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Arbets- och beslutsordning vid Golden retrieverklubbens Fullmäktigemöte 20 mars 2016 
 
 
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 2016-03-20 
 
 

§ 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 och suppleant till valberedningen 
 
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 2015 
 
Ordinarie ledamöter 
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb. 
Inger Karlsson, kassör 
Annika Andersson, avel & valphänvisning 
Janet Johansson, hälsa 
Maria Sjöberg, exteriör 
Susanna Johansson, jakt 
 
Suppleanter 
Cathrin Möller, information och medlemsansvarig 
Kristina Nieminen 
 
Adjungerade 
Annika Sahl Kadar, sekreterare 
 
Arbetsutskott (AU) 
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Inger Karlsson 
 
Avelsstruktur 
Lena Widebeck 
 
Kommittén för Nordiskt Mästerskap 
Lisa Falck 
Gun Eriksson 
Nina Johansson 
Lena Ingmarsdotter 
 
Redaktionskommitté 
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
 
Aktivitetssektionerna   
Klubben har för närvarande 16 aktivitets-
sektioner 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 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2015 uppgick antalet medlemmar  
till 4.220, varav 302 är familjemedlemmar, 101 är 
utlandsmedlemmar och åtta hedersmedlemmar. 
 
Hedersmedlemmar 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Ulla Nilsson 
Gunnar Petersson 
Karin Eriksson 
Gert-Olle Lindqvist 
Jan Eriksson 
Per Aschan 
 
Valberedning 
Eva Sjölinder-Hansson(sammankallande) 
Kent Petherbielke 
Robert Bohman 
Ingrid Lundkvist (suppleant) 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
Allmänt om verksamhetsåret 2015 
 
Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter som går att läsa mer om under de olika 
ansvarsområdenas redovisningar nedan. 
 
Sektionsdagarna 2015 
Årets sektionsdagar samlade hela 63 deltagare som representerade 15 av våra 16 lokala 
sektioner. Bland de olika programpunkterna fick deltagarna dels mycket intressanta 
föreläsningar av Bertil Lundgren och Leif Gustavsson, som pratade om rasen i exteriördomarens, 
respektive jaktprovsdomarens perspektiv. Kenth Svartberg fanns också på plats och pratade om 
jämförelser han gjort på hundar som genomfört funktionsbeskrivning (inofficiell) och MH. 
Förutom detta, fick deltagarna också en uppdatering av Anso Pettersson från SKK:s 
föreningskommitté i frågor om etik och moral i sociala medier. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska läget för klubben har under hela verksamhetsåret varit mycket gott.  
 
Registreringssiffrorna 
En liten ökning av registreringssiffrorna har skett under 2015 jämfört med föregående år. 
Sammanlagt registrerades 1956 golden under 2015. 
 
Våra samarbetspartners 
Samarbetet med våra samarbetspartners Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 
2015. De har precis, som sedan många år tillbaka, ställt upp på många sätt. 
 
Samverkan retrieverklubbarna 
Två möten med de andra retrieverklubbarna inom SSRK har genomförts under året, där vi 
diskuterat hur vi kan samarbeta i gemensamma frågor som exempelvis röntgenavläsning, J-
beteckning för retrievrar, FB-R och exteriördomarkonferensen. 
 
SSRK 
Klubbstyrelsen har deltagit på SSRK:s funktionärsträff i april och fullmäktigemöte i maj. 
 
Forskningsfonden 
Goldenfonden fortsätter att växa. Stort tack till alla som bidrar! Det ger möjlighet att via fonden 
investera i forskning och andra projekt kring rasens utveckling i framtiden. 
 
Sektionerna 
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen 
har regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Många väl genomförda 
och uppskattade arrangemang har anordnats i sektionerna under 2015. Utmärkelsen ”Årets 
sektion” vanns i år av Västmanland. På andra plats kom Västerbotten, tätt följd av trean 
Stockholm/Gotland. 
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RAS/Avel 2015 
 
RAS 
Arbetet med att hålla vårt RAS levande och aktuellt har fortgått under verksamhetsåret. Bland 
annat har sektionerna fått tips och idéer om hur man kan arbeta för att hålla vårt dokument 
levande. Arbetet med att uppdatera RAS har påbörjats genom styrelsediskussioner och 
insamlande av material avseende de olika verksamhetsområden som finns i RAS. 
 
DNA-tester 
Klubben fortsätter arbeta med de DNA-tester som finns tillgängliga avseende PRA på vår ras. Vi 
har haft kontakt med SKK för att försöka få inblick i hur testerna registreras, eftersom det via 
Avelsdata inte går att utläsa vissa testresultat gjorda utomlands och som SKK ändå bedömer som 
godkända. Klubben anser det olyckligt att vi och våra medlemmar inte kan få tillgång till dessa 
resultat.  
 
Möte med SKK 
Den 9 januari träffade representanter från GRK SKK:s avdelning för avel och hälsa för att följa 
upp det möte som genomfördes 2012.  Vid årets möte diskuterades hur förra mötet följts upp 
avseende främst avläsning av leder. SKK informerade också om att man inte avser att göra någon 
utvärdering av index för HD/ED. På mötet diskuterades även problemet med slentrianmässig 
kastration, som såväl SKK som rasklubben ser på med oro. Närmare information om vad som 
framkom på mötet har under året publicerats i Golden Nytt. 
 
Retrieverklubbsträff 
I februari genomfördes en träff för avelsansvariga, där alla retrieverrasklubbar var 
representerade. Här diskuterades bland annat vilka krav de olika klubbarna har för 
valphänvisning. Deltagarna delgav även varandra information om hur man arbetar med DNA-
tester och hur man hanterar det faktum att flera rasklubbar har två ganska skilda populationer 
inom sina raser. 
 
Valphänvisning 
Under året har valphänvisningen fortsatt fungera utmärkt. Valphänvisarna Barbro Gille och Eva 
Sjölinder-Hansson kan notera att det blir något färre som ringer till dem för att få information. 
Under året har klubben förmedlat 94 valpkullar (106 år 2014) och 16 omplaceringar (22 år 
2014). Många av de som använt sig av valphänvisningen har hört av sig och meddelat att de har 
fått många kontakter där presumtiva valpköpare sökt valp via förmedlingen. 
 
GRK:s Rasutbildning 
Under 2015 har åtta personer blivit godkända i GRK:s rasutbildning. Av dessa har en läst 
utbildningen i egen regi tillsammans med en mentor. 
 
Goldenkonferens 2016 
En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera upplägget för den Raskonferens som planeras i 
oktober 2016. Kommittén har haft mailkontakt och telefonmöten. Bland annat har utifrån 
gruppens diskussioner e-post skickats ut till ett 30-tal slumpvis utvalda uppfödare. Ungefär 
hälften av dessa svarade och det framgick då att man var mycket positivt inställd till en 
konferens och flera goda förslag på ämnen och föredragshållare lämnades för arbetsgruppen att 
jobba vidare på. 
 
Golden Nytt 
Frågor rörande avel har även detta år fått stort utrymme i vår klubbtidning Golden Nytt. Vi har 
också i tidningen gett stor plats åt våra sektioner och deras verksamhet. Genom att påvisa de 
många aktiviteter ute i landet, som överensstämmer med våra intentioner i RAS, vill vi ge goda 
exempel på verksamheter som kan engagera många. Förhoppningsvis kan detta i förlängningen 
få fler medlemmar att testa och pröva sina hundar inom jaktliga och exteriöra områden, samt 
inspirera fler att genomföra BPH och FB-R. 
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Avelsstruktur – en uppföljning av avelsstrategin i RAS  
på uppdrag av styrelsen av Lena Widebeck 2016-02-14 
 
 
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 tid. Därför är det mer intressant att studera hur snabbt 
inavelsgraden ökar. Detta är direkt kopplat till ökningen av andel homozygoter, det vill säga 
individer som bara har en variant av en gen, och minskningen av den genetiska variationen.  
 
Inavel, som i hundsammanhang ofta kallas linjeavel, ökar släktskapen mellan hundar och 
minskar därmed den genetiska variationen. I avelsstrategin ingår att följa upp inavelsgradens 
ökning i rasen.  
 
Risker med släktskapsavel 
Att ha en hög inavelsgrad i hela rasen är riskfyllt. Det betyder att även om rasen består av många 
individer så är de nära släkt. Om de är nära släkt, 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. 
Även om vi idag har möjlighet att gentesta hundar, för att se om de bär på anlag för de vanligaste 
formerna av PRA, betyder inte det att vi löst hela problematiken. Det finns troligen flera former 
av PRA och det finns andra defekter eller sjukdomar, som med stor sannolikhet kan ha recessiv 
nedärvning.  
 
Mäts i procent 
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel gener som dubbleras genom föräldrarnas 
släktskap. En tumregel som genetiker använder är att man bör undvika att inavelsgraden vid en 
enskild parning överstiger 6,25 procent. Det är den inavelsgrad som uppnås om man exempelvis 
parar kusiner med varandra. 
 
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 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 2015 
 
Golden retrievern är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser, men antalet registrerade 
valpar har sjunkit och ligger nu under 2000 per år. Under 2015 registrerades 1963 hundar, 
vilket är något fler än året innan. Se tabell 1. 
 
Tabell 1 
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2007-2015 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tikar 1280 1043 987 1002 1005 863 855 905 984 
Hanar 1345 1125 1033 1056 1007 925 954 992 979 
Totalt 2625 2168 2020 2058 2012 1788 1809 1897 1963 

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, 1998-2015 

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 2015 
1,0 0,9 0,9 0,7 1,2 1,0 1,1 0,9 0,9 

Källa: SKK Avelsdata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7



Tabell 3 
Inavelsgrad för kullar födda 1998-2015. 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 
2015 276 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. de senaste 
fyra åren har antal årliga registreringar legat under 2000.  Det betyder att en hanhund bör 
maximalt tillåtas bli far till 200 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 400 
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. 
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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.  
 
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 2010 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 cirka 50 valpar.  De unga hanar som kraftigt överskrider den gränsen är Sunny 
Delights Spanish Matador, född 2012, med 100 avkommor och Dream Max Morgonstjärna, född 
2013, med 75 avkommor. 
 
En påtaglig risk är att 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 utländska hanarna Ritzilyn Rick O'Shay, född 2006, och 
Ashbury Angel Heart, född 2005, redan har många barnbarn i Sverige, 401 respektive 237.  
 
Att Ritzilyn Rick O'Shay har två söner som redan har ett stort antal barn, Dewmist Lawrence of 
Arbia, född 2010, och Sunny Delights Spanish Matador, född 2012, ökar risken att han kommer 
få ett alltför stort inflytande på den svenska goldenaveln. Likaså har den relativt unge Golden 
Hill’s Side Imagine a Chap, född 2008, redan 245 barnbarn. 
 
Tabell 4 
Antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett visst år mellan 2004-2015.  
(År = födelsedatum för kull) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Kullar 407 391 368 369 313 294 301 274 264 267 263 282 
Tikar 402 387 366 365 309 290 297 270 256 260 258 274 
Hanar 185 182 200 199 171 177 166 163 156 141 144 161 
Kull/hane 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 

 Källa: SKK Avelsdata 
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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 130 228 
Guldruschen’s Mark My Step  2000   95 224 
Jazzman’s Da Capo 2001 154 475 
Guess Grappa for Roxanne 2001 120 281 
Kulawand Northern Forester 2001 137 257 
Rossmix Hard to Get 2001 187 224 
Telkaro Diamond Dust 2001 129 203 
Ringmaster Nimbus 2001 182 294 
Goldenlines New Feeling 2002 197 365 
Dewmist Silkventure  2002 187 303 
Lamier’s See I told You So 2003 235 362 
Combine Hennessy 2003 146 262 
One Night in Bangkok Av Vervik 2004 168 328 
Ashbury Angel Heart 2005 30 277 
Stanroph Say Hi to Rossmix 2005 157 277 
Ritzilyn Rick O'Shay 2006 38 401 
Golden Hill’s Side Imagine a Chap 2008 18 245 
Xanthos Conquistador 2003 108 233 
Chavenis Magic Passion 2005 198 218 
Dream Max Hugo Boss 2003 41 215 
Inassicas Blade 2005 37 204 
Daintys Man of the Year 2003 56 202 
Jako's Union for Dream Max 2006 84 201 

 
Tabell 6 
Hanar, födda 2011 eller senare som är far till minst 65 valpar 
Hane Födelseår Antal valpar 
Kephlers Roller Coaster 2011 119 
Rossmix Rain Man  2011 105 
Daintys US Marshall 2011 85 
Daintys Flamboyant 2011 73 
Goldcherry Blue Star 2011 66 
Sunny Delights Spanish Matador 2012 100 
Dream Max Morgonstjärna 2013 75 

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.  
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Inflytandet av ett par enskilda avelshundar, som används över hela Europa, riskerar att få stor 
påverkan på den svenska goldenaveln. 
 
 
 
 
Mentalitet 
 
Under året har antalet BPH-banor utökats från 23 till 25. Tyvärr har även några banor lagts i vila 
under året. 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 2006 – 2015 

Källa: SKK Hunddata 
 
Vi kan med glädje konstatera att antalet golden med känd mental status har ökat.   
 
Eftersom man numera använder sig av SBK Tävling för att anmäla att man ska arrangera ett MH, 
så har det inneburit att endast ett fåtal MH har blivit utlagda på GRK:s hemsida. Det har dock 
förekommit vid ett antal tillfällen att sektioner har varit samarrangör med andra klubbar vid 
både MH och BPH. 
 
Målsättning i RAS 
Målsättningen i RAS är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna, alternativt 
BPH-beskrivna. 273 tikar och 161 hanhundar har använts i avel under 2015, av dessa är 50 tikar 
och 35 hanhundar mentalbeskrivna alt. BPH-beskrivna. Räknat i procent blir det 18 % av tikarna 
och 21 % av hanhundarna som är mentalbeskrivna, alt. BPH-beskrivna. Detta är en minskning 
från året innan och varken tikar eller hanhundar når upp till målet i RAS. 
 
Från 1997 och fram till 2015 har 4.447 golden känd mental status från MH eller BPH. 
 
Analys BPH 
Eftersom vi under året passerade gränsen, att över 200 golden är BPH-beskrivna, har SKK 
utifrån dessa resultat gjort en analys. Analysen ger oss information om vilken spridning som 
finns i rasen gällande reaktioner i de olika momenten. Vidare görs också en reflektion över de 
beteenden/värden som rasen uppvisar på BPH.  En artikel om analysen har publicerats i Golden 
Nytt och analysen finns också i sin helhet på GRK:s hemsida.  
 
 
 

ÅR 
ANTAL 

MH 
GENOMFÖRDA 

MH 
AVBRUTNA 

MH 
ANTAL 

BPH 
GENOMFÖRDA 

BPH 
AVBRUTNA 

BPH 
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 
2015 145 141   4 135 131 4 
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Uppföljning av RAS 
En sammanställning av momenten från MH som ingår i RAS har gjorts för hundar beskrivna 
1998 – 2013. Sammanställningen presenterades på sektionsdagarna samt i Golden Nytt. 
 
Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden 
Goldenklubben var en av fem rasklubbar som blev inbjudna att delta i ett projekt som SKK tagit 
initiativ till. Två representanter från GRK deltog på ett inledande möte hos SKK. Projektet 
handlar om hur vi i framtiden ska beskriva våra hundars mentalitet. 
 

 
 
Funktion 
 
Utvärdering av GRK:s inofficiella funktionsbeskrivning 
Kenth Svartberg har gjort en statistisk bearbetning de 2.500 hundar som funktionsbeskrivits 
under åren 1999 – 2014, samt jämfört dessa med MH-resultat. Denna analys redovisades på 
sektionsdagarna. 
 
I och med detta lägger vi den gamla funktionsbeskrivningen till handlingarna. 
 
FB-R 
Den nya funktionsbeskrivningen FB-R har funnits i två år och det finns 18 beskrivare och 28 
testledare, som i dagsläget är utbildade. Ett flertal av dessa personer kommer från GRK:s 
sektioner. 
 
Under året har det varit 40 beskrivningstillfällen och av dessa var 16 anordnade av någon 
sektion inom GRK. Flest tillfällen hade SSRK:s KMF med tio tillfällen, därefter GRK:s sektioner  
Medelpad/Hälsingland och Värmland med fyra tillfällen vardera. 
 
Under året har totalt 134 golden blivit beskrivna av sammanlagt 433 beskrivna retrievrar. 
Samtliga resultat finns registrerade hos SKK. 
 
Under åren 2014 – 2015 har totalt 227 golden blivit beskrivna. 
 
För att uppmuntra uppfödare att låta funktionsbeskriva sina kullar skickades ett brev till de som 
haft en eller flera kullar mellan 2014 och 2015, och som bodde inom ett realistiskt avstånd till 
ett beskrivarteam. 
 
Goldenklubben har även haft en representant med i SSRK:s funktionsbeskrivningskommitté.   
 

År 
Antal funktions- 

beskrivna hundar 
inom FB-R 

Antal genomförda 
beskrivningar 

Antal avbrutna 
beskrivningar 

2014   93   92 1 
2015 134 130 4 
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Jakt 
 
Klubbmästerskapet 
För femte året i rad genomfördes Klubbmästerskapet på Villingsbergs skjutfält utanför 
Karlskoga. Provet ägde rum den 24–26 juli 2015. Klubbmästerskapet genomfördes i alla  
klasser och sammanlagt kom 90 ekipage till start. 
 
Domare: 
Leif Gustafsson – NKL, Bitte Sjöblom – ÖKL, Sören Swärdh – EKL 
 
Domarelev: 
Liselotte Hermansson 
 
Provledare: 
Thomas Broberg 
 

 
Klubbmästare Nybörjarklass 

Vindögats Morgondagg, 
Nina Johansson 

 
 

 
Klubbmästare Öppen klass 

Mighty Duck’s Cougar, 
Charlotte Wallmark 

 
Klubbmästare Elitklass 
Havtornets Tempranillo, 
Margret Bengtsson 

 
 
Förstapristagare NKL 
Vindögats Morgondagg, Nina Johansson 
Aim High Manu Forti, Eva Jönsson 
Aqua Seer’s First Star, Matilda Borvén 
Doubleuse Loweswater Gold, Pehr Söderman 
Tq Minninnewah’s Ina, AnneCharlotte Bengtsson 
Waterfreak’s Think Twice, Annette Wennberg 
Gyllene Horden’s Ferrari, Agneta Fondén 
Joe`s Little Sigga, Joe Christensen 
Gyllene Horden’s Fonzie, Maria Larsson 
Respons Qvinnliga Qult-Ten, Gunnar Andersson 
Up Swing Fancy Amber, Pia Nordin 
Up Swing Brilliant Shine, Britt-Marie Sternerud 
Kopparhults Pajaz, Lena Filipsson 
Livsglädjens Jaktliga Smilla, Barbro Sundin 
 
Förstapristagare ÖKL 
Mighty Duck’s Cougar, Charlotte Wallmark 
Förstapristagare EKL 
Havtornets Tempranillo, Margret Bengtsson 
Doubleuse Sea Eagle, Christine Jansson 
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Nordiskt Mästerskap WT 
Danmark stod som arrangör för Nordiska Mästerskapet WT den 22 augusti 2015, där Sverige 
representerades av fyra lag. Vinnare blev The Scorpions, Sverige.  
 
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. 
 
 
 
 
Hälsa 
 
Medlemmar har hört av sig både per telefon och per e-post med frågor avseende hälsa. Ett fåtal 
medlemmar har fyllt i och skickat in 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 ögonlysningskostnaden för hundar över sju år uppmuntras att äldre hundar 
ögonlyses. Under 2015 har sammanlagt 11 hundägare har fått ersättning från forskningsfonden 
för detta syfte. 
 
Prcd-PRA 
En medlem har under 2015 skickat in resultat för DNA-test på prcd-PRA. 
 
Golden Nytt 
I Hälsaspalten i Golden Nytt har medlemmarna uppdaterats om vad som skett under året 
avseende hälsa, och veterinära artiklar har publicerats i Golden Nytt. Hemsidan har uppdaterats 
när ny information har funnits. Hälsaspalten har under året varit inriktat på avstämningar 
gentemot mål i RAS. 
 
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 har 
sammanställts 2015.  
 
Vi kan konstatera att: 

• Andelen röntgade på armbågar är 53 % och höfter 56 %, det är en ökning med 2 % på 
armbågar och 3% på höfter. Målet i RAS ligger på 65 %. 

• Andelen hundar med grad D och E ligger på 9 %, vilket innebär att vi även under 2015 
hamnat över målet i RAS på 8 %. 

• Andelen hundar med ED är 17 %, målet i RAS är 10 %. 
 

Beträffande epilepsi ligger vi under genomsnittet för samtliga raser enligt Agrias rasstatistik 
2007. Inga fall av epilepsi rapporterades via Hälsoenkäten. Inga fall av renal dysplasi (f.d. PNP) 
har inkommit under året. 
 
Ögonlysning 
Under 2015 ögonlystes 868 golden och av dessa var 767 utan anmärkning. Målet i RAS är satt till 
att det årligen ska ögonlysas 200 hundar äldre än fem år. Under 2015 ögonlystes 170 golden 
äldre än fem år.  
 
Ögondiagnoser 2015 
PRA  Katarakt, 

total 
Bakre polär 
katarakt 

Retinopati Näthinne-
veck 

RD 
multifokal 

RD 
geografisk 

2 0 23 4 11 2 7 
Källa: Avelsdata 
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GR_PRA1 
Under 2015 DNA-testades 160 golden för GR_PRA1, av dessa var 37 anlagsbärare, två sjuka och 
121 fria från anlaget. 1.046 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria 
från anlaget. 
 
GR_PRA2 
Under 2015 DNA-testades 146 golden för GR_PRA2, av dessa var 23 anlagsbärare, ingen sjuk och 
145 fria från anlaget. 1.069 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria 
från anlaget. 
 
Prcd-PRA 
Under 2015 DNA-testades tre golden för prcd-PRA, alla med resultat fria. 
 

 
 

 
 
 
Exteriör  
 
Club Show 
Club Show 2015 genomfördes av Norrbottensektionen i Sikfors den 4 juli 2015. 
Domare var Viveca Lahakoski, Finland och det var 59 hundar anmälda. 
 

 

 
BIR 
Solstrimmans Wichita 
Uppfödare: Katrina & Leif Bäckström 
Ägare: Margot & Dan Vikström 
 
BIM 
NORD UCH SE V-15 Snowjar's 
Trendmaker 
Uppfödare & Ägare: Charlotta Linde 
  

 

 

 
 
 
 
BIR VETERAN 
FI UCH SE U(U)CH SE VCH Sjulgårdens My 
Heart’s on Fire 
Uppfödare: Annika & Patrik Magnusson 
Ägare: Patrik Magnusson 
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BIR JAKTMERITERAD 
Peruddens Soft and Cool 
Uppfödare: Kati & Per Sandberg 
Ägare: Peter Burström 
 

 

 

 
 

BIR valpklass I 
Endicott Skydiving 
Uppfödare: Ingrid Bergenblad 
Ägare: Susanne Johansson 
 
BIM valpklass I 
Ingen deltagare 
 

 

 

 
 
BIR valpklass II 
Sunmist Indie Star 
Uppfödare: Birgitta Lindström & Pentti 
Virkkunen 
Ägare: Birgitta Lindström 
 
BIM valpklass II 
Kapplandet’s Shier Nan Saville 
Uppfödare & Ägare: Maria Sandlund 
 

 

 
 

 
 
 
CERT HANHUND 
Dewmist Rain’n Magic 
Uppfödare: Henric Fryckstrand 
Ägare: Aina-Mari Eneback & Åke 
Johanssen 
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CERT TIK 
Solstrimmans Wichita 
Uppfödare: Katrina & Leif Bäckström 
Ägare: Margot & Dan Vikström 
 

 
Open Show 
Under 2015 har sektionerna haft 20 Open Shower. Sex sektioner har haft två Open Shower var 
och resten har haft en Open Show vardera. 22 domare har anlitats och sex av dem har dömt två 
gånger var. Resultaten har redovisats på hemsidan och i Golden Nytt. 
 
Open Show domarkonferens 
Klubben har utannonserat konferenser för Open Showdomare vid två tillfällen under året, båda 
gångerna fick det ställas in p.g.a. för svagt intresse. 
 
Exteriördomarkonferens 2015 
I september genomfördes SSRK:s exteriördomarkonferens. Ett 60-tal retrieverdomare deltog. 
Inför konferensen tog klubben fram ett kompendium där rasen presenterades. Presentatör för 
golden var Filip Johnsson. Exteriör- och avelsansvarig representerade Goldenklubben. 
 
Utställningsprogram 2016 
2016 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 av sektionerna. 
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Goldenspecialen 
 
Västmanlands, Stockholm/Gotland och Upplandssektionerna arrangerade tillsammans årets 
Goldenspecial i Kungsbyn, Västerås. På utställningen deltog 138 hundar, på Working Test 153 
ekipage och 65 ekipage tävlade om Dual Purpose-priset. 
 
Domare Working Test: 
Bitte Sjöblom, Sune Nilsson, Anki Andersson, Ingela Funck, Mats Närling, Ulf Göranzon och 
Liselotte Norling Hermansson 
 
Domare utställning: 
Lena Pettersson, kennel Le Pet’s (hanar), Roul Persson, kennel Delawere (tikar) och Marianne 
Bimer Olofsson, kennel Fairfax (valpar). 
 
 
 
 
 
Goldenmästare 
 
Collin from Golden Lake of Miracles 
e. FT CH Bäveråsen’s Zeb  
u. Abby from Golden Lake of Miracles 
Uppf. Thomas & Caroline Hinker, Tyskland 
Äg. Petra Soons, Tyskland 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vinnare Dual Purpose 
 
SE U(U)CH FI UCH LV CH Combine Quite a Boy 
e. Terra Antyda Sani New Prince of Heart  
u. SE U(U)CH Combine Flames of Fantasy 
Uppf. Lena Widebeck, Eskilstuna 
Äg. Linda Widebeck, Linköping 
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Resultat Working Test 
 
Förstapristagare NKL – Lördag 
Andvingens Härliga Hedda, Kerstin Eriksson/J-U Karlsson 93 p 
Happy Birdhunter’s One More Time, Anette Axelsson 91 p 
Livsglädjens Solstormiga Gullan, Ulla Eriksson/Sofia Jansson 88 p 
Indragårdens Money, Melker & Helena Öberg 86 p 
Stjärnglimtens Unzo, Lotta Christvall 86 p 
SE U(U)CH FI UCH LV CH Combine Quite a Boy, Linda Widebeck 83 p 
SE VCH LPI LPII RLD N RLD F Seasymphony Emergency Brake, Lotta Orrholm 81 p 
Livsglädjens Hoppfulla Amor, Solveig Nyvold 79 p 
 
Förstapristagare NKL – Söndag 
Brunnefjälls A Georg, Carina Sandberg 99 p 
Malva, Mats Lovén 94 p 
Mighty Duck’s Pleasure, Anki Claesson 93 p 
Happy Birdhunter’s Have a Good Time, Therese Lovén 90 p 
Lizsias Zorro, Anita Ohlson 90 p 
Happy Birdhunter’s Time after Time, Lisa Falck 89 p 
Lizsias Zacco, Astrid Magnusson 89 p 
Vindögats Morgondagg, Nina Johansson 87 p 
Vassruggens Ödha Runristare, Maria Axelsson 87 p 
Whispering Oaks Messi, Britt-Marie Svejd 85 p 
Vindögats Viddja, Britt Kallur 84 p 
Eldflammans Stella Mccartney, Linda Gustafsson 84 p 
Avjava’s Helidor of Bearmountain, Dennis Uppgard 81 p 
Mighty Duck’s Helena, Johan Fogelberg 79 p 
Mighty Duck’s Heike, Lars-Olof Jonsson 77 p 
Doubleuse Glacier, Elin Knutsson 76 p 
Sungold Buick, Anette Sundqvist 75 p 
 
Förstapristagare ÖKL – Söndag 
Lisabackens Gangster-Glimma, Emma Regberg 92 p 
Soinneanta Finnegan, Petra Soons 87 p 
Doubleuse One for All, Kaj Kadar 86 p 
Woodfinch Hollywood, Lisa Falck 83 p 
 
Förstapristagare EKL – Söndag 
Collin from Golden Lake of Miracles, Petra Soons 94 p 
SE JCH FI JCH Sörgoldens Solo, Tony Lyvén 92 p 
LP III SE LCH Havtornets Tempranillo, Margret Bengtsson 92 p 
NO JCH SE JCH Mighty Duck’s Panther, Lisa Falck 88 p 
Doubleswing, Nina Johansson 87 p 
RLD N RLD F RLD A RLD M Krankesjöns Red Pearl, Andrea Andersson 83 p 
Joe’s Top Dollar, Ulf Hammarström 80 p 
Doubleuse Sparrowhawk, Katarina Pilhage 80 p 
SE VCH LPI LPII Be Active’s Quickstep Bentley, Anette Sundqvist 78 p 
Mighty Duck’s Cougar, Charlotte Wallmark 76 p 
 
Förstapristagare VKL – Söndag 
NO JCH SE JCH Lizsias Leila, Charlotte Wallmark 80 p 
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Utställning 
 

 

 
 

 
 
BIS VUXNA 
Feodora's Lothlorien 
e. GB SHCH Thornywait Mcshay at Ritzilyn 
u. Roxanne Arwen 
Uppfödare & Ägare: Malin Danielsson 

BIS 2 VUXNA 
SE U(U)CH NO UCH Xanthos Machiavelli 
e. ES CH GI CH PT CH SE U(U)CH Mad About You De 
Ria Vela 
u. GB CH Xanthos Debbie Does Dallas 
Uppfödare: Mrs Heather Morss, Storbritanien 
Ägare: Henric Fryckstrand 
  

 

 

 
 
BIS Valp 
Chamorels Sky Dweller 
e. SE U(U)CH NO UCH Xanthos Machiavelli 
u. Cheer's Swingfield Garden 
Uppfödare & Ägare: Tezzy Vaerlien  
 
BIS 2 VUXNA 
Zampanzar Step in Time 
e. Zampanzar Step by Step 
u. CH Zampanzar Apple Time 
Uppf. Mr Paco Garcia, Spanien 
Äg. Henric Fryckstrand, Västerås 
 

 
Bästa hane – vuxna 
1. SE U(U)CH NO UCH Xanthos Machiavelli 
2. SE U(U)CH FI UCH LV CH Combine Quite a Boy 
3. Dewmist Dante’s Peak 
4. Milbu Waterloo 
5. Respons Qvicka Qolt-Ten 
 
Bästa tik – vuxna 
1. Feodora’s Lothlorien 
2. SE U(U)CH RLD N RLD F Dewmist Glitter’n Glamour 
3. Golden Legend Angel of the Dreams 
4. SE VCH Endicott Sing for Me 
5. Roxanne Favourite Flower 
 
Bästa hanvalp 
1. Zampanzar Step in Time 
2. Emmergold Prince Fairy 
3. Feodora’s Quasar 
4. Whoopi’s Sixteen Seconds Away 
 
Bästa tikvalp 
1. Chamorels Sky Dweller 
2. Zampanzar Just in Time 
3. Emmergold Fairy Tale 
4. Roxanne Valkyria 
5. Emmergold Fairy Doll  
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Utbildning 
 
Goldenlägret 
Goldenlägret anordnades för femtonde gången den 1-5 juli 2015 på Kvinnerstaskolan i Örebro. 
Lena Appelkvist ställde upp som kock med hjälp av Anders Kallur och Boel Andersson med 
mycket uppskattat resultat. För att vara säker på att alla skulle få plats i matsalen, begränsades 
deltagarantalet till 28 deltagare detta år. Dessa 28 deltagarplatser blev fyllda på rekordtid. Som 
vanligt hade lägret mycket kompetenta instruktörer och genom en utmärkt gruppindelning, så 
fick samtliga deltagare rätt träning utifrån sin och sin hunds kunskapsnivå. 
 
Årets instruktörer: 
Lotte Lydeking, Kicki Lilliehöök, Suzanne Asplund och Eva Arnell Ek 
 
Domare utställning: 
Sonja Roswall, kennel Gleaming 
 

 
 
 
 
Årets lägermästare 
Made My Way Water Lily 
Susanne Almgren 
 

 
 

 

 

BIS   
Made My Way Water Lilly 
Äg. Susanne Almgren 

BIS 2  
Nakondisis November Moon 
Äg: Eva Persson 

  
      
Klassvinnare Ökl: 
Tiebreak’s Najad, Anne Folke Langenskiöld 

 
Klassvinnare Nkl: 
Fragrance’s Svea Betty Dot, Eva-Britt Brännsten 
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Utbildning av funktionärer FB-R 
Inför 2015 beslutade klubbstyrelsen att underlätta för de sektioner som ville skicka deltagare till 
utbildning genom att ersätta deras utgifter för resor, kost och logi. Totalt tre sektioner har 
ansökt om ersättning. 
 
Goldenklubben har haft deltagare med på de utbildningstillfällen inom FB-R som har anordnats 
av SSRK. För närvarande finns det totalt 18 beskrivare och 28 testledare auktoriserade. Ett 
flertal av dessa kommer från GRK:s sektioner. 
 
 
 
 
Information/PR 
 
Annonsering på Google 
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2015 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 2015 
skänkte 69 uppfödare medlemskap till sammanlagt 483 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. Årets första nummer innehöll en 
sammanställning av officiella utställningsresultat och jaktprovsresultat, samt championat som är 
registrerade under året.  
 
Leverantör medlemsservice 
Under året har vi bytt till ny leverantör, då vi upplevde att den tidigare leverantören inte 
fungerade tillfredställande.  
 
Medlemsvärvning och medlemsvård 
Även i år har sektionerna regelbundet fått statistik med uppgifter om nya goldenägare, nya 
medlemmar och även listor på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 
 
Marknadsföring av golden retriever 
Material har tillhandahållits de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra rasen. 
De stora mässorna Stockholms Hundmässa och My Dog har bemannats av Stockholmssektionen 
resp. Göteborgssektionen även i år, vilka även erhållit ett ekonomiskt bidrag från klubben. 
 
Facebook 
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. 
Ungefär 3.600 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 
 
 
 
UPPFÖDARTROFÉN 
Henric Fryckstrand 
Kennel Dewmist 
 

 
 
 
 
IRON COIN 
Henric Fryckstrand 
Kennel Dewmist 
 

 

 
 

 
 
STENBURY TROPHY 
DK UCH NO UCH SE U(U)CH SE V-
14 
Dewmist Sympatico 
Henric Fryckstrand 
 

 
 

 
 
GOLDENTROFÉ TIK 
C.I.E. DK CH(U) FI V-12 NO UCH SE 
U(U)CH 
Dewmist Rainfall 
Henric Fryckstrand 
 

 
 

 
 
 
GOLDENTROFÉ HANE 
C.I.E. SE U(U)CH NO  UCH NV-11 
Thornywait Gift to Floprym 
Annette Strand 
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BREEDERS CROWN  
har tilldelats 
Ingela Påsse van Reis 
 
 
 

 

 
Ingela Påsse van Reis har varit aktiv i klubbarbetet sedan 
klubben startades år 1974. När Göteborgssektionen kom 
igång år 1980 blev det självklart för henne att engagera 
sig i sektionen. Sedan dess har hon varit delaktig i dess 
arbete och innehaft många olika styrelseposter. Otaliga är 
de Open Shower som hon tagit ansvar för. Vid många 
tillfällen har hon också varit domare på klubbens Open 
Shower. 
 
I Goldenklubbens verksamhet har Ingela Påsse van Reis 
medverkat på olika sätt under alla år. Under några år i 
mitten av 1980-talet var hon ledamot i klubbstyrelsen 
som utbildningsansvarig. Sedan flera år tillbaka är hon nu 
aktiv i klubbens valphänvisning och har de senaste åren 
även varit revisor i klubben. 
 
Ingela uppfyller mycket väl kriterierna i statuterna för 
Breeders Crown och är väl förtjänt av utmärkelsen som 
tilldelas medlemmar som genom många lågmälda och 
enträgna arbetsinsatser gagnat vår ras och vår klubb. 
Ingela är en medlem som alltid ställer upp när hjälp 
efterfrågas och ideella insatser behövs. 
 

 
 
 
 
AGRIASTIPENDIET 
har tilldeltas 
”The Scorpions” 
Lisa Falck, AnneCharlotte Bengtsson & Tony 
Lyvén 
 
 

 

 
Golden retrieverklubbens styrelse och Agria 
Djurförsäkring har gemensamt beslutat utse laget ”The 
Scorpions” – Lisa Falck, AnneCharlotte Bengtsson & Tony 
Lyvén – till årets Agriastipendiater. 
 
Laget – ”The Scorpions” har på ett mycket övertygande 
sätt representerat Sverige under flertalet år i Nordiskt 
Mästerskap i Working Test för golden retriever. De 
senaste två åren har laget på ett förtjänstfullt sätt stått 
som slutsegrare i tävlingen. ”The Scorpions” har på så sätt 
bidragit till att synliggöra vår ras och dess jaktliga 
funktion.  
 
Vi önskar The Scorpions lycka till i framtiden! 
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Bokslut 2015 
 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN - Sammanställning kostnader/intäkter     
Bokslut 2015         
 Kostnadsställe Intäkter Kostnader Utfall 2015 Budget 2015 
Gemensamt hela föreningen 68 418,47 -64 505,47 3 913,00 -19 000 
Medlemsavgifter 1 044 035,13 -164 621,00 879 414,13 865 000 
Golden Nytt 64 730,00 -287 283,71 -222 553,71 -222 000 
Valphänvisning 23 400,00 -26 662,50 -3 262,50 0 
Sektioner/fullmäktige 60 750,00 -309 323,80 -248 573,80 -242 000 
RAS 0,00 -8 000,00 -8 000,00 -20 000 
Goldenlägret 91 699,00 -91 864,20 -165,20 0 
KM+NM 40 730,00 -62 314,00 -21 584,00 -18 000 
GRK-artiklar 56 953,00 -8 510,00 48 443,00 45 000 
Rosetter 51 098,20 -49 096,00 2 002,20 0 
Information/PR 0,00 -23 573,00 -23 573,00 -15 000 
Administration 0,00 -19 809,85 -19 809,85 -36 000 
Utbildning 0,00 -5 795,00 -5 795,00 -58 000 
Exteriör - konferenser 3 000,00 -22 257,50 -19 257,50 -50 000 
Styrelse 0,00 -215 580,50 -215 580,50 -207 000 
Summa 1 504 813,80 -1 359 196,53 145 617,27 23 000 
          
Ränteintäkter 1 622,22 0,00 1 622,22 2 000 
Summa finansiella intäkter 1 622,22 0,00 1 622,22 2 000 
          
Avskrivning kundfordring 0,00     0 
Summa finansiella kostnader   0,00 0,00 0 
          
Summa 1 506 436,02 -1 359 196,53 147 239,49 25 000 
          
Värdeförändring - Varulager 2015-12-31         
GRK-Artiklar     -34 102,00 -25 000 
Rosetter     0,00   
Inventarier     0,00   
Valpbroschyr, raskompendium     -9 930,00   
Summa värdeförändring   0,00 -44 032,00 -25 000,00 
          
RESULTAT EFTER 
VARULAGERFÖRÄNDRING     103 207,49 0 

 
Kommentar till bokslutet 
Årets ekonomiska resultat visar på ett relativt stort överskott jämfört med budget, ca 103 tkr 
plus. Ett planerat överskott var de ca 25 tkr som avsattes för Goldenkonferensen 2016. En 
summa på 50 tkr avsattes för utbildning av funktionärer inom FB-R och kunde sökas av våra 
sektioner. Det har dock varit dåligt med utbildningstillfällen under 2015, så endast en liten del 
har betalats ut. Möjligheten till bidrag kommer att finnas även under 2016. 
Exteriördomarkonferensen under hösten blev inte så kostsam för klubben som beräknat. 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN     
      
BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR     
Inventarier 0,00 0,00 
Varulager - Varor/GRK-artiklar 40 220,00 49 647,00 
Varulager - Valpbroschyrer 37 930,00 45 700,00 
Varulager - Guldhundar 62 500,00 0,00 
Varulager - Raskompendium 6 720,00 8 880,00 
Varulager - Goldenfilm  9 825,00 34 500,00 
Summa 157 195,00 138 727,00 
Kassa 2 359,30 2 159,30 
Handkassa 1 459,00 195,00 
Plusgiro, 856993-1 54 541,05 51 035,41 
Plusgiro, Medlemsavg 8361172-3 6 433,41 3 567,28 
Plusgiro, Valphänvisning 4130545-9 973,31 1 024,81 
NB, Forskning 133 327,13 146 801,91 
Sparkonto Nordea 418 147,90 370 147,90 
Summa 617 241,10 574 931,61 
      
Interimsfordringar 0,00 0,00 
Kundfordringar 18 120,00 17 220,00 
Förutb kostnader 0 4500 
Summa 18 120,00 21 720,00 
SUMMA TILLGÅNGAR 792 556,10 735 378,61 
  

  SKULDER OCH EGET KAPITAL     
SKULDER     
Deposition - Club Show 0,00 0,00 
Leverantörsskulder -48 126,00 -88 134,00 
Forskningskonto -132 421,95 -147 143,95 
Deposition Retrieverunga 0,00 0,00 
Personalens källskatt 0,00 0,00 
Sociala avgifter 0,00 0,00 
Förskottsbetalning-stamtavlebok -8 700,00 0,00 
Summa skulder -189 247,95 -235 277,95 
EGET KAPITAL     
Balanserad Vinst/Förlust -463 297,33 -470 023,30 
Föregående års vinst/Förlust -36 803,33 6 725,97 
Årets resultat -103 207,49 -36 803,33 
Summa eget kapital -603 308,15 -500 100,66 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -792 556,10 -735 378,61 
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Verksamhetsplan 2016 
 
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 samarbetspartners Agria 
Djurförsäkring och Royal Canin. 
 
Sektionsdagar och Goldenfullmäktige 
Årets sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 19–20 mars i Upplands Väsby. Det är ett 
värdefullt tillfälle för klubbens funktionärer att diskutera gemensamma frågor och klubbens 
framtid. Sektionsdagarna är också en värdefull kompetensutveckling för klubbens funktionärer.
  
SSRK  
Klubben kommer att vara representerade både på SSRK:s funktionärsträff i april och på 
representantskapsmötet i maj. 
 
 
 
 
Klubbens centrala verksamhet 
 
Klubbmästerskap, Club Show och Goldenlägret planeras samtliga att genomföras under 2016. En 
fortsatt samverkan med de övriga retrieverklubbarna planeras också. Arbetet med att ta fram ett 
intressant program för Goldenkonferensen i oktober fortsätter också. 
 
 
 
 
Ekonomi 
 
En god ekonomi är som vanligt ett prioriterat område. Uppföljning sker som vanligt regelbundet 
under året. 
 
 
 
 
RAS/Avel 
 
Goldenkonferens 
Goldenkonferensen planeras till 1-2 oktober. Arbetsgruppen fortsätter att planera och 
marknadsföra konferensen.  
 
DNA-tester 
Arbetet fortsätter med att hitta lösningar för hur DNA-testerna kan på bästa sätt användas i vårt 
avelsarbete.  
 
Uppdatering av RAS 
Revideringen påbörjas under 2016. Vårt nuvarande RAS sträcker sig fram till 2017.  
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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. Målet är att jobba mot 500 BPH-beskrivna hundar, eftersom vi då 
kommer att få en arvbarhetsskattning för rasen baserad på BPH från SKK. 
 
Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteenden 
Klubben kommer under året att medverka i detta SKK-projekt. Detta syftar till att på sikt kunna 
hitta formuleringar för att kunna beskriva hundrasers egenskaper och beteenden. 
 
 
 
 
Jakt 
 
Arbetet att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att framhålla 
rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler och stimulera till fler 
träningstillfällen och fler starter på prov.  
 
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta arbeta med 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 på Tullgarn i maj. Mästerskapet 
kommer att äga rum i Finland den 13 augusti 2016. 
 
Klubbmästerskapet kommer att hållas på Villingsberg Skjutfält, Karlskoga, den 23–24 juli 2016. 
 
 
 
 
Hälsa 
 
Vi kommer under 2016 att: 

• Samarbeta med SKK:s och SSRK:s avelskommittéer 
• Informera om utvecklingen gällande Avelsindex för HD/ED 
• 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 om innehållet i klubbens Breed Profile när vi får uppdateringar av Agria 
• Rapportera om resultatet av hälsoenkäterna utskickade 2014 
• Delta i kurser och konferenser om hälsofrågor som berör rasen, samt informera om detta 

i Golden Nytt 
• Regelbundet uppdatera hälsadelen på hemsidan, samt informera medlemmarna om olika 

hälsoproblem genom artiklar i Golden Nytt.  
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Exteriör  
 
Under 2016 kommer sektionerna att arrangera 20 Open Shower, 24 svenska och tre utländska 
domare är inbjudna att döma. 
 
Årets Club Show anordnas av Hallandssektionen i Skottorp den 8 maj. Domare är Sjoerd Jobse 
och Henric Fryckstrand. 
 
Den 10–11 september kommer vi att arrangera Exteriörkurs steg III för att gynna tillväxten av 
Open Showdomare. Kursledare: Kjell Svensson 
 
 
 
 
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 6–10 juli 2016. 
 
Utbildningsansvarig kommer vid behov stötta och hjälpa sektionerna med deras olika 
utbildningar, såsom exteriörutbildningar och rasutbildning. 
 
 
 
 
Info/PR 
 
Stamtavlebok 2015 
Om tillräckligt många annonser beställs, kommer klubben att starta arbetet med att producera 
en stamtavlebok som omfattar åren 2011 – 2015. 
 
Golden Nytt 
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2016.  I nummer 1 
kommer vi i år att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2015. 
 
Medlemsstatistik till sektionerna 
Även under 2016 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 2016 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 2017 
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2017. 
 
KLUBBSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RESEERSÄTTNING FÖR 2016 
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. 
 
 
 
Budget 2016 
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN       
        
Budget 2016       
        
Kostnadsställe Budgeterade Budgeterade Budgeterat  
  Intäkter Kostnader Resultat 2016 
Gemensamt hela föreningen 65 000 -66 500 -1 500 
Medlemsavgifter 1 035 000 -150 000 885 000 
Golden Nytt 65 000 -296 000 -231 000 
Valphänvisning 24 000 -26 000 -2 000 
Sektioner/Fullmäktige 60 000 -312 000 -252 000 
RAS 0 -10 000 -10 000 
Goldenlägret 95 000 -100 000 -5 000 
Klubbmästerskapet 40 000 -66 000 -26 000 
Varor GRK-artiklar 54 000 -10 000 44 000 
Rosetter 35 000 -35 000 0 
Information/PR 0 -25 000 -25 000 
Administration 0 -25 000 -25 000 
Utbildning 0 -30 000 -30 000 
Exteriör - konferenser 8 000 -25 000 -17 000 
Styrelse 0 -230 000 -230 000 
Goldenkonferens 60 000 -103 000 -43 000 
Stamtavlebok 2015 88 500 -95 000 -6 500 
Avskrivningar/Lagerförändring   -25 000 -25 000 
Summa 1 629 500 -1 629 500 0 
        
Ränteintäkter   0 0 
Summa finansiella intäkter 0 0 0 
        
Summa 1 629 500 -1 629 500 0 
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Valberedningens förslag 
Goldenfullmäktige 2016 
 
 
Ordförande 
Anita Ohlson    Omval 1 år 
 
Vice ordförande 
Lena Ohlsson    Kvarstår till 2017 
 
Ordinarie ledamöter 
Annika Andersson    Kvarstår till 2017 
Susanna Johansson   Kvarstår till 2017 
Janet Johansson                             Omval 2 år 
Inger Karlsson                             Omval 2 år 
Kristina Nieminen                             Nyval 2 år 
 
Suppleanter 
Cathrin Möller                             Omval 1 år 
Ingrid Andersson                             Nyval 1 år  
  
Revisorer 
Hans Hansson                             Omval 1 år 
Ingela Påsse van Reis                             Omval 1 år 
 
Revisorssuppleanter 
Malin Danielsson                              Omval 1 år 
Gun-Inger Laesker                              Nyval 1 år 
 
Fullmäktiges ordförande 
Ann-Sofie Pettersson    Nyval 1 år 
 
Fullmäktiges vice ordförande 
Jan-Inge Glenberg    Nyval 1 år 
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Proposition 
 
Proposition angående förändring av klubbens avelsrekommendationer 
 
Bakgrund: 
GRK:s styrelse har yrkat avslag på en motion med anledning av att den inte är korrekt 
formulerad. Motionen föreslår förändringar i valphänvisningsreglerna, men regler för DNA-
tester hör hemma i avelsrekommendationerna. Eftersom klubbstyrelsen instämmer med 
andemeningen i motionen läggs i stället denna proposition för fullmäktige att ta ställning till. 
Propositionen föreslår förändringar i avelsrekommendationerna helt i motionärens anda. 
 
Arbetet med att utnyttja DNA-testerna för GR_PRA1 och GR_PRA2 är angeläget för 
Goldenklubben, som med hjälp av detta verktyg på sikt kan eliminera dessa två ögonsjukdomar. 
Uppfödare som testar sina avelshundar för dessa PRA-former hjälper till att minska andelen 
anlagsbärare, samtidigt som de genom att utnyttja testerna eliminerar möjligheten att kullarna 
drabbas av någon av dessa båda PRA-former. 
 
Motivering: 
Det är en självklarhet att seriöst arbetande uppfödare säkerställer att generna för GR_PRA1 eller 
GR_PRA2 inte fortsätter spridas inom rasen. Genom att våra avelsdjur är testade kommer målet 
att eliminera dessa PRA-sjukdomar att framskrida snabbare. 
 
Golden retrieverklubbens styrelse föreslår därför fullmäktige att besluta: 
att avelsrekommendationerna ändras så att båda föräldradjuren har officiellt resultat från DNA-
test för GR_PRA1 och GR_PRA2, eller är hereditärt fria från dessa anlag. Testmetoden ska vara 
godkänd av SKK och registrerad i SKK:s Avelsdata. Anlagsbärare får endast paras med 
friförklarad hund. 
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Motioner 
 
Motion till Goldenklubbens Fullmäktige 2016 
 
Bakgrund: 
Goldenklubben och dess uppfödare har under ett stort antal år bidragit till forskningen för att 
kartlägga de olika formerna av PRA, dels genom insamlande av blodprov och dels genom att i 
samarbete med SKK skänka pengar till pågående forskning för att hitta en DNA metod. 
Sedan 2010 finns en DNA metod för GR_PRA-1 och sedan 2012 även för GR_PRA-2. 
I GRK’s valpförmedlingsregler står för närvarande: 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. 
 
Förslag: 
Att ändra valpförmedlingsregler till att båda 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. 
 
Motivering:  
Nuvarande skrivning leder inte till GRK’s mål att på sikt kunna eliminera dessa PRA-former från 
rasen utan endast till en minskning av antalet hundar som utvecklar PRA. Det är t.o.m. fullt 
möjligt att valpar efter hundar som senare i livet utvecklar PRA förmedlas. För att på sikt kunna 
uppfylla GRK’s mål bör båda föräldrarna ha känt status. Kostnaden för testen är dessutom 
försumbar. 

 
Charlotte Carping  
 
 

 
Klubbstyrelsens yttrande: 
 
Motionen är felformulerad, då den föreslår ändringar av valpförmedlingsreglerna. Bestämmelsen 
hör hemma i våra avelsrekommendationer. Klubbstyrelsen yrkar därför avslag och kommer i 
stället att lägga en proposition i motionens anda där fullmäktigedelegaterna kan ta ställning i 
sakfrågan. 
 
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
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Motion till Goldenklubbens Fullmäktige 2016 
 
Bakgrund: 
Open Shows i klubbens regi har arrangerats från 1974. Från enstaka utställningar har 
verksamheten vuxit till ett 20-tal utställningar per år och bidrar till att finansiera sektionernas 
övriga verksamheter. 
Domarna är främst uppfödare av golden, utbildade genom kurser i GRKs regi, men även domare 
från andra länder har förekommit genom åren. 
Sektionerna får inte själva bjuda in domare utan tre förslag skall ges och sedan tilldelas 
sektionen en domare. Auktoriserade domare som önskar utvidga sitt rasregister med Golden 
retriever tillåts inte att döma på GRKs Open Show. 
 
Förslag: 
Att låta sektionerna själva bjuda in den domare de önskar samt att även auktoriserade domare 
som önskar utöka sitt rasregister med rasen får döma på Open Shows. 
 
Motivering:  
Att sektionerna själv får välja sin/sina domare bör vara en självklarhet. Att våra 
uppfödare/domare inte själva kan avgöra om de får för många/närliggande uppdrag och i så fall 
kan tacka nej är närmast orimligt att hävda. 
Möjligheten att bjuda in uppfödare från andra länder att döma försvinner dessutom med detta 
system. Att få utländska uppfödares syn på våra hundar kan bidra mycket till utvecklingen och 
kanske även vända den oroväckande negativa trend vi ser i deltagandet på våra Open Shows. 
Att ge domare som vill utöka sitt rasregister med Golden retriever möjlighet att döma på våra 
Open Show skulle ge dessa en möjlighet att se bredden av familjetyper och även hundarnas 
utveckling. Vidare skulle de även kunna ge klubben en möjlighet att se domarens genuina 
intresse och kunskap om vår ras. Inom många specialklubbar är det ett krav att den ansökande 
domaren har dömt på deras Open Shows just på grund av detta. 
 

Charlotte Carping 
 
 
Klubbstyrelsens yttrande: 
 
Golden Retrieverklubben har ett unikt system när det gäller inofficiella utställningar, våra Open 
Shower. Syftet med klubbens Open Show är att de ska ge alla goldenägare möjlighet att under 
avslappnande och roliga förhållanden träna på att ställa ut sin hund för en domare med god 
kunskap om rasen. Ett annat syfte är att ge klubbens uppfödare möjligheten att vidareutbilda 
sig inom vår ras och att få prova på att döma. 
 
Klubben har också en fastställd utbildningsgång, vilket gör att vi kan försäkra oss om att de som 
dömer är pålästa och har en god kunskap om rasen. 
 
Under senare år har intresset att bjuda in utländska domare ökat och då försvinner också 
grundtanken med Open Show. Vi kan aldrig skaffa oss kunskap om utbildningsgång i andra 
länder, vilket är vår kvalitetssäkring av domarnas kompetens.  En officiell domare som vill 
utöka sitt rasregister, är självklart välkommen att lära sig mer om rasen med att gå som 
domarelev på någon av våra Open Shower. 
 
Syftet med att sektionerna måste ansöka om domare, är att så många som möjligt ska få döma 
och variationen på domare i landet ska vara så stor som möjligt. 
 
Förslag till beslut: 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
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