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Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 

December 2022 
 
Poängkampen  
Efter två inställda år är det återigen dags att utse 
Årets Sektion! Det hög tid att skicka in er sektions 
bidrag till Sektionskampen. Reglerna är uppdaterade 
och sektionerna får poäng för fler aktiviteter än 
tidigare, så ta chansen och skicka in vad ni gjort 
under året. Nya reglerna bifogas tillsammans med 
Nyhetsbrevet. 
Vinstbelopp 
1:a plats 10 000 kr  
2:a plats 3 000 kr  
3:e plats 2 000 kr 
 
Skicka in ert bidrag senast 15 december till: 
exterior@goldenklubben.se 
 
Utställning Den Gyllene Retrievern 
Just nu pågår utställningen Den Gyllene Retrievern på 
SKK:s museum hos SKK, Rotebro. 
Massor av föremål och intressant information om 
våra golden retrievrar. 
Har ni möjlighet så besök gärna utställningen. 
 
RAS‐möte på Zoom 
18 januari genomförs ett Zoom-möte inför 
uppdateringen av RAS. Länk finns på hemsidan, men 
dela gärna informationen på era kanaler. 
 
Utländska domare på Open Show 
På sektionsdagarna 2022 diskuterade vi utländska 
domare på Open Show. Genom diskussionerna där 
har styrelsen känt sig redo att fatta beslut om vad 
som ska gälla för Open Show framöver. Från och med 
2024 kommer inga utländska domare bjudas in att 
döma på Open Show. 
 
Sektionsdagarna 2023 
Senaste skvallret om sektionsdagarna 22-23 mars 
2023 – Per Jensen och Eva Bodfält är bokade att 
föreläsa! Vem vill missa det? Inbjudan skickas till 
sektionerna som vanligt i januari. 

 

 

 
Jubileumsår 
2023 fyller Golden Retrieverklubben 50 år! Det kommer 
givetvis att uppmärksammas på olika vis på klubbens 
aktiviteter under 2023. Även ni i sektionerna får gärna 
fira på era aktiviteter. 
Det finns t.ex. klistermärken till rosetter att beställa, så 
man kan ha jubileumsloggan på rosetter som delas ut 
under 2023. Mer info om klistermärken kommer att 
skickas ut till utställningsansvariga i sektionerna i 
januari. 
 
Medlemskap på Open Show 
Under 2023 vill vi att ni i sektionerna ska lägga lite fokus 
på att kontrollera medlemskap vid deltagande på Open 
Show. Många sektioner får redan nu aktuell 
medlemslista per automatik den 1:a varje månad. 
Vill du kontrollera medlemskap från andra sektioner, 
kontakta Anita, info@goldenklubben.se 
Om din sektion inte får medlemslistorna automatiskt, 
kontakta då Anita så lägger hon till den funktionen för er. 
 
Uppdaterad Rasfolder 
Klubben kommer att trycka upp nya rasfoldrar, 
information om rasen och klubben, som brukar delas ut 
på mässor och andra aktiviteter. Använder ni er av 
rasfoldrar vid olika tillfällen, uppdatera er gärna med 
nya versionen, som beräknas komma i januari. 
 

 
 

God Jul & Gott Nytt År! 
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PLANERINGSLISTA FÖR GRK:S SEKTIONER 
 

DATUM ATT GÖRA 

Januari Senast den 31 januari ska handlingarna till Goldenfullmäktige kommit sektionen tillhanda. Lägg ut 

handlingarna på sektionens hemsida så att medlemmarna har möjlighet att läsa igenom dessa innan 

årsmötet. 

Februari Sektionens årsmöte ska vara genomfört innan februari månads utgång. Lämpliga datum är mellan 7- 

24 februari. Årsmötesmanual finns i sektionshandboken. Glöm inte att beställa en medlemsmatrikel 

för sektionen. Endast medlemmar har rätt att närvara vid sektionens årsmöte. Beställ via e-post 

medlem@goldenklubben.se 

 

Viktigt: 

Utse fullmäktigedelegater, suppleanter samt deltagare till sektionsdagarna på det konstituerande 

mötet efter sektionsårsmötet. Namnen måste rapporteras till klubbstyrelsen senast 4 veckor innan. 

(Avbokningsregler på hotellet). I början av februari kommer inbjudan till sektionsdagarna. 

 

27 januari är det manusstopp för sektionsspalterna till GN1. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 13 januari. 

Maj 5 maj är det manusstopp för sektionsspalterna till GN2. Manusstopp för övrigt material som artiklar 

och annonser den 21 april. 

Juni 1 Juni är sista datum för att ansöka om Open Show för kommande verksamhetsår. 

Blankett för ansökan finns i sektionshandboken. 

Augusti 11 augusti är det manusstopp för sektionsspalterna till GN3. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 28 juli. Påminn medlemmarna både på hemsidan och i sektionsspalten att 

senaste datum för att lämna in motioner till sektionens årsmöte är 1 oktober. 

September Dags att bestämma datum för årsmötet och även boka lokal. Information om årsmötet ska enligt 

stadgarna vara publicerat minst 60 dagar innan årsmötet. 

Oktober 1 oktober är sista datum att beställa GRK:s prisrosetter för kommande verksamhetsår. 

Beställningsblankett finns i sektionshandboken. 

 

1 oktober är sista datum för att lämna in motioner till kommande års Goldenfullmäktige 

December Den 15 december är sista datum att skicka in ansökan till klubbstyrelsen i tävlingen om ”Årets 

sektion” 

 

mailto:medlem@goldenklubben.se


Reviderad 2021-11-23 
 
 

	

	
GRK:S	POÄNGKAMP	
En sporrande tävling sponsrad av GRK:s klubbstyrelse 
 
Regler gäller från 2022 
	
	

	
	
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 
 
OBS!	
För att en aktivitet ska räknas in i tävlingen är förutsättningen att sektionen står som arrangör, att 
aktiviteten är öppen för samtliga medlemmar samt att den är utannonserad i förväg i Golden Nytt 
eller på hemsida/Facebooksida. 
 
AKTIVITET	 POÄNG ÖVRIGT
Open Show 10 p Poäng utdelas för högst två Open 

Show. Maxpoäng = 20 p 
Inofficiellt jaktprov eller WT *) 10 p Poäng utdelas för högst två prov. 

Maxpoäng = 20 p 
Mentalbeskrivning (MH) eller BPH där Golden 
retriever beskrivs. Det kan genomföras i egen 
regi, eller i samarbete med någon annan klubb.  

10 p Poäng utdelas för högst två MH.
Maxpoäng = 20 p 

Funktionsbeskrivning
FB-R 

10 p Poäng utdelas för högst två FB-R. 
Maxpoäng = 20 p 

Officiellt jaktprov 
 

15 p Poäng utdelas för högst två prov. 
Maxpoäng = 30 p 

Officiell utställning (Club Show) 15 p
 

Officiell exteriörbedömning 10 p Poäng utdelas för högst två 
bedömningar. Maxpoäng = 20 p 

Arrangera GRK:s rasutbildning i enlighet med 
manualen. 

10 p Poäng utdelas för högst två 
utbildningar. Maxpoäng = 20 p 

Apporteringskurs eller exteriörkurs med minst 
fyra deltagare. Kurstid minst åtta timmar. 

 5 p Poäng utdelas för högst två 
kurser. Maxpoäng = 10 p 

Utbildning av funktionärer till FB-R  5 p Poäng utdelas för högst två 
funktionärer. Maxpoäng = 10 p 

Arrangera träningsträffar med minst fyra 
deltagare. 

 2 p Poäng utdelas för högst fem 
träffar. Maxpoäng = 10 p 

Arrangera goldenträffar. Ex. Goldendag, 
valpägarträff, DM 

 5 p Poäng utdelas för högst två 
träffar. Maxpoäng = 10 p 

*) Endast WT som genomförs enligt SSRK:s riktlinjer ger poäng i Poängkampen 
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För att vinsten ska utdelas måste aktiviteter genomförts i minst tre av ovanstående kategorier. 
MAXIMALT ANTAL POÄNG ATT UPPNÅ = 190 
 
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. 	


