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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens 
Fullmäktigemöte 23 mars 2014  
 
 
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 mötes-
ordföranden 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 propositionsordningen, 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. 
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DAGORDNING 
Golden retrieverklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2014-03-23 
 
§ 1 
 
§ 2 
 
§ 3 
 
§ 4 
  
§ 5 
 
 
§ 6 
 
§ 7 
 
§ 8 
 
§ 9 
 
 
§ 10 
 
 
§ 11 
 
 
§ 12 
 
§ 13 
 
 
 
 
 
§ 14 
 
 
§ 15 
 
§ 16 
 
§17 
 
§ 18 
 
 
 
§ 19 
 
§ 20 

Mötet öppnas 
 
Fastställande av röstlängden 
 
Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
 
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet 
 
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 
 
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust 
 
Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
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 

 
Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
klubbstyrelsen samt beslut  om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Val av valberedning 
 
Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 
 
Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet 
 
Övriga frågor 
 
Mötets avslutande 
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KLUBBSTYRELSEN 2013 
 
Ordinarie ledamöter 
Owe Rindstrand, ordförande 
Anita Ohlson, vice ordf., information & PR 
Sigvard Eriksson, kassör 
Annika Andersson, avel 
Eva Arnell Ek, jakt 
Janet Johansson, hälsa 
Ingrid Grundström, exteriör 
 
Suppleanter 
Lena Ohlsson, mentalitet/funktion och utbildning 
Cathrin Möller bitr. info. och medlemsansvarig 
 
Adjungerade 
Annika Sahl-Kadar, sekreterare 
 
Revisorer och revisorssuppleanter 
Inger Karlsson, ordinarie 
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Malin Danielsson, suppleant 
Nils Gunnar Karlsson, suppleant 
 
Arbetsutskott (AU) 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Sigvard Eriksson 
 
AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER 
 
Avel 
Annika Andersson 
Katrina Bäckström 
Åsa Cederlund 
 
Information & PR 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Hanna Mattisson 
Moa Ågren 
Ingela Påsse van Reis 
Cathrin Möller 
 
Mentalitet/Funktion  
Lena Ohlsson 
Cathrin Möller 
Ane Hellström 
Sofia Bäcklund 
 
Jakt 
Eva Arnell-Ek 
Lasse Johnsson 
Martin Gerhardt 
Pia Nordin 
Thomas Broberg 
 
Utbildning 
Lena Ohlsson 
May Scherp Samuelsson 
Moa Ågren 

Hälsa 
Janet Johansson 
Owe Rindstrand 
Eva Swanberg 
 
Exteriör  
Ingrid Grundström 
Eva Carlin  
Anette Strand 
Ulla Hägglund 
Bengt Källman 
Tina Angrell 
 
Nordiskt Mästerskap 
Lisa Falck 
Tony Lyvén 
Annika Sahl-Kadar 
 
Englandskommittén 
Owe Rindstrand 
Eva Skagert 
Åsa Cederlund 
Ingrid Lundkvist 
 
Aktivitetssektionerna   
Klubben har för närvarande 16 stycken 
aktivitetssektioner runt om i landet 
 
Ansvarig utgivare Golden Nytt 
Anita Ohlson 
 
Valphänvisare 
Barbro Gille 
Eva Sjölinder-Hansson 
 
Materialförvaltare priser & rosetter 
Ingegerd Eriksson  
 
Valberedning 
Ingrid Lundqvist 
Eva Sjölinder-Hansson 
Rolf Brorsson 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2013 uppgick antalet medlemmar 
till 4416, varav 330 är familjemedlemmar, 123 är 
utlandsmedlemmar och sju hedersmedlemmar. 
 
Hedersmedlemmar 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Ulla Nilsson 
Gunnar Petersson 
Karin Eriksson 
Gert-Olle Lindqvist 
Jan Eriksson 
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETSÅRET 2013 
 
Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret haft fyra helgsammanträden, två telefonmöten och 
ett konstituerande möte. Samtliga möten är protokollförda. 
 
Verksamhetsåret 2013 var ett jubileumsår, eftersom klubben fyllde 40 år. Året har varit mycket 
intensivt och präglats av jubileumsaktiviteter. Englandsresan, då vi firade våra 40 år 
tillsammans med engelska goldenklubben (som firade sina 100 år), var naturligtvis 
höjdpunkten, men även i Sverige har jubiléet uppmärksammats flitigt både centralt och lokalt.  
Vår tidning Golden Nytt har innehållit många artiklar om klubbens och dess medlemmars 
historia och den mycket välbesökta hemsidan har under året uppmärksammat alla dessa 
jubileumsaktiviteter. 
 
Våra stora arrangemang, såsom Club Show, Klubbmästerskapet, A-provet och Goldenlägret har 
varit uppskattade med många deltagare. Dessutom har det i år hållits ett klubbmästerskap i 
form av ett Working Test – C-provsmästerskapet. Stockholm/Gotlandssektionen ansvarade för 
detta och det blev mycket lyckat. Tråkigt att det inte fanns tillräckligt med funktionärer för att 
genomföra en Goldenspecial just under ett jubileumsår – C-provsmästerskapet fick helt enkelt 
kompensera för detta.  
 
Klubben varit aktiv i samverkan med de nordiska goldenklubbarna kring Nordiskt Mästerskap i 
Working Test, avseende hur mästerskapet ska utformas i framtiden. NM-kommittén har kommit 
med förslag kring hur vi ska arrangera nästa års NM och hur våra egna uttagningstävlingar ska 
se ut framöver. 
 
Programmet under sektionsdagarna var mycket uppskattat bland deltagarna och utvärderingen 
gav mycket höga betyg. De stora tårtorna med jubileumslogon räckte till e.m. kaffet både på 
sektionsdagarna och på Goldenfullmäktige. Klubbstyrelsen omvaldes i sin helhet och 
konstituerades som året innan, inklusive adjungerad sekreterare. Detta har medfört att alla 
ledamöterna varit väl insatta i sina funktioner och vana att samarbeta.  
 

 
 
Goldenfullmäktige gav klubbstyrelsen i uppdrag att se över valphänvisningsreglerna i sin helhet. 
Klubbstyrelsens förslag har gått ut på remiss till samtliga sektioner. Även enskilda medlemmar 
har haft möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Arbetet med att förverkliga strategierna i RAS görs genom noggrann uppföljning på de ordinarie 
styrelsemötena. RAS har också varit vägledande för det förslag till avelsrekommendationer och 
valphänvisningskrav, som klubbstyrelsen kommer att förelägga Goldenfullmäktige 2014. 
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Att fira jubileum medför alltid lite extra kostnader, men det ekonomiska läget för klubben har 
ändå under hela verksamhetsåret varit mycket gott. Registreringssiffrorna är fortsatt låga och 
detta påverkar medlemsantalet negativt och det har styrelsen fått ta hänsyn till vid planeringen 
av kommande år. 
 
Samarbetet med våra samarbetspartners Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 
2013. De har ställt upp på många sätt med bidrag till jubiléet. Ett nytt treårigt avtal har tecknats 
med Agria och vi har nu avtal med båda företagen t.o.m. 2016. Samarbete har också skett 
tillsammans med andra klubbar inom SSRK. Vi har bland annat i samråd sett över riktlinjer 
avseende ansökningar för blivande exteriördomare och arbetat med den nya officiella 
funktionsbeskrivningen FB-R. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Klubbstyrelsen har aktivt deltagit på SSRK:s Fullmäktige och funktionärsträff. Tyvärr gick inte 
vår motion om en upplösning av SSRK igenom, vilket medför att vi får vänta på en retrieverklubb 
i några år till. Vi framför i alla sammanhang den stora kompetens, kunskap och ambition som 
finns i vår klubb. Vi noterar att det i många sammanhang framförs från funktionärer i andra 
klubbar att vår klubb är en bra klubb att samarbeta med och att vi gör ett väldigt bra arbete 
inom områdena avel, information, utbildning, jakt/funktion, mentalitet, hälsa och exteriör. 
 
Vi har också fortsatt vår annonskampanj på Google, som gör att man lättare hittar till klubbens 
valphänvisning vid sökning på nätet. Detta ökar antalet presumtiva valpköpare som hittar fram 
till vår valphänvisning. 
 
PRA-fonden och Forskningsstipendiet för fysisk och mental hälsa har slagits ihop till en fond, 
Goldenfonden. Bidragen fortsätter att strömma in och möjligheten att via fonden investera i 
forskning och andra projekt kring rasens utveckling är mycket god. Från våren kunde man testa 
hundar officiellt för både GR_PRA 1 och 2. 
 
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet i klubben genomförts. 
Närkesektionen har lagts ner och medlemmarna fördelats i tre andra sektioner. Klubbstyrelsen 
har regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Många väl genomförda 
och uppskattade arrangemang har anordnats i sektionerna under 2013. Två sektioner har bytt 
namn med anledning av att Närkes medlemmar delades upp. Detta för att inte ha alltför långa 
och krångliga namn. Värmland/N Dalsland heter numera Värmland och Östergötland/ 
Södermanland heter numera Östergötland. 
 
Utmärkelsen Årets sektion utdelades till Göteborg/Bohuslän. I år utdelades pris även till den 
sektion som blev tvåa, vilket blev Östergötland. 
 
Under året har hedersmedlemmen Mona Lilliehöök avlidit. En artikel till hennes minne har 
publicerats i Golden Nytt. 
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MEDLEMSRESA TILL ENGLAND - JUBILEUMSÅRET 2013 
 
När den engelska golden retrieverklubben (GRC) firade sitt 100-årsjubileum och vår egen 
svenska goldenklubb fyllde 40 år, fanns all anledning att fira. Flera år av tankar, planer och 
organisation gjorde att den stora jubileumsfesten kunde genomföras den 11-15 juli. Alla var 
förstås inbjudna och över 100 svenska goldenvänner hörsammade detta och reste i olika 
konstellationer till den vackra lilla engelska staden Cirencester. Detta för att vara med om ett 
firande som nog ingen kommer att glömma. 
 
Den största gruppen av medlemmar – ca 80 stycken – deltog i den gruppresa som var 
arrangerad av svenska GRK. Englandskommittén hade gjort ett imponerande förarbete, som 
gjorde resan till ett oförglömligt minne för dess deltagare. I Cirencester anordnade GRK ett 
jubileumsmingel för inbjudna goldenvänner från hela världen. Det kom 170 personer på minglet, 
som blev bjudna på plockmat och vin. Presenter delades ut till såväl GRK, som till The Golden 
Retriever Club. Fredagkvällen anordnade klubbstyrelsen en middagsbuffé för alla resenärerna 
med föreläsningar. Klubbstyrelsen höll också ett av årets styrelsemöten på ett av våra hotell i 
Cirencester. 
 
Ett stort tack från Goldenklubbens ordförande till alla ni som gjort klubbens 40-årsjubileum till 
något alldeles extra. Hela året har genomsyrats av en alldeles fantastiskt positiv klubbkänsla. 
Speciellt tack till de förtroendevalda i klubbstyrelsen, adjungerade, revisorer, valberedning, 
kommittéledamöter, projektgrupper och sektionsstyrelser. Tack även till er som utan att synas 
utåt ändå verkat för klubbens bästa genom att vara medlemmar. Samtliga personliga bidrag till 
vår verksamhet är en ovärderlig tillgång för Golden retrieverklubben nu och i framtiden. 
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RAS/AVEL 
 
Under verksamhetsåret 2013 har många frågor och synpunkter kommit till avelsansvarig 
avseende avelsindex och DNA-tester. Vi har också aktivt arbetat med vårt RAS genom att följa 
upp våra strategier och uppmuntra sektioner som arrangerar aktiviteter, vilket är en förut-
sättning för att vi ska kunna jobba med våra mål och strategier i RAS. 
 
DNA-tester 
Klubben har valt att följa SKK:s rekommendationer att inte använda sig av s.k. svabbtester och 
heller inte uppmana medlemmar att göra s.k. multitester avseende många defekter som inte ens 
finns i rasen. Utvecklingen när det gäller tester för GR_PRA1 och GR_PRA2 har blivit mycket 
positiv och många avelshundar, eller tilltänkta avelshundar, har testats. Detta innebär att vi nu 
ser en stor ökning av hereditärt fria hundar från de båda PRA-sjukdomarna. 
 
Inget SKK-möte 
När det gäller avelsindex har vi förgäves försökt få till en träff med SKK:s avelsavdelning för att 
fortsätta diskutera dels SKK:s avläsningssystem avseende leder, dels hur framtiden ser ut för 
vårt avelsindex. Samtal med Sofia Malm, som ansvarar för avelsindex, har skett via telefon och 
resulterat i att hon kommer att närvara på sektionsdagarna. Hittills har vi dock inte fått något 
besked om hur utvärdering av avelsindex ska ske eller om någon statistik över utfallet planeras. 
När det gäller möjligheten att använda föräldradjur med C-höfter eller lindring pålagring på 
armbåge om planerad kull har 100, eller avseende ED över 100, i avelsindex, har gjort att fyra 
kullar med en hund med C-höfter uppnått målet och förmedlats via vår valphänvisning. Ingen 
kull med ED-förälder som uppnått målet, har kunnat förmedlas via vår valphänvisning. 
 
Den 10 november föreläste Janet Johansson om avelsindex och GRK:s erfarenheter om detta på 
ett seminarium arrangerat av Pudelklubben. 
 
Olika populationer 
Rasklubben avvaktar besked från SKK om hur vi ska arbeta med olika populationer i popula-
tionen. Genom att arbeta för utveckling av FB-R och Working Test försöker klubben att få fler 
hundägare aktiva med sina hundar. Att flera sektioner under året med gott resultat arrangerat 
Working Test gör att vi kan se fler hundägare arbeta med jaktlig aktivitet enligt vårt mål i RAS. 
 
Valphänvisningen 
Under året har klubben utarbetat nya förslag till valphänvisningskrav och avelsrekommen-
dationer. Dessa har varit ute på remiss till sektionerna och glädjande nog kom det svar från 15 
av klubbens 16 sektioner. Dessa förslag var också resultatet av många uppfödarmöten, där 
uppskattningsvis drygt 100 uppfödare och avelsintresserade träffades på olika håll i landet och 
diskuterade framtida avelsrekommendationer. Under verksamhetsåret 1/1-31/12 2013 har 101 
valpkullar förmedlats via valphänvisningen och dessutom har 42 omplaceringar förmedlats. Det 
innebär att 41 procent av de registrerade valpkullarna gått genom rasklubbens förmedling. 
 
Uppfödarutbildningen 
Under året har styrelsen arbetat med frågorna till uppfödarutbildningen och gjort en del 
ändringar. Den största förändringen av omarbetningen av frågorna gäller genetik. Hela 
konceptet för uppfödarcirklarna har också nyproducerats. Fortfarande kan man göra 
utbildningen i egen regi, men i det nya upplägget krävs att man har en mentor som stöd och 
hjälp under den enskilda utbildningen. Det är endast ett par sektioner som under året 
arrangerat uppfödarutbildningar, men det finns stor efterfrågan bland blivande uppfödare som 
vill gå en cirkelutbildning. 
 
Golden Nytt 
Liksom tidigare har frågor rörande avel fått stort utrymme i vår klubbtidning Golden Nytt. Där 
har vi presenterat aktiviteter som sker i överensstämmelse med vårt RAS. Det gäller såväl 
utställning som jaktprov och Working Test. Även nya BPH har fått stort utrymme i vår tidning. 
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Avelsstruktur – en uppföljning av avelsstrategin i RAS  
på uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck 2014-03-01 
 
Klubbens avelsstrategi, RAS, som fastlades av årsmötet 2004 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 inavelsökningen och hanhundsanvändningen. 
 
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 cirka 180 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 tiden. 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 så 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. 
Hittills kända fall av PRA på rasen i Sverige tyder på att anlaget nedärvs recessivt, även om det 
inte är vetenskapligt bevisat just på golden retriever. Även om vi idag har möjlighet att gentesta 
hundar för att se om de bär 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. 
 
Inavelsgraden vid en enstaka parning 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 inte är 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 2013 
 
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser men antalet registrerade 
valpar har sjunkit och ligger nu under 2000 per år. Under 2013 registrerades 1809 hundar vilket 
är något fler än året innan. Se tabell 1. 
 
Tabell 1 
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2007-2013 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tikar 1280 1043 987 1002 1005 863 855 
Hanar 1345 1125 1033 1056 1007 925 954 
Totalt 2625 2168 2020 2058 2012 1788 1809 

Källa: SKK Avelsdata  
 
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, 1998-2013 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 

         
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

1,0 0,9 0,9 0,7 1,2 1,0 1,1   
Källa: SKK Avelsdata 
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Tabell 3 
Inavelsgrad för kullar födda 1998-2013. Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %  

Födelseår <6,25 6,26-12.49 12,5-24,99 >25 
1998 356 21 3 0 
1999 338 16 3 0 
2000 405 13 1 0 
2001 378 14 1 0 
2002 418 10 2 0 
2003 430 6 3 0 
2004 396 10 0 1 
2005 382 7 1 1 
2006 359 9 0 0 
2007 348 9 0 0 
2008 304 7 0 0 
2009 289 0 0 0 
2010 288 2 0 0 
2111 265 8 1 0 
2012 252 5 1 0 
2103 261 6 0 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 Avelsstrategin utformades registrerades cirka 3000 valpar per år och max-gränsen, 
beräknad utifrån ett generationsintervall på fem år, låg då på cirka 300 avkommor. Idag 
registreras färre än 2000 valpar per år, under 2013 bara drygt 1800.  Det betyder att en 
hanhund bör maximalt tillåtas bli far till cirka 180 valpar. 
 
Under 1990-talet hade vi en del hanhundar som 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 har blivit far till fler än 300 valpar. Det tyder 
på en ökad medvetenhet om att inte låta en hane bli far till alltför många kullar. 
  
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 cirka 360 
barnbarn.  I tabell 5 visas hanhundar födda år 2000 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. 
 
Ett observandum är att en del relativt unga hanar redan nu har ett stort antal barnbarn. Det 
medför en risk att de med tiden kommer att få alltför stort inflytande på populationen i Sverige. 
Jämfört med andra retrieverraser så använder vi relativt sett färre hanar och en del av hanarna 
får relativt många kullar redan som unga. 
 
Att använda fler hanar i aveln är ett sätt att minska riskerna för att sprida recessiva anlag. 
Enbart genom att hellre använda två eller flera kullbröder än att låta samma hane para många 
tikar minskar riskerna. 

10



 
I tabell 2 kan man följa utvecklingen från 1994 och framåt och se hur många olika hanar 
respektive tikar som används i aveln varje år. Det har funnits en positiv tendens att vi under 
senare år har använt fler hanar. Den trenden bröts under 2013 då relativt sett färre hanar 
användes.  
 
Vi har fortfarande problem med att en del unga hanhundar används intensivt och får para ett 
stort antal tikar under de första åren. I tabell 6 redovisas de hanar, födda 2009 eller senare, som 
är far till minst 65 valpar. Enligt nuvarande rekommendation skriven 2012 anges att man bör 
låta en hane para maximalt 7-8 tikar vilket motsvarar cirka 60 valpar och sedan avvakta och 
följa upp resultatet. Den gränsen bör med nuvarande registreringssiffror justeras nedåt och 
snarare ligga på 40-50 valpar.   
 
 
Tabell 4 
Antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull) 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kullar 430 439 407 391 368 369 313 294 301 274 264 267 
Tikar 420 434 402 387 366 365 309 290 297 270 256 260 
Hanar 189 201 185 182 200 199 171 177 166 163 156 141 
Kull/hane 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,9 
 Källa: SKK Avelsdata 
 
Tabell 5 
Hanar födda 2000 eller senare som har mer än 200 barnbarn 
 
Hane Födelseår Antal barn Antal barnbarn 
Jazzman’s Da Capo 2001 154 461 
Goldenlines New Feeling 2002 197 310 
One Night in Bangkok Av Vervik 2004 168 289 
Lamier’s See I told You So 2003 235 288 
Guess Grappa for Roxanne 2001 120 281 
Dewmist Silkventure  2002 181 259 
Kulawand Norther Forester 2001 137 251 
Dainty’s D-Day   2000 123 227 
Chaveni’s Explosive Dynamite 2000 130 226 
Rossmix Hard To Get 2001 187 225 
Guldruschen’s Mark My Step  2000 95 224 
Ritzilyn Rick O´ Shay  2006 38 212 
Dream Max Hugo Boss 2003 41 205 
Telkaro Diamond Dust 2001 129 203 
Tabell 6 
Hanar, födda 2009 eller senare som är far till minst 65 valpar 
 
Hane Födelseår Antal valpar 
Goldfashion Keep the Faith 2009 125 
Dainty’s Foreign Affair 2010 104 
Majik Zero to Hero 2010 102 
Thornywait Gift to Floprym 2010 92 
Kildespring River Deep 2009 85 
Sunny Delights Never Ending Story 2009 78 
Kephlers Roller Coaster 2011 69 
Etoile Exclusive du Bois de la Rayere 2009 68 
Honey Eves Elvis 2009 67 
Källa: Goldendata 
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Sammanfattning 
Inavelsökningen ligger på en tillfredsställande låg nivå i rasen men när det gäller användningen 
av hanhundar finns anledning att vara observant.  Med sjunkande registreringssiffror bör antalet 
kullar en enskild hane blir far till under sin levnad ligga på en lägre nivå jämfört med den 
rekommendation som gavs för tio år sedan.   
 
Det innebär risker att låta unga hanhundar dominera aveln i den utsträckning som fortfarande 
görs. En rekommendation är att maximalt låta en hanhund bli far till cirka 50 valpar innan 
resultatet följs upp.  
 

 
 
 
MENTALITET 
 
BPH har nu varit igång i ett år. Ett stort antal golden har blivit beskrivna. Under året har två nya 
banor tillkommit och BPH finns nu att tillgå på 13 platser allt ifrån Piteå i Norrbotten till Bjuv i 
Skåne. På vissa av dessa platser finns det inomhusbanor. Samtliga resultat finns registrerade på 
SKK. 
 
En nyhet för i år är att de hundar av icke brukshundras, d.v.s. även golden retriever kan få starta 
på bruksprov med BPH som känd mental status. 
 
Tabellen nedan visar antalet beskrivna hundar från åren 2004 - 2013 
Källa: Lathunden 
 

 

ÅR ANTAL MH GENOMFÖRDA 
MH 

AVBRUTNA 
MH 

ANTAL 
BPH 

GENOMFÖRDA 
BPH 

AVBRUTNA 
BPH 

2004 357 342 15    
2005 469 451 18    
2006 363 353 10    
2007 379 363 16    
2008 387 371 13    
2009 315 297 18    
2010 222 217 5    
2011 297 288 9    
2012 201 199 2 44 41 3 
2013 151 146 5 40 39 1 
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Under året har en aktuell lista över MH, som GRK stått som arrangör för, lagts ut på hemsidan 
och uppdaterats kontinuerligt för att beskrivningarna skall bli mer tillgängliga för medlemmar 
och personer som går uppfödarutbildningen. 
 
Under 2013 har 151 golden mentalbeskrivits (Källa: Lathunden). Av dessa är 146 genomförda 
och 5 avbrutna. Antalet beskrivna golden på BPH var 40. Sammanlagt är 191 golden beskrivna. 
Antalet beskrivna hundar 2012 var 245, vilket betyder att antalet minskat under 2013 i 
jämförelse med föregående år. 
 
Från 1997 och fram till 2013 har 3 920 golden fått status ”känd mental status” (Källa: SKK 
Avelsdata).  
 
 
Tabellen nedan visar antalet MH där GRK stått som arrangör. 
2013 arrangerade GRK 7 MH genom sektionerna. Detta innebär en minskning från föregående 
år, då antalet var 12. Tyvärr ställdes fem MH in som några sektioner skulle ha arrangerat. 
 
SEKTION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Uppland 6 4    2 
Stockholm/Gotland  2 2    
Västmanland 4 4 3 2 4 1 
Värmland/ N Dalsland 7 1  3   
Dalarna 4 4 5 4 4 4 
Skaraborg/ Älvsborg    1   
Medelpad/Hälsingland 3   1 2  
Västerbotten 2 1  1   
Östergötland/ Södermanland 3 2 2 2   
Närke 2      
Ångermanland 1 1     
Göteborg/Bohuslän     2  

 
Tabellen visar vilka sektioner som anordnat MH och hur många. Observera att det endast är 
beskrivningar som är inrapporterade med Goldenklubbens arrangörskod som finns med i denna 
tabell. Det kan finnas fler sektioner som har arrangerat MH, men då i samarbete med annan 
arrangörsklubb. 
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Målsättningen är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 251 tikar 
och 139 hanhundar har använts i avel under 2013, av dessa är 39 tikar och 35 
hanhundar mental-beskrivna. Räknat i procent blir det 6 % av tikarna och 25 % av 
hanhundarna som är MH-beskrivna (Källa: Lathunden). Detta är en minskning från året 
innan, men man kan då även beakta att vi idag saknar bra verktyg för att ta fram BPH-
beskrivna hundar som gått i avel, så siffrorna kan vara en aning högre. 
 

Hund 
Antal valpar 
2009-2013 

Antal beskrivna 
avkommor % 

Graceline's Hot Flame 144   1   0,7 
Xanthos Zorra 131   6   4,6 
Goldfashion Keep the Faith 125   0   0,0 
Donshellas Sun River 122   8   6,6 
Goldzack Tom Jones 113   5   4,4 
Lamier's See I Told You So 112 14 12,5 
Chaveni's Magic Passion 112 12 10,7 
Stanroph Say Hi to Rossmix 110   8   7,3 
Dainty's Foreign Affair 104   0   0,0 
Majik Zero to Hero 102   0   0,0 

Tabellen visar de mest använda hanhundarna de senaste fem åren (2009-2013) samt antal 
avkommor under denna period och andel beskrivna utav dessa.   
 
 
FUNKTION 
 
Tabell över antalet beskrivna hundar 2002-2013 

 
År Antal funktions- 

beskrivna hundar 
2002 235 
2003 232 
2004 262 
2005 199 
2006 205 
2007 209 
2008 192 
2009 117 
2010 118 
2011 149 
2012   77 
2013 104 

                                          
 

 
 

 

 
Under 2013 funktionsbeskrevs 104 golden, vilket är en ökning jämfört med föregående år. 
 
Sammanlagt 15 funktionsbeskrivningar har genomförts 2013, varav tre stycken har arrangerats 
av sektioner och 12 av uppfödare. 
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Under året har klubbstyrelsen uppmanat sektioner och uppfödare att genomföra vår befintliga 
FB i nyhetsbrev och i Golden Nytt. 
Under året har kommittén kontinuerligt registrerat samtliga inskickade protokoll i ett 
datasystem. Målsättningen är att kunna redovisa resultaten i spindelform. Ett nytt 
rasmedelvärde räknas ut för varje år.  
 
Listan på funktionärer till funktionsbeskrivning har löpande uppdaterats.  
 
Den nya funktionsbeskrivningen FB-R godkänd och SSRK har påbörjat utbildning av 
funktionärer. Goldenklubben har anmält intresserade funktionärer till de utbildningstillfällen 
som SSRK har anordnat under 2013. Goldenklubben har även haft en representant med i SSRK:s 
funktionsbeskrivningskommitté.   
 
Eftersom Goldenklubben känner att det finns brister i utbildningsplanen och i organisationen 
kring utbildningen av funktionärer, så beslöt klubbstyrelsen att ta ”time out” från FB-R när det 
gäller ekonomiska och personella insatser. Detta har i praktiken inneburit att vår representant 
har avsagt sig uppdraget från funktionsbeskrivningskommittén, samt att vi inte kommer att 
lägga mer ekonomiska resurser på utbildningen. Observera att klubbstyrelsen tycker att FB-R är 
ett utmärkt avelsverktyg när det gäller vår ras egenskaper som apportör. Vi stöttar även 
sektioner som vill engagera sig i utbildningen. Vår förhoppning är att SSRK tillsammans med 
retrieverrasklubbarna i början av 2014 kommer fram till en hållbar organisation kring 
utbildningsplanen för FB-R. Detta innebär i så fall att klubbstyrelsen kan avbryta sin ”time out”, 
vilket är vår målsättning. 
 
JAKT 
 
Klubbmästerskapet 
Årets klubbmästerskap genomfördes på Villingsbergs skjutfält den 27-29 juli 2013. Provet 
genomfördes i alla klasser och klubbstyrelsen stod som arrangör. Allt fungerade utmärkt och 
klubbstyrelsen vill tacka alla som hjälpt till före, under och efter. Utan er är det inte möjligt att 
genomföra klubbmästerskapet. Sammanlagt 102 ekipage var anmälda. 
 
Domare: Tommy Lundin (Nkl), Bengt Gustafsson (Ökl) & Sune Nilsson (Ekl) 
 
KM-kommittén: Eva Arnell Ek (provledare), Owe Rindstrand (kommissarie), Anita Ohlson, 
Stefan Ohlson, Cathrin Möller & Håkan Walette. 
 

 
Klubbmästare NKL 

 
Koffstalunds Duke 

Magnus Elsius 

 
Klubbmästare ÖKL 

 
Be Active’s Quickstep Nova 

Kerstin Eriksson 

 
Klubbmästare EKL 

 
Doubleuse Grousemountain 

Palle Ingmann 
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C-provsmästerskap 
Stockholmssektionen stod som arrangör för C-provsmästerskapet på Kungsbyn sista helgen i 
juni 2013.  Sammanlagt startade 89 ekipage.  Uttagningen till lagtävlingen i Nordiska Mäster-
skapet gjordes denna helg. 
 

Goldenmästare 

 
Mighty Duck´s Panther, Lisa Falck 

C-provsmästare nybörjarklass 

 
Mighty Duck´s Ulvhedin, Jan-Olov Pettersson 

 
C-provsmästare öppen klass 

 
Havtornets Tempranillo, Margret Bengtsson 

 
C-provsmästare veteranklass 

 
Good Catch Bohemia, Annika Sahl Kadar 

Nordiskt Mästerskap WT 
Nordiska Mästerskapet i Working Test för golden retriever anordnades i Norge den 31 augusti 
2013.  Sverige deltog med tre lag under lördagens mästerskap. Bäst av de svenska lagen 
placerade sig Lag II, som kom på en andra plats i tävlingen.  
 
Det bäst placerade svenska laget 

 

 
FI JCh SE JCh Sörgoldens Solo, Tony Lyvén 
 
FTAW Mighty Duck’s Panther, Lisa Falck 
 
SE JCh NO JCh TJH(Rdh) Vassruggens Vade 
brand, Ann-Charlotte Bengtsson  
 
249 poäng 
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Övriga svenska lag: 
 

 
Sverige Lag 4 – 235 poäng -  6:e plats 
Khemosabi Double Swing, Therese Friberg 
Doubleswing, Nina Johansson 
Doubleuse Foxmountain, Sofia Sandström 
 
 
Sverige Lag 1 – 226 poäng – 7:e plats 
NJCH SEJCH Liszias Leila, Charlotte Wallmark 
Athos, Thomas Hultstrand 
Kopparhults Vinna, Katarina Eriksson 
 
 
Sverige Lag 3 – 216 poäng – 10:e plats 
Doubleuse Epsilon, Petra Tesch 
Seaspirit Mynta, Kicki Lilliehöök 
Doubleuse Stardust, Sara Runesdotter 
 

 
Sverige tog full pott i den individuella tävlingen, där de tre bästa hundarna var svenska. Vann 
gjorde Nina Johansson med Doubleswing, tvåa kom Ann-Charlotte Bengtsson med Vassruggens 
Vade Brand och på en tredje plats Thomas Hultstrand med Athos. 
 
 
A-provet 
Klubben arrangerade A-prov i Ljusdal den 29 september 2013. A-provsmästare blev SE JCH 
Jacklaine’s Aragorn, Gunilla Wedeen. Provet dömdes av Roger Westerman & Mats Närling. 
 

 

 
 
A-provsmästare 2013 
SE JCH Jacklaine’s Aragorn 
Gunilla Wedeen 

 
 
Jaktlig verksamhet i sektionerna 
Sektionerna har varit aktiva under året med att bl.a. arrangera inofficiella jaktprov och officiella 
särskilda B-prov. Det har genomförts ett antal funktionsbeskrivningar, working tests och prova-
på dagar m.m. 
 
Elmia Game Fair 
Klubbstyrelsen hade en representant på Elmia Game Fair i maj.  
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STATISTIK 
 
Statistik B-prov 2013 
Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

212 197 145 97 439 178 124 79 58 59.5 13.2 
 
Statistik A-prov 2013 
Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 

11 7 5 12 5 2 28 2 1 1 1 60 20 
             

 
 

 
 

 

 

 
 
HÄLSA 
 
Arbetet i kommittén har bedrivits per telefon och mail. Frågor från medlemmar rörande hälsa 
har besvarats. Ett fåtal medlemmar har fyllt i och skickat in hälsablanketten angående deras 
golden. Fyra gånger per år publiceras ny statistik avseende HD och ED på hanhundar som 
har 30 eller fler röntgade avkommor. 
 
Ögonlysning av äldre hundar 
Genom att rabattera ögonspeglingskostnaden för hundar över sju år uppmuntras att äldre 
hundar ögonspeglas. Totalt har 3 005 kr betalats ut i ersättning från klubbens PRA-fond för detta 
syfte. 
Prcd-PRA 
Hundägare som önskat publicera sin hunds DNA-testresultat för prcd-PRA, har haft möjlighet att 
göra så på klubbens hemsida. 
  
Hälsaspalten i Golden Nytt 
I hälsaspalten i Golden Nytt har medlemmarna uppdaterats om vad som skett under året i 
hälsoavseende. Veterinära artiklar har skickats till tidningsredaktionen för publicering. 
Hemsidan har uppdaterats när ny information har funnits. 
 
Vi kan konstatera att: 
 
 Andelen röntgade på armbågar är 56 % och höfter 60 %, vilket är en liten minskning från  

föregående år. Målet i RAS är 65 %. 
 Andelen hundar med grad D och E ligger på 4,2 % (10 % 2011, 6,4 % 2012), vilket 

innebär att vi fortsätter att sjunka och ligger tydligt UNDER målet i RAS på 8 %. 
 Andelen hundar med ED är 13,3 % och en minskning från föregående år, där vi närmar 

oss målet i RAS på 10 %. 

Beträffande epilepsi ligger vi under genomsnittet för samtliga raser enligt Agrias rasstatistik 
2007. Inga fall av renal dysplasi (f.d. PNP) har inkommit under året.  
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Ögonlysning 
Under 2013 ögonlystes 947 golden och av dessa var 839 utan anmärkning. Målet i RAS är satt till 
att det årligen ska ögonspeglas 200 hundar äldre än fem år. Under 2013 ögonlystes 301 golden 
äldre än fem år.  
 

Diagnos Antal 
PRA 3 
Bakre polär katarakt, kraftig 1 
Bakre polär katarakt, måttlig 22 
Bakre polär katarakt, lindrig 4 
Retinopati 5 
Näthinneveck 13 
RD, multifokal 6 
RD, geografisk 3 

   Källa: Lathunden 
 
 
GR_PRA1 
Under 2013 DNA-testades 208 golden för GR_PRA1, av dessa var 44 anlagsbärare, 3 sjuka och 
161 fria från anlaget. Utöver dessa blev 757 golden hereditärt fria, då båda föräldrarna testats 
fria från anlaget. 
 
GR_PRA2 
Under 2013 DNA-testades 496 golden för GR_PRA2, av dessa var 46 anlagsbärare, 1 sjuk och 
449 fria från anlaget. Utöver dessa blev 1 549 golden hereditärt fria, då båda föräldrarna testats 
fria från anlaget. 
 
 

 
 

 

 

 
EXTERIÖR 
 
Club Show 
Club Show 2013 genomfördes av Göteborg/Bohuslän sektionen på Tjolöholms slott, Fjärås, 11 
maj 2013. Domare: George Hennessy, kennel Ritzilyn, dömde hanar och Mrs Lynne Hennessy, 
kennel Ritzilyn, dömde tikar. 138 golden var anmälda. 
 

 

BIR 
Dewmist Sympatico 
e. GI Ch PT Ch ES Ch Mad About You de Ria Vela u. SE 
U(u)Ch Dewmist Silk’n Satin 
Uppf. & Äg. Henric Fryckstrand, Västerås 
 
BIM 
SE U(u)Ch Dewmist Lady of Arcadia 
e. SE U(u)Ch DK Ch(u) C.I.E ES Ch Ritzilyn Rick O’Shay u. 
Nord JV-03 EUW-08 C.I.E Nord UCh HU Ch Dewmist 
Leading Lady 
Uppf. Henric Fryckstrand, Västerås, Äg. Gunilla Granath, 
Stockholm 

19



 

 
 
 
 
BIR Veteran 
SE U(u)Ch Floprym R Pea Nut 
e. SE U(u)Ch NO UCh Inassicas Snow Storm u. SE 
U(h)Ch NO UCh Floprym Y Hazel Nut 
Uppf & Äg. Anette Strand, Hindås 
 

 

 

 
 
 
BIR Jaktmeriterad 
SE U(u)Ch Cheer’s Call It a Day 
e. SE U(u)Ch NO UCh Jazzman’s Da Capo u. Cheer’s 
Spirit Garden 
Uppf. & Äg. Eva & Hans-Göran Jönsson, Ödsmål 
 

  

 

BIR Valpklass I 
Whoopi's Observs You Madly 
e. GI Ch PT Ch ES Ch Mad About You de Ria Vela u. 
Whoopi's Inside and Out 
Uppf & Äg. Susanne Englund, Säffle 
 
BIM Valpklass I 
Whoopi's Only Mad Not Bad 
e. GI Ch PT Ch ES Ch Mad About You de Ria Vela u. 
Whoopi's Inside and Out 
Uppf & Äg. Susanne Englund, Säffle 
 

 

 

 
BIR Valpklass II 
Dewmist Storm from Above 
e. SE U(u)Ch EUW-08 SM Ch WW-09 PL Ch WW-11 
Dewmist Silk Screen u. SE U(u)Ch Endicott Pearl of 
Pearls 
Uppf. Henric Fryckstrand, Västerås 
Ägare: Uppf. & Christina Hammarström, Åkers 
Styckebruk 
 

 
 
Open Show 
Årets Open Shower har präglats av klubbens 40 årsjubileum, där sektionerna har haft olika 
arrangemang för att fira klubben. I Norrbotten hade man dessutom en jubileumsutställning för 
att fira sektionens 25-åriga tillkomst. De flesta sektioner har genomfört minst en Open Show, sex 
sektioner har genomfört två. En sektion fick ställa in pga. för få deltagare. 20 Open Shower har 
genomförts med totalt 20 domare, varav två domare från Italien. Resultaten har redovisats på 
hemsidan och i Golden Nytt. 
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Utställningsprogram 2014 
2014 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på 
hemsidan. 
 
Sektionerna 
Under året har exteriörkommittén haft kontakt med sektionerna genom nyhetsbrev och i viss 
mån per telefon. Seminarier har hållits i samband med sektionsdagarna. Exteriörkurser har 
bedrivits i ett antal sektioner. Manualer har uppdaterats och omarbetats i sektionshandboken. 
 
Sammanställning av officiella utställningar för Golden retriever 2013 
Sammanlagt har 69 separata officiella utställningar genomförts under 2013. SKK har arrangerat 
39 utställningar, varav 14 har varit nationella och 25 internationella, och SSRK har arrangerat 30 
utställningar, alla nationella. 
 
På tre av dessa har rasen varit uppdelad på fler än en domare, dvs. det har varit 72 olika domar-
tillfällen. Sju av utställningarna har varit tvådagarsutställningar. 
 
Av dessa 72 domartillfällen, så har 57 dömts av nordiska domare (79 %), 13 (18 %) har dömts 
av domare från Europa samt 2 (3 %) från respektive Asien och Sydamerika.  
 
 

 
 

  
Av totalen 

Norden 57 79,2 % 
Sverige 37 51,4 % 
Norge 7 9,7 % 
Danmark 7 9,7 % 
Finland 6 8,3 % 
Europa 13 18,1 % 
Storbritannien 6 8,3 % 
Belgien 1 1,4 % 
Georgien 1 1,4 % 
Portugal 1 1,4 % 
Spanien 1 1,4 % 
Slovenien 1 1,4 % 
Irland 2 2,8 % 
Asien 1 1,4 % 
Israel 1 1,4 % 
Sydamerika 1 1,4 % 
Argentina 1 1,4 % 
Totalt 72 
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Nationella utställningar 
På 29 av SSRK:s utställningar har nordiska domare dömt (88 %) och på 12 av SKK:s 
utställningar har nordiska domare dömt (80 %). 
 
Internationella utställningar 
På 16 av SKK:s utställningar har nordiska domare dömt (64 %). 
 
Fördelning av domartillfällen  
Rasspecialister, grupp 8-domare och domare utanför grupp 8  
 

 
Rasspecialist Grupp 8 Utanför gr 8 Totalt antal 

SKK Int 5   (19 %) 8   (31 %) 13   (50 %) 26 
SKK Nat 3   (21 %) 5   (36 %) 6   (43 %) 14 
SSRK Nat 9   (28 %) 14   (44 %) 9   (28 %) 32 
Totalt 17   (24 %) 27   (38 %) 28   (39 %) 72 

 
Fördelning av domaruppdragen 
 

Dömda utställningar Antal domare Del av total 
1 63 88 % 
2   8 11 % 
3   1   1 % 

Summa olika domare 72  
Källa: SKK Hunddata 
 
Antal bedömda hundar har varit 2 464, av dessa är 962 hanar (39 %) och 1 502 tikar (61 %). 
Snittet per utställning har varit 36 hundar (14 hanar respektive 22 tikar). 
 
Av dessa 2 464 hundar är det totalt 896 olika hundar och i tabellen nedan syns att spannet är 
stort, från 377 som ställts ut 1 gång till en hund som ställts ut vid 23 olika tillfällen. I snitt ger det 
att varje enskild hund ställs ut 2,75 gånger under året.  
 
Antal gånger samma hund är anmäld till utställningar 
 

Antal utst. Antal hundar  Antal utst. Antal hundar 
1 377    9    13 
2 185  10    11 
3   93  11      4 
4   91  12      2 
5   40  13      1 
6   40  15      2 
7   15  23      1 
8   21    
   Summa 896 

 
256 olika kennelnamn har varit representerade vid årets olika utställningar. 
 
Av 2 464 startande ekipage är det 648 olika hundar som tilldelats excellent (26,3 %), allt från en 
hund som fått 20 excellent till 261 enskilda hundar som fått 1 excellent. I snitt ger det 2,79 
excellent per enskild hund. Totalt utdelade excellent är 1 809. 
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Antal gånger samma hund fått excellent 
Antal Exc. Antal hundar  Antal Exc. Antal hundar 

1 261  9 8 
2 136  10 11 
3 71  11 1 
4 66  12 1 
5 35  13 1 
6 28  15 1 
7 13  20 1 
8 14    
 6  Summa 648 

 
De totalt 947 utdelade CK är fördelade på 389 olika hundar enligt tabellen nedan. 
 
Antal gånger samma hund fått CK  

Antal CK Antal hundar  Antal CK Antal hundar 
12 1  6 18 
11 1  5 17 
10 3  4 25 
9 3  3 49 
8 7  2 76 
7 5  1 184 
   Summa 947 

 
Av de hundar som får excellent (1809 st) är det alltså 389 olika som får CK, dvs. 21,5 %. 
 
Andel kvalitetspriser har varit fördelade enligt nedanstående tabell 
 

 
Källa: SKK Hunddata 
 
 
 
 
 

Excellent; 1809; 
73,4% 

Very good; 564; 
22,9% 

Good; 73; 3,0% 

Sufficient; 3; 0,1% 

Disqualified; 5; 
0,2% 

Can't be judged; 
10; 0,4% 

Antal samt andel kvalitetspriser 2013 av totalt 2464 starter 
Det utdelades 947 st CK ; 52% av antal Exc 
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Jämförelse mot tidigare år 
 
År Antal  

utställ-
ningar 

Antal 
officiella 
starter 

CK av totalt 
antal 

starter 

CK av antal 
exc eller 

1:or 

EXC 1:or Snitt antal 
bedömda 
per utst 

2013 69 2464 38,4 % 52,3 % 73,4 %  36 
2012 71 2586 39,9 % 54,7 % 73,0 %  37 
2011 nya 
systemet 

69 2666 39,5 % 55,3 % 71,4 %  39 

2011 gamla 
systemet 

  2     94 36,2 % 45,9 %  78,7 % 47 

2010 68 2840 38,4 % 46,3 %  82,9 % 42 
2009 68 3061 32,9 %   79,5 % 45 
2008 68 3064 33,3 %   68,2 % 46 
2007 67 3448 33,5 %   71,9 % 51 
2006 69 ? 37,5 %   65,8 %  
 
 
UTBILDNING                                                                                                                                                                                                              
 
2013 var det första året som Goldenklubbens nya uppfödarutbildning användes. Ett antal 
sektioner har anordnat utbildningen. Ingen har valt att läsa utbildningen med hjälp av en 
mentor, men några medlemmar har hört sig och kommer att göra det under nästa år. 
 
Goldenlägret 
Goldenlägret anordnades för trettonde gången i år på Klackbergsgården i Norberg. Mellan den 
3–7 juli samlades 33 deltagare för att under de mycket kompetenta instruktörerna träna sina 
hundar. Som vanligt så var det både nybörjare och erfarna hundar och hundägare. Genom en 
utmärkt gruppindelning så tyckte de flesta att de hade hamnat i ”den bästa gruppen”. Årets 
instruktörer var Kaj Kadar, Lotte Lydeking, Kajsa Markusson, Charlotte Wallmark och Susanne 
Asplund. Fyra intensiva dagar med hundträning, roliga lekar, och mycket kunskapsutbyte 
varvades med trevlig samvaro. Som vanligt fick deltagarna möjlighet att starta på ett Working 
Test samt ställa ut sin hund. På så sätt kunde en lägermästare koras.  Hela lägret avslutades med 
prisutdelning, där samtliga deltagare fick pris. 
 

 
Årets lägermästare 
Grötviks Bosse, Aimo Olsson 
 
 

 
Klassvinnare Ökl 
Ajava’s Lord of Shadow, Gunilla Karlsson 
Klassvinnare Nkl 
Respons Rigorösa Rackartant-Ten, Kristina Karlsson 
Klassvinnare Novice 
Kofftalunds Elite, Madeleine Krieg 
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Resultat utställningen 

 

 

BIS 
Fragrance’s Cacharel Noa, Ingela Påsse van 
Reis 

BIS 2 
Owlet’s Muscot, Daniel Ekblom 

 
SSRK:s nya funktionsbeskrivning – FB-R 
Goldenklubben har haft deltagare med på de utbildningstillfällen inom FB-R som har anordnats 
av SSRK.  
 
SSRK:s instruktörsutbildning 
GRK har en deltagare med på certifieringsutbildningen, som påbörjades hösten 2013 och som 
kommer att avslutas 2014. 
 
 
INFORMATION & PR 
 
Annonsering på Google 
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2013. Syftet är att fler presumtiva valpköpare 
ska hitta valplistan på vår hemsida. Syftet har varit att stödja de uppfödare som hänvisar valp-
kullar via klubbens valphänvisning. Annonsen visas när man gör sökningar på Google för att 
hitta valpar.  
 
Skänkta medlemskap 
Antalet uppfödare som skänker medlemskap till sina valpköpare är fortsatt högt. Under 2013 
skänkte 64 uppfödare medlemskap till sammanlagt 495 valpköpare.  
 
Golden Nytt   
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda utgivnings-
planen. Redaktionskommittén har som vanligt strävat efter att få en rättvis fördelning av olika 
artiklar med hänsyn till medlemmarnas olika intresseområden. 
 
Nummer 1 har innehållit sammanställning av officiella utställningsresultat och 
jaktprovsresultat, samt championat som är registrerade under året. Årets tidningar har också 
innehållit jubileumsartiklar med tillbakablickar på klubbens 40-åriga historia. 
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Medlemsvärvning och medlemsvård 
Även i år har sektionerna fått utskick en gång per månad 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 till de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra 
rasen. De stora mässorna Stockholms Hundmässa och My Dog har bemannats av Stockholms-
sektionen resp. Göteborgssektionen även i år. 
 
Facebook 
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. 
Ungefär 3 000 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
 
Musmatta 
Klubben har tagit fram en musmatta med goldenmotiv. Dels kommer den att säljas till 
medlemmarna via hemsidan och även via sektionerna. Sektionerna har fått ett rabatterat 
inköpspris. Musmattan skickades som julhälsning till hedersmedlemmarna och till personer som 
gjort en speciell insats för klubbstyrelsen under året. 
 
Nytryck av valpbroschyren 
Valpbroschyren tog slut och en ny valpbroschyr har producerats. Upplägget är något annorlunda 
jämfört med den föregående. Den nya broschyren koncenterar sig nästan helt på rasspecifik 
information och ska vara ett komplement till SKK:s broschyr ”Välkommen valp”.  Tack vare 
ekonomiskt bistånd från Agria och Royal Canin har kostnaden för broschyren kunnat hållas 
nere. 
 
Nytryck av trimhäftet 
Trimhäftet har även det tagit slut och nytryck har gjorts i ny layout. Innehållet i det nya 
trimhäftet är i princip detsamma. Tillägg för trimning av hasor och byxor har gjorts.  
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 
 
 
 
 
 
Årets uppfödare 
Kennel Dewmist, 
Henric Fryckstrand 

 
 
 
 
Iron Coin 
Kennel Dewmist, 
Henric Fryckstrand 

 

 
 
 
 
Stenbury Trophy 
Nord UCh 
Dewmist Lawrence of Arabia 
Henric Fryckstrand 

 

 
 
 
Goldentrofé tik 
SE U(u)Ch NO UCh 
Dewmist Star of Africa 
Ann-Britt Lavestedt 

 

 
 
 
 
Goldentrofé hane 
SE U(u)Ch NO UCh C.I.E. NV-11 
Thornywait Gift to Floprym 
Annette Strand 
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BREEDERS CROWN  
Mottagare av årets Breeders Crown är 
Agneta Cardell   
 

 
 

 
Agneta Cardell har under mycket lång tid visat stort 
engagemang i vår ras utveckling och framtid. Hon har som 
officiell exteriördomare stora kunskaper om det exteriöra och 
har alltid i både stora som små sammanhang bjudit på sina 
kunskaper med våra medlemmars och rasens bästa för ögonen. 
Agnetas kontakter internationellt har på samma sätt 
vidarebefordrats till klubben. Agneta har hållit sig i 
bakgrunden när det gäller det offentliga klubbarbetet, men har 
ändå, genom att vid förfrågan ställa upp som föreläsare och 
sakkunnig, bidragit till klubbens långsiktiga arbete för golden 
retrieverns bästa. Det är med stor glädje klubbstyrelsen 
beslutar att tilldela Agneta Cardell Breeders Crown 2014. 

 
 
AGRIASTIPENDIET 
Årets Agriastipendiat är Lotta Fornås 
 

 
 

 

Lotta Fornås har på ett förtjänstfullt sätt varit drivande när 
det gäller den jaktliga utvecklingen av vår ras och vår klubb. 
Hon ligger exempelvis bakom succén med det Nordiska 
Mästerskapet i Working Test.  Nordiskt Mästerskap är idag 
ett väl etablerat årligen återkommande arrangemang, som är 
mycket uppskattat inte bara i Sverige, utan i hela Norden. 
 
Lotta tog också initiativ till klubbens A-prov och sektionernas 
poängkamp. Poängkampen är en insats för att stimulera 
sektionerna att genomföra fler och mer regelbundna jaktliga 
aktiviteter och belönas för insatsen. Utmärkelsen ”Årets 
sektion” utdelas varje år på sektionsdagarna. 
Lottas inställning att en intensiv satsning från klubbens sida 
på elithundar kommer att generera ett ökat intresse för det 
jaktliga området har visat sig helt korrekt. Intresset för golden 
som apportör ökar i våra led. Framgång föder framgång och i 
vår klubb finns nu många mycket framgångsrika ekipage. 
 
En eloge till Lotta för hennes engagemang och driftighet inom 
GRK:s  jaktliga verksamhet.     

 
 
UNGDOMSRESESTIPENDIET  
Mottagare av årets stipendium är 
Anna Widerberg   
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN - Sammanställning kostnader/intäkter     
Bokslut 2013         
Kostnadsställe         
  Intäkter Kostnader Utfall 2013 Budget 2013 
Medlemsavgifter 965 649,00 -139 236,00 826 413,00 810 200 
Golden Nytt 85 039,00 -386 288,00 -301 249,00 -305 000 
Jubileumsresa England 342 132,00 -348 607,00 -6 475,00 0 
Jubileumsfirande 40 år 0,00 -26 605,00 -26 605,00 -20 000 
Valphänvisning 33 950,00 -25 654,00 8 296,00 -1 700 
Webbsida 0,00 -7 549,00 -7 549,00 -8 000 
GRK-artiklar 58 254,00 -15 086,00 43 168,00 -4 200 
Inköp rosetter 37 990,00 -35 917,00 2 073,00 3 500 
Aktiviteter 171 167,65 -170 161,00 1 006,65 7 000 
Stambokföringsavgifter 0,00 -9 555,00 -9 555,00   
Porto/Frakter 8 857,00 -23 000,00 -14 143,00   
Information/PR 0,00 -37 142,00 -37 142,00 -36 000 
Sektionsdagar/Fullmäktige 71 000,00 -213 006,00 -142 006,00 -150 000 
Sektionsbidrag/Poängkampen 0,00 -49 800,00 -49 800,00 -65 000 
Administration 0,00 -41 045,00 -41 045,00 -43 100 
Kommitteer/Övriga funktionärer 0,00 -5 867,00 -5 867,00 -16 000 
Utbildning 1 286,00 -19 019,00 -17 733,00 -22 000 
Agriastipendiet 0,00 -3 000,00 -3 000,00   
Kollektiv klubbförsäkring 13 200,00 -13 200,00 0,00   
Rasklubbsavgift SSRK 0,00 -27 732,00 -27 732,00 -45 000 
Rasdata 0,00 -6 933,00 -6 933,00 -7 000 
Styrelse 0,00 -164 801,00 -164 801,00 -185 000 
Ers samarbetsavtal 66 119,00 0,00 66 119,00 69 000 
Övrigt 0,00 -5 939,00 -5 939,00 20 000 
Summa 1 854 643,65 -1 775 142,00 79 501,65 1 700 
          
Ränteintäkter 3 477,00 0,00 3 477,00 4 000 
Summa finansiella intäkter 3 477,00 0,00 3 477,00 4 000 
          
Avskrivning kundfordring   -2 068,00 -2 068,00 0 
Summa finansiella kostnader   -2 068,00 -2 068,00 0 
          
Summa 1 858 120,65 -1 777 210,00 80 910,65 5 700 
Värdeförändring - Varulager 2013-12-31         
GRK-Artiklar    6 575,40   
Rosetter    -35 917,02   
Goldenfilm    -24 460,00   
Valpbroschyr, raskompendium    -13 795,00   
Stamtavlebok 2010    -20 040,00   
Summa värdeförändring     -87 636,62 -5 700 
          

RESULTAT EFTER VARULAGERFÖRÄNDRING     -6 725,97 0 

29



GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN

BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Inventarier 3 539,00 0,00
Varulager - Varor/GRK-artiklar 50 366,90 26 941,50
Varulager - Valpbroschyrer 34 869,00 7 500,00
Varulager - Rosetter 28 352,00 20 663,00
Varulager - Raskompendium 11 070,00 12 630,00
Varulager - Stamtavlebok 2010 0,00 20 040,00
Varulager - Goldenfilm 45 540,00 70 000,00
Summa 173 736,90 157 774,50
Kassa 4 965,00 5 290,00
Handkassa 1 838,00 169,00
Plusgiro, 856993-1 119 413,83 62 959,56
Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3 11 786,51 214 903,37
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 2 074,81 12 574,81
PG Goldenspecialen 0,00 33 879,62
NB, GRK:s Forskningsstipensium 0,00 59 823,75
NB, Goldenfonden 146 320,95 58 407,20
Sparkonto Nordea 206 188,73 150 412,96
Summa 492 587,83 598 420,27

Interimsfordringar 3 190,87 7 789,25
Kundfordringar 14 005,00 24 595,00
Förutb kostnader 0,00 36 564,55
Summa 17 195,87 68 948,80
SUMMA TILLGÅNGAR 683 520,60 825 143,57

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
Deposition - Club Show -5 000,00 0,00
Leverantörsskulder -61 141,00 -79 454,00
PRA-Forskning -143 315,95 -66 208,75
GRK:s Forskningsstipendium 0,00 -65 957,20
Deposition Retrieverunga -0,32 -0,32
Personalens källskatt -2 696,00
Sociala avgifter -2 732,00
Interimsskuld -5 338,00
Summa skulder -220 223,27 -211 620,27
EGET KAPITAL
Balanserad Vinst/Förlust -474 112,95 -474 112,95
Föregående års vinst/Förlust 4 089,65
Årets resultat 6 725,97 4 089,65
Summa eget kapital -463 297,33 -470 023,30
FÖRSKOTT ENGLANDSRESA 0,00 -143 500,00
Summa reserv 0,00 -143 500,00
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -683 520,60 -825 143,57



VERKSAMHETSPLAN 2014 
 
Året som helhet 
Med tanke på förra årets satsningar i form av jubileumsaktiviteter kommer vi detta år att återgå 
till en normal verksamhet. Det är nu viktigt att vi tar tag i mer långsiktiga och jordnära behov i 
form av uppfyllande av våra avelsstrategier i RAS. Implementering av de nya 
avelsrekommendationerna med tillhörande valphänvisning är prioriterat, naturligtvis beroende 
på vilket beslut som tas på Goldenfullmäktige. Hälsoenkäten, som enligt RAS ska skickas ut vart 
femte år, måste också verkställas i år. Nordiskt Mästerskap i WT kommer också att bli en 
utmaning utöver det vanliga. 
 
Sektionsdagar och Goldenfullmäktige 
Årets sektionsdagar och fullmäktigemöte kommer att genomföras den 22-23 mars på Scandic 
Hotell i Upplands Väsby. Temat för årets sektionsdagar blir ”Klubbens mål om en sund och frisk 
golden retriever.”   
 
SSRK  
Eftersom SSRK:s fullmäktige numera bara kommer att genomföras vartannat år, blir det 2014 
inget möte. Detta medför att vi sparar såväl tid som pengar, som kan användas till annat. Hur 
samverkan med SSRK Hs kommer att fungera, kommer kanske i dagen på funktionärsträffen i 
april. Det finns frågetecken kring den nya funktionsbeskrivningen, men vår förhoppning är att 
den ska vara mycket mer tillgänglig för hela Sverige i slutet av året än i början. GRK kommer 
naturligtvis att samverka kring igångsättandet av FB-R när utbildningsgången och ramarna för 
beskrivningen är fastställda. 
 
Klubbmästerskap, Goldenspecial, Club Show och Goldenläger 
Våra stora populära arrangemang kommer att genomföras även 2014. Klubbmästerskapet 
kommer i år att samordnas med Nordiskt Mästerskap i WT, där Sverige står som värd. Hela detta 
stora arrangemang kommer att genomföras i Villingsberg den 18-20 juli. Första veckan i juli 
arrangeras årets Goldenläger i OÖ rebro. 
 
AÅ rets Club Show genomförs på Ekenäs Slott utanför Norrköping den 1 juni 2014. Arrangör är 
OÖ stgötasektionen. 
 
Till vår stora glädje har vi nu en arrangör som vill genomföra Goldenspecialen! Det är 
sektionerna i AÅ ngermanland och Västerbotten som samarbetar kring detta. Platsen blir 
Trehörningsjö och datum den 8-10 augusti. 
 
Ekonomi 
En god ekonomi för Goldenklubben är som vanligt prioriterat och kommer att följas upp mycket 
noggrant under hela året.  
 
Klubbens sektioner 
Klubben har för närvarande 16 sektioner som genomför aktiviteter för våra medlemmar. 

RAS 
Klubbstyrelsen kommer även fortsättningsvis att lägga stor vikt vid att följa upp samtliga mål 
och strategier på styrelsemötena. 

Information/PR 
Våra medlemsorgan Golden Nytt, hemsidan och Facebooksidan ska innehålla för medlemmarna 
aktuell och intressant information. Klubbstyrelsen ska arbeta för att upprätthålla den goda 
relation vi idag har med vår redaktör och tryckeriet. Den interna och externa informationen ska 
vara innehållsrik, av god kvalité och framförd med hjälp av samtliga de informationsmedel som 
står oss till buds. Vår PR-verksamhet ska leda till att klubbar och personer utanför vår klubb får 
kunskap om vår klubbs verksamhet och förtjänster.  
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Samarbete 
Klubbstyrelsen ska verka för ett gott samarbete med andra klubbar inom SKK-organisationen. 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. 
 
 
RAS/Avel 
 
Under verksamhetsåret 2014 kommer avelsverksamheten att fokuseras på att ordentligt komma 
igång med arbetet kring population i populationen. Hjälp med detta kan förmodligen fås genom 
en SKK-konferens i april, där rasklubbar med liknande problem ska träffas och diskutera hur 
man ska försöka hålla samman de raser som spretar åt olika håll med målen för sin uppfödning. 
Goldenklubben avser att medverka vid denna konferens för att sedan kunna arbeta vidare med 
frågan. 
 
Avelsindex 
När det gäller utvärderingen av avelsindex kommer vi att fortsätta begära ett möte med SKK:s 
avelsavdelning. Detta för att få till stånd en utvärdering av index och en diskussion om huruvida 
den försöksverksamhet som avelsindex är kommer att permanentas för att den haft en positiv 
effekt på ledresultaten. 
 
Avläsningssystemet 
Klubben kommer också att arbeta för att komma till SKK och diskutera avläsningssystemen. Det 
som diskuterades vid möte på SKK 2012 har inte föranlett någon förändring eller utveckling av 
hur ledbedömningen genomförs, och klubben vill veta vad SKK tänker om utvecklingen av 
ledbedömningen, som i så stor utsträckning påverkar vårt avelsindex. I anslutning till detta 
kommer vi också att se över den minskande andel hundar som röntgas för HD och ED. 
 
Forskningspengar 
Den forskningsfond som finns hos Golden retrieverklubben diskuteras vidare. Synpunkter har 
kommit om att arbeta vidare på frågan om bakre polär katarakt och RD, vilket kommer 
diskuteras i samråd med vår hälsakommitté under det nya verksamhetsåret. 
 
Träffar i landet 
Avelskommittén kommer också arbeta för att i samråd med sektionerna runt om i landet 
arrangera uppfödarträffar, där frågor för framtiden och arbetet med vårt RAS i aveln ska 
diskuteras. Det har visat sig finnas stort intresse för denna form av möten och vi anser det 
mycket viktigt att bidra till att regelbundna träffar arrangeras runt om i landet. 
 
 
Mentalitet/Funktion 
 
Kommittén 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 mellan 
SSRK och retrieverrasklubbarna.  
 
Vi kommer att verka för att sektioner och uppfödare anordnar funktionsbeskrivningstillfällen 
och MH/BPH-beskrivningar. Vi kommer att stötta och hjälpa sektioner att anordna utbildningar 
för funktionärer. 
 
Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen med den nya beteende- och personlighetsbeskrivning 
hund (BPH). Vi kommer även att se över möjligheten för GRK att få arrangera BPH för golden, 
samt möjligheten till utbildning av funktionärer. 
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Kommittén planerar att följa utvecklingen och informera genom att skriva artiklar i Golden Nytt 
på temat mentalitet och funktion. 
 
 
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 jaktprov.  
 
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta se över möjligheterna till enklare provformer för att 
bredda den jaktliga verksamheten att omfatta fler goldenägare, som normalt sett kanske inte 
kommer till start på vanliga B-prov. 
 
Uttagningen av lagen till Nordiska Mästerskapet kommer att ske på Tullinge Game Fair sista 
helgen i maj 2014. 
 
Nordiskt Mästerskap kommer att hållas på Villingsberg den 18 juli 2014. Boende för deltagare är 
Ånnaboda, norr om Villingsberg. 
 
Klubbmästerskapet, B-prov, kommer att hållas den 18-20 juli på Villingsberg. 
Domare: nkl - BG Landin, ökl - Sören Swärdh och ekl (dummys) - Leif Gustafsson. 
Provledare: Thomas Persson. 
 
Goldenspecialen kommer att arrangeras av Ångermanland/Västerbotten den 8-10 augusti 2014 
med Working Test och utställning.  
 
 
Hälsa 
 
Hälsakommittén kommer under 2014 att: 

• samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer, 
• i samarbete med SKK:s avelskommitté, och genom att använda oss av beprövad 

forskning, verka för att rasens HD/ED-statistik långsiktigt kan förbättras. 
• informera om utvecklingen gällande Avelsindex för HD/ED, 
• även fortsättningsvis ta fram statistik på HD/ED 4 gånger per år på hanhundar med fler 

än 30 avkommor,  
• fortsätta följa upp och stödja förekommande forskning inom alla i rasen förekommande 

övriga hälsoproblem enligt klubbens RAS, 
• informera om innehållet i klubbens Breed profile, som vi fått av Agria, 
• skicka ut en hälsoenkät till slumpvis utvalda goldenägare och redovisa resultatet, 
• delta i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta 

i Golden Nytt, 
• i samverkan med ögonveterinär arbeta för att vi får långsiktiga avelsrekommendationer 

avseende ögondefekter, 
• regelbundet uppdatera och utveckla hälsadelen på hemsidan,  
• informera medlemmarna om olika hälsoproblem genom en artikelserie i Golden Nytt, 
• söka intressanta artiklar och annat hälsomaterial för att publicera i dessa medier. 

 
 
Exteriör 
 
Under 2014 planeras 20 Open Shower, varav en är en valpshow, där sammanlagt 25 domare är 
inbjudna att döma. 
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Club Show äger rum i Norrköping den 1 juni och arrangeras av sektion Östergötland. 
Dömer gör Helen Almey, hanar och Glennis Hewitsson, tikar, båda från England. 
 
Två endagsutbildningar för Open Show domare planeras under året, en i norr och en i söder. 
Arbetet inför SSRK:s exteriördomarkonferens 2015 pågår för fullt. 
 
Exteriörkommitténs rutinuppdrag, med bl.a. uppdatering av manualer och blanketter i 
sektionshandboken m.m. fortsätter hela året. 
 
 
Utbildning 
 
Vi kommer att aktivt bevaka utbildningen av nya FB-R funktionärer. 
 
Goldenlägret kommer att anordnas på Kvinnerstaskolan i Örebro den 2-6 juli 2014. 
 
Utbildningskommittén kommer vid behov stötta och hjälpa sektionerna med deras olika 
utbildningar. 
 
 
Information & PR 
 
Golden Nytt 
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2014.  I nummer 1 
kommer vi i år att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2013. 
 
Medlemsstatistik till sektionerna 
Även under 2014 kommer sektionerna att månadsvis få stöd i arbetet med medlemsvärvning 
och medlemsvård. Utskicken innehåller uppgifter om nya medlemmar, medlemmar som inte 
förnyat sitt medlemskap och uppgifter från SKK:s ägarregister om nya goldenägare. 
 
Annonsering på Google 
Vi fortsätter även under 2014 med att annonsera på Google. På så sätt når vi både presumtiva 
och befintliga goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner. 
 
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 2015 
GRK:s styrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2015. 
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RESEERSÄTTNING FÖR 2014 
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. 
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG OM HÖJT BIDRAG TILL SEKTIONERNA 
Klubbstyrelsen föreslår att bidraget till sektionerna från 2014 höjs från 10 kr per 
medlem och år, till 15 kr per medlem och år.  
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG OM NY HEDERSMEDLEM 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att utse Per Aschan till hedersmedlem 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     
        
Budget 2014       
        
Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat  
  Intäkter Kostnader Resultat 2014 
Medlemsavgifter 1 000 000 147 000 853 000 
Golden Nytt 90 000 395 000 -305 000 
Valphänvisning 34 300 36 000 -1 700 
Webb-sida 0 500 -500 
Aktiviteter 190 000 192 000 -2 000 
Varor GRK-artiklar 35 000 0 35 000 
Priser/Rosetter 35 000 31 500 3 500 
Information/PR 0 33 000 -33 000 
Sektionsdagar-Fullmäktige 70 000 200 000 -130 000 
Administration 0 43 100 -43 100 
Rasklubbsavgift SSRK 0 45 000 -45 000 
Rasdata 0 7 000 -7 000 
Kommittéer/övriga funktionärer 0 26 000 -26 000 
Samarbetsavtal 55 000 0 55 000 
Sektionsbidrag/Poängkampen 0 87 000 -87 000 
Utbildning 0 22 000 -22 000 
Övrigt 0 10 000 -10 000 
Avskrivningar/Lagerförändring 0 50 000 -50 000 
Styrelsen 0 185 000 -185 000 
Summa 1 509 300 1 510 100 -800 
        
Ränteintäkter 2 000 0 2 000 
Summa finansiella intäkter 2 000 0 2 000 
        
Summa 1 511 300 1 510 100 1 200 
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Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 
Golden retrieverklubbens fullmäktige 2014 
 
Ordförande 
Owe Rindstrand                         Omval 1 år                                      
 
Ordinarie ledamöter 
Janet Johansson                         Omval 2 år  
Maria Sjöberg                   Nyval 2 år 
Inger Karlsson                              Nyval 2 år                                       
 
Suppleanter 
Lena Ohlsson                               Omval 1 år                                      
Cathrin Möller                              Omval 1 år                                      
 
Revisorer 
Hans Hansson                                      Nyval  1 år                                             
Ingela Påsse van Reis                Omval 1 år                                      
 
Revisorssuppleanter 
Malin Danielsson                         Omval 1 år                                      
Per Ekelund                                   Omval 1 år                                      
 
Fullmäktiges ordförande 
Lars Ramberg                                Nyval 1 år                                       
 
Fullmäktiges vice ordförande 
Ann-Sofi Pettersson                  Nyval 1 år              
 
 
Ystad 2014-02-10 
Valberedningen har bestått av 
 
Ingrid Lundkvist    Eva Sjölinder-Hansson                   Rolf Brorsson 
Sammankallande                         
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PROPOSITIONER 
 
Proposition angående avelsrekommendationer och valphänvisningsregler 
 
På Goldenfullmäktige i mars 2013 fick klubbstyrelsen i uppdrag av sektionernas delegater 
att se över valphänvisningsreglerna. När vi började gå igenom nuvarande regelverk med 
uppfödaretiska anvisningar och valphänvisningsregler framstod det ganska snart att en 
förenkling är önskvärd. 
 
Golden retrieverklubbens styrelse föreslår därför fullmäktige att besluta: 
 

- att ersätta nuvarande uppfödaretiska anvisningar och tilläggskrav för valphänvisning, 
med två nya dokument - avelsrekommendationer och valphänvisningskrav.  
 
Avelsrekommendationerna riktar sig till samtliga uppfödare av golden retriever. För att 
förmedla en kull via klubbens valphänvisning ska uppfödaren ha följt 
avelsrekommendationerna för den aktuella kullen, samt uppfylla kraven i 
valphänvisningsreglerna. 

FÖRSLAG TILL AVELSREKOMMENDATIONER 
 
Dessa rekommendationer ersätter inte och står heller inte över Svenska Kennelklubbens 
grundregler och stadgar, utan är tänkta att vägleda uppfödare av golden retriever. Klubbens 
rasspecifika avelsstrategier (RAS) ska också användas som vägledning i avelsarbetet. Som 
uppfödare av golden retriever ska du vara väl förtrogen med och följa SKK:s grundregler och vårt 
RAS-dokument. 
 
Alla uppfödare ska vara medvetna om att golden retrievern är en apporterande fågelhund. 
Uppfödare ska ha studerat golden retrievern i arbete och vara införstådd med sambandet mellan 
rasens exteriör, dess mentalitet och dess brukbarhet. 
 
Du bör som uppfödare kunna informera dina valpköpare om rasens egenskaper och användbarhet, 
samt vara tillgänglig för stöd och vägledning av dina valpköpare. 
 
Det är Golden retrieverklubbens önskemål och förhoppning att uppfödare av golden 
retriever ska följa nedanstående rekommendationer för svenskägda avelsdjur: 
 
• Att tik inte paras före två års ålder och inte efter åtta års ålder. 

 
• Att avelsdjur som lämnat mer än 250 svenskfödda avkommor inte används i avel. 

 
• Att ingen valpkull har en inavelsgrad som är högre än 6,25 procent. 

 
• Att hund som används i avel har giltigt ögonlysningsprotokoll som inte är äldre än ett år vid 

parningstillfället. 
 

• Att hund med bakre polär katarakt eller ärftlig total katarakt inte används i avel. 
 

• Att hund med lindrig Multifokal RD eller Näthinneveck endast används i avel om den paras 
med fri individ. Att inga hundar med övriga RD-diagnoser används i avel. 
 

• Att minst ett av föräldradjuren har officiellt resultat från DNA-test för GR_PRA1 och 
GR_PRA2, eller är hereditärt fri från dessa anlag. Testmetoden ska vara godkänd av SKK. 
Anlagsbärare får endast paras med friförklarad hund. 
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• Att endast hundar med HD-grad A eller B används i avel. 
Undantag: Hund med HD-grad C kan användas i avel om avelsindex på den planerade kullen 
enligt SKK:s avelsdata är 100 eller mer. 
 

• Att endast hundar med ED-grad UA används i avel. 
Undantag: Hund med ED-grad 1 kan användas i avel om avelsindex på den planerade kullen 
enligt SKK:s avelsdata är 100 eller mer. 
 

• Att i avel endast använda avelsdjur som inte lämnar mer än tio procent över rasens 
genomsnitt i Sverige de senaste fem åren avseende HD. Detta under förutsättning att minst 
30 avkommor har fastställd höftledsstatus. 
 

• Att i avel endast använda avelsdjur som inte lämnar mer än fem procent över rasens 
genomsnitt i Sverige de senaste fem åren avseende ED. Detta under förutsättning att minst 
30 avkommor har fastställd armbågsledsstatus. 
 

• Hund som används i avel är meriterad för uppfödning genom ett av följande alternativ: 
 
- Merit från officiell utställning i form av minst två excellent 
 
- Merit från officiellt B-prov i form av minst ett förstapris 
 
- Merit från officiellt B-prov i form av lägst ett tredjepris, samt merit från officiell  
  utställning i form av minst ett very good.  

 
 
FÖRSLAG TILL KRAV FÖR VALPHÄNVISNING 
Att gälla valpkullar som inkommer efter 1 juli 2014: 
 

• För att valpkullen ska få hänvisning, måste uppfödaren ha följt GRK:s 
avelsrekommendationer. 

 
• Uppfödaren ska ha genomgått Goldenklubbens uppfödarutbildning eller SKK:s 

uppfödarutbildning, med tillägget att ha bevistat ett officiellt retrieverjaktprov, en 
officiell utställning för golden retriever samt en mentalbeskrivning (MH) alt. BPH. En 
funktionsbeskrivning för retriever bör också bevistas. 
 

• Uppfödaren ska ha varit medlem i Goldenklubben minst två år. 
 

• Klubben har ingen möjlighet att kontrollera meriter och hälsostatus för utlandsägda 
avelsdjur. Det är därför varje uppfödarens ansvar att informera sig själv och sina 
valpköpare om hundens status. Utlandsägda avelsdjur markeras med en asterix (*) på 
hemsidans valphänvisningslista. 
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Motion golden retriverklubben 
”Golden Nytt som nättidning” 

 
2013-09-30 
 
Bakgrund: 
Golden retrieverklubben ger ut en medlemstidning, Golden Nytt, fyra gånger per år. Det är en 
uppskattad tidning som är full med artiklar, resultat och allehanda övrig information för alla goldenägare. 
Dessvärre är kostnaden för denna tidning stor, under 2012 var kostnaden ca 400 000 kr vilket utgjorde ca 
25 % av klubbens totala kostnader.  
 
Samhället förändras med tiden och utvecklingen går mot en mer och mer digitaliserad värld. Många av 
våra medlemmar och trogna läsare är säkerligen måna om att traditionsenligt få sin tidning i fysisk form i 
brevlådan, men med tanke på den stora kostnaden samt att det säkert kommer fler och fler medlemmar 
som är vana vid dagens teknik och gärna erhåller information i digital form bör Goldenklubben vara med i 
framtiden. Vidare är det naturligtvis även miljövänligare att minska pappersanvändandet och minimera 
de fysiska leveranserna som påverkar vårt känsliga klimat. 
 
Förslag: 
 

• Golden retrieverklubbens medlemstidning ”Golden Nytt”, bör i framtiden ges ut såväl digitalt 
som i traditionell fysisk form. Våra medlemmar uppmanas och ges möjlighet att välja hur man vill 
ha sin tidning; skickad i digital form på mailen eller i traditionell form i brevlådan. 

 
På hemsidan föreslås det finnas ett arkiv där medlemmar som tecknat digital prenumeration kan 
logga in och läsa såväl det senaste numret av Golden Nytt som äldre bevarade utgåvor. 

 
Förhoppningsvis ger detta klubben en med tiden minskad kostnad för tryck och leveranser av vår 
medlemstidning. Därtill finns servicen att ett tidningsarkiv finns att tillgå på webben för våra medlemmar 
samt att Golden retrieverklubben aktivt arbetar med en miljöfrämjande utveckling och framtid. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Daniel Ekblom, 3604 
daniel@fawltytowers.nu  
 

 
Klubbstyrelsens yttrande: 
Att spara pengar i syfte att göra klubbens ekonomi starkare är behjärtansvärt. I 
framtiden kanske denna typ av förändringar kan vara genomförbara, men 
klubbstyrelsen anser inte att tiden är mogen ännu.  
 
Klubbstyrelsen är tveksam till att nettobesparingen för klubben skulle bli särskilt stor av 
följande skäl: 
 

- Vi tror inte att särskilt många medlemmar skulle anta erbjudandet om en digital 
medlemstidning utan att i gengäld få sänkt medlemsavgift. 
 

- Kostnaderna för redaktör och tryckeri sjunker inte procentuellt med antalet 
tidningar som produceras. Redaktörskostnaderna skulle vara oförändrade och 
tryckkostnader följer en regressiv skala, som inte påverkar kostnaden i särskilt 

38

mailto:daniel@fawltytowers.nu


stor grad. De fasta kostnaderna för layout, sättning och montering av tryckplåtar 
skulle bli desamma.   
 

- Det faktum att tidningen skulle finnas tillgänglig digitalt skulle kunna innebära 
att vi inte skulle kunna ha kontroll över spridningen av tidningen utanför vår 
medlemskrets. Det går inte att fullt ut skydda material som ligger på Internet. 
 

- Förlorade medlemsavgifter på grund av digital spridning av medlemstidningen. 
 

- Förlorade annonsintäkter, eftersom det blir mindre attraktivt att annonsera när 
tidningens tryckta upplaga är osäker. 

 
Organisatoriska konsekvenser: 
Omfattande, eftersom det skulle kräva löpande genomgång av hela medlemsregistret för 
att hålla det uppdaterat med aktuella uppgifter. 
 
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
 

 

Motion golden retriverklubben 
”Officiell status på working test (C-prov)” 

 
 
2013-09-30 
 
 
Bakgrund: 
Golden retrievern är en vacker och arbetande jakthund. Under en tid har dock rasen gått mot avel inriktad 
åt två olika håll där en del riktats mot framförallt utställning och det exteriöra, samt en del mot de rent 
jaktliga egenskaperna.  
 
Vår golden retriever har dessutom, på både gott och ont, fått vara sinnebilden av hur en familjehund skall 
se ut och vara. Det finns naturligtvis mycket positivt med detta, men huvudstyrelsen, dess undersektioner, 
uppfödare och samtliga övriga i rasen engagerade, bör arbeta mer med information om att en golden 
retriever i grunden är en arbetande, apporterande jakthund som behöver engageras för att få en både 
fysiskt och mentalt god hälsa. 
 
En hel del tidigare goldenägare har dessutom gått över till andra retrieverraser, framför allt labrador 
retriever, då de anser att det finns ett större avelsutbud där för de jaktliga egenskaperna. Därmed missar 
också vår ras en hel del goda hundförare. 
 
Troligtvis är många goldenägare och blivande goldenägare inte intresserade av att hålla på med vare sig 
riktig jakt eller med kallt vilt som i våra B-prov, och många känner troligtvis inte till våra ”dummies” och att 
det går utmärkt att låta en golden apportera annat än tofflorna på morgonen. Dessutom är idag statusen 
betydligt lägre på våra working test än våra B-prov, även om naturligtvis Nordiskt Mästerskap i working 
test är en god bit på väg. 
 
För att inte tappa vår ras så viktiga grundläggande jaktfysik samt för att öka statusen där fler uppfödare 
och ägare görs uppmärksamma på, och engagerar sig i de apporterande egenskaperna föreslås följande. 
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Förslag: 
 

• Golden retrieverklubbens huvudstyrelse arbetar för att Working Test (C-prov) får officiell status 
inom SSRK. I samarbete framtas ett genomtänkt regelverk samt informations-/reklammaterial för 
att öka förståelsen, arrangerandet och deltagandet på working test samt kurser i apportering.  

 
Detta bör ske i syfte för att få en bredare jaktlig grund i vår ras och dess avel, samt öka ägarnas förståelse 
för att en golden är en arbetande hund och kan i förlängningen ge en gynnsammare fysik och mental 
status för rasen. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Daniel Ekblom, 3604 
daniel@fawltytowers.nu  
 
 

 
 
Klubbstyrelsens yttrande: 
 
Motionen är helt i linje med klubbens RAS-dokument där vi beslutat om att arbeta för att få fram 
fler och enklare officiella provformer. 
 
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen. 
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