Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

December 2018
2019 års aktiviteter
Sektionsdagarna 23-24 mars
Goldenlägret 3-7 juli, Herrfallet
Club Show 7 juli, Sunne Värmland
KM 20-21 juli, Hjo
Goldenspecialen 16-18 augusti, Gålö
(observera datum)
Dessa arrangemang kräver som alltid
funktionärer. Ta gärna upp det på era
årsmöten i sektionerna och är det någon
som är intresserad – ta med namnen och
skriv i dem på Sektionsdagarna, där vi
kommer att ta anmälan av funktionärer.

Policy för återbetalningar mm
Nu har vi tagit fram en policy för vad som
gäller vid arrangemang och liknande.
Policyn skickas tillsammans med
Nyhetsbrevet. Hoppas denna skall vara till
hjälp för er i sektionerna!

Årets Sektion 2018!
Det börjar bli dags att utse vinnare av
sektionskampen 2018. Vinnaren av
sektionskampen vinner, förutom äran, 10.000
kr, 2:a plats ger 3.000 kr och 3:e plats 2.000
kr. Information om tävlingen finns i
Sektionshandboken och bifogas även i detta
mail. Vinnare av Sektionskampen måste vänta
3 år innan man kan ansöka igen. Sista
ansökningsdag är 31 december och ansökan
skickas till Kristina,
exterior@goldenklubben.se.
OBS! Reglerna för sektionskampen är
uppdaterade, nya regler bifogas i detta mail.
Senaste vinnare:
2017 Skåne/Blekinge
2016 Uppland
2015 Medelpad/Hälsingland
Ny leverantör av medlemstjänster
Från 2019 kommer SKK att administrera
GRK:s medlemstjänster. Vi är i skrivande
stund inte färdiga med vilka förändringar som
kommer att ske för sektionernas del, men så
snart allt är klart kommer ni att få mer
information om detta.

Golden retrieverklubbens Nyhetsbrev utges efter varje styrelsemöte och innehåller information till klubbens sektioner.
Kontaktperson: Kristina Nieminen, tfn 0708-731975 eller e-post: exterior@goldenklubben.se

Golden Nytt
Har ni några roliga aktiviteter i sektionen,
skicka gärna in till Golden Nytt! Redaktionen
vill gärna ha in reportage från aktiviteterna i
sektionen. För att undvika missförstånd och
extra arbete – kontakta gärna någon i
redaktionskommittén innan aktiviteten och
kom överens om upplägget. Kommittén
hjälper gärna till att skriva om ni så vill. Har
ni haft WT eller inofficiellt jaktprov
rapportera gärna resultaten i tidningen
också. Material skickas till:
goldennytt@goldenklubben.se
Annonser Golden Nytt
Prislistan för annonser i Golden Nytt har
uppdaterats, nya prislistan bifogas i
utskicket av Nyhetsbrevet.

Exteriörkurser
Vi uppdaterar manualerna för våra
exteriörkurser, och beräknar vara klara i
januari. Ni som har kurser på gång, glöm inte
att uppdatera era papper när manualerna är
klara. Mer info angående detta kommer i
januari.

Då vi inte längre skickar julkort till
sektionerna, tar vi tillfället i akt att
önska er

EN RIKTIGT
GOD JUL
OCH
ETT GOTT NYTT ÅR!

Golden retrieverklubbens Nyhetsbrev utges efter varje styrelsemöte och innehåller information till klubbens sektioner.
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GRK:S POÄNGKAMP
En sporrande tävling sponsrad av GRK:s klubbstyrelse
Regler gäller från 2018

Tack vare er har våra medlemmar mjölighet att aktivera sig själv och sina hundar. Nu har NI
chansen att få en väl värd belöning för allt det fantastiska arbete ni utför!
I poängkampen premieras dom sektioner som arrangerar aktiviteter i enlighet med RAS.
Extra poäng ges till de aktiviteter som vi vill stimulera lite extra.
Årets sektion
Den sektion som har samlat flest poäng under året enligt nedanstående poängskala. Pris utdelas
även till de sektioner som hamnar på 2:a och 3:e plats.
Vinstbelopp
1:a plats
10 000 kr
2:a plats
3 000 kr
3:e plats
2 000 kr
AKTIVITET
Open Show

POÄNG
10 p

Inofficiellt jaktprov eller WT *)

10 p

Mentalbeskrivning (MH) eller BPH där Golden
retriever beskrivs. Det kan genomföras i egen
regi, eller i samarbete med någon annan klubb.
Funktionsbeskrivning
FB‐R
Officiellt jaktprov

10 p

Officiell utställning (Club Show)

10 p
15 p

ÖVRIGT
Poäng utdelas för högst två Open
Show. Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två prov.
Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två MH.
Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två FB‐R.
Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två prov.
Maxpoäng = 30 p

15 p

Arrangera GRK:s rasutbildning i enlighet med
10 p
Poäng utdelas för högst två
manualen.
utbildningar. Maxpoäng = 20 p
*) Endast WT som genomförs enligt SSRK:s riktlinjer ger poäng i Poängkampen
För att vinsten ska utdelas måste aktiviteter genomförts i minst tre av ovanstående kategorier.
MAXIMALT ANTAL POÄNG ATT UPPNÅ = 145
MEDLEMSVÄRVNING KAN BLI AVGÖRANDE
Om två eller fler sektioner hamnar på samma poäng, är det medlemsvärvningen i respektive
sektion som blir utslagsgivande. Detta beräknas procentuellt mot medlemsantalet per den
31/12 föregående år. Genomför medlemsvärvande aktiviteter ute i sektionerna under hela året.
Vinnarna kommer att presenteras på sektionsdagarna.
För att vinsten ska utdelas, ska aktiviteterna redovisas till klubbstyrelsen senast 15 december.
Den sektion som vinner förstapriset (10 000 kr) måste vänta minst 3 år innan man kan ansöka
om utmärkelsen igen.

Uppdaterad 2018-11-23

GRK:S POLICY FÖR ÅTERBETALNINGAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER
Återbetalning Open Show
‐ Enligt SKK:s bestämmelser. Gäller så gott som bara om hunden avlidit och även i det
fallet kan arrangören kräva veterinärintyg.
Återbetalning Working Test och inofficiellt B‐prov
‐ Avgiften återbetalas i sin helhet om hunden inte kunnat beredas plats.
‐ En administrativ avgift, förslagsvis 40 kronor, tas ut om hund löper eller blivit sjuk.
Gäller även sjukdom för förare. Detta bör verifieras av en för arrangören känd person.
Återbetalning officiellt B‐prov
‐ Enligt bestämmelser i SSRK. Avgiften står tillgodo på personen i SSRK prov.
Åtgärd vid utebliven betalning
‐ Det ska ALLTID framgå att anmälan är bindande vid tävlingar och andra arrangemang.
Om deltagaren dyker upp och vill delta ska avgift erläggas på plats. Om deltagaren
uteblir ska avgiften trots det erläggas. Om så inte sker är den enda åtgärden vi kan vidta
att påtala att personen i fråga inte tillåts delta vid nästa tillfälle.
Återbud kurs och/eller läger
‐ Så länge det finns personer som står på reservlista och tackar ja till deltagande, kan
avgiften återbetalas i sin helhet.
‐ Om det inte finns någon reservlista bör den avbokande deltagaren ges möjlighet att själv
hitta en ersättare till platsen och då gäller återbetalning enligt ovan.
‐ I det fall någon ersättare inte kan hittas ska en beräkning göras på vilka kostnader som
klubben inte kan avboka för deltagaren och dessa ska då inte återbetalas.
Sent återbud för åtagande som funktionär
‐ Vi måste vara rädda om de personer som ställer upp som funktionärer vid våra
arrangemang. Dock kan det bli problem om människor hoppar av i ett sent skede och
man får problem med genomförandet. Om man redan vid planeringen tar upp detta så
kan man göra känt att i det fall man måste lämna återbud, så ska man själv hitta en
ersättare.
Utebliven betalning vid inköp från klubben
‐ Om någon trots påminnelser inte betalar sin skuld till klubben kommer denne att
stängas av från vidare inköp.

Nya annonspriser Golden Nytt
Gäller från nummer 1/2019

MEDLEMSANNONSER
Helsida
Halvsida
Hel spalt

1000 kr
500 kr
400 kr

PRISLISTA FÖR SEKTIONERNA (skall ej publiceras i GN)
Helsida
Halvsida
Hel spalt
Halv spalt

1000 kr
500 kr
400 kr
250 kr

