tillgängligt för så många som möjligt. Samtliga resultat finns registrerade på SKK.
Tabellen nedan visar antalet beskrivna hundar från åren 2008 – 2017
ÅR
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ANTAL
MH
387
315
222
297
201
151
95
145
96
109

GENOMFÖRDA
MH
371
297
217
288
199
146
92
141
94
107

AVBRUTNA
MH
13
18
5
9
2
5
3
4
2
2

ANTAL
BPH

GENOMFÖRDA AVBRUTNA
BPH
BPH

44
40
69
135
137
169

41
39
64
131
128
162

3
1
5
4
9
7

Källa: SKK Avelsdata
I tabellen kan vi se att antalet hundar som mentalbeskrevs under 2017 ökade med 45 jämfört med
2016.
Från 1997 och fram till 2017 har 4 958 golden känd mental status från MH eller BPH.
Då det nu finns över 500 BPH‐beskrivna golden retrievrar, kommer vi att få en genetisk
arvbarhetsanalys över resultaten. Den görs av Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik på SLU.
Målsättning i RAS
Målsättningen i RAS är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 262 tikar och 146
hanhundar har använts i avel under 2017, av dessa är 53 tikar och 34 hanhundar beskrivna på BPH
eller MH. Räknat i procent blir det 20 % av tikarna och 23 % av hanhundarna. Detta är en minskning
från året innan och når inte upp till målet i RAS.
Antal mentalbeskrivna hundar som använts i avel
Årtal
2013
2014
2015
Hanar
25 %
31 %
21 %
Tikar
15,5 %
24 %
18 %

2016
23 %
22 %

2017
23 %
20 %

Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden
Goldenklubben deltar sedan ett par år tillbaka i ett projekt hos SKK som handlar om hur vi i framtiden
ska beskriva våra hundars mentalitet.
Första delen av SKK:s långsiktiga plan är att försöka underlätta för rasklubbarna att hitta en
formulering kring den egna rasens mentalitet, som ger en mer utförlig bild. Samtidigt bör de
frågeställningar som klubbarna utgår ifrån vara desamma och röra egenskaper såsom socialitet,
aktivitetsnivå, funktion etc. Detta för att få en modell för att på ett mer relevant sätt kunna jämföra
hundrasers egenskaper och beteende.
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Funktion
FB‐R
Under året har det varit 38 beskrivningstillfällen och av dessa var 7 anordnade av någon sektion inom
GRK. Flest tillfällen hade SSRK Västra med nio tillfällen. GRK Medelpad/Hälsingland hade tre tillfällen,
GRK Skåne/Blekinge två tillfällen och GRK Dalarna/S Gästrikland och GRK Stockholm/Gotland ett
tillfälle vardera.
Ett flertal beskrivare och testledare kommer från GRK:s sektioner.
Under året har totalt 88 golden blivit beskrivna av sammanlagt 264 beskrivna retrievrar. Det är en
minskning jämfört med 2016.
Under åren 2014 – 2017 har totalt 455 golden blivit beskrivna.
Klubbstyrelsen arbetar med frågan för att få fler hundar beskrivna.
Antal funktionsbeskrivna
hundar inom FB‐R
2014
93
2015
134
2016
139
2017
88
Källa: SKK Avelsdata
År

Antal genomförda
beskrivningar
92
130
137
84

Antal avbrutna
beskrivningar
1
4
2
4

Under hela 2017 har vi fortsatt att skicka med information om FB‐R i våra valppaket.

Jakt
Klubbmästerskapet
Årets Klubbmästerskap arrangerades av sektionerna Skaraborg/Älvsborg och Göteborg/Bohuslän.
Provplatsen var Hjo och provet ägde rum den 21 ‐ 23 juli 2017.
Klubbmästerskapet genomfördes i alla klasser och sammanlagt kom 92 ekipage till start.
Nybörjarklassen hade rekordmånga anmälningar 76 st, vilket gjorde att vi fick bjuda in en extra
domare för att ge alla möjlighet att starta. Av dessa 76 kom 54 till start.
Domare:
NKL – Sören Swärdh, Lasse Hedman & Tommy Lundin
ÖKL – Sune Nilsson
EKL – Tommy Lundin
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Provledare: Eva Arnell Ek
Kommissarie: Ingela Påsse van Reis

Klubbmästare NKL
J Blågul’s Lagunitas,
Uppf. Hanna & Lars Nilsson
Äg. Barbro Sundin

Klubbmästare ÖKL
LPI RLD F RLD N Aktiva Golden
Tyrconnell
Uppf. Susanne & Henric Werner
Äg. Britt‐Marie Johansson

Klubbmästare EKL
J Kopparhults Poker
Uppf. Katarina Eriksson
Äg. Wilma Steen

Förstapristagare NKL:
J Blågul’s Lagunitas, Barbro Sundin
Aqua Seer’s Will to Win, Mats Jarl
Mighty Duck’s Helena, Johan Fogelberg
RLD N F M & A SE RALLYCH Blågul’s Limoncello, Hanna Nilsson
SE VCH Alsterbygdens Fina of Skoj, Madeleine Gustavsson
J Vindögats Niak, Anne Holmqvist Stålholm
Förstapristagare ÖKL:
LPI RLD F RLD N Aktiva Golden Tyrconnell, Britt‐Marie Johansson
J Doubleuse Loweswater Gold, Pehr Söderman
J Doubleuse Hope and Glory, Gunilla Wedeen
J Doubleuse Lotus, Karin Bendz
Happy Birdhunter's Time after Time, Lisa Falck
Förstapristagare EKL:
J Kopparhults Poker, Wilma Steen
J Woodfinch Hollywood, Lisa Falck
J RLD N&F&M&A SE LCH SE RALLYCH Krankesjöns Red Pearl, Andrea Andersson
Nordiskt Mästerskap WT – Lag
Norge stod som värd för Nordiska Mästerskapet WT den 12 augusti 2017, där Sverige
representerades av fyra lag. Sören Swärdh var Sveriges domarrepresentant. Sverige belade både
första‐ och andraplatsen.
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Det vinnande laget bestod av:
Sörgoldens Nonstop Hera
Uppfödare: Per G Larsson
Ägare: Per G Larsson
J Goldwish Dagmar Long
Uppfödare: Johan & Lena Lång
Ägare: Johan Lång
J Kopparhults Poker
Uppfödare: Katarina Eriksson
Ägare: Wilma Steen
Statistik retrieverjaktprov
B‐jaktprov 2017
Siffror inom parentes avser 2016
Antal
hundar

Nkl

Ökl

Ekl

Totalt

0:or

3:or

2:or

1:or

% pris

% 1:or

213
(220)

234
(200)

117
(120)

65
(76)

416
(396)

159
(148)

101
(120)

81
(64)

75
(64)

61,8
(62,6)

18
(16,2)

A‐jaktprov 2017
Siffror inom parentes avser 2016
Antal
Kkl
Ekl Totalt
hundar
16
(17)

12
(16)

4
(6)

16
(22)

%
0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
GK

Ej GK

GK

12
(11)

0
0
3
(5) (31) (5)
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1
(0)

0
(0)

0
25
0
(1) (16,7) (16,7)

Exteriör
Club Show
Club Show 2017 arrangerades av Skåne/Blekingesektionen på Wideröra Gård, Vallåkra.
Domare var Val Tregaskis, Storbritannien, som dömde hanar och Janet Buckingham, Storbritannien,
som dömde tikar. Det var 131 hundar anmälda.
BIR
C.I.E. LV CH NORD UCH Combine Quite a Boy
Uppf. Lena Widebeck, Eskilstuna
Äg. Lena & Linda Widebeck, Eskilstuna
BIM
Floprym Open a Nut
Uppf. & Äg. Annette Strand, Hindås

BIR VETERAN
NO V‐15 SE U(U)CH Floprym Ellen
Uppf. & Äg. Annette Strand, Hindås

BIR JAKTMERITERAD
C.I.E. LV CH NORD UCH Combine Quite a Boy
Uppf. Lena Widebeck, Eskilstuna
Äg. Lena & Linda Widebeck, Eskilstuna
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BIR VALPKLASS I
Klintgårdens Easy Rider
Uppf. Petra Berggren, Helsingborg
Äg. Filip Johnsson, Mörarp
BIM VALPKLASS I
Sunny Delight’s Gossip Girl
Uppf. & Äg. Åsa Cederlund, Eldsberga

BIR VALPKLASS II
Glenriska Viscount Nelson
Uppf. & Äg. Ingrid Lundkvist, Ystad
BIM VALPKLASS II
Made My Way Zarah Bernard
Uppf. & Äg. Annika Thunfors, Knivsta

CERT HANHUND
Terra di Siena Bono Beach
Uppf. Serena Noferi, Spanien
Äg. Ingrid Lundkvist, Ystad

CERT TIK
Floprym Open a Nut
Uppf. & Äg. Annette Strand, Hindås
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Open Show
Under 2017 har sektionerna genomfört 19 Open Shower. Fem sektioner har haft två Open Shower
vardera och resten har haft en Open Show var. Totalt har 23 domare anlitats varav en har dömt tre
gånger, fyra har dömt två gånger och övriga har dömt en gång. Resultaten har redovisats på hemsidan
och i Golden Nytt.
Utställningsprogram 2017
2017 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på hemsidan
i början av december.
Sektionerna
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna genom e‐post och vid brådskande fall
även per telefon. Exteriörkurser steg I och II har bedrivits i några av sektionerna.

Sammanställning av officiella utställningar för Golden retriever 2017
På uppdrag av styrelsen av Eva Carlin

Sammanlagt har 70 separata officiella utställningar genomförts under 2017. SKK har arrangerat 40
utställningar varav 15 har varit nationella och 25 internationella och SSRK har arrangerat 30
utställningar alla nationella.
På fyra av dessa har rasen varit uppdelad på fler än en domare, dvs. det har varit 74 olika
domartillfällen. Åtta av utställningarna har varit flerdagsutställningar.
Av dessa 74 domartillfällen har 53 (72 %) dömts av nordiska domare och 16 (22 %) har dömts av
domare från övriga Europa.
Av totalen
Norden

53

71,6%

40

54,1%

6

8,1%

4

5,4%

3

4,1%

16

21,6%

5

6,8%

1

1,4%

1

1,4%

1

1,4%

1

1,4%

3

4,1%

1

1,4%

0

0,0%

1

1,4%

1

1,4%

1

1,4%

USA

2

2,7%

Australien

3

4,1%

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Europa

England
Rumänien
Nederländerna
Irland
Serbien
Portugal
Schweiz
Slovenien
Schweiz
Slovenien
Spanien

Totalt

74
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Nationella utställningar
På 27 av SSRK:s utställningar har nordiska domare dömt (87 %) och på 10 av SKK:s utställningar har
nordiska domare dömt (67 %).
Internationella utställningar
På 16 av SKK:s utställningar har nordiska domare dömt (59%).
Fördelning av domartillfällen mellan rasspecialister, grupp 8 domare och domare utanför gr 8
Rasspecialister

SKK Int
SKK Nat
SSRK Nat
Totalt

7
2
8
17

(25,9%)
(13,3%)
(25,0%)
(23,0%)

Grupp 8

6
0
15
21

Utanför gr 8

(22,2%)
(00,0%)
(46,9%)
(28,4%)

Fördelning av domaruppdragen
Dömda utställningar
Antal domare
1
65
2
8
3
1
Summa olika domare
74

14
13
9
36

(51,9%)
(86,7%)
(28,1%)
(48,6%)

Totalt antal

27
15
32
74

Del av total
88 %
11 %
1%

Källa bakgrundsmaterial: SKK Hunddata

Antal bedömda hundar har varit 2 747, av dessa är 1 129 hanar (41 %) och 1 618 tikar (59 %).
Snittet per utställning har varit 39 hundar (16 hanar resp. 23 tikar).
Av dessa 2 747 är det totalt 889 olika hundar och i tabellen nedan syns att spannet är stort från 338
hundar som ställts ut 1 gång, till en hund som ställts ut vid 30 olika tillfällen. I snitt ger det att varje
enskild hund ställs ut 3,09 gånger under året.
Antal gånger samma hund är anmäld till utställningar
Antal utst.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Antal hundar
338
190
125
77
42
32
20
11
12
12
7
4
3

Antal utst.
14
15
16
17
18
19
20
21
26
28
29
30

Antal hundar
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Summa

889

Totalt har 40 hundar fått godkänt utställningschampionat SE U(U)CH, det har delats ut 140 CERT,
134 R‐CERT, 32 CACIB preliminära, 49 R‐CACIB och 18 CACIB bekräftade.
Av 889 olika startande hundar är det 700 olika hundar som tilldelats excellent (78,7%).
Allt från en hund som fått 27 excellent till 279 enskilda hundar som fått ett excellent.
Totalt utdelade excellent är 2 103.
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Antal gånger samma hund fått excellent
Antal Exc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Antal hundar
279
149
87
59
38
23
17
8
8
8
6

Antal Exc.
12
13
14
15
18
20
21
22
25
27

Antal hundar
4
3
2
2
1
1
1
2
1
1

Summa

700

De totalt 1020 utdelade CK är fördelade på 402 olika hundar enligt tabellen nedan.
Antal gånger samma hund fått CK
Antal CK
1
2
3
4
5
6
7

Antal hundar
186
92
41
21
20
16
6

Antal CK
8
9
10
11
12
16
18
Summa

Antal hundar
6
5
2
2
3
1
1
402

Av de olika hundar som får excellent (700) är det 402 olika som får CK (57,4%). Allt från en hund
som fått 18 CK till 186 enskilda hundar som fått ett CK.
Av totalt antal enskilda hundar (889) blir det således ca 45,2% som tilldelas CK.
Andel kvalitetspriser har varit fördelade enligt nedanstående figur.

Antal samt andel kvalitetspriser 2017 av totalt 2 747
starter
Det utdelades 1 020 CK; 48,5 % av antal Exc

Disqualified 3;
Sufficient
3;
0,1%
0,1%

Can't be judged
9; 0,3%

Good 68; 2,5%
Very good 561;
20,4%

Excellent 2103;
76,6%

Källa bakgrundsmaterial: SKK Hunddata
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Jämförelse mot tidigare år
År
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 nya
systemet
2011 gamla
systemet
2010
2009
2008
2007
2006

Antal
utställ‐
ningar
70
69
69
71
69
71
69

Antal
officiella
starter
2 747
2 712
2 710
2 458
2 464
2 586
2 666

CK av
totalt antal
starter
37,1%
39,7%
39,9%
39,5%
38,4 %
39,9 %
39,5 %

CK av
antal EXC
eller 1:or
48,5%
51,6%
50,7%
50,7%
52,3 %
54,7 %
55,3 %

EXC

1:or

Snitt antal
bedömda
per utst
39
39
39
35
36
37
39

76,6%
77,0%
78,6 %
78,0 %
73,4 %
73,0 %
71,4 %

2

94

36,2 %

45,9 %

78,7 %

47

68
68
68
67
69

2 840
3 061
3 064
3 448
?

38,4 %
32,9 %
33,3 %
33,5 %
37,5 %

46,3 %

82,9 %
79,5 %
68,2 %
71,9 %
65,8 %

42
45
46
51

En sammanställning av antalet kvalitetspriser mellan åren kan man se i nedanstående tabell
År

Excellent Very good

Good

Sufficient Disqualified

Can't be
judged

Summa
starter

2012

1 888

597

81

7

9

4

2 586

2013

1 809

564

73

3

5

10

2 464

2014

1 845

442

68

2

5

6

2 368

2015

2 131

497

59

7

6

10

2 710

2016

2 087

543

65

6

4

7

2 712

2017

2 103

561

68

3

3

9

2 747
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Goldenspecialen
Goldenspecialen 2017 arrangerades på Kungsbyn utanför Västerås av den nybildade Kommittén för
Goldenspecialen som bestod av Lena Ohlsson, Eva Carlin, Thomas Broberg, Boel Andersson, Daniel
Ekblom, Inger Karlsson och Anita Ohlsson.
Domare Working Test:
Bitte Sjöblom, Mats Lindmark, Anette Lövgren, Kent Petherbielke & Kai Tunero
Domare Utställning:
Charlotte Carping, Chartom (valpar & hanar) & Annika Hjälm, Honey Quee’s (tikar)

Goldenmästare
Doubleuse Sea Eagle
e. Nou’s Dream Be My Shadow
u. Doubleuse Lingonberry
Uppf. Gunilla Wedeen, Örbyhus
Äg. Christine Jansson, Täby

Vinnare Dual Purpose
Lilybloom’s Rodolfo Valention
e. Il Trovatore Della Val d’Aveto
u. Kapplandet’s Shan Nu Ershiqi
Uppf. Michela Palomba, Italien
Äg. Sonja Roswall

Resultat Working Test
Förstapristagare NKL – Fredag
Goldhöjdens Lamken, Ann‐Catrin Wadman
Indragårdens Kahlua, Carin Larsson
Peruddens Walk of Life, Ingela Stake
Magic Ground Lotus Omega, Anders Olofsson
Combine Up in Flames, Jenny Widebeck
Piatricks Theia, Gunilla Mårsen
Respons Rigorösa Rackartant‐Ten, Kristina Karlsson
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96 p
91 p
84 p
80 p
76 p
75 p
75 p

Förstapristagare NKL – Lördag
Mighty Duck’s Helena, Johan Fogelberg
Mighty Duck’s Pleasure, Ankie Claesson

92 p
79 p

Förstapristagare ÖKL
Magic Ground Lotus Elise, Anneli Pettersson
Doubleuse Sir Hiss, Johan Michaelsen
Aktiva Golden Tyrconnell, Britt‐Marie Johansson

90 p
81 p
78 p

Förstapristagare EKL
Vindögats Solstråle, Kicki Lilliehöök
Doubleuse Lotus, Karin Bendz
Doubleuse Sea Eagle, Christine Jansson
Be Active's Amazing Cayenne, Suzanne Asplund
Lisabackens Gangster‐Glimma, Emma Regberg Lundborg

87 p
86 p
84 p
78 p
75 p

Vinnare VKL
Goldzack December Man in the Moon, Lisbet Tengroth

67 p

Resultat utställning
BIS VUXNA
LD Startklass RLD N RLD F Höstglädjens Gleam of
Golden Dream
Uppf. Nettan Kagevik, Söderköping
Äg. Sandra Kagevik, Linköping
BIS 2 VUXNA
Goldblaze A Touch of Temptation
Uppf. Titti & Petri Hofman, Kvicksund
Äg. Titti Hofman, Kvicksund

BIS VALP
Honey Queen´s Ariana Grande
Uppf. Annika Hjälm, Lövstabruk
Äg. Jane Viman, Lövstabruk
BIS 2 VALP
Blågul´s Jägermeister
Uppf. Hanna & Lars Nilsson, Halmstad
Äg. Hanna Nilsson, Halmstad

Bästa hane – vuxna
1. Goldblaze A Touch of Temptation
2. Lilybloom´s Rodolfo Valentino
3. Whoopi´s Unfair Fair Done
4. Livsglädjens Solstormiga Ansgar
5. SE VCH RLD N Officer´s Triumph Boy
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Bästa tik – vuxna
1. LD Startklass RLD N RLD F Höstglädjens Gleam of Golden Dream
2. Combine Ram Di Dam
3. Livsglädjens Magiska Greta
4. Made My Way Xclusivly Mine
5. RLD N RLD F Respons Tankfulla Tösabit‐Ten
Bästa hanvalp
1. Blågul´s Jägermeister
2. Chamorels Flamethrower
Bästa tikvalp
1. Honey Queen´s Ariana Grande
2. Sangolds Fräcka Sockerböna
3. Sangolds Tusensköna
4. Made My Way Zarah Bernard
5. Cheer’s Medvind

Hälsa
Medlemmar har hört av sig både per telefon och per e‐post med frågor avseende hälsa. Ett fåtal
medlemmar har fyllt i och skickat in hälsoblanketten angående sina golden. Fyra gånger per år
publiceras ny avkommestatistik avseende HD och ED på hanhundar som har 30 eller fler röntgade
avkommor.
Ögonlysning av äldre hundar
Genom att rabattera ögonlysningskostnaden för hundar över sju år uppmuntras ägare av äldre hundar
att ögonlysa. Under 2017 har sammanlagt 11 hundägare har fått ersättning från forskningsfonden för
detta syfte.
Prcd‐PRA
Under 2017 DNA‐testades 6 golden för prcd‐PRA, 5 med resultat fria och en anlagsbärare.
Tre medlemmar har under 2017 skickat in resultat för DNA‐test på prcd‐PRA för publicering på
hemsidan.
Golden Nytt
Veterinära artiklar och annan information om hälsa har publicerats i Golden Nytt. Hemsidan har
uppdaterats när ny information har funnits.
Vi kan konstatera att:
 Andelen röntgade på armbågar är 55 % och höfter 56 %, det är en minskning med 4 %
enheter på armbågar och 4 % enheter på höfter. Målet i RAS ligger på 65 %.
 Andelen hundar med grad D och E ligger på 7 %, vilket innebär att vi under 2017 hamnat
under målet i RAS på 8 %.
 Andelen hundar med ED är 16,9 %, målet i RAS är 10 %.
Ögonlysning
Under 2017 ögonlystes 872 golden och av dessa var 771 utan anmärkning. Målet i RAS är satt till att
det årligen ska ögonlysas 200 hundar äldre än fem år. Under 2017 ögonlystes 180 golden äldre än fem
år, vilket innebär att vi ligger över målet i ras 2017.
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Ögondiagnoser 2017
PRA
1
Källa: Avelsdata

Katarakt,
total
0

Bakre polär
katarakt
19

Retinopati
4

Näthinne‐
veck
12

RD
multifokal
3

RD
geografisk
0

GR_PRA1
Under 2017 DNA‐testades 93 golden för GR_PRA1, av dessa var 14 anlagsbärare, ingen sjuk och 79 fria
från anlaget. 1016 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från anlaget.
GR_PRA2
Under 2017 DNA‐testades 94 golden för GR_PRA2, av dessa var 13 anlagsbärare, 2 sjuka och
79 fria från anlaget. 1039 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från
anlaget.
Renal Dysplasi, tidigare PNP
Under 2017 har ett fall centralt registrerats med diagnos renal dysplasi, tidigare benämnd som PNP

Utbildning
Rasutbildningen
Under det gångna året har inga sektioner haft studiecirklar kring vår Rasutbildning. Detta märks också
på antalet medlemmar som genomfört utbildningen – samtliga i egen regi med hjälp av mentorer. Fyra
medlemmar har under året genomfört utbildningen. Dessa personer har också i samtliga fall hittat
egna mentorer till hjälp och stöd.
Under året har Rasutbildningen reviderats.
Utbildning av funktionärer FB‐R
Goldenklubben har haft flertalet deltagare med på de utbildningstillfällen inom FB‐R som har
anordnats av SSRK. Även 2017 har klubbstyrelsen utbetalt bidrag för utbildning av funktionärer till
FB‐R för att täcka kostnader för resa, kost och logi.
Goldenlägret
Goldenlägret anordnades för sextonde gången den 5–9 juli 2017 på Kvinnerstaskolan i Örebro.
35 deltagare med hund deltog.
Årets instruktörer:
Lotte Lydeking, André Alfredsen, Suzanne Asplund, Jan‐Ulf Karlsson och Kaj Kadar.
Domare utställning:
Annika Andersson, kennel Catchword.
Ansvariga arrangörer:
Annika Sahl Kadar, Boel Andersson och Lena Ohlsson.
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Årets lägermästare
SE VCH Fragrance´s Cacharel Promesse
Uppf. & Äg. Ingela Påsse van Reis

BIS
NORD UCH Rossmix Eye Catcher
Uppf. Helene Strömbom, Moa Persson & Kerstin
Andersson
Äg. Kerstin Andersson
BIS 2
Respons Unika Umbellat‐Ten
Uppf. Maud Törnblom
Äg. Barbro Cederqvist‐Marklund
Klassvinnare NKL
Gräsandens Boss
Uppf. Gun Eriksson
Äg. Agneta Olsson
Klassvinnare ÖKL
Vindögats Viddja
Uppf. Sara Runesdotter
Äg. Britt Kallur
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Information/PR
Annonsering på Google
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2017 för att vägleda fler presumtiva valpköpare till
klubbens valphänvisning. Annonsen visas när någon gör en sökning på Google på vissa angivna sökord.
Skänkta medlemskap
Antalet uppfödare som skänker medlemskap till sina valpköpare är fortsatt högt. Under 2017 skänkte
56 uppfödare medlemskap till sammanlagt 447 valpköpare.
Golden Nytt
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda utgivningsplanen.
Redaktionskommittén har som vanligt strävat efter att få en rättvis fördelning av olika artiklar med
hänsyn till medlemmarnas olika intresseområden. Årets första nummer innehöll en sammanställning
av officiella utställningsresultat och jaktprovsresultat, samt championat som är registrerade under
året.

Medlemsvärvning och medlemsvård
Även i år har sektionerna kvartalsvis fått statistik med uppgifter om nya goldenägare, nya medlemmar
och även listor på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap.
Marknadsföring av golden retriever
Material har tillhandahållits för de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra rasen. De
stora mässorna Stockholms Hundmässa och My Dog har bemannats av Stockholmssektionen resp.
Göteborgssektionen även i år, vilka även erhållit ett ekonomiskt bidrag från klubben.
Facebook
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. Ungefär
3 900 personer är anslutna till sidan och får information den vägen.
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KLUBBENS UTMÄRKELSER

UPPFÖDARTROFÉN
Gunilla Wedeen
Kennel Doubleuse

GOLDENTROFÉ TIK
SE (U)UCH DK UCH NO UCH
Dewmist Diversity
Henric Fryckstrand

GOLDENTROFÉ HANE
C.I.E. NO V‐14 NORD UCH SE VCH
Dream Max Morgonstjärna
Jennie Andersson
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BREEDERS CROWN

har tilldelats
Owe Rindstrand & Eva Skagert

Eva och Owe köpte sin första golden år 1982 och det var inledningen
på ett stort engagemang för rasen. Efter några år blev paret aktivt
inom Goldenklubbens Skånesektion och intresset för rasen växte sig
allt starkare.
Owe Rindstrand har suttit i klubbstyrelsen vid två tillfällen, senast
som ordförande i nio år mellan 2006 och 2015. Under åren i klubb‐
styrelsen engagerade han sig intensivt i SSRK:s framtid och deltog
mycket aktivt i arbetsgrupper kring förändringar i SSRK:s
organisation. Owe var också väl insatt i frågor kring den egna rasen,
inte minst inom området hälsa. Där drev han intensivt flera frågor
med såväl SKK som SLU.
Eva Skagert har under alla år varit delaktig i Owes verksamhet.
Sedan många år är hon medlem av redaktionskommittén för
klubbtidningen Golden Nytt, där hon ansvarar för korrektur‐
läsningen. Eva är webbansvarig i Skånesektionen och behjälplig med
sekreteraruppgifter i klubbstyrelsen.
Både Owe och Eva har varit aktiva i Skånesektionen med att
arrangera Club Show vid tre olika tillfällen, senast år 2017.

AGRIASTIPENDIET
har tilldelats
Annika Sahl‐Kadar

Golden retrieverklubbens styrelse och Agria Djurförsäkringar har
gemensamt beslutat tilldela årets Agriastipendium till Annika Sahl‐
Kadar.

Annika Sahl‐Kadar är en medlem som brinner för den jaktliga
verksamheten inom Goldenklubben. Redan 2003 blev hon
jaktansvarig i klubbens Stockholmssektion, en uppgift som hon
behöll i sju år. Hon har sedan varit ansvarig för klubbens
Goldenläger under sex år. Detta arrangeras för att väcka intresse hos
våra medlemmar för att utveckla sig själva och sina hundar inom det
jaktliga området. I många av klubbens andra jaktliga aktiviteter finns
Annika med som kunnig och engagerad funktionär. Hon är en
medlem som aldrig tvekar att göra en insats för klubben och bidrar
återkommande till att synliggöra vår ras som en apportör med
värdefulla jaktliga egenskaper.

UNGDOMSSTIPENDIET
har tilldelats
Nellie Martinsson

20‐åriga Nellie Martinsson hade det mycket tufft under sin skoltid.
Med hjälp av sina två golden retrievrar vill hon nu hjälpa andra barn
och ungdomar med psykisk ohälsa.
Hennes goldentik Elsa är utbildad till resurshund och valpen Myrra
är på god väg att också få utbildning för att hjälpa barn som hamnat i
utanförskap. Nellie Martinsson kommer att arbeta kommunalt med
att stötta barn med särskilda behov, och tänker också resa runt i
landet och föreläsa om mobbning och utanförskap.
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN ‐ Sammanställning kostnader/intäkter
Bokslut 2017
Kostnadsställe
Intäkter
Gemensamt hela föreningen

Kostnader

Utfall 2017

Budget 2017

60 639,00

‐68 466,00

‐7 827,00

‐8 000

971 316,01

‐105 220,70

866 095,31

851 000

Golden Nytt

74 680,00

‐289 637,60

‐214 957,60

‐223 000

Valphänvisning

19 350,00

‐19 996,30

‐646,30

‐6 200

Sektioner/fullmäktige

54 610,00

‐295 114,90

‐240 504,90

‐282 000

0,00

‐1 000,00

‐1 000,00

‐10 000

147 601,90

‐131 456,07

16 145,83

‐7 500

0,00

‐13 136,00

‐13 136,00

‐28 300

GRK‐artiklar

46 421,43

‐5 127,00

41 294,43

38 000

Rosetter

67 622,00

‐60 859,00

6 763,00

10 700

Information/PR

0,00

‐25 543,40

‐25 543,40

‐25 000

Administration

0,00

‐31 625,75

‐31 625,75

‐21 700

Utbildning

0,00

‐5 647,50

‐5 647,50

‐30 000

Exteriör ‐ konferenser

0,00

0,00

0,00

‐10 000

Medlemsavgifter

RAS
Goldenlägret
KM+NM

Styrelse

0,00

‐221 631,40

‐221 631,40

‐218 000

Summa

1 442 240,34

‐1 274 461,62

167 778,72

30 000

Ränteintäkter

0,00

0,00

0,00

0

Summa finansiella intäkter

0,00

0,00

0,00

0

Avskrivning kundfordring

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

‐1 274 461,62

167 778,72

30 000

‐8 750,50

‐30 000

Summa finansiella kostnader
Summa

1 442 240,34

Värdeförändring ‐ Varulager 2017‐
12‐31
GRK‐Artiklar
Guldhundar

‐24 800,00

Stamtavlebok 2015

‐10 860,00

Valpbroschyr, raskompendium

‐3 355,00

Summa värdeförändring

0,00

RESULTAT EFTER
VARULAGERFÖRÄNDRING

‐47 765,50

‐30 000,00

120 013,22

0

Kommentarer till bokslut
Året ger ett relativt stort överskott jämfört med budget. Det är framför allt på kostnadssidan överskottet
finns. Styrelsen har tagit beslut om hur överskottet bl.a. kan användas:
‐ Minskad kostnad för deltagarna vid klubbens sektionsdagar samt utökat resebidrag
‐ Kraftigt subventionerad konferens för Open Show domare

29

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Stamtavlebok 2015
Varulager ‐ Varor/GRK‐artiklar
Varulager ‐ Valpbroschyrer
Varulager ‐ Guldhundar
Varulager ‐ Raskompendium
Varulager ‐ Goldenfilm
Summa
Kassa
Handkassa
Plusgiro, 856993‐1
Plusgiro, Medlemsavg 8361172‐3
Plusgiro, Valphänvisning 4130545‐9
NB, Forskning
Sparbanken huvudkonto
Sparbanken sparkonto
Sparbanken forskningskonto
Sparkonto Nordea
Summa

2017‐12‐31

Observationskonto (lån Goldenspecialen)
Kundfordringar
Förutb kostnader
Summa
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Deposition ‐ Club Show
Leverantörsskulder
Forskningskonto
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Summa skulder
EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust
Föregående års vinst/Förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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2016‐12‐31

0,00
27 516,50
32 320,00
12 200,00
2 700,00
7 515,00
82 251,50
929,30
3 438,00
1 472,80
0,00
0,00
0,00
69 145,31
686 147,90
106 922,13
0,00
868 055,44

10 860,00
33 782,00
34 805,00
37 000,00
3 570,00
10 000,00
130 017,00
1 419,30
1 539,00
79 713,10
13 074,88
7 427,41
99 715,13

482 147,90
685 036,72

4 000,00
19 870,00
0
23 870,00
974 176,94

0,00
20 520,00
0
20 520,00
835 573,72

0,00
‐53 984,00
‐106 416,95
0,00
1,00
‐160 399,95

0,00
‐43 000,00
‐98 809,95
0,00
0,00
‐141 809,95

‐603 308,15
‐90 455,62
‐120 013,22
‐813 776,99
‐974 176,94

‐500 100,66
‐103 207,49
‐90 455,62
‐693 763,77
‐835 573,72
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Verksamhetsplan 2018
Året som helhet
Klubbstyrelsen kommer att fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att uppfylla våra
avelsstrategier i RAS. En fortsatt bra relation och nära kontakt med SKK, SSRK, övriga retrieverklubbar,
veterinärer och forskare är prioriterat. Ett brett utbud av aktiviteter både centralt och lokalt behövs
för att kunna nå ut med information till både gamla, nya och blivande goldenägare om förtjänsterna
med vår ras. För detta krävs att hela klubben arbetar för att fortsatt ha ett högt medlemsantal. I denna
samverkan ska vi i alla sammanhang framhärda vikten av att golden retrieverns specifika och unika
egenskaper är värda att bevara för framtiden. Vi ska också vårda den goda relation vi har med våra
samarbetspartners Agria Djurförsäkring och Royal Canin.
Sektionsdagar och Goldenfullmäktige
Årets Sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 17–18 mars i Upplands Väsby. Det är ett
värdefullt tillfälle för klubbens funktionärer att diskutera gemensamma frågor och klubbens framtid.
Sektionsdagarna är också en värdefull kompetensutveckling för klubbens funktionärer.
SSRK
Klubben kommer att vara representerade både på SSRK:s funktionärsträff i april och på
representantskapsmötet i juni.

Klubbens centrala verksamhet
De stora centrala arrangemang som planeras för 2018 är:


Klubbmä sterskapet 28‐29 juli i Hjo. Ansvarig fö r arrangemanget ä r sektionerna i
Skaraborg/Alvsborg och Gö teborg/Bohuslä n.



Nordiskt Mä sterskap 27 juli i Hjo. Arrangemanget sker i samarbete mellan klubbstyrelsen och
sektionerna i Skaraborg/Alvsborg och Gö teborg/Bohuslä n.



Goldenspecialen 10‐12 augusti i Kungsbyn, Vä sterå s. Ansvarig fö r arrangemanget ä r
Kommitté n fö r Goldenspecialen.



Club Show 26 augusti. Ansvarig fö r arrangemanget ä r sektionen i Jä mtland/Hä rjedalen.



Goldenlä gret genomfö rs 4‐8 juli på Kvinnerstaskolan i Orebro. Ansvarig fö r arrangemanget ä r
klubbstyrelsen.

Ekonomi
Klubbens ekonomi ä r fö r nä rvarande mycket god. Klubbstyrelsen beslutade i november att en del av
ö verskottet ska anvä ndas så att det på bä sta sä tt ska komma medlemmarna tillgodo. Dä rfö r
beslutades om en extra subvention av sektionsdagarna 2018, samt att arrangera en konferens fö r
Open Show domare under hö sten 2018.
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RAS/Avel
RAS
När den uppdaterade versionen av RAS har godkänts av SKK kommer arbetet med att göra RAS till
ett känt och levande dokument i sektionerna och bland uppfödarna att inledas. Sektionerna ska
stödjas i sitt arbete med RAS.
En separat bevakningslista för styrelsens arbete med RAS kommer att finnas för att säkerställa en
regelbunden uppföljning av arbetet.
Avelsindex
Resultatet av SKK:s utvärdering av avelsindex för HD/ED på golden retriever kommer att följas upp
och redovisas i klubbens informationskanaler.
Sofia Malm presenterade i slutet av verksamhetsåret 2016 en utvärdering av indexsystemet. Klubben
kommer under 2018 att mer ingående gå igenom detta resultat. Redan nu kan dock konstateras att
avelsindex är ett utomordentligt hjälpmedel för att få fram kombinationer där andelen leddefekter blir
mindre.
Koppling mellan funktion och exteriör
Klubben kommer att arbeta för att synliggöra sambandet mellan exteriör och funktion.

Mentalitet
Klubben fortsätter att arbeta för att fler skall genomföra BPH med sin hund. När klubben har erhållit
500‐analysen från SKK kommer vi att göra en utvärdering utifrån den.
Klubben kommer fortsatt att skicka med information om BPH i valppaketen.
Klubben kommer fortsätta att delta i SKK:s projekt som inleddes 2015. Projektet har som mål att på
sikt kunna hitta formuleringar för att beskriva hundrasers egenskaper och beteenden.

Funktion
Klubben kommer att aktivt bevaka SSRK:s utveckling och organisation kring utbildning av
funktionärer till FB‐R. Vi skall verka för att det kommer att ske genom ett gott samarbete med SSRK
och övriga retrieverrasklubbar.
Klubben kommer att fortsätta ge bidrag för resor, kost och logi till de medlemmar som vill utbilda sig
till funktionärer inom FB‐R.
Klubben kommer för att verka för att sektioner och uppfödare anordnar
funktionsbeskrivningstillfällen.
Klubben kommer fortsatt att skicka med information om FB‐R i valppaketen.
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Jakt
Arbetet att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att framhålla
rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler och stimulera till fler
träningstillfällen och fler starter på prov.
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta arbeta för att bredda den jaktliga verksamheten att
omfatta goldenägare som normalt sett kanske inte kommer till start på vanliga B‐prov.
Nordiskt Mästerskap
Uttagningen av lagen till Nordiska Mästerskapet kommer att ske den 12‐13 maj på Kiplingeberg
utanför Uppsala. Mästerskapet arrangeras i år av Sverige den 27 juli i Hjo, i samband med
Klubbmästerskapet.
A‐prov
Klubben kommer att arrangera ett A‐prov under hösten 2018.

Hälsa
Verksamhetsplan 2018
 Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer
 Informera om utvecklingen gällande Avelsindex för HD/ED
 Ta fram avkommestatistik fyra gånger per år avseende HD och ED för hanhundar med fler än
30 röntgade avkommor
 Fortsätta följa upp och stödja förekommande forskning inom alla i rasen förekommande
övriga hälsoproblem
 Delta i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta i
Golden Nytt
 Regelbundet uppdatera hälsadelen på hemsidan, samt informera medlemmarna om olika
hälsoproblem genom artiklar i Golden Nytt.
 Skicka ut hälsoenkät till 600 slumpvis utvalda hundägare med hundar i åldrarna 3, 6 och 9 år
 Vägledning till uppfödare angående ögondiagnoser kommer att utarbetas och läggas på
hemsidan

Exteriör
Open Show
Under 2018 kommer sektionerna att arrangera 21 Open Shower, 23 svenska och en utländsk domare
är inbjudna att döma på dessa.
Club Show
Årets Club Show anordnas av Jämtland/Härjedalen söndagen den 26 augusti 2018. Domare är Sverre
Sand, kennel Waterloo’s.
Goldenspecialen
Goldenspecialens utställning anordnas den 12 augusti i Kungsbyn. Tre domare är inbjudna att döma
på Goldenspecialens utställning.
Open Show domarkonferens
Under hösten kommer en Open Show domarkonferens att arrangeras i Stockholmstrakten.
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Utbildning
Goldenlägret äger rum den 4‐8 juli 2018 på Kvinnerstaskolan i Örebro.
Klubben kommer att verka för att sektionerna anordnar rasutbildningar och kommer även att se
över utbildningen, för att se om den kan modifieras och revideras ytterligare.

Info/PR
Golden Nytt
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2018. I nummer 1 kommer
vi att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya championat från
2017.
Medlemsstatistik till sektionerna
Även under 2018 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård.
Vi kommer att skicka ut statistik med uppgifter om nya medlemmar, medlemmar som inte förnyat sitt
medlemskap och uppgifter från SKK:s ägarregister om nya goldenägare.
Annonsering på Google
Vi fortsä tter ä ven under 2018 med att annonsera på Google. På så sä tt nå r vi bå de presumtiva och
befintliga goldenä gare med hjä lp av Internets sö kmaskiner.

KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 2019

GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2019.

KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RESEERSÄTTNING FÖR 2018

GRK:s klubbstyrelse föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till styrelse
och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå.
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN
Budget 2018
Kostnadsställe
Gemensamt hela föreningen

Budgeterade

Budgeterade

Budgeterat

Intäkter

Kostnader

Resultat 2018

60 000

‐71 500

‐11 500

970 000

‐110 000

860 000

Golden Nytt

77 000

‐299 000

‐222 000

Valphänvisning

19 500

‐19 500

0

Sektioner/Fullmäktige

37 000

‐330 000

‐293 000

0

‐10 000

‐10 000

130 000

‐143 000

‐13 000

5 000

‐29 000

‐24 000

Varor GRK‐artiklar

42 500

‐12 000

30 500

Rosetter

63 700

‐52 500

11 200

Information/PR

0

‐26 800

‐26 800

Administration

0

‐19 600

‐19 600

Utbildning

0

‐20 000

‐20 000

15 000

‐54 000

‐39 000

Styrelse

0

‐214 000

‐214 000

Avkrivningar/Lagerförändring

0

‐30 000

‐30 000

1 419 700

‐1 440 900

‐21 200

0
0

0
0

0
0

1 419 700

‐1 440 900

‐21 200

Medlemsavgifter

RAS
Goldenlägret
KM/NM

Exteriör OS domarkonferens

Summa

Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter
Summa
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Valberedningens förslag
Goldenfullmäktige 2018
Ordförande
Anita Ohlson

Omval 1 år

Vice ordförande
Lena Ohlsson

Kvarstår till 2019

Ordinarie ledamöter
Inger Karlsson
Kristina Nieminen
Malin Danielsson
Gun Eriksson
Kerstin Persson

Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Kvarstår till 2019
Kvarstår till 2019

Suppleanter
Annika Andersson (1:a)
Ingrid Andersson

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorer
Hans Hansson
Ingela Påsse van Reis

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorssuppleanter
Gun‐Inger Laesker
Annelie Olsson

Omval 1 år
Nyval 1 år

Fullmäktiges ordförande
Ann‐Sofie Pettersson

Omval 1 år
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Motion
Bakgrund.
Det blir allt svårare att arrangera Open Show. I alla fall för oss mindre sektioner.
Västerbotten fick ställa in 2017 och Norrbotten både 2016 och 2017.
Problemet är för få anmälningar. Vi var beredda att köra med 24 anmälda, men tillfrågad domare
ville ha minst 30. Jag förstår honom, det var i stort sett en hund anmäld i varje klass med några få
undantag.
Hade vi kunnat slå ihop en del ”likvärdiga klasser” hade han nog ställt upp. Cirka fem i varje klass är
väl önskvärt.
Förslag.
GRK klubbstyrelse tar fram en klassindelning ”light” för en Open Show i mindre format. Då blir det
kanske lättare att fylla klasserna med ett godtagbart antal hundar och vår möjlighet att genomföra
OS blir större.
Denna förminskade klassindelning ska även kunna användas om antalet anmälda hundar blir för få.
En formalisering för sammanslagning av klasser.
Det ska även i reglerna finnas en utskriven möjlighet att slå samman klasser vid lågt antal anmälda
hundar. Denna möjlighet ska i så fall annonseras i samband med i inbjudan till OS, så ingen kan
hoppa av på grund av sammanslagningen.

Umeå 2017‐09‐29

Janerik Nilsson
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Klubbstyrelsens yttrande:
Goldenklubbens Open Show är en blandning mellan det engelska och svenska utställnings‐
systemet. Detta gör våra Open Shower unika och speciella, något som bara vi har. Därför är det
extra viktigt att en Open Show skall vara lika oavsett var i landet du anmäler dig, man ska veta vad
det är man anmäler sig till.
Man kan inte efter anmälningstidens slut ändra klasser, den klass man anmäler sig till har man rätt
att starta i.
Oavsett antal klasser och antal deltagare, så står ändå de utställda hundarna mot varandra. De som
förtjänar ett HP, oavsett vilken klass de startar i och hur många som startar i samma klass, möts
sedan i BH/BT vuxen och valp. Domarens kvalitetsbedömning ska inte påverkas av antalet hundar
i klassen.
Man har även rätt att starta i flera klasser på våra Open Shower, vilket är uppskattat av många, och
även den möjligheten skulle utebli om man skulle slå ihop klasser till en stor.
Att sektioner får ställa in en Open Show pga lågt deltagarantal är naturligtvis tråkigt, men det är
klubbstyrelsens uppfattning att detta inte skulle lösas av en ändrad klassindelning.
Förslag till beslut:
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Sektionsdagarna 2017
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