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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens 
Fullmäktigemöte 22 mars 2015  
 
 
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 2015-03-22 
 

§ 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 2014 
 
Ordinarie ledamöter 
Owe Rindstrand, ordförande 
Anita Ohlson, vice ordf., information & PR 
Inger Karlsson, kassör 
Annika Andersson, avel & valphänvisning 
Eva Arnell Ek, jakt 
Janet Johansson, hälsa 
Maria Sjöberg, exteriör 
 
Suppleanter 
Lena Ohlsson, mentalitet/funktion och utbildning 
Cathrin Möller, bitr. info. och medlemsansvarig 
 
Adjungerade 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
Arbetsutskott (AU) 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Inger Karlsson 
 
Avelsstruktur 
Lena Widebeck 
 
KM-kommittén 
Eva Arnell Ek 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Stefan Ohlson 
Håkan Walette 
 
Kommittén för Nordiskt Mästerskap 
Lisa Falck 
Gun Eriksson 
Annika Sahl Kadar 
Lena Ingmarsdotter 
Eva Arnell Ek 
 
Redaktionskommitté 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
 
Kommittén för funktionsbeskrivning 
Lena Ohlsson 
Ane Hellström 
 
Aktivitetssektionerna   
Klubben har för närvarande 16 stycken 
aktivitetssektioner runt om i landet 
 
 

Ansvarig utgivare Golden Nytt 
Anita Ohlson 
 
Valphänvisningen 
Barbro Gille 
Eva Sjölinder-Hansson 
Ingela Påsse van Reis 
 
Revisorer och revisorssuppleanter 
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Hans Hansson, ordinarie 
Malin Danielsson, suppleant 
Nils Gunnar Karlsson, suppleant 
 
Materialförvaltare priser & rosetter 
Ingegerd Eriksson 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2014 uppgick antalet medlemmar till 
4 303, varav 314 är familjemedlemmar, 111 är 
utlandsmedlemmar och åtta hedersmedlemmar. 
 
Hedersmedlemmar 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Ulla Nilsson 
Gunnar Petersson 
Karin Eriksson 
Gert-Olle Lindqvist 
Jan Eriksson 
Per Aschan 
 
Valberedning 
Ingrid Lundkvist (sammankallande) 
Eva Sjölinder-Hansson 
Kent Petherbielke 
Robert Bohman (suppleant) 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
Allmänt om verksamhetsåret 2014 
 
Året har som vanligt varit intensivt och fyllt av aktiviteter.  GRK stod som arrangör av Nordiskt 
Mästerskap i Working test och det arrangerades i samband med vårt Klubbmästerskap i 
Villingsberg. En oförglömlig helg där vi visade att vår klubb och vår ras kan. Kanske är årets KM 
det största jaktprov för golden som hållits någonsin. 
 
Vår tidning Golden nytt har innehållit många intressanta artiklar som visar på golden retrieverns 
bredd i sin förmåga. Klubbens välbesökta hemsida har snabbt och noggrant uppdaterats med 
aktuell information. 
 
Våra stora arrangemang, såsom Goldenspecialen, Club Show, Klubbmästerskapet och 
Goldenlägret har även i år varit uppskattade med många deltagare. Goldenspecialen hölls för 
första gången i Norrland. Stort tack till alla medlemmar som på något sätt bidragit till att vi kunnat 
genomföra arrangemangen. Goldenklubben deltog också i monter på Stockholms Hundmässa och 
på My Dog i Göteborg. Under hösten har en Open show domarkonferens genomförts. 
 
Programet under sektionsdagarna var mycket uppskattat bland deltagarna och utvärderingen gav 
mycket höga betyg. 
 
Klubbstyrelsen fick ny kassör och ny exteriöransvarig, men för övrigt konstituerades alla som året 
innan inklusive adjungerad sekreterare.  
 
Goldenfullmäktige gav klubbstyrelsen i uppdrag att på 3-5 års sikt arbeta för att krav på både 
utställningsmerit och jaktmerit alt. mental-/arbetsbedömning, såsom MH, BPH, FB-R, ska finnas 
på vår valphänvisning. En motion angående att klubbstyrelsen skulle arbeta för att ge Working  
Test officiell status bifölls också av fullmäktige. 
 
Arbetet med att förverkliga strategierna i RAS görs genom noggrann uppföljning på våra styrelse-
möten. De nya avelsrekommendationerna och valphänvisningskraven har implementerats.  
 
Det ekonomiska läget för klubben har under hela verksamhetsåret varit mycket gott. 
Registreringssiffrorna är fortsatt låga, men en positiv trend syns.  Få registreringar påverkar 
medlemsantalet negativt och även 2014 visar att vi har tappat några medlemmar. 
 
Samarbetet med våra partner Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 2014. De har 
ställt upp på många sätt t.ex. med ett fantastiskt prisbord på NM/KM helgen, där Agria också fanns 
representerat på plats. Vi har fortsatt vår annonsering på Google i syfte att den som söker efter 
valp på nätet ska hitta klubbens valplista. Detta ökar antalet som hittar fram till vår 
valphänvisning. 
 
Samverkansmöte har också skett tillsammans med de andra retrieverklubbarna inom SSRK.   
Exteriördomarkonferensen 2015 och motioner till SSRK FM har tillsammans med andra viktiga 
ämnen diskuterats och planer finns på regelbundna träffar framöver. 
 
Klubbstyrelsen har aktivt deltagit på SSRK:s representantskapsmöte och funktionärsträff. 
Klubbstyrelsen har lagt två motioner till nästa års SSRK FM.  
 
Den stora kompetens, kunskap och ambition som finns i vår klubb gör att vi uppfattas som seriösa 
vid samverkan med andra hundklubbar, veterinärer, forskare och våra samverkanspartners. Vi 
noterar att det i många sammanhang framförs från funktionärer i andra klubbar att vår klubb är 
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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. 
 
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. 
 
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 2014. 
Utmärkelsen ”Årets sektion” utdelades till två sektioner, Värmland och Ångermanland. Det 
utdelades pris även till den sektion som blev trea, Västmanland. 
 
Ett stort tack från Goldenklubbens ordförande till alla ni som gjort också klubbens 41:a år 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. 
 
 

 
RAS/Avel 
 
Under verksamhetsåret 2014 har vi aktivt arbetat med vårt RAS genom att följa upp våra 
strategier och uppmuntra sektioner att arrangera aktiviteter, vilket är en förutsättning för att vi 
ska kunna jobba med våra mål och strategier i RAS. 
 
DNA-tester 
Klubben fortsätter följa SKK:s rekommendationer att inte använda s.k. svabbtester och heller inte 
uppmana medlemmar att göra s.k. multitester avseende många defekter som inte ens finns i 
rasen. Många hundar har testats för GR_PRA1 och GR_PRA2. SKK har aviserat att frågan om 
hereditärt fria hundar kommer behandlas. Det kan innebära att hundar som i tre generationer 
betecknats som hereditärt fria, i framtiden kommer att behöva göra en blodtest för att säkerställa 
resultatet. Klubben har fortlöpande kontakt med SKK i frågan. 
 
Möte med SKK 
Att få till ett möte med SKK:s avelsavdelning visade sig vara komplicerat. I slutet av 
verksamhetsåret kunde dock ett datum spikas och i inledningen av 2015 kommer ett möte att 
komma till stånd. Där kommer vi att fortsätta diskutera dels SKK:s avläsningssystem avseende 
leder, dels hur framtiden ser ut för vårt avelsindex. Vid sektionsdagarna i mars deltog Sofia Malm, 
genetisk sakkunnig hos SKK vad gäller bland annat avelsindex. Hon berättade att någon 
utvärdering av avelsindex inte kommer att ske de närmaste åren och förklarade varför 
indexbedömningen skiljer mer på hundar med A- eller B-höfter än på hundar som har B- eller C-
höfter. 
  
Olika populationer 
Under året gjordes en mindre undersökning vad gäller hälsa inom de två populationer som kan 
bedömas finnas inom rasen. Avseende höfter, ögon och armbågar syns ingen skillnad på andelen 
defekta djur inom de olika populationerna. Labradorklubben har en likartad problematik vad 
gäller att definiera olika populationer inom sin ras. GRK och LRK håller fortlöpande kontakt med 
varandra för att gemensamt arbeta vidare på att definiera och bedöma likheter/olikheter inom 
rasernas populationer. 
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Fler på prov och beskrivningar 
Vid fullmäktige 2014 fick klubbstyrelsen uppdraget att inom en femårsperiod se över 
möjligheterna att ändra valphänvisningsreglerna, så att enbart kombinationer där minst en av 
föräldrarna har utställnings- och jaktmerit eller istället för jaktmerit ha genomfört BPH/MH 
alternativ FB-R. En arbetsgrupp har bildats som jobbar med frågan. Sektionerna fortsätter att vara 
aktiva med att arrangera Working Tester, jaktprov och funktionsbeskrivningar, vilket är en 
nödvändighet för att vi ska få fler hundägare att arbeta med jaktlig aktivitet enligt vårt mål i RAS. 
 
Valphänvisningen 
Under året har valphänvisningen fungerat utmärkt. Valphänvisarna Barbro Gille och Eva 
Sjölinder-Hansson har haft en hel del påringningar och klubben har under året kunnat förmedla 
106 valpkullar, vilket är något fler än föregående år och 22 omplaceringar, vilket tvärtom är 
betydligt färre än 2013.  
 
Nytt utbildningsnamn 
I konsekvens med att klubben vill att vår utbildning inte ska vara specifik för uppfödare har 
namnet på denna ändrats från ”Uppfödarutbildning” till ”Rasutbildning”. Detta för att förstärka att 
denna utbildning är till för alla rasintresserade och inte enbart för dem som vill starta en 
avelsverksamhet.  
 
SKK-utbildning 
Under året har avels- och hälsaansvarig deltagit i SKK:s avelskonferens i Sollentuna. Huvudtemat 
för året var inavels- och släktskapsavel. Många intressanta föreläsare och flera viktiga 
diskussioner genomfördes under de två konferensdagarna. 
 
Golden Nytt 
Frågor rörande avel fortsätter att få stort utrymme i vår klubbtidning Golden Nytt, och bland 
annat har klubbens negativa syn på slentrianmässig kastration diskuterats och fått stort stöd av 
SKK. Vi har under året presenterat många olika aktiviteter ute i sektionerna, aktiviteter som sker i 
överensstämmelse med vårt RAS. Det gäller såväl utställning som jaktprov och Working Test. 
Även BPH och FB-R har presenterats på olika sätt i vår klubbtidning.  
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Avelsstruktur – en uppföljning av avelsstrategin i RAS  
på uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck 2015-02-25 
 
 
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. 
 

7



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. 
 

 
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 2014 
 
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser men antalet registrerade 
valpar har sjunkit och ligger nu under 2000 per år. Under 2014 registrerades 1897 hundar vilket 
är något fler än året innan. Se tabell 1. 
 
Tabell 1 
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2007-2014 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tikar 1280 1043 987 1002 1005 863 855 905 
Hanar 1345 1125 1033 1056 1007 925 954 992 
Totalt 2625 2168 2020 2058 2012 1788 1809 1897 

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, 1998-2014 
 

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 2014  

1,0 0,9 0,9 0,7 1,2 1,0 1,1 0,9  
Källa: SKK Avelsdata 
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Tabell 3 
Inavelsgrad för kullar födda 1998-2014. 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 
2014 255 7 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 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. 
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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. 
 
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 var länge en positiv trend  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) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kullar 439 407 391 368 369 313 294 301 274 264 267 263 
Tikar 434 402 387 366 365 309 290 297 270 256 260 258 
Hanar 201 185 182 200 199 171 177 166 163 156 141 144 
Kull/hane 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 

 Källa: SKK Avelsdata 
 
Tabell 5 
Hanar födda 2000 eller senare som har mer än 200 barnbarn 
 
Hane Födelseår Antal barn Antal barnbarn 
Dainty’s D-Day   2000 123 227 
Chaveni’s Explosive Dynamite 2000 130 226 
Guldruschen’s Mark My Step  2000 95 224 
Jazzman’s Da Capo 2001 154 475 
Guess Grappa for Roxanne 2001 120 280 
Kulawand Norther Forester 2001 137 257 
Rossmix Hard To Get 2001 26 280 
Telkaro Diamond Dust 2001 129 203 
Ringmaster Nimbus 2001 182 264 
Goldenlines New Feeling 2002 197 346 
Dewmist Silkventure  2002 187 288 
Lamier’s See I told You So 2003 235 354 
Dream Max Hugo Boss 2003 41 215 
Combine Hennessy 2003 143 210 
Xanthos Conquistador 2003 108 209 
One Night in Bangkok Av Vervik 2004 168 323 
Ashbury Angel Heart 2005 30 234 
Stanroph Say Hi to Rossmix 2005 157 232 
Ritzilyn Rick O´ Shay  2006 38 337 
Golden Hill’s Side Imagine a Chap 2008 18 208 
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Tabell 6 
Hanar, födda 2010 eller senare som är far till minst 65 valpar 
 
Hane Födelseår Antal valpar 
Dainty’s Foreign Affair 2010 134 
Majik Zero to Hero 2010 102 
Thornywait Gift to Floprym 2010 108 
Dewmist Lawrence of Arabia 2010 85 
Kephlers Roller Coaster 2011 88 
Rossmix Rain Man  2011 87 
Daintys US Marshall 2011 66 
Daintys Flamboyant 2011 68 
Sunny Delights Spanish Matador 2012 97 

Källa: Goldendata 
 
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 som riktlinje 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.  
 
En påtaglig risk är att även populära utländska hanar kommer att få alltför stort inflytande på den 
svenska goldenaveln genom att både de själva och deras avkommor används i stor utsträckning. 
Det framgår i tabell 5 där de två hanarna Ritzilyn Rick O´ Shay, född 2006, och Ashbury Angel 
Heart, född 2005, redan har många barnbarn i Sverige, 337 respektive 234. Likaså har den relativt 
unge Golden Hill’s Side Imagine a Chap, född 2008, redan 208 barnbarn. 
 
Att två av de hanar som före fem års ålder har mer än 65 valpar är söner till Ritzilyn Rick O´ Shay 
(dvs Sunny Delights Spanish Matador och Dewmist Lawrence of Arabia) ökar risken att han 
kommer få alltför stor påverkan på den svenska aveln. 
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Mentalitet 
 
Under året har antalet BPH Banor utökats från 13 till 23. Dessa banor finns fördelade över hela 
Sverige. Detta innebär att BPH har blivit mer tillgängligt och därmed har det blivit fler hundar 
beskrivna. Samtliga resultat finns registrerade på SKK. 
 
Tabellen nedan visar antalet beskrivna hundar från åren 2005 - 2014 
Källa: SKK Hunddata 

 
I början av 2014 blev det nya rutiner för att arrangera samt anmäla sig till ett MH. Det innebar att 
den sektion som ville arrangera ett MH anmälde detta direkt via SBK-Tävling. Även anmälningar 
sker numera via SBK-Tävling. Detta har inneburit att endast ett fåtal MH har blivit utlagda på 
GRK:s hemsida. 
 
Under 2014 har 95 golden mentalbeskrivits. Av dessa är 92 genomförda och tre avbrutna. Antalet 
beskrivna golden på BPH var 69, varav 64 genomfördes och fem avbröts. Sammanlagt är 156 
golden beskrivna. Antalet beskrivna hundar 2013 var 191, vilket betyder att antalet minskat 
under 2014 i jämförelse med föregående år. 
 
Målsättningen är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna alternativt BPH 
beskrivna. 258 tikar och 144 hanhundar har använts i avel under 2014, av dessa är 61 tikar och 
44 hanhundar mentalbeskrivna alt. BPH beskrivna. Räknat i procent blir det 24 % av tikarna och 
31 % av hanhundarna som är mentalbeskrivna alt. BPH beskrivna. Detta är en ökning från året 
innan. Glädjande kan vi konstatera att vi under 2014 har uppnått målet i RAS när det gäller 
hanhundar med känd mental status som är använda i avel. 
 
Från 1997 och fram till 2014 har 4 167 golden fått status ”känd mental status”. 
 
Uppföljning av RAS 
En sammanställning av momenten från MH som ingår i RAS har gjorts för hundar beskrivna 1998 
– 2013. Sammanställningen kommer att presenteras på sektionsdagarna samt i Golden Nytt. 
 
 

.  

ÅR ANTAL MH GENOMFÖRDA 
MH 

AVBRUTNA 
MH 

ANTAL 
BPH 

GENOMFÖRDA 
BPH 

AVBRUTNA 
BPH 

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 
2014   95   92   3 69 64 5 
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Funktion 
 
Tabell över antalet beskrivna hundar 2002-2014 GRK:s inofficiella funktionsbeskrivning 
 
 

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 
2014 27 

                                          

 
 

 

 
Sammanlagt fyra inofficiella funktionsbeskrivningar har genomförts 2014, varav en har 
arrangerats av en sektion och tre stycken av uppfödare. 
 
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.  
 
Eftersom GRK:s funktionsbeskrivning är under utfasning i och med att FB-R har kommit i gång, så 
har inga insatser gjorts vad det gäller utbildning av funktionärer.   
 
Den nya officiella funktionsbeskrivningen FB-R har kommit igång och under 2014 har det 
utbildats 16 beskrivare och 29 testledare. Ett flertal av dessa personer kommer från GRK:s 
sektioner. 
 
Under året har det varit 27 officiella beskrivningstillfällen och av dessa var 13 anordnade av 
någon sektion inom GRK. Av de tre arrangörer som gjort flest beskrivningar är två GRK:s 
sektioner – Värmland och Medelpad! Totalt har 93 golden blivit beskrivna av sammanlagt 166 
beskrivna hundar. 
 
Goldenklubben har även haft en representant med i SSRK:s funktionsbeskrivningskommitté.   
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Jakt 
 
Klubbmästerskapet 
För fjärde året i rad genomfördes Klubbmästerskapet på Villingsbergs Skjutfält utanför Karlskoga. 
Provet genomfördes den 19 - 20 juli 2014. Arrangemanget blev extra stort i år, då vi slog ihop KM 
med värdskapet för Nordiskt Mästerskap WT, som avgjordes på fredagen den 18 juli i samma 
område. Klubbmästerskapet genomfördes i alla klasser och sammanlagt var 136 ekipage anmälda. 
 
Domare: 
Bengt-Göran Landin och Ann-Turid Hustad – NKL 
Sören Swärdh – ÖKL 
Leif Gustafsson, Lars Nordenhof & Pekka Uusimäki - EKL 
 
KM-kommitté: 
Thomas Persson (provledare), Owe Rindstrand (kommissarie), Annika Sahl Kadar, Stefan Ohlson, 
Anita Ohlson, Håkan Walette och Eva Arnell Ek. 
 

 
Klubbmästare Nybörjarklass 
Ajava´s Mystery 
Jeanette Ahlin 

 
Klubbmästare Öppen klass 
Doubleuse Easter Rocket 
Minja Vitikka, Finland 
 

 
Klubbmästare Elitklass 
Doubleuse Sea Eagle 
Christine Jansson 

 
 
Goldenspecialen 
Ångermanland och Västerbotten stod som arrangör för Goldenspecialen den 8 - 10 augusti 2014 i 
Trehörningsjö. Stort intresse med hela 113 anmälda ekipage till Working Test. 
 
Domare WT: 
Bertil Furberg, Mikael Rönnbäck, Lotta Fornås & Marie Karlsson – EKL 
Ingrid Björne, Maria Påhlsson, Maria Bring, Gunhild Björne & Kent Petherbielke – NKL, ÖKL, VKL 
 
 
 
 
 
 
Goldenmästare 
SE JCH Peruddens Jaktliga Freja 
Kati Sandberg 
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Dual Purposevinnare 
 
Combine Ram Di Dam 
Mille Selander 
& 
RLD N Respons Qryddiga Qvickrot-Ten 
Maud Törnblom 
 

 
  
 
Nordiskt Mästerskap WT 
Sverige stod som arrangör för Nordiska Mästerskapet WT den 18 juli 2014. I år genomfördes 
tävlingen på Ånnaboda i anslutning till Kilsbergens Kurs & Konferens. och 16 tremannalag från 
Sverige, Danmark, Finland och Norge kom till start. Middag och prisutdelning hölls på 
fredagskvällen, där drygt 100 personer deltog. Sverige stod som vinnare i både lagtävlingen och 
den individuella tävlingen. Provledare var Bitte Sjöblom. Klubben representerades av ”The 
Scorpions” och ”Girls Just Wanna Have Fun”. 
 
Domare: 
Ann-Turid Hustad, Norge, Pekka Uusimäki, Finland, Lars Nordenhof, Danmark samt Sören Swärdh 
och Leif Gustavsson, Sverige. 
 

 

 
Vinnare av Nordiskt Mästerskap 2015 
The Scorpions, Sverige 
 
Lisa Falck 
Mighty Duck´s Panther 
 
Ann-Charlotte Bengtsson 
TJH(RH) NO JCH SE JCH Vassruggens Vade Brand 
 
Tony Lyvén 
FI JCH SE JCH Sörgårdens Solo 
 

Tvåa: 
Game On, Norge 
André Alfredsen, Shootdog Golden Bianca 
Benedicte Skaarnes, Vassruggens Ödis Bergunna 
Cathrine Thveten, NO JCH NO LCH SE LCH Vassruggens Åge Mjödvitner 
 
Trea: 
Finland Team 1 
Helka Alanko, Goldgingers Big Bad Wolf 
Hannele Pekkanen, FI KVA Gundog´s Choice Arrow 
Weljesten Groovy Au, Nina Janatuinen 
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Individuella resultat: 
1. Tony Lyvén, FI JCH SE JCH Sörgoldens Solo 
2. Dorte Klarskov Mahler, DK WTCH Glen Mhor´s Mia 
3. Heidi Gormsen, Hilderyth Helen 
 
Sektionerna 
Sektionerna har varit aktiva under året med att bl.a. arrangera officiella särskilda prov, samt 
inofficiella jaktprov och Working Test. Vissa har även arrangerat prova-på-dagar. 
 
Tullgarn Game Fair 
Under Kristi Himmelfärdshelgen hade Goldenklubben uttagning till Nordiska Mästerskapet WT. 
 
 
Jaktprovsstatistik för golden retriever 2014 
 
Jaktprov B 

Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 
234 197 120 118 435 154 125 82 74 64.6 17 

 
 
Jaktprov A 

Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 
13 5 8 13 4 1 20 6 2 0 0 25 0 

 
 
 
 
Hälsa 
 
Medlemmar har hört av sig både per telefon och per mail med frågor avseende hälsa. Ett fåtal 
medlemmar har fyllt i och skickat in hälsablanketten angående sina 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. 13 hundägare har fått ersättning från klubbens PRA-fond för detta syfte. 
 
Prcd-PRA 
Ingen medlem har under 2014 skickat in några resultat för DNA-test på prcd-PRA. 
  
Hälsaspalten i Golden Nytt 
I hälsaspalten i Golden Nytt har medlemmarna uppdaterats om vad som skett under året i 
hälsoavseende och veterinära artiklar har skickats till tidningsredaktionen för publicering. 
Hemsidan har uppdaterats när ny information har funnits. 
 
Hälsoenkät 
Under 2014 skickades 250 hälsoenkäter ut till slumpvis utvalda hundägare med hundar födda 
2008 och 250 enkäter till slumpvis utvalda hundägare med hundar födda 2011. Resultaten 
kommer att sammanställas under 2015. 
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Vi kan konstatera att: 
• Andelen röntgade på armbågar är 51 % och höfter 53 %, det är en minskning med 8 % på 

både armbågar och höfter. Målet i RAS ligger på 65 %. 
• Andelen hundar med grad D och E ligger på 9 %, vilket innebär att vi hamnat över målet i 

RAS på 8 %. 
• Andelen hundar med ED är 18 %, målet i RAS är 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. 
 
Ögonlysning 
Under 2014 ögonlystes 867 golden och av dessa var 775 utan anmärkning. Målet i RAS är satt till 
att det årligen ska ögonspeglas 200 hundar äldre än fem år. Under 2014 ögonlystes 257 golden 
äldre än fem år.  
 

PRA  Katarakt, 
total  

Bakre polär 
katarakt  

Retinopati  Näthinne-
veck  

RD  
multifokal  

RD  
geografisk  

2 1 15 3 14 2 4 
 
GR_PRA1 
Under 2014 DNA-testades 119 golden för GR_PRA1, av dessa var 16 anlagsbärare, 0 sjuka och 103 
fria från anlaget. Utöver dessa blev 754 golden hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från 
anlaget. 
 
GR_PRA2 
Under 2014 DNA-testades 146 golden för GR_PRA2, av dessa var 8 anlagsbärare, 1 sjuk och 
137 fria från anlaget. Utöver dessa blev 895 golden hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria 
från anlaget. 
 
Prcd-PRA 
Under 2014 DNA-testades 1 golden för prcd-PRA med resultat anlagsbärare. 
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Exteriör 
 
Club Show 
Club Show 2014 genomfördes av Östergötlandssektionen på Ekenäs slott den 1 juni 2014. 
Det var 83 golden anmälda och domarna var Mrs Glennis Hewitson, Kennel Serulia, som dömde 
tikarna och Mrs Helen Almey, Kennel Calamalca, som dömde hanarna. 
 

 
 

 
BIR 
Kapplandet’s Shier Shier Nu Shiy 
Uppfödare & Ägare: Maria Sandlund, Kalix 
 
BIM 
SE U(U)CH Kapplandet’s Shan Nan Ershisi 
Uppfödare: Maria Sandlund & Anette Holmström, 
Kalix 
Ägare: Maria Sandlund, Kalix 
 

 
 

 
BIR valpklass I 
Heatwave Silver Design 
Uppfödare: Helena & Fanny Hellström, Strängnäs 
Ägare: Ulrika Zetterfeldt, Eskilstuna 
 
BIM valpklass I 
Terra Di Siena Bono Beach 
Uppfödare: Noferi Selena & Saz-Orozco Alfonso, 
Spanien 
Ägare: Ingrid Lundqvist, Ystad & Lena Widebeck, 
Eskilstuna 

 

 
BIR valpklass II 
Kapplandet’s Xibanya Er 
Uppfödare & Ägare: Maria Sandlund, Kalix 
 
BIM valpklass II 
Golden Wizard’s Sally Carrera 
Uppfödare: Nina Berthelsen, Fornåsa 
Ägare: Jeanette Johansson, Valdemarsvik 
 

 

 
 
 
BIR VETERAN 
Ciceron’s King Creol 
Uppfödare: Kia Löfgren, Katrineholm 
Ägare: Helena Kjellström, Örebro 
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BIR JAKTMERITERAD 
FI UCH SE U(U)CH Combine Nintendo 
Uppfödare & Ägare: Lena Widebeck, Eskilstuna 
 

 
 

 
 
 
CERT HANHUND 
SE JV-13 Itunes de Atrapasuenos 
Uppfödare: Leandro Costumero, Spanien 
Ägare: Maria Sandlund, Kalix & Leandro Costumero, 
Spanien 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
CERT TIK 
Kapplandet’s Shier Shier Nu Shiyi 
Uppfödare & Ägare: Maria Sandlund, Kalix 
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Goldenspecialen 
Utställningen på årets Goldenspecial dömdes av Tommy & Therese Zetterman, kennel Samrons. 
Hanarna dömdes av Tommy Zetterman och tikarna av Therese Zetterman. 
 

 

 
BIS 
Vilsan’s Solero 
Uppf. & Äg. Karin Sköld, Luleå 
 
BIS 2 
SE U(U)CH LV CH Combine Quite a Boy 
Uppf. Lena Widebeck, Eskilstuna 
Äg. Linda Widebeck, Eskilstuna 
 

 

 
 

 
BIS Valp 
Combine up in Flames 
Uppf. Lena Widebeck, Eskilstuna 
Äg. Jenny Widebeck, Eskilstuna 
 
BIS 2 
Nipdalens My Tazz 
Uppf. Aina & Curt Olofsson, Sollefteå 
Äg. Christina Pettersson, Visby 
 

 
 
Open Show 
Under 2014 har sektionerna haft 18 Open Shower, varav Sex sektioner har haft två och resterande 
har haft en var. Två sektioner, Norrbotten och Västerbotten, ställde in sina Open Shower p.g.a. för 
få anmälningar. 23 domare har anlitats varav fyra stycken har dömt två gånger var. Resultaten har 
redovisats på hemsidan och i Golden Nytt. 
 
Open Show domarkonferens 
Den 18 oktober genomfördes en domarkonferens för klubbens Open Show domare. 
15 deltagare närvarade i Habo utanför Jönköping under ledning av Filip Johnsson. Anatomi, 
exteriör och rörelser gicks igenom och utvecklingen av våra golden retrieverar under de senaste 
tio åren avslutade dagen. 
 
Utställningsprogram 2015 
2015 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 hållits i några sektioner. Alla manualer har 
setts igenom och uppdaterats i sektionshandboken. 
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Sammanställning av officiella utställningar för golden retriever 2014 
71 officiella utställningar har genomförts under 2014. SKK har arrangerat 41 utställningar, varav 
27 internationella och 14 nationella, SSRK har arrangerat 30 nationella utställningar. På tre av 
dessa har rasen varit uppdelad på fler än en domare, det har alltså varit 74 olika domartillfällen. 
Sju av utställningarna har varit tvådagarsutställningar. 63 av domarna har dömt en gång under 
året, nio domare har dömt nio gånger och två domare har dömt tre gånger. 
 
Antal bedömda hundar har varit 2 458, av dessa är 1 017 hanar (41 %) och 1 441 tikar (59 %). 
Snittet per utställning har varit 35 hundar (15 hanar respektive 20 tikar). 
 
Av 2 458 startande ekipage är det 688 olika hundar som tilldelats excellent. Under året delades 
971 CK ut till 345 olika hundar. Av de hundar som fått excellent (1 809 st) är det 389 olika som får 
CK, dvs. 21,5 %. 
 
I nedanstående tabell kan vi se att antalet starter minskar samtidigt som antalet ”excellent” ökar, 
CK minskar och likaså antalet golden som anmäls på varje utställning. Anledningen till detta kan 
vi bara spekulera vad det beror på – dyrare anmälningsavgifter, domarval eller helt enkelt 
avtagande intresse? 
 
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. 

2014 71 2 458 39,5 % 50,7 % 78,0 %  35 
2013 69 2 464 38,4 % 52,3 % 73,4 %  36 
2012 71 2 586 39,9 % 54,7 % 73,0 %  37 
2011 
nya systemet 
gamla systemet 

 
69 
  2 

 
2 666 
    94 

 
39,5 % 
36,2 % 

 
55,3 % 
45,9 % 

 
71,4 % 

 
 

78,7 % 

 
39 
47 

2010 68 2 840 38,4 % 46,3 %  82,9 % 42 
2009 68 3 061 32,9 %   79,5 % 45 
2008 68 3 064 33,3 %   68,2 % 46 
2007 67 3 448 33,5 %   71,9 % 51 
2006 69 ? 37,5 %   65,8 %  
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Utbildning 
 
2014 bytte GRK:s uppfödarutbildning namn till GRK:s Rasutbildning. Fler och fler sektioner har 
börjat anordna denna utbildning och en mentor har utsetts till en medlem som har valt att läsa 
utbildningen i egen regi. Under 2014 blev 12 personer godkända på utbildningen. 
 
Goldenlägret 
Goldenlägret anordnades för fjortonde gången den 2 - 6 juli 2014. I år hade lägret flyttats till 
Kvinnerstaskolan i Örebro, en plats som visade sig vara mycket lämplig och prisvärd plats att ha 
goldenlägret på. De 35 deltagarplatserna blev snabbt fyllda och flera intresserade hamnade på 
reservlistan. Dock visade det sig att de flesta kom med trots allt p.g.a. återbud. Som vanligt hade 
lägret mycket kompetenta instruktörer och genom en utmärkt gruppindelning, så fick samtliga 
deltagare rätt träning utifrån sin och sin hunds kunskapsnivå. Detta innebar att de flesta hade 
hamnat i den ”bästa gruppen med den bästa instruktören”. Årets instruktörer var Kaj Kadar, Lotte 
Lydeking, Kajsa Markusson, Kicki Lilliehöök och Suzanne 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. 
Gunela Asp dömde lägrets utställning. 
 

 
 
 
 
 
 
Årets lägermästare 
 
Martina Storck 
Up Swing Bright Sky 
 

 

 

 

BIS & bästa tik blev Lucy, 
ägare Barbro Melander 

 
BIS 2 & Bästa Hane blev  
Made My Way Vote on Me, 
ägare Annika Thunfors 

 
Klassvinnare Ökl: 
Ajava’s Lord of Shadow, Gunilla Karlsson 

 
Klassvinnare Nkl 
Martina Storck, Up Swing Bright Sky  
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Utbildning av funktionärer FB-R 
Goldenklubben har haft deltagare med på de utbildningstillfällen inom FB-R som har anordnats av 
SSRK. För närvarande finns det totalt 16 beskrivare och 29 testledare auktoriserade. Ett flertal av 
dessa kommer från GRK:s sektioner. 
 
SSRK:s instruktörsutbildning 
Kaj Kadar blev certifierad instruktör under 2014.  
 
WT domarkonferens 
8 – 9 mars deltog Gun Eriksson, som representant från GRK, på en WT domarkonferens vid 
Herrfallet med inriktning mot retriever. Samtliga SSRK:s avdelningar samt retrieverrasklubbar 
var inbjudna. Syftet med konferensen var att samordna synen på provupplägg och bedömning  
med utgångspunkt för de riktlinjer som finns idag. 
 
 
 
Information/PR 
 
Annonsering på Google 
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2014 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 2014 
skänkte 73 uppfödare medlemskap till sammanlagt 481 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.  
 
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 3 200 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 
 
 
 
 
 
UPPFÖDARTROFÉN 
Gunilla Wedeen 
Kennel Doubleuse 

 
 
 
 
 
IRON COIN 
Henric Fryckstrand 
Kennel Dewmist 

 

 
 
 
 
STENBURY TROPHY 
AU CH C.I.E NORD UCH SE V-10 SE W-14 
Ralun Versace 
Henric Fryckstrand 

 

 
 
 
GOLDENTROFÉ TIK 
SE JCH Peruddens Jaktliga Freja 
Kati Sandberg 
 

 

 
 
 
 
GOLDENTROFÉ HANE 
Nous’s Dream Be My Shadow 
Bengt Rödseth 
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BREEDERS CROWN  
Eva Carlin 
 

 
 
 

 
Eva Carlin köpte sin första golden 1998 och ganska snart blev det 
uppenbart vilken resurs hon kunde bli för klubben. Snart köpte hon sin 
andra hund och blev allt mer aktiv i sin sektion, Västmanland. 
I sektionen har hon fungerat som både utställningsansvarig och senare 
även som ordförande. Under alla år har hon skött administrationen 
bakom sektionens alla Open Shows och inte minst alla de år som 
Västmanland stått som arrangör för Goldenspecialen. Bakom kulisserna 
genomförs ett omfattande arbete med att ordna domare, funktionärer, 
lokaler, ta emot anmälningar, skriva kataloger och allt annat som krävs 
för att arrangemangen ska kunna genomföras.  
 
Förutom sitt engagemang i sektionen och på Goldenspecialen, har Eva 
också i många år sammanställt statistik från utställningar på uppdrag av 
klubbstyrelsen. Eva har också genomgått GRK:s tre exteriörkurser och 
även provat på att döma i utställningsringen på Goldenlägret. 
 
Eva har själv en liten uppfödning och sina valpköpare har hon alltid 
tagit hand om på ett föredömligt sätt. Hon tar inte bara hand om sina 
egna valpköpare, utan brinner för att informera alla nya goldenägare 
om vilka möjligheter som finns för dem att leva ett aktiv liv med sin 
golden. 
 
Enligt statuterna för Breeders Crown ska en person som arbetar i det 
tysta med klubbens bästa för ögonen premieras, vilket sannerligen 
stämmer in på Evas engagemang. 
 

 
 
AGRIASTIPENDIET 
Gun Eriksson 
 

 
 

 
 

 
Gun Eriksson är en medlem som alltid ställer upp för klubben och utan 
egennytta arbetar i det tysta. Otaliga är de jaktliga arrangemang inom 
klubben där Gun ställt upp både som organisatör och som funktionär.  
 
Det år det saknades arrangör till Goldenspecialen var Gun var den 
drivande kraften och tillsammans med sin sektion genomfördes ett C-
provsmästerskap. 
 
När Sverige skulle stå som värd för det Nordiska Mästerkapet 2014 och 
en kommitté skulle tillsättas, föll det sig naturligt att ställa frågan till 
Gun att ta på sig huvudansvaret för det stora arrangemanget. Det var 
många lösa trådar att knyta ihop. De trådarna höll Gun i med fast hand 
och Goldenklubben kunde förlita sig på att det skulle bli ett 
välorganiserat och lyckat arrangemang.  Arrangemanget fick som väntat 
mycket beröm från alla de deltagande länderna. Gun finns även med i 
den kommitté som bildats med representanter från alla de nordiska 
länderna vars syfte är att utveckla NM i framtiden. 
 
Gun är en utomordentligt duktig organisatör och alla kan känna sig 
trygga att inget blir glömt när hon håller i trådarna. Detta gäller även 
den sektion där hon är huvudansvarig och drivkraften är att få så många 
som möjligt att prova på apportering i olika sammanhang. 
 
Vi är oerhört tacksamma att ha en person som Gun i våra led och 
hoppas på fortsättning under många år. 
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UNGDOMSRESESTIPENDIET
  
Julia Grant, Lund 
22 år 
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Bokslut 2014 
 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN - Sammanställning kostnader/intäkter   
          
Bokslut 2014         
          
Kostnadsställe         
  Intäkter Kostnader Utfall 2014 Budget 2014 
Gemensamt hela föreningen 71 820,50 -119 029,00 -47 208,50 -7 500 
Medlemsavgifter 1 009 539,44 -149 267,00 860 272,44 853 000 
Golden Nytt 75 430,00 -332 955,06 -257 525,06 -305 000 
Valphänvisning 28 900,00 -27 120,00 1 780,00 -1 700 
Sektioner/Fullmäktige 67 150,00 -306 970,40 -239 820,40 -217 000 
RAS 0,00 -14 030,00 -14 030,00 -15 000 
Goldenlägret 96 034,58 -96 109,08 -74,50 30 000 
KM+NM 113 279,58 -138 929,98 -25 650,40 -32 000 
GRK-artiklar 53 211,39 -5 839,67 47 371,72 35 000 
Rosetter 32 699,50 -19 592,76 13 106,74 3 500 
Information/PR 0,00 -13 593,00 -13 593,00 -33 000 
Administration 0,00 -39 074,82 -39 074,82 -43 100 
Utbildning 1 945,00 -9 045,00 -7 100,00 -22 000 
Exteriör - Konferenser 6 000,00 -8 147,00 -2 147,00 -11 000 
Styrelse 0,00 -205 797,00 -205 797,00 -185 000 
Summa 1 556 009,99 -1 485 499,77 70 510,22 49 200 
          
Ränteintäkter 1 903,01 0,00 1 903,01 2 000 
Summa finansiella intäkter 1 903,01 0,00 1 903,01 2 000 
          
Avskrivning kundfordring     -600,00 0 
Summa finansiella kostnader   0,00 -600,00 0 
          
Summa 1 557 913,00 -1 485 499,77 71 813,23 51 200 
          
Värdeförändring - Varulager 2014-12-31         
GRK-Artiklar    -11 759,90 -50 000 
Rosetter    -28 352,00   
Inventarier    -3 539,00   
Valpbroschyr, raskompendium    8 641,00   
Summa värdeförändring     -35 009,90 -50 000,00 
          
RESULTAT EFTER 
VARULAGERFÖRÄNDRING     36 803,33 1 200 
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Balansrapport 
 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     
      

BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR     
Inventarier 0,00 3 539,00 
Varulager - Varor/GRK-artiklar 49 647,00 50 366,90 
Varulager - Valpbroschyrer 45 700,00 34 869,00 

Varulager - Rosetter 0,00 28 352,00 
Varulager - Raskompendium 8 880,00 11 070,00 
Varulager - Goldenfilm  34 500,00 45 540,00 

Summa 138 727,00 173 736,90 

Kassa 2 159,30 4 965,00 
Handkassa 195,00 1 838,00 
Plusgiro, 856993-1 51 035,41 119 413,83 

Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3 3 567,28 11 786,51 
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 1 024,81 2 074,81 
NB, Forskning 146 801,91 146 320,95 
Sparkonto Nordea 370 147,90 206 188,73 

Summa 574 931,61 492 587,83 
      
Interimsfordringar 0,00 3 190,87 
Kundfordringar 17 220,00 14 005,00 

Förutb kostnader 4 500,00 0,00 

Summa 21 720,00 17 195,87 

SUMMA TILLGÅNGAR 735 378,61 683 520,60 

  
 

  

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

SKULDER     

Deposition - Club Show 0,00 -5 000,00 
Leverantörsskulder -88 134,00 -61 141,00 
Forskningskonto -147 143,95 -143 315,95 
Deposition Retrieverunga 0,00 -0,32 

Personalens källskatt 0,00 -2 696,00 
Sociala avgifter 0,00 -2 732,00 
Interimsskuld 0,00 -5 338,00 

Summa skulder -235 277,95 -220 223,27 

EGET KAPITAL     
Balanserad Vinst/Förlust -470 023,30 -474 112,95 

Föregående års vinst/Förlust 6 725,97 4 089,65 
Årets resultat -36 803,33 6 725,97 

Summa eget kapital -500 100,66 -463 297,33 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -735 378,61 -683 520,60 
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Till Fullmaktige Goldenretrieverklubben 

Vi har granskat arsbokslutet och bokforingen samt styrelsens forvaltning for ar 2014 i 

Goldenretrieverklubben. Detar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och 

forvaltningen. Vart ansvar ar att uttala oss om arsbokslutet och forvaltningen pa grundval av var 

revision. 

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. 

I revisionen ingar ocksa att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att 

bedoma den sam lade informationen i arsbokslutet. Vi har granskat vasentliga beslut, atgarder och 

forhallanden i foreningen for att kunna bedoma om styrelsen eller nagon styrelseledamot har 

handlat i strid med foreningens stadgar eller arsmotesbeslut. 

Vi anser att var revision ger oss rimlig grund for att tillstyrka att arsmotet faststaller 

resultatrakningen och balansrakningen for foreningen, disponerar resultatet enligt forslaget i 

verksamhetsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Nodinge och Askim den 21 januari 2015 

Hans Hansson 
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Verksamhetsplan 2015 
 
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 relativt 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 samverkanspartners Agria Djurförsäkring och 
Royal Canin. 
 
Sektionsdagar och Goldenfullmäktige 
På sektionsdagarna och Goldenfullmäktige lägger vi gemensamt de strategier som behövs för att 
uppfylla klubbens mål. I år kommer dessa dagar att avhållas 21 – 22 mars. Flera intressanta 
föreläsare har bjudits in för att kompetensutveckla klubbens funktionärer och för att väcka 
intressanta diskussioner om klubbens framtid.  
 
SSRK  
SSRK fullmäktige 2015 kommer att genomföras i maj och Goldenklubben ska representeras av 
fyra delegater. Samverkan med SSRK HS kommer att ske kring exteriördomarkonferensen i 
september, årets kanske allra viktigaste extra aktivitet för klubbstyrelsen. Några av 
klubbstyrelsens ledamöter kommer delta på SSRK:s funktionärsträff i april. Prioriterat i 
samverkan med SSRK är även FB-R och GRK kommer att initiera en stor satsning på utbildning av 
funktionärer för att FB-R ska finnas tillgängligt på fler platser i Sverige än hittills. 
 
Klubbens centrala verksamhet 
Klubbmästerskap, Goldenspecialen, Club Show och Goldenlägret planeras samtliga att genomföras 
under 2015. En fortsatt samverkan med övriga retrieverklubbar genom regelbundna fysiska 
möten planeras också. Under året kommer arbetet med Stamtavlebok 2015 att påbörjas. En Open 
Show domarkonferens planeras att genomföras någonstans i närheten av Uppsala. Att göra en bra 
planering inför och börja bjuda in föreläsare till GRK:s avelskonferens hösten 2016 är även det av 
hög prioritet för klubbstyrelsen. 
 
Ekonomi 
En god ekonomi för Goldenklubben är som vanligt prioriterat och kommer att följas upp mycket 
noggrant under hela året 
 
Information/PR 
Våra medlemsorgan Golden Nytt och hemsidan ska innehålla för medlemmarna aktuell och 
intressant information. Klubbstyrelsen ska arbeta för att upprätthålla den goda relation vi idag 
har med vår redaktör. 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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RAS/Avel 
 
2015 kommer inledas med det efterlängtade uppföljningsmötet med SKK:s avdelning för avel och 
hälsa. Ordförande samt avelsansvarig och hälsaansvarig kommer medverka från klubbens sida. 
Fullmäktigemötet 2013 gav klubbstyrelsen i uppdrag att under en femårsperiod se över 
möjligheterna att införa krav på både jaktmerit (alt. MH/BPH/FB) och utställningsmerit i 
avelsrekommendationerna. En arbetsgrupp finns och gruppens arbete kommer att fortsätta under 
året. 
 
Avelsträff 
En träff för avelsansvariga inom SSRK:s raser kommer arrangeras under året. Där kommer 
klubbarnas avelsansvariga att delta och diskutera gemensamma frågor. Goldenklubbens besök 
hos SKK i januari kommer att ligga till grund för frågor som rasklubbarna fortsättningsvis kan 
lyfta tillsammans. 
 
Forskningsbidrag 
Diskussionerna kring bakre polär katarakt fortsätter och klubben arbetar vidare för att se om det 
finns behov av att stötta något forskningsprojekt i ämnet. Klubben kommer också uppmana 
sektioner att söka bidrag ur fonden för aktiviteter som stämmer in i fondens intentioner om att 
stödja fysisk och mental hälsa hos golden retriever. 
 
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-dokument 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. 
 
Goldenkonferens 
Under året kommer arbetet att intensifieras kring den konferens för avelsintresserade, som 
planeras hösten 2016. Inledningsvis kommer en arbetsgrupp att tillsättas och uppfödare och 
aktiva medlemmar runt om i landet kommer kontaktas för att hjälpa till att arbeta fram ett 
attraktivt program för konferensen. Avsikten är att poängtera att det inte bara handlar om en 
uppfödarträff utan att alla som aktivt är intresserade av rasen ska uppmanas att delta. 
 
Uppdatering av RAS 
Under verksamhetsåret kommer också klubben att börja arbeta aktivt med revideringen av RAS – 
klubbens rasspecifika avelsstrategier. Det nuvarande dokumentet sträcker sig fram till och med 
2016 och arbetet med att följa upp intentionerna i RAS måste påbörjas för att klubben ska ha 
möjligheter att korrigera i dokumentet utifrån aktuell information. 
 
 
Mentalitet/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 mellan 
SSRK och retrieverrasklubbarna.  
 
Vi kommer att verka för att sektioner och uppfödare anordnar funktionsbeskrivningstillfällen och 
MH/BPH-beskrivningar.  
 
Vi kommer också 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. 
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I samarbete med Kenth Svartberg kommer vi att statistiskt bearbeta de 2 500 hundar som 
funktionsbeskrivits under åren 1999 – 2014 och även göra jämförelse med MH-resultat. 
 
 
 
 
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. På årets sektionsdagar genomförs ett jaktseminarium 
för att sektionerna ska öka sina kunskaper om att arrangera B-prov och WT. 
 
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta se över möjligheterna till enklare provformer för att 
bredda den jaktliga verksamheten att omfatta goldenägare, som normalt sett kanske inte kommer 
till start på vanliga B-prov. 
 
Uttagningen av lagen till Nordiska Mästerskapet kommer att ske i Slottsskogen, Göteborg, den 28 
juni 2015. Mästerskapet kommer att äga rum i Danmark den 22 augusti 2015, dagen efter ett B-
prov. 
 
Klubbmästerskapet kommer att hållas på Villingsberg Skjutfält, Karlskoga, den 25 – 26 juli 2015. 
Provledare: Thomas Broberg, kommissarie Anita Ohlson. 
Domare: Leif Gustavsson (nkl), Bitte Sjöblom (ökl) och Sören Swärdh (ekl). 
 
Goldenspecialen kommer att arrangeras av Stockholms/Västmanlands/Upplands sektioner den  
7 – 9 augusti 2015. Provet genomförs i form av ett Working Test. Goldenmästaren kommer som 
brukligt att koras på söndagen. Provledare: Christine Jansson och Thomas Persson. Kommissarie: 
Gun Eriksson. 
 
 
 
Hälsa 
 
Klubben kommer att fortsätta sitt samarbete med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer. 
 
Klubben kommer att: 
 

• 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 fyra gånger per år på HD-/ED-statistik 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 medlemmar om innehållet i klubbens Breed Profile, som vi fått av Agria. 
• Sammanställa och redovisa hälsoenkäterna utskickade 2014. 

Delta i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta i 
Golden Nytt. 
Fortsätta följa utvecklingen avseende retinal dysplasi. 
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Exteriör 
 
Under 2015 kommer sektionerna att arrangera 20 Open Shower, där 23 olika domare är inbjudna 
att döma. 
 
Årets Club Show anordnas av Norrbottensektionen i Piteå den 4 juli. Domare är Viveca Lahakoski 
från Finland. 
 
Under året kommer en konferens för våra Open Show domare att anordnas, för att fortsätta 
kompetensutvecklingen av alla som vill döma på våra goldenutställningar. 
 
SSRK:s exteriördomarkonferens för retriever kommer att arrangeras i Upplands Väsby under 
september 2015. Goldenklubben deltar i planeringen för fullt och kommer även att finnas med 
under helgen. 
 
Utställningen på årets Goldenspecial i Kungsbyn genomförs den 9 augusti och döms av Lena 
Pettersson, Le’ Pet’s (hanar), Roul Persson, Delawere (tikar) och Marianne Bimer-Olofsson, 
Fairfax (valpar). 
 
På sektionsdagarna kommer ett exteriörseminarium att hållas för att uppdatera sektionernas 
funktionärer när det gäller att arrangera Open Show. 
 
 
 
Utbildning 
 
GRK kommer att aktivt bistå de sektioner som vill skicka deltagare på utbildningen av FB-R 
funktionärer med ekonomiskt stöd.  
Goldenlägret kommer att anordnas på Kvinnerstaskolan i Örebro den 1 – 5 juli 2015.  
 
Utbildningsansvarig kommer vid behov stötta och hjälpa sektionerna med deras olika 
utbildningar, såsom exteriörutbildningar och rasutbildningar. 
 
 
 
Info/PR 
 
Stamtavlebok 2015 
Klubbstyrelsen kommer att ta emot annonser för att producera en stamtavlebok 2015. Boken 
kommer att ges ut 2016 – förutsatt att intresset blir tillräckligt stort.   
 
Golden Nytt 
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2015.  I nummer 1 
kommer vi i år att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2014. 
 
Medlemsstatistik till sektionerna 
Även under 2015 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 2015 med att annonsera på Google. På så sätt når vi både presumtiva och 
befintliga goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner. 
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KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 2016 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2015. 
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RESEERSÄTTNING FÖR 2015 
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. 
 
 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     

        
Budget 2015       
        

Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat  

  Intäkter Kostnader Resultat 2015 

Gemensamt hela föreningen 70 000 -89 000 -19 000 

Medlemsavgifter 1 015 000 -150 000 865 000 

Golden Nytt 78 000 -300 000 -222 000 

Valphänvisning 27 000 -27 000 0 

Sektioner/Fullmäktige 70 000 -312 000 -242 000 

RAS 0 -20 000 -20 000 

Goldenlägret 100 000 -100 000 0 

Klubbmästerskapet 40 000 -58 000 -18 000 

Varor GRK-artiklar 51 000 -6 000 45 000 

Rosetter 35 000 -35 000 0 

Information/PR 0 -15 000 -15 000 

Administration 0 -36 000 -36 000 

Utbildning 0 -58 000 -58 000 

Exteriör - konferenser 0 -50 000 -50 000 

Styrelse 0 -207 000 -207 000 

Avskrivningar/Lagerförändring 0 -25 000 -25 000 

Summa 1 486 000 -1 488 000 -2 000 

        

Ränteintäkter 2 000 0 2 000 

Summa finansiella intäkter 2 000 0 2 000 

        

Summa 1 488 000 -1 488 000 0 
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Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för Golden retrieverklubbens 
fullmäktigemöte 2015 
 
 
Ordförande 
Anita Ohlsson   Nyval 1 år 
 
Vice ordförande 
Lena Ohlsson    Nyval 2 år 
 
Ordinarie ledamöter 
Annika Andersson    Omval 2 år 
Susanna Johansson   Nyval 2 år 
 
Suppleanter 
Cathrin Möller   Omval 1 år 
Hanna Nilsson   Nyval 1 år 
 
Ledamöter som innehar mandat till 2016 
Janet Johansson 
Maria Sjöberg 
Inger Karlsson 
 
Revisorer 
Hans Hansson   Omval 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 
 
Valberedning 
Eva Sjölinder-Hansson, sammankallande  Omval 1 år 
Robert Bohman   Nyval 2 år 
Kent Petherbielke   Innehar mandat 
 
Suppleant valberedningen 
Ingrid Lundkvist   Nyval 1 år 
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Motioner 
 

 
Motion Golden Retrieverklubben 

Krav på exteriörmerit för jaktmeriterad avelshund och krav på apporteringsmerit 
för exteriörmeriterad avelshund 
 
 
Bakgrund: 
När golden retrievern togs fram syftade aveln till att skapa en ras med utpräglad 
apporterings- och arbetslust, lyhördhet, intelligens, följsamhet och vänlighet vilket 
sannolikt även bidragit till dess popularitet som familjehund. Att förena golden 
retrievern som apporterande jakthund och även i övrigt arbetande hund med en 
tilltalande funktionsduglig exteriör, stämmer bra med rasbeskrivningen. I de 
uppfödaretiska anvisningarna framhålls, att i avel ta hänsyn till sambandet mellan 
exteriör och brukbarhet. Vikten av att inte avla fram en golden retriever som bara 
duger i utställningsringen och inte alls på jakt eller tvärtom har under de senaste åren 
varit föremål för diskussion, såväl nationellt som internationellt. Detta kräver fortsatt 
reflektion inom Golden retrieverklubben i Sverige, om vi vill bidra till att rasen i 
framtiden inte ska komma att delas upp.  
 
Förslag: 
Att klubbstyrelsen under nästkommande verksamhetsår undersöker möjligheterna att 
komplettera avelsrekommendationerna med att den exteriört meriterade avelshunden 
ska ha någon typ av merit som visar på apporteringslust/förmåga, och att den 
jaktmeriterade avelshunden ska ha ett lägsta krav på utställningsmerit. 
 
För GRK sektion Halland/ 2014-09-27 
Margareta Elmelid, ordförande 
Hanna Nilsson, jaktansvarig 
Eva Wendt, utställningsansvarig 
 
 
Klubbstyrelsens yttrande: 
Klubbstyrelsen fick av fullmäktige 2014 i uppdrag att på en 3-5 års period arbeta för att i 
avelsrekommendationerna införa krav på både utställningsmerit och jaktmerit, alt. mental-
/arbetsbedömning såsom BPH, MH eller FB-R. En arbetsgrupp har tillsatts under året som ska 
jobba med frågan. Innehållet i denna motion är ett uppdrag i samma anda. 
 
 
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen anser därmed motionen besvarad. 
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Motion Golden Retrieverklubben 
 

Synliggöra avelshundars officiella meriter och utbildningar i valphänvisningen 
 
Bakgrund: 
Golden retrievern är en möjligheternas ras som med sin följsamhet, intelligens, 
självförtroende och medfödda arbetsförmåga kan komma till uttryck på många olika 
sätt. Dess grundläggande vänlighet gör den ytterst lämplig som extra resurs, stöd och 
hjälp för många människor i vårt samhälle. 
 
Blivande golden ägare/valpköpare skulle kunna ha nytta och glädje av att i 
valphänvisningen, utöver jakt- och utställningsmeriter, få reda på avelshundarnas 
övriga officiella meriter, även om dessa inte finns med i avelsrekommendationer eller 
valphänvisningskrav.  
 
Exempel på meriter som kan vara intressanta att på detta enkla sätt ta del av, är 
lydnad, bruks, viltspår, rallylydnad, agility, utbildning till tjänstehund, utbildning till 
servicehund och övriga samhällsnyttiga utbildningar. Utöver att valpköparen får reda 
på de enskilda avelshundarnas kompetens, ger det också en inblick i 
ägarens/uppfödarens intresse och kompetensområde. 
 
 
Förslag: 
Att det i valphänvisningen ska finnas ett ifyllbart fält märkt ”Övriga officiella meriter 
eller utbildningar” 
 
För GRK sektion Halland/ 2014-09-15 
Margareta Elmelid, ordförande 
Hanna Nilsson, jaktansvarig 
Eva Wendt, utställningsansvarig 
 
 
Klubbstyrelsens yttrande: 
Golden retrievern är möjligheternas ras och en ras som älskar att arbeta. Därför är den lämplig 
för många olika användningsområden. Däremot står klart i klubbens stadgar att GRK:s uppgift är 
att bevara och utveckla de rasspecifika egenskaperna – alltså sunda, jaktligt och exteriört 
fullgoda hundar. Det vore i strid mot vårt uppdrag att betrakta övriga meriter som 
avelsmeriterande för golden retriever. 
  
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen förslår fullmäktige att avslå motionen. 
 
 
 
 
 
 
Motioner till SSRK:s fullmäktigemöte på följande sidor. Behandlas under ”övriga frågor”. 
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Motion nr 1, Dnr 2014-010-076 

 

 

 

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 

 

Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar 

att upplösa Svenska Spaniel- och Retrieverklubben 

 

Motivering: 

Svenska Spaniel- och Retrieverklubben har utvecklats negativt under flertalet år och det är 
nu dags att upplösa klubben för att få en bättre verksamhet till stånd för SSRK:s raser i en ny 
klubbstruktur. Inget annat land i världen har en liknande klubb för spaniel- och 
retrieverraserna, men lyckas ändock ta tillvara rasernas intressen på ett utmärkt sätt. Det är 
nu dags för Sverige att också förändra klubbstrukturen i den riktningen för att förhöja graden 
av demokrati och möjliggöra fördjupat engagemang för SSRK:s nuvarande raser. För att 
detta skall kunna ske krävs att SSRK i sin nuvarande form upplöses, se yrkande ovan. 

 

Strängnäs 2014-09-28 

För Labrador retrieverklubben eu 

 

 

Monica Damell Modin (sekr) 
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Motion nr 2, Dnr 2014-010-077 

 

 

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 

 

Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar 

 

att, under förutsättning att motionen om upplösande av SSRK besvaras positivt, en spaniel 
och en retrieverklubb bildas 

 

Motivering: 

Samtliga beslut rörande raserna kommer att fattas närmare aktuella raser och den mycket 
tids- och kostnadskrävande administration som idag utmärker SSRK kommer att förenklas. 
Beslut rörande spaniel- och retrieverraserna, såväl i grupp som per ras, kommer att fattas 
närmare berörda parter och demokratin fördjupas därigenom. Det kommer att möjliggöra en 
positiv utveckling för spaniel- och retrieverraserna. Övriga nordiska länder tjänar som 
föredöme och kommer att kunna bidra med uppbyggnad av två nya, bättre och mera 
demokratiskt organiserade klubbar, allt för en fördjupad positiv utveckling av SSRK:s 
nuvarande raser. 

 

Strängnäs 2014-09-28 

För Labrador retrieverklubben eu 

 

 

Monica Damell Modin (sekr) 
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Motion nr 3, Dnr 2014-010-072 

  

  

 
 
 
Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 
 
 
 
Yrkande: 
Att SSRK:s fullmäktige beslutar om att ändra i klubbens stadgar § 11 enligt följande: 

”Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie 
fullmäktigemöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant, varav en av 
ledamöterna är sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ledamot och 
suppleant ska vara 2 år och för övriga ledamöter 4 år. Sammankallande ledamot samt en 
övrig ledamot ska väljas vid varje fullmäktigemöte. Efter beslut från huvudstyrelsen kan 
valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande 
ledamot ska tillställas protokoll från huvudstyrelsens sammanträden.” 
 
 
Motivering: 
Valberedningen är en av föreningslivets viktigaste funktioner och det är därför av största vikt 
att valberedningen så långt som möjligt är komplett för att säkerställa demokratin. Om en 
eller flera ledamöter avgår eller inte kan fullfölja sitt uppdrag påverkar det valberedningens 
arbete och för att förhindra detta är det lämpligt att även välja en suppleant, som kan träda in 
om någon av de ordinarie slutar. 

 

 
 
2014-09-29 
För Golden retrieverklubbens styrelse 
 
 
Owe Rindstrand 
Ordförande 
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Labrador Retrieverklubben 

   Motion nr 4, Dnr 2014-010-071 
 
 
 
 

Motion  till  SSRK:s  fullmäktige  2015  

  

Labrador  Retrieverklubben  yrkar    

Att  rasklubbarnas  årliga  avgift  till  SSRK  beräknas  efter  antal  fullbetalande  medlemmar  

i  rasklubben.  

  

Motivering  

I  flera  år  har  rasklubbsavgiften  som  rasklubben  betalar  till  SSRK  beräknats  efter  ALLA  
medlemmar  i  rasklubben,  dvs  även  hedersmedlemmar  och  ej  fullbetalande  
medlemmar  (familjemedlemmar  och  valpköpare).  

Detta  upplevs  som  fel  ifrån  rasklubbens  sida,  då  man  inte  får  in  någon  medlemsavgift  
alls,  eller  en  starkt  reducerad  medlemsavgift  från  dessa  grupper.  

Därför  anser  Labrador  Retrieverklubben  det  vara  logiskt  att  rasklubbsavgiften  till  SSRK  
beräknas  på  fullbetalande  medlemmar  i  rasklubben.  

  

Ingarö  den  23  september  2014  
  
För  Labrador  Retrieverklubbens  huvudstyrelse  
enligt  uppdrag  
  

  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  

Ninni  Ericsson  
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Motion nr 5, Dnr 2014-010-075 

 

 

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 

 

Labrador retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar 

att mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige ändras till att bli 50/50 mellan avdelningar och 
rasklubbar 

 

Motivering: 

Demokrati är viktig också i hundklubbar och såsom systemet ser ut idag inom SSRK har 
rasklubbarna ingen faktisk möjlighet att få igenom förändringar varför Labrador 
retrieverklubben yrkar på förändring enligt ovan. 

 

 

Strängnäs 2014-09-28 

För Labrador retrieverklubben e u 

 

 

Monica Damell Modin (sekr) 
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Motion nr 6, Dnr 2014-035-044 

  

  

  

 
 
Motion till SSRK:s fullmäktige 2015 
 
 
Yrkande: 
Golden retrieverklubben yrkar: 
 
- Att  fullmäktige beslutar att Working Test blir en officiell tävlingsform som stambokförs. 
 
- Att fullmäktige uppdrar åt SSRK HS att påbörja arbetet med att möjliggöra detta under 
kommande verksamhetsår, för att så snart som möjligt kunna ansöka hos SKK om detta. 
 
 
Motivering: 
Working Test (C-prov) har blivit en mycket populär tävlingsform som lockar många 
retrievers till start.  Genom arrangerande av WT, har en större andel hundägare nåtts och 
entusiasmerats att arbeta och träna apportering med sina hundar.  
 
Idag är det, av många skäl, svårt att få tillräckligt många hundar prövade på B-prov. Som ett 
komplement till B-proven, kan WT ge ett större underlag för utvärdering av de grundläggande 
retrieveregenskaperna. Uppfödarna får större möjlighet till utvärdering av sin egen 
uppfödning och rasklubben får ett större underlag att ha vid utvärdering av rasen som helhet.  
 
Förutom ovanstående, så ökar också utbytet mellan de nordiska länderna. I samtliga nordiska 
länder förutom Sverige, är WT en officiell provform. Möjligheten att kunna arrangera 
officiella WT skulle underlätta för oss i det nordiska utbytet. 
 
Ett genomtänkt regelverk för officiellt WT bör tas fram av SSRK och retrieverrasklubbarna i 
samarbete. 
 
 
 
2014-09-29 
För Golden retrieverklubbens styrelse 
 
 
Owe Rindstrand 
Ordförande 
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Motion nr 7, Dnr 2014-035-047 

      
                  2014-‐09-‐30  
  
Motion  till  Fullmäktige  2015.  
  
Elitprov  retriever  
  
SSRK  Västra  motionerar  om  att  retrieverjaktprov  för  elit  skall  kunna  arrangeras  under  hela  
provsäsongen.  
  
  
Motivering.  
Nuvarande  regelverk  tillåter  att  elitprov  för  retriever  arrangeras  under  höstsäsong  med  start  
15  juli.  
  
I  våra  grannländer  så  arrangerar  man  elitprov  under  hela  provsäsongen.  
Många  andra  provformer  har  också  elitprov  under  hela  provsäsongen.  
  
Trycket  på  provplatser  under  hösten  är  stor  i  elitklass  och  starterna  skulle  kunna  fördelas  
bättre  under  säsongen.  
  
Våra  elithundar  skulle  få  en  mycket  bättre  möjlighet  att  bli  prövad  under  säsongen  även  om  
man  exempelvis  råkar  ut  för  skada,  tik  som  har  valpkull  eller  löp.    
  
  
  
  
  
Berth  Nilsson  
Ordförande  SSRK/Västra        
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Motion nr 8, Dnr 2014-035-046 

      
                  2014-‐09-‐30  
  
Motion  till  Fullmäktige  2015.  
  
Förtur  -‐  provledare/kommissarie    
  
SSRK  Västra  motionerar  om  att  provledare  och  kommissarier  som  tjänstgör  på  
retrieverjaktprov    inom  avdelning/rasklubb  skall  beredas  tillfälle  till  start  på  prov  lika  många  
gånger  som  de  tjänstgjort,  dock  max  tre  (3)  gånger.  
  
  
Motivering.  
Idag  samt  i  regelremissen  så  skall  provledare  och  kommissarie  som  tjänstgör  inom  
avdelning/rasklubb  under  aktuell  säsong  beredas  plats  vid  ett  provtillfälle  med  en  hund.  
  
Ett  flertal  provledare/kommissarier  tjänstgör  vid  flera  prov  under  säsongen  och  bör  således  
beredas  tillfälle  till  start  i  samma  omfattning  som  tjänstgöringen.  
  
Detta  påverkar  inte  de  platser  som  undantas  från  lottningen.  I  verkligheten  blir  det  nog  
mindre  platser  som  undantas  i  lottningen  i  jämförelse  med  att  det  är  en  ny  provledning  på  
varje  prov.  
  
  
  
  
  
Berth  Nilsson  
Ordförande  SSRK/Västra        
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Motion nr 9, Dnr 2014-035-045 

 

      
                  2014-‐09-‐30  
  
Motion  till  Fullmäktige  2015.  
  
Särskilt  retrieverjaktprov  -‐  funktionärer  
  
SSRK  Västra  motionerar  om  att  avdelning  skall  få  möjlighet  att  arrangera  tre  (3)  särskilda  
prov  samt  att  rasklubb  skall  få  möjlighet  att  arrangera  ett  (1)  särskilt  prov  under  året  där  de  
som  varit  funktionärer  under  året  skall  vara  undantagna  från  lottningen.  I  det  fall  provet  inte  
fylls  upp  med  funktionärer  så  lottas  övriga  in  enligt  ordinarie  lottningsordning  i  SSRK  Prov.  
Avdelning  skall  ha  möjlighet  att  ha  ett  prov  i  varje  klass.  Rasklubb  fördelar  själv  antalet  
platser  i  nkl/ökl  på  ett  prov.  
Funktionär  skall  beredas  ett  (1)  tillfälle  till  en  start  på  nästkommande  prov  som  arrangeras  
av  egna  avdelningen/rasklubben  enligt  ovan..  
Funktionär  är  i  detta  fall  en  som  själv  avstår  att  starta  på  prov  för  att  tjänstgöra  under  en  hel  
dag.  Avdelningens/rasklubbens  jaktansvarig  skall  ansvara  för  att  förteckning  finns  över  
tjänstgörande  funktionärer.    
  
Motivering.  
Under  ett  antal  år  har  det  visat  sig  att  det  blir  svårare  och  svårare  att  få  funktionärer  till  våra  
jaktprov.  Det  är  ett  antal  trotjänare  inom  avdelningarna/rasklubbarna  som  alltid  ställer  upp  
och  som  ser  till  att  vi  får  till  den  verksamhet  som  vi  har  idag.    
Utan  dessa  så  skulle  vår  provverksamhet  inte  fungera.  
Det  man  hör  idag  är  att  man  inte  får  ut  något  utav  att  man  ställer  upp  som  funktionär.  
Alla  vill  starta  prov  och  kräver  att  avdelning/rasklubb  arrangerar  men  inte  lika  många  vill  
vara  med  och  genomföra  arrangemangen.  
  
Vi  skulle  kunna  få  detta  att  fungera  bättre  om  vi  har  något  bra  att  erbjuda.  
När  man  själv  avstår  från  att  starta  på  prov  för  att  bereda  andra  tillfälle  att  få  sina  hundar  
bedömda  så  bör  man  kunna  få  en  garanterad  start  inom  den  egna  avdelningen/rasklubben  
under  säsongen.  
  
  
  
  
Berth  Nilsson  
Ordf    SSRK  Västra        
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Motion nr 10, Dnr 2014-035-049 

 

 

MOTION	 

SSRK:S	 FULLMÄKTIGEMÖTE 2015 

Anordnande av jaktprov avsedda för funktionärer som tjänstgjort i 
avdelning eller rasklubb under provsäsongen 

Genom åren har det blivit allt svårare att få medlemmarna att ställa upp som 
funktionärer på jaktprov. En kärntrupp har tidigare ställt upp och därmed avstått från 
möjligheten att starta på provet men tyvärr blir det allt färre som ställer upp. På något 
sätt måste vi ge något tillbaka till dem som avstår att starta för att istället vara 
funktionärer. Problemen blev tydligt under provsäsongen 2013 och har tyvärr blivit 
större under 2014. Resten av arrangörerna runt om i landet upplever samma problem. 

 

SSRK Dalarna har i en skrivelse till Huvudstyrelsen påpekat detta och ville ha 
förändringar. Denna skrivelse hänsköts till Regelrevideringsgruppen, som hade med 
det i förslaget som HS tog ställning till vid sitt styrelsemöte 2014-08-30-31. HS beslöt 
då att ta bort detta förslag, § 209.  

 

FÖRSLAG 
Vi föreslår att det i det kommande reviderade jaktprovsregelverket för retriever 
fr.o.m. 2017 införs att: 

 

Avdelningar och rasklubbar(i de klasser de äger rätt att genomföra prov) får anordna  
ett prov på våren och ett prov på hösten under innevarande provsäsong, som i första 
hand är avsedda för provfunktionärer som tjänstgör på den egna avdelningens eller 
rasklubbens jaktprov under säsongen. Om antalet startplatser inte fylls av funktionärer 
skall provet vara öppet för övriga provdeltagare. Det är varje avdelnings eller 
rasklubbs ansvar att tillse så att aktuella listor på säsongens funktionärer finns att 
tillgå för ev. kontroll utförd av SSRK:s Huvudstyrelse. 

 

Styrelsen/SSRK Dalarna, Styrelsen/SSRK Västerbotten, Styrelsen/SSRK Värmland,  

Styrelsen/SSRK Östergötland, Styrelsen/Golden Retrieverklubben 
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