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Datum för centrala arrangemang 2016 

Sektionsdagar med Fullmäktige 19-20 mars  
Club Show 8 maj 
Goldenlägret 6-10 juli 
Klubbmästerskapet 23-24 juli 
Goldenspecialen 13-14 augusti 
 
Utländska domare på Open Show? 

Det senaste har vi märkt en trend i att bjuda 
in utländska domare till att döma Open 
Show. Detta stämmer inte överens med 
grundidén om våra Open Shower. Vi måste 
värna om våra svenska uppfödare och Open 
Show domare och se till att de behåller sin 
kompetens! Det finns idag 41 st på listan 
med Open Show domare och vi måste se till 
att de får möjlighet döma. 

Med anledning av detta har det tagits beslut 
att från och med 2016 finns inte möjligheten 
att bjuda in utländska domare.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Novice BIS 

Novice BIS bör finnas på Golden retriever-
klubbens Open Show efter önskemål från 
sektionerna för att fler nya hundägare ska 
lockas att delta.  

Vi hoppas att alla sektioner anammar detta 
under 2016 för att sedan vara med och göra 
en utvärdering på sektionsdagarna 2017.  
 

Följande regler gäller fr o m 2016-01-01 
 Anmälan ska ske redan vid ordinarie 

anmälan, ruta ska finnas på anmälnings-
blankett och vid onlineanmälan. Om 
sektionen inte arrangerar NOVICE BIS 
måste detta stå i annonsen och på 
hemsidan för resp. utställning. 

 För att få delta ska varken hunden eller 
ägaren ha deltagit vid officiell utställning 
tidigare. 

 Endast de som deltar på utställningen 
(startar i ordinarie klasser) får delta i 
NOVICE BIS. 

 I katalogen ska hundarna märkas med ett 
N vid hundens namn i vänstermarginalen. 

 Rosetter finns att beställa tillsammans 
med den ordinarie rosettbeställningen, 
placering 1-5 valpar och vuxna. 

 Bedömningen sker enligt ordinarie 
utställningsanvisningar. 

 Ett NOVICE BIS valp och ett NOVICE BIS 
vuxen, hanar och tikar körs tillsammans. 

 NOVICE BIS körs innan ordinarie BIS 
valp/BIS. 

 
Dessa regler läggs även ut i sektionshand-
boken, under manualer för Open Show. 
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Exteriör III 

GRK kommer hösten 2016 att anordna en 
Exteriör III för de som kan tänkas vilja döma 
Open Shower i framtiden. 

Vi uppmanar er i sektionerna som har 
intresserade medlemmar att anordna 
Exteriör II, så att de som vill gå Exteriör III 
är redo för det hösten 2016. Samarbeta 
gärna med sektioner i er närhet om det inte 
finns intresse hos er sektion så det räcker till 
en full kurs. 

Är du själv intresserad eller har någon i din 
sektion som är intresserad av att gå Exteriör 
III, kontakta exteriöransvarig Maria Sjöberg, 
060-321 97, exterior@goldenklubben.se 

 
Protokoll på hemsidan 

Vi vill återigen uppmärksamma er om att 
sektionernas styrelseprotokoll skall läggas 
ut på era respektive hemsidor! 
 

Sektionsdagarna 2016 

Planeringen för sektionsdagarna är i full 
gång! Finns det några förslag och önskemål 
på programpunkter kan man gärna lämna 
det så snart som möjligt, till Kristina 
Nieminen, suppleant@goldenklubben.se 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Facebook grupp för 
sektionsfunktionärer 

Vi har startat en Facebookgrupp för att 
underlätta samarbetet mellan sektionerna,  
en grupp där man kan hålla kontakten 
sektioner emellan och samarbeta och utbyta 
tips och idéer med varandra.  

Varje sektionsstyrelse får utse EN person, 
som är aktiv på Facebook, som skall läggas till 
i gruppen och vidarebefordra info och frågor 
från gruppen till sin styrelse.   

När ni utsett vem som skall ingå i gruppen 
kontakta Kristina Nieminen på mail: 
suppleant@goldenklubben.se och uppge 
namnet på vem som skall ingå, så läggs denne 
till i gruppen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ha en riktigt fin höst 
tillsammans med era 

guldklimpar! 


