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Arbets‐	och	beslutsordning	vid	Golden	retrieverklubbens	Fullmäktigemöte	27	mars	2022	
 
 
Yttranden 
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. 
De i § 7 mom. 7 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få antecknat en 
mot beslut avvikande mening. 
 
Reservation 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid 
beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan 
fullmäktigemötet förklaras avslutat. 
  
Replik 
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter talarordningen. Den på 
vilken replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får ej överstiga en minut. 
 
Röstlängd	
Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter justering 
fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst. I enlighet med stadgan är 
fullmaktsröstning inte tillåten. Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som föranmälts, dvs. 
stadgeenliga ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i stadgeenlig ordning.  
 
Motioner	  
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären, 
fullmäktigedelegater (ordet fritt). 
 
Beslut 
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för annat än 
ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig rätt uppfattade 
föreslår ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall godkännas av fullmäktige. Därefter 
ställs proposition. Den propositionsordning som kommer att användas är den gängse i föreningslivet, 
varvid de olika förslagen ställs mot varandra. När ordföranden, efter fastställd propositionsordning, frågar 
på de olika förslagen tas alltid styrelsens förslag först. 
 
Votering 
Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras. Undantaget där sluten votering 
begärts. Försöksvotering går till så att ordföranden, med användande av tidigare fastställda 
propositionsordning, ber röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig majoritetsbedömning 
kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering vidhålles. Om ingen vidhåller sker beslutet. 
 
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet, såvida inte någon 
röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Majoritet 
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid personval relativ 
majoritet. 
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DAGORDNING	
Golden	retrieverklubbens	ordinarie	Fullmäktigemöte	2022‐03‐27	
	
§	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 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	2021
	
Ordinarie	ledamöter	
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb. 
Gun Eriksson, kassör 
Tezzy Vaerlien, avel 
Janne Ytterbom, jakt 
Kristina Nieminen, exteriör & sektionsansvarig 
Malin Danielsson, hälsa (t.o.m. 2022-01-19) 
	
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan, sekreterare 
Sara Berglund 
 
Arbetsutskott	(AU)	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
 
Avelsstruktur	
Lena Widebeck 
 
Adjungerade	i	hälsofrågor	
Kerstin Persson 
Annika Thunfors 
 
Redaktionskommitté	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
Daniel Ekblom (annonsförsäljning) 
 
Goldenspecialenkommittén	
Lena Ohlsson 
Daniel Ekblom 
Kristina Nieminen 
Janne Ytterbom 
Gun Eriksson 
Boel Andersson 
Kristina Osin 
Marie-Louise Scanlan 
Christine Jansson 
Anita Ohlson 
 
	
 

Aktivitetssektionerna			
Klubben har för närvarande 16 aktivitetssektioner 
runt om i landet 
 
Ansvarig	utgivare	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
 
Valphänvisningen	
Ingela Påsse van Reis 
Annika Andersson 
Eva Arnell Ek	
	
Revisorer	och	revisorssuppleanter	
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Hans Hansson, ordinarie 
Gun-Inger Laesker, suppleant 
Annelie Olsson, suppleant	
	
Medlemsantal	
Den 31 december 2021 uppgick antalet  
medlemmar till 4602 (2020: 4165),  
varav 169 är familjemedlemmar (2020: 184) och 
42 är utlandsmedlemmar (2020: 44).  
Under 2021 har vi haft fyra hedersmedlemmar. 
	
Hedersmedlemmar	
Per Aschan 
Märta Ericson 
Karin Eriksson 
Gunnar Petersson 
 
Valberedning	
Annika Andersson (sammankallande) 
Inger Karlsson 
Ingrid Grundström 
Eva Sjölinder-Hansson (suppleant) 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE		
	

	
Allmänt	om	verksamhetsåret	2021	
	
	
Det gångna året har liksom 2020 präglats av pandemin. Årets sektionsdagar ställdes in och 
Goldenfullmäktige genomfördes digitalt via Zoom och med hjälp av digital rösträkning. En delegat från 
varje sektion deltog på mötet och denna delegat representerade hela sektionens röstetal.  
Styrelsen har genomfört tre fysiska möten och fem digitala möten under året. 
 
Ekonomi	
På grund av pandemin är avvikelsen mot budget stor. Inställda sektionsdagar och Goldenfullmäktige utgör 
en stor del av detta. Kostnader för styrelsens arbete har också varit lägre än under ett normalår. Därutöver 
har vi ett ökande medlemsantal som gör intäkterna större. 
För att överskottet ska komma medlemmarna till del har beslut fattats om att utbetala ett extra 
sektionsbidrag med 15 kr per medlem i december 2021. 
Tack vare det ekonomiska överskottet kunde vi också subventionera deltagaravgiften på raskonferensen. 
Medel har därtill avsatts för kostnader i samband med 50-årsjubileet, som kommer att prägla all central 
verksamhet 2023. 
 
Raskonferens	
Efter att tidigare ha fått ställa in, lyckades vi nu genomföra en uppskattad raskonferens i oktober. Ett 
utförligt reportage publicerades i Golden Nytts julnummer. 
 
Registreringssiffrorna	
Registreringssiffrorna ligger relativt stabilt. Sammanlagt registrerades 2408 hundar under 2021, vilket är 
253 fler än 2020. 
 
Våra	samarbetspartners	
Samarbetet med våra partners, Agria Djurförsäkring och Royal Canin, har varit mycket gott under 2021. De 
har, precis som sedan många år tillbaka, ställt upp på flera sätt på våra olika arrangemang. 
 
SSRK	
SSRK:s fullmäktigemöte genomfördes digitalt via Zoom och GRK representerades av sju delegater: Anita 
Ohlson, Gun Eriksson, Marie-Louise Scanlan, Lena Ohlsson, Janne Ytterbom, Tezzy Vaerlien, Sara Berglund 
och Malin Danielsson. 
 
Forskningsfonden	
Stort tack till alla som bidrar! Det ger klubben möjlighet att via fonden investera i forskning och andra 
projekt kring rasens utveckling i framtiden. Under 2021 skänktes sammanlagt 3 300 kr till 
forskningsfonden. 
 
Sektionerna	
I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen har 
regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Pandemin har självklart även påverkat 
sektionernas aktivitet, men trots detta har man lyckats genomföra många uppskattade arrangemang under 
året. Sektionernas poängkamp ställdes in för 2021, då förutsättningarna inte bedömdes vara rättvisa. I 
stället delades prissumman upp och betalades ut som ett extra bidrag med 1000 kr per sektion.  
 
Klubbens	utmärkelser	
Goldentrofé tik och hane samt Uppfödartrofén baseras på resultat från utställningar och jaktprov under 
kalenderåret. Under rådande omständigheter går det inte att rättvist utse vinnare. Styrelsen beslutade 
därför att inte dela ut dessa utmärkelser för 2021. 
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Avelsstruktur	–	en	uppföljning	av	avelsstrategin	i	RAS	 
På	uppdrag	av	styrelsen	av	Lena	Widebeck	2022	
 
 
Klubbens avelsstrategi RAS, som första gången fastlades av årsmötet 2004 och reviderades senast 2017, 
ska främja en sund avel och ett effektivt utnyttjande av rasens genpool. I strategin finns två mål att följa 
upp avseende avelsstruktur. Dessa är	inavelsökning och hanhundsanvändning. 
 
Mål	för	inavelsökning	
Inavelsökningen ska hållas så låg som möjligt för att hålla uppe en stor genetisk variation och undvika 
förlust av genetiskt material. 
 
Mål	för	hanhundsanvändning	
För att en enskild hanhund inte ska få för stort inflytande på rasens genpool bör han maximalt bli far till 
två procent av valparna i sin generation. Antal avkommor bör alltså ställas i relation till antal registrerade 
valpar. 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 200 valpar. 
 
Uppföljning	av	året	2021 
Golden retriever är fortsatt en av Sveriges populäraste hundraser. Efter att under tio år ha legat på 
registreringssiffror under 2000 hundar per år steg antalet registrerade hundar under 2020 till 2155 st. 
Nästa år, 2021, steg antalet ytterligare till 2408 registrerade hundar. Det är en ökning med cirka 10 
procent jämfört med året innan (se tabell 1). 
 
 
Tabell	1	
Antal golden retriever registrerade i SKK, 2013-2021 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tikar    855    905   984    956   937   903   937 1065 1205 
Hanar    954    992   979    943 1059   979 1016 1090 1203 
Totalt 1809 1897 1963 1899 1996 1882 1953 2155 2408 
Källa:	SKK	Avelsdata		
	
	
Uppföljning	inavelsökning 
Inavelsökningen, som 1998 låg på 1,8 procent, sjönk gradvis till en tillfredsställande nivå på cirka 1 
procent redan år 2003 och har sedan dess varierat mellan 0,7-1,3 (se tabell 2). 
 
 
Tabell	2	
Inavelsökningen i rasen över fem generationer, 1998-2021 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1,8 1,7 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,9 0,9 0,7 1,2 1,0 1,01 0,9 0,9 1,0 0,9 
2018 2019 2020 2021             

1,1 1,3 1,3 1,1             
Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Även andelen enstaka parningar, som resulterar i avkomma med hög inavelsgrad, ligger lågt. Under 2021 
hade bara 2,1 procent av kullarna en inavelsgrad som översteg den rekommenderade på max 6,25 procent 
och ingen kull låg över 12,5 procent (se tabell 3).  
Att inavelsökningen ligger lågt tyder på en medvetenhet bland uppfödarna att undvika att para hundar 
som är nära släkt.  
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Tabell	3	
Inavelsgrad för kullar födda 2005-2021. Kullar fördelade i antal med inavelsgrad i %  
Födelseår <6,25 6,26	‐	12.49 12,5‐24,99 >25

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
2011 265 8 1 0
2012 252 5 1 0
2013 261 6 0 0
2014 255 7 1 0
2015 276 6 0 0
2016 261 6 1 1
2017 278 5 0 0
2018 256 6 0 0
2019 257 1 0 7
2020 304 11 0 0
2021 321 7 0 0

Fotnot:	Inavelsgraden	är	beräknad	över	5	generationer.	Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Uppföljning	hanhundsanvändning 
I avelsstrategin ingår att undvika matadoravel, det vill säga att ett fåtal hanar får dominera aveln. En 
rekommendation är att en hanhund maximalt ska bli far till två procent av valparna i sin generation. När 
den första Avelsstrategin utformades i mitten på 2000-talet registrerades cirka tretusen valpar per år och 
maxgränsen, beräknad utifrån ett generationsintervall på fem år, låg då på cirka 300 avkommor. De 
senaste fem åren har antalet årliga registreringar på i medeltal cirka 2000. Det betyder att en hanhund bör 
tillåtas bli far till maximalt cirka 200 valpar. 
 
Under 1990-talet hade vi en del hanhundar, som kraftigt dominerade aveln och som fick betydligt fler 
kullar och avkommor än det rekommenderade antalet. Sedan dess har inte någon enskild hanhund 
dominerat aveln på samma sätt och ingen hanhund har fler än 300 avkommor. Det tyder på en ökad 
medvetenhet om att inte låta en hane bli far till alltför många kullar. 
 
I dagsläget finns dock tre hanar som fortfarande är i fertil ålder, som överskrider gränsen för hur många 
avkommor en hanhund bör bli far till under sin livstid (se tabell 4). Det är Golden Countrysides 
Ambassador, född 2012, Dream Max Morgonstjärna, född 2013, och den betydligt yngre Zampanzar Step in 
Time, född 2015. 
 
 
Tabell	4	
Hanar födda 2012 eller senare som är far till mer än 200 valpar  
Hane Födelseår Antal	valpar 
Dream Max Morgonstjärna 2013 280
Zampanzar Step in Time 2015 264
Golden Countrysides Ambassador 2012 233
Källa:	Rasdata	2022	
	
Jämfört med andra retrieverraser använder vi relativt sett färre hanar och några hanhundar får många 
kullar redan som unga. En rekommendation är att unga hanar ska användas restriktivt och resultatet av de 
första femtiotalet valpar följas upp innan hanhunden används på fler tikar.  
 
År 2019 var det sex hanar som vid fyra års ålder hade fler än 50 registrerade valpar. Under 2020 var det 
dubbelt så många hanar som vid fyra års ålder hade 50 avkommor eller fler. Två av dessa unga hanar 
(Sugar Rush of the Hellacious Acres och Gold Klitts Noa Norrstjärna) hade över 100 avkommor vid 
årsskiftet 2020/2021. 
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Fortfarande används några unga hanar till fler tikar än vad som rekommenderas. Tre hanar, födda 2018 
eller senare, har vid årsskiftet 2021/2022 fler än 50 avkommor. En av dem, Goldfashion Chewbacca har 
dubbelt så många jämfört med vad som rekommenderas, 102 valpar. 
 
Tabell	5	
Hanar födda 2018 eller senare som är far till fler än 50 valpar 
Hane Födelseår Antal	valpar 
Goldfashion Chewbacca 2018 102
Bildvin's Craigh Na Dunh 2019  71 

Sunny Delight's On and Off 2020  51 
Källa:	Rasdata	2022	
	
Att använda flera olika hanar i aveln är ett sätt att minska riskerna för att sprida recessiva anlag. Ett sätt att 
öka den genetiska variationen är att hellre använda två eller flera kullbröder än att låta samma hane para 
många tikar. I tabell 6 kan man följa utvecklingen från 2008 och framåt och se hur många olika hanar 
respektive tikar som används i aveln varje år.  
 
Tabell	6	
Antal olika tikar respektive hanar använda i avel ett visst år mellan 2008-2019  
(År = födelsedatum för kull) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kullar 301 274 264 267 263 282 269 283 263 263 315 328 
Tikar 297 270 256 260 258 274 267 278 256 260 311 322 
Hanar 166 163 156 141 144 161 151 155 144 150 171 181 
Kull/hane 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Källa:	SKK	Avelsdata	2022		
	 	 	 	 	  
Uppföljning	antal	barnbarn	
Det är idag väldigt få hanhundar, som får fler avkommor än vad som rekommenderas. Däremot finns en del 
hanar, som dominerar aveln genom att deras söner och döttrar i stor utsträckning används i aveln. Det 
beror förhoppningsvis på att de har varit goda nedärvare och det är därför som deras avkommor går i 
aveln. Ändå innebär det stora risker om enskilda individer tillåts få alltför stort inflytande på rasens 
genpool.  
 
Man brukar rekommendera att en hane inte ska ha fler barnbarn än två gånger det antal valpar en enskild 
hane bör bli far till. Med nuvarande registreringssiffror betyder det max cirka 400 barnbarn. I tabell 7 visas 
hanhundar födda år 2008 eller senare och som har fler än 200 barnbarn. Eftersom deras avkommor 
fortfarande kan vara verksamma i aveln innebär det att deras antal barnbarn kan komma att stiga.  
 
Den hane som dominerat aveln de senaste åren är Dreammax Morgonstjärna som vid årsskiftet 2021/2022 
har 221 barn och 651 barnbarn. Risken är påtaglig att hans inflytande på den svenska populationen blir 
alltför stort, då hans avkommor fortfarande används i aveln och antal barnbarn troligen kommer att öka 
ytterligare.  
 
Ytterligare tre hanhundar har fler än 400 barnbarn, Daintys Foreign Affair, född 2010, Dainty’s US 
Marshall, född 2011, och Zampanzar Say It Again at Shardanell, född 2009.  
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	Tabell	7	
 Hanar födda 2008 eller senare som har mer än 200 barnbarn. 
Hane Födelseår Antal	barn Antal	barnbarn 
Dream Max Morgonstjärna 2013 221 651 
Dainty’s Foreign Affair 2010 180 456 
Daintys US Marshall 2011  93 451 
Zampanzar Say it Again at Shardanell 2009  26 450 
Thornywait Gift to Floprym 2009 117 324 
Daintys Man with a Mission 2011 118 313 
Majik Zero to Hero 2010 164 305 
Combine Nintendo 2008 155 291 
Mad About You de la Ria Vela 2008  29 268 
Golden’s Hill’s Side Imagine a Chap 2008  18 261 
Golden Niros Ambassador Bellman 2008  18 258 
Dewmist Lawrence of Arabia 2010 111 255 
Golden Tunes Rocket Man 2012 192 225 
Rossmix Rain Man 2011 163 213 
Thevenet Pep's Team 2011  63 211 
Summeramba Last Orders 2010    8 207 

Källa:	SKK	Avelsdata	2022	

	
Sammanfattning	
Inavelsökningen ligger på en tillfredsställande låg nivå i rasen, men när det gäller användningen av 
hanhundar finns fortfarande anledning att vara observant.   
 
Trenden att låta relativt unga hanar få relativt många valpar har ökat de senaste åren. Det är tre hanar som 
innan fyra års ålder är far till fler än 50 valpar. En rekommendation är att göra uppehåll efter 7-8 kullar 
eller cirka 50 avkommor och följa upp resultatet innan hanen används till fler tikar. 
 
Få hanhundar får idag fler kullar än vad som rekommenderas. Med nuvarande registreringssiffror bör en 
hane bli far till max cirka 200 valpar. Det är endast tre hanar som fortfarande är i fertil ålder, födda 2012 
eller senare, som redan nu har överskridit gränsen för hur många avkommor en hanhund bör bli far till.  
 
En annan risk är det inflytande en hund kan få genom sina barnbarn. Medan det är enkelt som 
hanhundsägare att styra antal tikar som hanen parar är det svårare att styra antal barnbarn. En 
rekommendation, för att äldre hanar som har många avkommor inte ska få för stort inflytande på 
genpoolen, är att vara restriktiv med att använda deras söner. Ett sätt att öka den genetiska variationen är 
att hellre använda flera hel- eller halvbröder, än att låta samme hane para många tikar.  
 
Ansvaret för att inte överanvända individer i aveln ligger på alla uppfödare. Hanhundsägarna har det 
största ansvaret när det gäller att begränsa en enskild hanhunds inflytande på genpoolen i rasen. 
 
Allmän	information	
 
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. 
 
Risker	med	släktskapsavel 
Att ha en hög inavelsgrad i hela rasen är riskfyllt. Det betyder att även om rasen består av många individer 
så är de nära släkt. Om de är nära släkt bär många av hundarna på samma gener. Då kan det bli ödesdigert 
om en genetisk defekt, som nedärvs recessivt, uppträder. Recessivt nedärvda defekter upptäcks bara om 
två individer som båda bär anlaget paras. Därför kan anlaget vandra obemärkt i många generationer. När 
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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 har recessiv nedärvning.  
 
Inavelsgrad	mäter	släktskap	
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.  
 
Inavelsgraden mäts i procent. Den anger andel gener som dubbleras genom föräldrarnas släktskap. En 
tumregel som genetiker använder är att man bör undvika att inavelsgraden vid en enskild parning 
överstiger 6,25 procent. Det är den inavelsgrad som uppnås om man exempelvis parar kusiner med 
varandra. 
  
En hög inavelsgrad vid enstaka parningar har dock mindre betydelse än att hålla inavelsökningen i rasen 
generellt låg. En enstaka individ med hög inavelsgrad kan i nästa generation producera avkomma med noll 
i inavelsgrad genom att man väljer en obesläktad partner. Men då gäller det att man har individer i rasen, 
som är relativt obesläktade med varandra, att para med. 
 

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.  
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RAS/Avel	
 

 
RAS 2018-2021 finns att ta del av på Goldenklubbens hemsida. RAS representeras på två olika sätt, dels 
som ett separat dokument som innehåller avelspolicy och avelsstrategier, dels som det kompletta 
dokumentet, som förutom policy och strategier, även innehåller bakgrund, kartläggning, utvärdering och 
referenser. En separat bevakningslista för RAS har varit till hjälp för styrelsen att hålla arbetet med målen i 
RAS levande under året. Arbetet med uppdatering av RAS har under året påbörjats. 
 
Valphänvisning	
2021 har varit ett speciellt år p.g.a. Covid-19. Efterfrågan på valpar har varit mycket stor och uppfödare har 
därför hittat valpköpare utan att behöva utnyttja valphänvisningen. Under året har 10 kullar och 2 
omplaceringar lagts upp för hänvisning på hemsidan. Förra årets siffror låg på 34 kullar och 3 
omplaceringar. Då möjligheterna till meritering av avelsdjur varit högst begränsade under året infördes 
under perioden 26 juni 2020 till och med 31 december 2021 en tillfällig lättnad i meriteringskraven.  
 
Goldenklubbens	raskonferens	
Den 2-3 oktober 2021 hölls en av klubben anordnad raskonferens. Platsen var Upplands Väsby och 
konferensen samlade ett 40-tal medlemmar. Många intressanta frågor diskuterades. Föredrag hölls av 
bland annat Birgitta Åhman som gick igenom Agria Breed Profile, Hanna Pettersson som pratade om FB-R, 
Sune Nilsson om jakt & Dan Ericsson om exteriör. En omfattande artikel om konferensen har publicerats i 
Golden Nytt Nr 4 2021. 
 
Nyhetsbrev,	uppfödare	
Uppfödarbrevet har under 2021 fortsatt att gå ut till de uppfödare som önskar få detta. I dagsläget är det 
178 uppfödare som har anmält sig till maillistan. 
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Mentalitet	
 

 
Under året har det funnits 34 BPH-banor, vilket är samma antal som förra året. SKK arbetar hela tiden för 
att hitta nya arrangörer samt utbilda fler funktionärer för att tillse att det finns banor spridda över hela 
Sverige, med avsikt att göra BPH tillgängligt för så många som möjligt. Samtliga resultat finns registrerade i 
SKK Avelsdata. 
 
Antalet	beskrivna	hundar	från	åren	2010	–	2021	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Källa:	SKK	Avelsdata	
	
I tabellen kan vi se att antalet golden retrievrar som mentalbeskrevs under 2021 ökade rejält. Detta beror 
sannolikt på lättade pandemirestriktioner. Under åren 1997–2021 har 5 474 golden erhållit känd mental 
status via MH eller BPH. 
 
Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar skall ha känd mental status 
eller genomförd BPH. Detta uppnås emellertid inte. I tabellen nedan kan man se utfallet. 
 
År	 Känd	mental	status/	

Genomförd	BPH	
Procent	av	antal	

registrerade	hundar	
2012 240 13,4 %
2013 185 10,2 %
2014 156 8,6 %
2015 272 13,2 %
2016 222 11,7 %
2017 269 13,5 %
2018 251 13,3 %
2019 248 12,7 %
2020 167 7,8 %
2021 288 12 %

 
Under året har samtliga golden retrievrars resultat från BPH sammanställts när det gäller nyfikenhet, 
överraskning, skrammel samt underlagstrygghet och finns nu att användas vid revideringen av RAS-
dokumentet. 
 
Målsättningen i RAS är att minst 30 procent av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 322 tikar och 181 
hanhundar har använts i avel under 2021, av dessa är 55 tikar och 44 hanhundar beskrivna på BPH eller MH. 
Räknat i procent blir utfallet som i tabellen nedan. Detta är en minskning för tikar, och en marginell 
minskning för hanar. Utfallet når inte upp till målet i RAS. 
	
	
	

ÅR	 ANTAL	
MH	

GENOMFÖRDA 
MH	

AVBRUTNA 
MH	

ANTAL 
BPH 

GENOMFÖRDA 
BPH 

AVBRUTNA 
BPH 

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 
2016   96   94 2 137 128 9 
2017 109 107 2 169 162 7 
2018 124 120 4 135 131 4 
2019	 126 122 4 131 126 5 
2020	 50 48 2 117 112 5 
2021	 107 106 1 181 172 9 
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Antal	mentalbeskrivna	Golden	Retrievers	som	använts	i	avel	
Årtal	 2015 2016 2017 2018 2019 2020	 2021	
Hanar	 21 % 23 % 23 % 21 % 24 % 25 % 24,3% 
Tikar	 18 % 22 % 20 % 23 % 21 % 23 % 17,1% 

	
 

  
 
 

 

Funktion	
 

 
FB‐R	
Under året har det totalt arrangerats 54 beskrivningstillfällen, varav 12 har arrangerats av någon sektion 
inom GRK. Dessa sektioner var Medelpad/Hälsingland, Västerbotten, Värmland, Dalarna/S Gävleborg, 
Stockholm/Gotland och Ångermanland. 
 
Ett flertal beskrivare och testledare kommer från GRK:s sektioner. 
 
Under året har totalt 536 retrievrar blivit beskrivna, varav 186 golden. Det är en ökning jämfört med 2020. 
 
Under åren 2014–2021 har totalt 1 011 golden retrievrar blivit beskrivna. Målet i RAS är att minst 20 
procent av antalet registrerade hundar ska funktionsbeskrivas. Utfallet ligger för närvarande långt ifrån 
detta mål, vilket till stor del kan antas bero på att det inte finns tillräckligt många beskrivarteam. 
 

År	 Antal	funktionsbeskrivna	
golden	inom	FB‐R	

Antal	genomförda	
beskrivningar	

Antal	avbrutna	
beskrivningar	

Procent	av	antal	
registrerade	hundar	

2015	 134 130 4 6,8 % 
2016	 139 137 2 7,3 % 
2017	   88   84 4 4,4 % 
2018	 138 134 4 7,3 % 
2019	 122 113 9 6,2 % 
2020	 110 104 6 5,1 % 
2021	 186 172 13 7,7 % 

			Källa:	SKK	Avelsdata	
 
Kontakter	med	SSRK	
Under året har klubbstyrelsen skrivit brev till SSRK:s avdelningar med önskan om kontakt och samarbete 
kring utbildning av funktionärer till FB-R. Därutöver har en skrivelse skickats till SSRK Hs, där vi även 
belyst avelsperspektivet och vikten av att öka utbildningstakten för att göra FB-R tillgängligt för fler. 
Utbildningsfrågan lyftes även på avelsseminariet på SSRK:s funktionärsträff. 
 
Klubbstyrelsen anordnade ett lotteri för de uppfödare som under perioden 1/7 2020–30/6 2021 har fått 
minst 5 avkommor beskrivna på FB-R. Dessa uppfödare erhöll varsin lott. Under vecka 27 2021 drog vi en 
lycklig uppfödare som vann fem starter på Goldenspecialen 2021 och ett reportage i Golden Nytt. 
Vinnare blev Ingela Påsse van Reis, kennel Fragrance’s. Hon fick ett reportage i Golden Nytt, men hade 
tyvärr inte möjlighet att utnyttja starterna på Goldenspecialen, så dessa gick istället till reserven kennel 
Mighty Duck’s, Johan och Anki Fogelberg. Samtliga uppfödare som deltagit i lotteriet publicerades på 
hemsidan samt i Golden Nytt. 

	
Under året har Thomas Hultgren sammanställt resultat från alla genomförda FB-R. Det har funnits 
möjlighet att beställa spindeldiagram på utvalda hundar/grupper. 
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Jakt	
 

 
Klubbmästerskapet	
Årets Klubbmästerskap (B-Prov, kallviltsprov) arrangerades av en fristående arbetsgrupp i samarbete med 
sektionen i Dalarna/S Gävleborg. Ny provplats för i år var Orsa Grönklitt och provet ägde rum den 16–18 
juli. Klubbmästerskapet genomfördes i samtliga klasser och totalt kom 98 ekipage till start.  
 
Domare: 
Sune Nilsson, Ulf Göranzon, Bengt Gustafsson, Anders Hallgren & Henry Carlsson 
Provledare: Sune Nilsson 
Kommissarie: Ingrid Andrén 
 
			

	
Klubbmästare	NKL	
Goldhöjdens Emodi 
Uppf. & Äg.  
Margret Bengtsson, Bjärnum 
	

				

	
Klubbmästare	ÖKL	
J Goldhöjdens Loreley 
Uppf. & Äg.  
Margret Bengtsson, Bjärnum 
	

	

	
Klubbmästare	EKL	
J Yesrieve’s Nudo Sub Aere 
Uppf. Nina Johansson, V Torup 
Äg. Anna Carlfors Tingstedt, 
Segeltorp 

 

	
Förstapristagare	NKL  
Goldhöjdens Emodi, Margret Bengtsson (HP – Klubbmästare) 
Mighty Duck’s Love Me Tender, Linda Elmén 
J Avjava’s Frej of Loke, Dennis Uppgard 
Memarkens Santa, Marie-Louise Karlsson 
J Doubleuse Sophia Loren, Charlotte Fredholm 
And Dimmans Hund-for-Joy, Daniel Ekblom 
 
Förstapristagare	ÖKL 
J Goldhöjdens Loreley, Margret Bengtsson (Klubbmästare) 
J Aqua Seer’s Love to Win, Jonna Borvén 
J Up Swing Magic Love, Ing-Marie Röstlund 
J SÖKHI Aqua Seer’s Big Blind, Kerstin Teutsch 
 
Förstapristagare	EKL 
J Yesrieve’s Nudo Sub Aere, Anna Carlfors Tingstedt (Klubbmästare) 
J SPH I SPH II SPH III Vassruggens Grip Greidi, Karin Haglund 
J Goldwish Dagmar Long, Johan Lång 
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Statistik	retrieverjaktprov	B‐prov	2021	(Siffror inom parentes avser 2020) 
Antal	
hundar	

NKL	 ÖKL	 EKL	 Totalt	 0:or 3:or 2:or 1:or %	pris	 %	1:or

191 180 127 45 352 109 80 86 77 69 21,9 
(166) (163) (78) (30) (271) (99) (57) (57) (58) (63,5) (21,4)

 
Målsättningen i RAS är att 300 unika individer ska starta på B-prov årligen, samt att 70 procent av 
provstarterna ska vara prisbelönta. 
 
Statistik	retrieverjaktprov	A‐prov	2021	(Siffror inom parentes avser 2020) 
Antal	
hundar	

KKL	
Starter	

EKL	
Starter	

Totalt	

3 3 0 3 
(8) (9) (0) (9) 

 
 

 
 
 
 

 

Exteriör	
 

 
	
Open	Show	
Under 2021 har sektionerna genomfört 9 Open Shower. Totalt har 11 av klubbens Open Showdomare 
anlitats, varav en har dömt två gånger och övriga har dömt en gång vardera. Resultaten har redovisats på 
hemsidan och i Golden Nytt. 
 
Utställningsprogram	2021	
2021 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på hemsidan i 
början av december. 
 
Exteriörbedömningar	
Under 2021 har det genomförts sex officiella exteriörbedömningar i Goldenklubbens regi, inom fem olika 
sektioner. 
 
Sektionerna	
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna genom e-post och vid brådskande fall även 
per telefon.   
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CLUB	SHOW	
Club Show 2021 arrangerades av Upplandssektionen i Almunge på Torslunds hembygdsgård. 
 
Domare:	
Viveca Lahokoski, Finland (hanar) & Rikke Borring, Danmark (tikar) 
 
Antal anmälda hundar var 100. 
 

 
 

BIR
Dewmist Lexitude 
Uppf. Henric Fryckstrand, Västerås 
Äg. Kjell Svensson, Skokloster 
 
BIM	
DK CH(U) SE U(U) CH Benton Back to Base Camp 
Uppf. Marjo Jaakkola & Piia Serguskin, Finland 
Äg. Henric Fryckstrand, Västerås 
 

 
 

 
 
	
BIR	VETERAN	
SE U(U) CH Dewmist Lady of Arcadia 
Uppf. Henric Fryckstrand, Västerås 
Äg. Gunilla Granath, Bettna 

 

BIR	VALPKLASS	I	
Cheer’s Gräddtårta 
Uppf. Eva & Hans-Göran Jönsson, Ödsmål 
Äg. Helena Nyberg, Björklinge 
 
BIM	VALPKLASS	I	
Roxanne Favourite Love 
Uppf. & Äg. Susanne Björkman, Almunge 
 
 

 
 

BIR	VALPKLASS	II	
Guess Highway to Hell 
Uppf. & Äg. Helena Nyberg, Björklinge 
 
BIM	VALPKLASS	II	
Guess Hall of Fame 
Uppf. Helena Nyberg, Björklinge 
Äg. Tezzy Vaerlien, Enköping 
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CERT	HANHUND	
Sunny Delight’s On and Off 
Uppf. & Äg. Åsa Cederlund, Eldsberga 
 

 
	
CERT	TIK	
Dewmist Lexitude 
Uppf. Henric Fryckstrand, Västerås 
Äg. Kjell Svensson, Skokloster 
 

 
 
Officiella	utställningar	
Antal bedömda hundar har varit 731 st. Av dessa är 306 st hanar och 425 st tikar. Antalet unika individer 
344st. Snittet per utställning har varit 37 st hundar. 
 
Totalt har 11 st hundar fått godkänt utställningschampionat SE U(U)CH, det har delats ut 40 st CERT, 38 st 
R-CERT, 6 st CACIB, 6 st R-CACIB, 10 st NORDC och 10 st R-NORDC. 
 

										Jämförelse	mot	tidigare	år	

	
År	

Antal		
utställningar	

Antal	officiella	
starter	

CK	av	totalt	
antal	starter	

CK	av	antal	
EXC	

EXC	
Snitt	antal	

bedömda	per	
utställning	

2021	 20 731 36 % 48 % 75 % 37
2020	 24 237 34 % 47 % 73 % 40
2019	 69 2542 41 % 51 % 80 % 37
2018	 69 2585 40 % 52 % 77 % 37
2017	 70 2747 37 % 49 % 77 % 39
2016	 69 2712 40 % 52 % 77 % 39
2015	 69 2710 40 % 51 % 79 % 39
2014	 71 2458 40 % 51 % 78 % 35
2013	 69 2464 38 % 52 % 73 % 36
2012	 71 2586 40 % 55 % 73 % 37
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												Sammanställning	av	antalet	kvalitetspriser	2012	‐	2021	

År	 Excellent	 Very	good	 Good	 Sufficient	 Disqualified	 Can't	be	judged	 Summa	starter	

2021	 551 154 21 2 2 1 731 
2020	 172 53 10 1 0 1 237 
2019	 2022 452 42 10 4 0 2542 
2018	 1998 526 45 8 2 6 2585 
2017	 2103 561 68 3 3 9 2747 
2016	 2087 543 65 6 4 7 2712 
2015	 2131 497 59 7 6 10 2710 
2014	 1845 442 68 2 5 6 2368 
2013	 1809 564 73 3 5 10 2464 
2012	 1888 597 81 7 9 4 2586 

	
		Exteriörbedömningar	
  Antal bedömda hundar har varit 296 st. Av dessa är 80 st hanar och 216 st tikar. Antalet unika individer 
  263 st.  
	

								Jämförelse	mot	tidigare	år	
	
År	

Antal	bedömningar	 Antal	officiella	starter	 CK	av	totalt	antal	starter	 CK	av	antal	EXC	 EXC	

2021	 77 296 31 % 47 % 65 %
2020	 19 35 20 % 47 % 69 %

 
											Sammanställning	av	antalet	kvalitetspriser	2020‐	2021	

År	 Excellent	 Very	good	 Good	 Sufficient	 Disqualified	 Can't	be	judged	
Summa	
starter	

2021	 193 71 25 4 2 1 296
2020	 24 5 6 0 0 0 35 
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Goldenspecialen	
 

 
Det var med stor glädje vi kunde genomföra Goldenspecialen 2021. Ny plats för arrangemanget var 
Gammelkroppa skogsskola utanför Filipstad. Arrangör var kommittén för Goldenspecialen tillsammans 
med klubbstyrelsen. 
 
WORKING	TEST	 	 	
Domare: 
Bengt Gustavsson, Kurt Idulv, Kent Petherbielke, Ammi Eklund och Johan Eklund 
   
Provledare:	 	 	
Mari Nälsén och Lars Finne 
 

 
 

	
	
	
GOLDENMÄSTARE	
J	Doubleuse	Loweswater	Gold	
Uppf. Gunilla Wedeen, Örbyhus 
Äg. Pehr Söderman 
 

	
	
DUAL	PURPOSEVINNARE	
J	Goldwish	Dagmar	Long 
e. Sungold Habari Zako u. SE VCH LPI LPII 
Cinderella Lovehouse My Girl 
Uppf. Johan & Lena Lång, Habo 
Äg. Johan Lång, Habo 
	

 
 
	
RESULTAT	DUAL	PURPOSE	
1. J Goldwish Dagmar Long, Johan Lång     38,04 p 
2. J RLD N RLD F Up Swing Jeweled Sierra, Hanna Nilsson   37,20 p 
3. SE RALLYCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Guldstrimman's Inget Är Omöjligt, Ulrika Wallin 37,02 p 
4. Guldstrimman's I Alla Lägen, Pia Johansson    35,30 p 
5. Up Swing No Shit, Pia Nordin      35,02 p 
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RESULTAT	WORKING	TEST	
Förstapristagare	
	
NKL	Fredag	
Doubleuse Blue Monday, Britt Larsson     97 p 
Goldwish Sigrid af Abbe, Jenny Petersson     93 p 
Indragårdens Rein, Fredrik Lindberg Darle, Förare: Mona Lindberg   93 p 
Vindögats Little Don River, Britt Kallur     91 p 
Goldwish Margareta af Abbe, Sara Berglund    89 p 
Up Swing No Shit, Pia Nordin     89 p 
Be Active's Frappuccinos Amazon, Ulrika Ekelund    88 p 
J RLD N RLD F Be Active's Frappuccinos Malibu, Hanna Nilsson    88 p 
And Dimmans Hunt-for-Joy, Daniel Ekblom    88 p 
Livsglädjens Kraftfulla Tora, Linnéa Lundström    87 p 
Spin Tail Yen, Lena Ohlsson, Förare: Arne Westin    87 p 
SE VCH SPH 1 Sandyline's Morgan, Hanna Pettersson    85 p 
Guldstrimman's I Alla Lägen, Pia Johansson    85 p 
Be Active's Frappuccinos Mokka, Suzanne Asplund    84 p 
SE VCH Poetry's Walking on Moon, Kerstin Persson    83 p 
Viltfinnarens Välvalda Vind, Ann-Christine Lindberg    82 p 
Avjava's Cecilia of Fighter, Gun Arnerup     82 p 
Dahanswinner Ashe, Tina Bihlar     81 p 
Golden Mountain Spring's Tweedle Dee, Lena Widebeck, Förare: Jenny Widebeck   81 p 
TJH Indragårdens Nornan Snotran, Hanna Ranke    81 p 
Be Active's Frappuccinos Ghost, Maria Kallin Lundström   80 p 
Goldwish Ester von Clyde, Johan Lång, Förare: Sara Berglund    79 p 
Huntingfudges Exi, Bent Brohammer     79 p 
Viltfinnarens Vilda Vera, Ann-Christin Lindberg    78 p 
 
NKL	Lördag	
SE LCH Doubleuse Marlon Brandon, Solveig Nyvold    94 p 
Searover Xtra Bee, Kicki Lilliehöök Nord     91 p 
SE RALLYCH RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Guldstrimman's Inget Är Omöjligt, Ulrika Wallin 89 p 
Winnella's Winnie, Christina Persson, Förare: Karl-Runo Johansson   86 p 
Gleaming Rosalita, Helena Eriksson     85 p 
Höghedens Dassault, Kerstin Eklund     84 p 
Livsglädjens Aktiva Lizzie, Ulla Eriksson, Förare: Tage Eriksson   82 p 
Vassruggens Roscor of Jasper, Thomas Broberg    81 p 
And Dimmans Joyride, Ancki Strandberg     80 p 
Livsglädjens Funktionelle Hero, Misa Solhemmer, Förare: Ulric Stake   75 p 
 
ÖKL	Lördag	
J Andvingens Fartiga Freja, Kerstin Eriksson    97 p 
Upsolut Mee, Maria Edström     93 p 
LD Startklass LD 1 Aqua Seer's Once upon a Time, Katarina Pilhagen   91 p 
J RLD N RLD F Up Swing Jeweled Sierra, Hanna Nilsson    91 p 
Avjava's Frej of Loke, Maria Uppgard, Förare: Dennis Uppgard   89 p 
J SE RALLYCH RLD N RLD F RLD A Blågul's Jägermeister, Hanna Nilsson  89 p 
Mighty Duck's Meryl Streep, Anitha Wikström    88 p 
Avjava's Zeke of Isidor, Maria Uppgard     88 p 
SE LCH Doubleuse Lake of San Ruffino, Erling Sunnarvik   87 p 
Birdie Nam Ccr's Rockabilly, Helena Johansson    87 p 
RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH Avjava's Little Enos of Bandit, Lovisa Persson  83 p 
Gräsandens Artemis, Carina Biveros     82 p 
 
VKL	Lördag	
LP 1 LP 2 SE RALLY CH Doubleuse Sparrowhawk, Katarina Pilhage   85 p 
Sandbytösens Gitte, Bent Brohammer     82 p 
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EKL	
J Doubleuse Loweswater Gold, Pehr Söderman    86 +18 p 
J Goldwish Dagmar Long, Johan Lång     82 +10 p 
J SE VCH Magic Ground Lotus Elise, Anneli Pettersson    79 +  0 p 
SE LCH RLD N RLD F RLD A RLD M SE RALLYCH Blågul's Allra Coolaste Polare, Hanna Nilsson 76 +  0 p 
 

 
 
UTSTÄLLNING	
Domare: Owe Rindstrand, Kennel Broadcast – hanar och Kerstin Eklund, Kennel Silkventure – tikar 
Ringsekreterare: Marie-Louise Scanlan, Gun Eriksson, Carina Tennström och Elisabet Dahlgård 
Antal anmälda hundar: 115 
 

 

 

BIS	VUXEN	
SE VCH Dreamstyle Indian Creek 
e. VDH CH SE VCH RLD N&F&A & SE RALLY CH NORD UCH 
& NORDIC CH EE&LT&LV CH C.I.E.  
Dewmist Dawson Creek u. Dreamstyle The One 
Uppf. Viveca Lahokoski, Kyrkslätt 
Äg. Annica Rydell, Vallentuna 
 
BIS	2	VUXEN	
SE VCH Poetry's Sunrose 
e. Whoopi's Groggy'n Froggy u. SE U(U)CH Poetry's Soleil 
Uppf. & Äg. Kerstin Persson, Åmål 
 

 

 

BIS	VALP	
Chamorels Hokus Pokus 
e. Olvinglay Monte Cristo  
u. SE U(U)CH RO CH C.I.E Chamorels Sky Dweller 
Uppf. Tezzy Vaerlien, Enköping 
Äg. Cathrine Koschland, Täby 
 
BIS	2	VALP	
Røysjømarkas Storm in a Teacup  
e. C.I.B NORD FI DK N UCH SE U(U)CH Karvin Stay on Top 
u. Røysjømarkas Beyond the Stars 
Uppf. Anne Kristine Johansen, Drammen 
Äg. Jane Herigstad Hinna, Stavanger 
	

 
 
 

20



 
Bästa	Avelsgrupp	
J Poetry's Secret Adventure 
Uppf. & Äg. Kerstin Persson, Åmål 
 
Bästa	Uppfödargrupp	
Chamorels 
 
Bästa	Brace	
Winnella's Alerta Annie & Winnella's Winnie 
Uppf. Christina Persson & Karl-Runo Johansson, Köpmannebro 
Äg. Christina Persson, Köpmannebro 
 
Bästa	hane	–	vuxna	
1. SE VCH Dreamstyle Indian Creek 
2. SE VCH J Poetry’s Walking on Moon 
3. J Poetry’s Secret Adventure 
4. SE VCH RO CH Bältgårdens Idol 
5. SE VCH Poetry’s Blazing New Trails 
 
Bästa	tik	–	vuxna	
1. SE VCH Poetry’s Sunrose 
2. SE RALLYCH RLD N RLD F RLD A LP STARTKLASS Guldstrimman’s Inget Är Omöjligt 
3. Poetry’s Alena 
4. J Goldwish Dagmar Long 
5. SE U(U)CH RO CH Chamorels Drty Deeds Done Drt Cheap 
 
Bästa	hanvalp	
1. Røysjømarkas Storm in a Teacup 
2. Up Swing Nevil Shute 
3. Whoopi’s Going Overboard 
4. Chamorels Simsalabim 
 
Bästa	tikvalp	
1. Chamorels Hokus Pokus 
2. Whoopi’s Hot Famous Thoughts 
3. Poetry’s September Sapphire 
4. Up Swing No Shit 
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Hälsa	
 

 
Hälsa/dödsfallsrapportering	
Två olika onlineformulär avseende hälso- och dödsfallsrapportering finns på klubbens hemsida och ger 
fortlöpande information om golden retrieverns sjukdomar samt om dödsfallsorsaker och ålder när 
hundarna avlider. Information om formulären uppdateras regelbundet på sociala medier. Informationen 
som skickas in ger god hjälp att se trender när det gäller rasens hälsa. Tills dags datum har vi fått in ca 200 
underlag totalt sett från de båda formulären. 
 
Agria	Breed	Profile	
Under avelskonferensen presenterade Birgitta Åhman en jämförelse utifrån de tre senaste Agria Breed 
Profile för golden retriever. Denna visade att på 10 år har cancerrelaterade sjukdomar och dödsfall ökat 
betydligt för golden retrievern. Rasen har en märkbart högre risk att utveckla cancer än genomsnittet för 
alla raser. Även gällande pyometra (livmoderinflammation) ligger rasen högre i statistiken än 
genomsnittshunden. 
 
Golden	Nytt 
Goldenklubbens tidning Golden Nytt fortsätter att informera och skriva om frågor som rör rasens hälsa.  
 
Statistik	över	HD/ED‐röntgen	de	senaste	fem	åren	
Hänsyn ska tas till att hundar födda sent under 2020 ännu inte hunnit röntgas. 
Målet i RAS är att 65 procent av populationen ska vara röntgade på såväl höfter som armbågar.  
Siffrorna i nedanstående tabeller är framtagna 2022-01-19 
 
HD	 2016	 2017	 2018 2019 2020	
Grad	A	 447 (41,7 %) 485  (44,3 %) 521 (49,0 %) 556 (51,5%) 472 (43,9 %) 
Grad	B	 372 (34,7 %) 369  (33,7 %) 329 (31,0 %) 323 (29,9 %) 394 (36,7 %) 
Grad	C	 195 (18,2 %) 195  (17,8 %) 158 (14,9%) 158 (14,6 %) 168 (15,6 %) 
Grad	D	 52 (4,9 %) 41  (3,7 %) 46 (4,3 %) 37 (3,4 %) 32 (3,0 %) 
Grad	E	 6 (0,6 %) 4  (0,4 %) 9 (0,8 %) 6 (0,6 %) 9 (0,8 %) 
Totalt		 1072 (56,7 %) 1094 (55,6 %) 1063 (58,2 %) 1080 (57,5 %) 1075 (49,0 %) 
Procentsatsen	på	nedersta	raden	avser	hur	stor	andel	av	det	totala	antalet	födda	hundar	under	året	som	har	HD‐röntgats.	
 
ED	 2016	 2017	 2018 2019 2020	
Grad	0	 893 (84,0 %) 933 (85,6 %) 919 (87,4 %) 947 (88,6 %) 896 (84,1 %) 
Grad	1	 105 (9,9 %) 99 (9,1 %) 94 (8,9 %) 79 (7,4 %) 119 (11,2 %) 
Grad	2	 49 (4,6 %) 41 (3,8 %) 28 (2,7 %) 28 (2,6 %) 39 (3,7 %) 
Grad	3	 16 (1,5 %) 17 (1,6 %) 11 (1,0 %) 15 (1,4 %) 12 (1,1 %) 
Totalt		 1063 (56,3 %) 1090 (55,4 %) 1052 (57,6 %) 1069 (57,0 %) 1066 (48,5 %) 
Procentsatsen	på	nedersta	raden	avser	hur	stor	andel	av	det	totala	antalet	födda	hundar	under	året	som	har	ED‐röntgats.	
	
Renal	Dysplasi	(RD), tidigare PNP  
I dagsläget finns fem hundar som är diagnostiserade och centralt registrerade med RD. Dessa hundar är 
publicerade på SKK:s hemsida under Avelsdata/Raser/Listor. Sedan i mars 2020 finns golden retriever 
med i SLU:s forskningsprojekt kring RD. 
 
Wet	puppies	
Under 2021 har rapporter om wet puppies inkommit. Ett fåtal av dessa har undersökts av veterinär. De 
undersökta har fått diagnosen ektopisk uretär. 
 
Epilepsi	
Några nya fall av epilepsi hos unga hundar har inrapporterats under året. Kontakt har tagits med SLU som 
visat intresse för att starta ett forskningsprojekt. 
	
Ögonlysning	
Under 2021 ögonlystes 893 golden och av dessa var 760 utan anmärkning. Bland de anmärkningar som 
noterats i det nya och omfattande ögonprotokollet noterades 15 hundar med näthinneveck, två med total 
katarakt och nio med olika grader av bakre polär katarakt. Fyra hundar noterades för retinopati (ärftlig 
eller ev. ärftlig) och en hund för PRA. 
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Ögonlysning	av	äldre	hundar 
Genom att bidra med kostnader för ögonlysning av hundar över sju år vill Goldenklubben få fler hundägare 
att ögonlysa äldre hundar. Under 2021 har 5 hundägare fått ersättning från forskningsfonden i detta syfte. 
 
GR_PRA1 
Under året testades 74 golden retrievrar (2020: 70) för GR_PRA1. Av dessa var ingen sjuk, 11 anlagsbärare 
och 63 fria. 1 390 hundar registrerades som hereditärt fria. Jämfört med tidigare år visar siffrorna att färre 
hundar testas och att andelen hereditärt fria hundar ökar.  
 
GR_PRA2	
Under året testades 74 golden (2020: 73) för GR_PRA2, där nio var anlagsbärare och 65 fria från anlaget.  
1 482 hundar var hereditärt fria. Jämfört med tidigare år visar siffrorna att färre hundar testas och att 
andelen hereditärt fria hundar ökar.  
 
Prcd‐PRA	
Goldenklubben uppmanar fortlöpande dem som testar sina golden retrievrar för prcd-PRA att skicka in 
resultatet till klubben, så att det kan läggas ut på klubbens hemsida för allmän kännedom. Under året har 
endast ett testresultat inkommit till klubben. 
 
 

 

Utbildning	
 

	
Goldenlägret	
Goldenlägret 2021 blev inställd p.g.a. pandemin. 
 
Rasutbildning	
Under året har fem personer genomfört och blivit godkända i vår rasutbildning i egen regi och med en av 
klubben godkänd mentor. 
 
Exteriörkurs	steg	III	
Den planerade exteriörkursen steg III kunde inte genomföras p.g.a. pandemin.  
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Information/PR	
 

 
Annonsering	på	Google	
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2021 för att vägleda fler presumtiva valpköpare till 
klubbens valphänvisning och hemsidan. 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 2021 skänkte 
klubbens uppfödare medlemskap till sammanlagt 549 valpköpare.  
 
Golden	Nytt			
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda utgivningsplanen. 
Redaktionskommittén har som vanligt strävat efter att få en rättvis fördelning av olika artiklar med hänsyn 
till medlemmarnas olika intresseområden. Årets första nummer innehöll en sammanställning av officiella 
utställningsresultat och jaktprovsresultat, samt championat som är registrerade under året. 
 

 
 
Profilkläder	
Under året inleddes ett samarbete med en leverantör av profilkläder, där vi skapat en egen shop på 
företagets plattform. Medlemmar kan via denna shop beställa ett urval av profilkläder direkt från företaget. 

 
Nyhetsbrev	till	uppfödare	
Under 2021 skickades vårt uppfödarbrev ut till de uppfödare som anmält sig till vår mailinglista.  
	
Medlemsvärvning	och	medlemsvård	
Även i år har sektionerna fått statistik med uppgifter om nya goldenägare, nya medlemmar och även listor 
på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 
 
Medlemsvärvning 
Ett värvningsbrev har skickats ut via e-post till nya goldenägare som ännu inte är medlemmar i klubben. 
 
Facebook	
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. Ungefär  
5 200 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
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KLUBBENS	UTMÄRKELSER	
	

 
BREEDERS	CROWN	 	
har tilldelats 
Lotta	Lindeberg	
	

	
	

 
2021 års Breeders Crown tilldelas Lotta Lindeberg med 
kennelnamnet Cowslip’s. Lotta har gjort ett oerhört stort och 
engagerat arbete under de år då Goldenklubben växte snabbt och 
utvecklades. 
 
Bland alla uppgifter hon haft i klubben kan märkas redaktör för 
Golden Nytt, utveckling av klubbens hemsida, valphänvisare och 
mångårig styrelseledamot i såväl klubbstyrelsen som 
Göteborgssektionen. Hon var också ansvarig för att utveckla 
Goldenklubbens sektionshandbok och delaktig i att ge ut 
stamtavleböcker. 
 
Under drygt 20 år gjorde Lotta Lindeberg ett stort och oerhört 
värdefullt arbete, som ligger till grund för mycket av det som idag 
är oerhört värdefullt för Goldenklubbens utveckling. 
	

 
 
AGRIASTIPENDIET	
 
Golden	retrieverklubbens	styrelse	
och	Agria	Djurförsäkringar	har	
gemensamt	beslutat	tilldela	årets	
Agriastipendium	postumt	till		
 
Nils‐Gunnar	Karlsson	
	

 
 

 
 

 
 
Nils-Gunnar var en välkänd profil i klubben under många år. Han 
var en drivande person som aldrig tvekade när det gällde att ta 
ansvar vid klubbens olika jaktliga aktiviteter.  
 
Bland allt han arbetat med kan nämnas genomförandet av 
Klubbmästerskapet under ett år. Under tre år hade han 
huvudansvaret för Goldenspecialen.  
 
I sin hemmasektion Västmanland var Nils-Gunnar under många år 
mycket drivande i de jaktliga aktiviteterna. Under tio år tog han 
stort ansvar och viktig del när det gällde genomförandet av 
Västmanlands populära DM – en aktivitet som samlade 
västmanlänningarna år efter år. 
	
Nils-Gunnar avled i november 2021 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN ‐ Sammanställning intäkter/kostnader 
Bokslut 2021             

 
Kostnadsställe  Intäkter  Kostnader   Utfall 2021  Budget 2021 

Gemensamt hela föreningen  51 716,00  222 200,00 ‐170 484,00 ‐23 000,00 

Medlemsavgifter  1 086 714,00  161 206,00 925 508,00 863 000,00 

Golden Nytt  108 600,00  348 812,00 ‐240 212,00 ‐229 000,00 

Valphänvisning  2 800,00  9 917,00 ‐7 117,00 500,00 

Sektioner/Fullmäktige  0,00  181 713,00 ‐181 713,00 ‐276 000,00 

RAS  82 950,00  158 187,00 ‐75 237,00 ‐20 000,00 

Goldenlägret 
0,00  0,00

0,00 ‐11 000,00 

KM+NM  0,00  23 350,00 ‐23 350,00 ‐25 500,00 

GRK‐artiklar  26 621,00  8 348,00 18 273,00 18 500,00 

Priser/Rosetter  17 662,00  24 374,00 ‐6 712,00 9 000,00 

Information/PR  0,00  18 465,00 ‐18 465,00 ‐28 500,00 

Administration  0,00  11 905,00 ‐11 905,00 ‐30 000,00 

Utbildning  2 900,00  6 629,00 ‐3 729,00 ‐10 000,00 

Utbildning domare  0,00  0,00 0,00 ‐10 000,00 

Styrelse  0,00  125 323,00 ‐125 323,00 ‐204 000,00 

Exteriör III  0,00  0,00 0,00 ‐20 000,00 

A‐prov  0,00  0,00 0,00 ‐4 000,00 

Summa  1 379 963,00  1 300 429,00 79 534,00 0,00 
 

 

 
Kommentarer 

Styrelsen sätter även år 2021 av pengar /100.000 kr/ för Jubileumsfirande GRK 50 år 2023. 

Goldenspecialen får ett bidrag på 40.000 kr. Till år 2022 höjs anmälningsavgifterna. 

Medlemsavgifterna avser 11 månader för 2021, påverkar resultatet med 68.000 kr. 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN   
BALANSRÄKNING  2021‐12‐31 2020‐12‐31

     

TILLGÅNGAR       

Varulager ‐ Varor/GRK‐artiklar  54 888,00 54 708,00

Varulager ‐ Valpbroschyrer  26 375,00 25 465,00

Varulager ‐ Rosetter   1 156,00 1 156,00

Varulager ‐ Raskompendium  23 880,00 24 930,00

Uppbokning lagerreserv  ‐61 878,00 ‐61 878,00

Summa Varulager  44 421,00 44 381,00

        

Sparbanken huvudkonto  129 906,64 71 949,46

Sparbanken sparkonto  1 031 147,90 881 147,90

Sparbanken forskningskonto  117 855,13 114 380,13

Summa Kassa och Bank  1 278 909,67 1 067 477,49

        

Observationskonto   0,00 18,00

Kundfordringar  6 468,00 10 953,00

Interimsfordringar  ‐5 200,00 52 000,00

Summa Fordringar  1 268,00 62 971,00

SUMMA TILLGÅNGAR  1 324 598,67 1 174 829,49

       

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

SKULDER       

Leverantörsskulder  ‐122 250,00 ‐108 710,00

Forskningskonto  ‐110 709,95 ‐112 609,95

Interimsskulder     ‐1 406,00

Fond Jubileum 2023  ‐125 000,00 ‐25 000,00

Fond RAS‐konferens     ‐40 000,00

Summa Skulder  ‐357 959,95 ‐287 725,95

     

EGET KAPITAL       

Balanserad vinst  ‐795 828,73 ‐782 241,30

Föregående års vinst/förlust  ‐91 274,81 ‐13 587,43

Årets vinst  ‐79 535,18 ‐91 274,81

Summa Eget Kapital  ‐966 638,72 ‐887 103,54

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  ‐1 324 598,67 ‐1 174 829,49
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Verksamhetsplan	2022	
 

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 om förtjänsterna med vår ras till både gamla, nya och blivande golden retrieverägare. För 
detta krävs att hela klubben arbetar för att fortsatt ha ett högt medlemsantal. I denna samverkan ska vi i 
alla sammanhang framhärda vikten av att golden retrieverns specifika och unika egenskaper är värda att 
bevara för framtiden. Vi ska också vårda den goda relation vi har med våra samarbetspartner Agria 
Djurförsäkring och Royal Canin. 
	
Sektionsdagar	och	Goldenfullmäktige	
Årets Sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 26-27 mars i Upplands Väsby. Det är ett värdefullt 
tillfälle för klubbens funktionärer till såväl kompetensutveckling som diskussioner kring gemensamma 
frågor och klubbens framtid. 
 
SSRK		
Klubben kommer att vara representerad på både SSRK:s funktionärsträff och representantskapsmöte. 
 
Klubbens	centrala	verksamhet	
	
De	stora	centrala	arrangemang	som	planeras	för	2022	är:	
 

 Goldenlägret: 6 - 10 juli på Herrfallet. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen. 
 

 Klubbmästerskapet: 16 -17 juli i Orsa Grönklitt. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen 
tillsammans med KM:s arbetsgrupp i Dalarna. 
 

 Club	Show: 6 augusti i Sundsvall. Ansvarig för arrangemanget är sektionen i Medelpad. 
 

 Goldenspecialen: 12 -14 augusti i Gammelkroppa, Filipstad. Ansvarig för arrangemanget är 
kommittén för Goldenspecialen i samarbete med klubbstyrelsen. 
 

 
RAS/Avel	
 
RAS 
RAS 2018-2021 ska ligga till grund för avelsarbetet och vara ett levande och lättillgängligt dokument för 
alla som är intresserade av rasen. Klubbstyrelsen ska stödja sektionerna i deras arbete med RAS och arbeta 
för att göra RAS till ett känt dokument bland uppfödarna.  
	
Försäkringsstatistiken	
Agrias Breed Profile för golden retriever blev tillgänglig under 2019. Under 2022 kommer arbetet med 
tolkningen av resultatet samt jämförelser med tidigare resultat att göras för att se eventuella trender. 
 
Koppling	mellan	funktion	och	exteriör	
Raslubben fortsätter arbetet för att synliggöra sambandet mellan exteriör och funktion. Klubben ska verka 
för att ge FB-R en högre status som avelsverktyg. 
 
Uppfödarbrevet	
Uppfödarbrevet planeras att komma ut tre till fyra gånger per år till de uppfödare som anmält sitt intresse. 
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Mentalitet		
	
Klubben	kommer	under	verksamhetsåret	att	

 fortsätta arbeta för att fler skall genomföra BPH med sin hund.	
 fortsätta med att skicka information om BPH i valppaketen.	
 även fortsättningsvis sammanställa resultat från BPH.	

	
Funktion	
	
Klubben	kommer	under	verksamhetsåret	att	

 aktivt bevaka SSRK:s utveckling och organisation kring utbildning av funktionärer till FB-R, samt 
verka för att det ska ske genom gott samarbete med SSRK och övriga retrieverrasklubbar. 

 samverka med rasklubbar, sektioner och uppfödare för att få till stånd fler beskrivningstillfällen 
och därigenom fler utbildningstillfällen för blivande funktionärer inom FB-R. 

 ge bidrag för resor, kost och logi till de medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer inom FB-R. 
 skicka ut information om FB-R i valppaketen. 
 fortsätta arbetet med att göra spindeldiagram för FB-R tillgängliga för medlemmar. 

 
Jakt	
	
Arbetet med att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att framhålla 
rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler. 
 
Vi kommer i enlighet med RAS att även fortsättningsvis uppmuntra sektionerna att arbeta för att bredda 
den jaktliga verksamheten.  
 
Klubbmästerskapet	
Årets upplaga av Klubbmästerskapet arrangeras av klubbstyrelsen i samarbete med den arbetsgrupp som 
deltog i arrangemanget 2021. Provplatsen blir Orsa Grönklitt och datum 16-17 juli. 
 
Nordiskt	Mästerskap	
Under förutsättning att Nordiskt Mästerskap kan genomföras 2022 i Norge kommer klubbstyrelsen att 
besluta om uttagningstävlingar för svenska ekipage. 
 
 
Exteriör	
	
Open	Show	
Under 2022 kommer sektionerna att arrangera 20 Open Shower. 15 svenska domare och två utländska är 
inbjudna att döma på dessa. 
 
Club	Show	
Årets Club Show anordnas av Medelpad/Hälsingland lördag den 6 augusti 2022. Domare är Lena Hägglund. 
 
Goldenspecialen	
Goldenspecialens utställning anordnas den 14 augusti på Gammelkroppa. Domare är Ingela Påsse van Reis, 
kennel Fragrance’s (hanar) & Maria Sjöberg, kennel Seamountain’s (tikar). 
 
Utbildningsdag	för	officiella	utställningsdomare	
Planer finns för att arrangera en utbildningsdag för officiella utställningsdomare under verksamhetsåret. I 
nuläget finns dock inget datum klart. 
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Exteriörutbildningar	
Under 2022 kommer det att arrangeras en Exteriör II- och en Exteriör III-utbildning. Datum för Exteriör II 
inte klart ännu, Exteriör III äger rum den 29-30 oktober. 
 
Exteriörbedömningar	
Klubbstyrelsen kommer att verka för att sektionerna skall arrangera exteriörbedömningar i 
Goldenklubbens regi. 
 
 
Utbildning	
	
Goldenlägret	
Årets läger genomförs den 6–10 juli 2022 på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning. 
 
Rasutbildningen	
Klubbstyrelsen kommer att verka för att sektionerna anordnar rasutbildningar. Klubbstyrelsen kommer 
att undersöka möjligheterna att anordna rasutbildningen delvis digitalt. En revidering av rasutbildningen 
kommer att ske under 2022. Vi kommer också att verka för att sektionerna arrangerar 
exteriörutbildningar steg I och II. Exteriörkurs steg II och III kommer att arrangeras i klubbstyrelsens regi. 
 
Goldenspecialen	
Goldenspecialen 2022 arrangeras av klubbstyrelsen tillsammans med kommittén för Goldenspecialen på 
Gammelkroppa skogsskola i Värmland 12–14 augusti. 
 
 
Info/PR	
 
Golden	Nytt	
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2022. I nummer 1 kommer vi 
att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya championat från 2021. 
 
Medlemsstatistik	till	sektionerna	
Även under 2022 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård.  
 
Annonsering	på	Google	
GRK fortsätter att annonsera på Google även under 2022. På så sätt når vi både presumtiva och befintliga 
goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner.  
 
 

 
 

 
 
 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	MEDLEMSAVGIFTER	2023	
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2023. 
 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	RESEERSÄTTNING	FÖR	2022	
GRK:s klubbstyrelse föreslår höjd resekostnadsersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer, 
31 kr per mil enligt rekommendation från SKK. Belopp över 18:50 kr är skattepliktigt. Inga traktamenten 
ska utgå. 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN          
Budget 2022          

   

Kostnadsställe 
  

Budgeterade Budgeterade Budgeterat  

Intäkter  Kostnader  Resultat 2022 

Gemensamt hela föreningen  60 000 116 000 ‐56 000 

Medlemsavgifter  1 135 000 178 000 957 000 

Golden Nytt  115 000 405 000 ‐290 000 

Valphänvisning  12 000 12 000 0 

Sektioner/Fullmäktige  65 000 355 000 ‐290 000 

RAS  0 20 000 ‐20 000 

Goldenlägret  195 000 195 000 0 

KM/NM  60 000 79 000 ‐19 000 

Varor GRK‐artiklar  30 000 30 000 0 

Rosetter  82 000 78 000 4 000 

Information/PR  0 28 000 ‐28 000 

Administration  0 30 000 ‐30 000 

Utbildning  0 10 000 ‐10 000 

Utb dag off domare  0 20 000 ‐20 000 

Styrelse  0 204 000 ‐204 000 

Exteriör III  40 000 80 000 ‐40 000 

A‐prov/kurs  5 000 9 000 ‐4 000 

Summa  1 799 000 1 849 000 ‐50 000 

         

Ränteintäkter  0 0 0 

Summa finansiella intäkter  0 0 0 

         

Summa  1 799 000 1 849 000 ‐50 000 
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Valberedningens förslag 
Goldenfullmäktige 2022 
 
 
Ordförande  
Anita Ohlson  Omval 1 år 
 
Vice	ordförande 
Lena Ohlsson  Kvarstår till 2023 
 
Ordinarie	ledamöter  
Gun Eriksson  Kvarstår till 2023  
Tezzy Vaerlien Kvarstår till 2023  
Kristina Nieminen Omval 2 år 
Sara Berglund Nyval 2 år  
Jan Ytterbom  Omval 2 år 
 
Suppleanter 
Kristina Osin  Nyval 1 år 
Maria Wide Hultgren Nyval 1 år 
 
Revisorer 
Hans Hansson Omval 1 år  
Ingela Påsse van Reis Omval 1 år  
 
Revisorssuppleanter 
Gun-Inger Laesker Omval 1 år  
Annelie Olsson Omval 1 år  
 
Fullmäktiges	ordförande	
Anso Pettersson Omval 1 år 
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