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Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 

Nyhetsbrev december 2021 
 
Poängkampen 2021 
Även i år kommer prissumman att fördelas lika 
till alla sektioner, då pandemin även i år 
påverkat oss i så pass stor grad att 
förutsättningarna för en rättvis tävling inte finns. 
Varje sektion kommer att erhålla ett bidrag på 
1000 kr. 
 
Poängkampen 2022 
Från och med 1 januari är reglerna för 
Poängkampen uppdaterade. Exteriörbedömning 
finns då med och ger poäng. Reglerna finns i 
sektionshandboken, samt bifogas med 
Nyhetsbrevet. 
 
Extra sektionsbidrag 
Eftersom sektionerna haft begränsade 
möjligheter att genomföra arrangemang även 
under 2021 har styrelsen beslutat att dela ut ett 
extra sektionsbidrag på 15 kr per medlem. 
Pengarna utbetalas i december och baserar sig 
på antal medlemmar per 2021-11-31. Vi hoppas 
att pengarna kan komma er och medlemmarna 
till glädje framöver! 
 
Ändring Open Show regler 
Från och med 1 januari 2022 är reglerna för 
Open Show uppdaterade. Ändringen är följande: 
Avelsklass, för hane med fyra avkommor ur 
minst två kombinationer eller tik med fyra 
avkommor.  
Manualen i sektionshandboken är uppdaterad. 
 

                        

 Centrala arrangemang 2022 
• 26-27 mars – Sektionsdagar och fullmäktige, 
Upplands Väsby  
• 6-10 juli – Goldenlägret, Herrfallet  
• 16-17 juli – KM, Orsa Grönklitt  
• 6 augusti – Club Show, Sundsvall  
• 12-14 augusti – Goldenspecialen, Gammelkroppa 
 
Medlemskap årsmöte 
Påminner om att det numera inte går att lösa 
medlemskap i dörren vid årsmöten. Är man inte medlem 
när man kommer till årsmötet kan man inte delta och ha 
rösträtt. Medlemskapet skall registreras i god tid före 
årsmötet. 

 
Working Test 
Under 2022 kommer reglerna för Working Test att 
uppdateras. Målet är att detta ska vara klart till 
halvårsskiftet. Prisvalörerna kommer att ändras som på 
B-proven till ”Excellent”. Man kan fortfarande använda 
rosetter med prisvalör 1 på Working Test, då det är 
inofficiell verksamhet, men nya beställningar av WT-
rosetter kommer hädanefter att ha valören ”Excellent”. 

 
Exteriörkurser 
Under 2022 kommer det att centralt hållas en 
exteriörkurs II och en exteriörkurs III. För att man ska 
kunna gå dem måste man ha genomgått steg I. Vi vill 
därför uppmana er i sektionerna att kolla intresset för 
exteriörkurs I och försöka arrangera sådan kurs under 
vintern/våren, så att de som vill gå steg II och III har 
möjlighet till det. Manualen för exteriörkurs I finns i 
sektionshandboken. 
 

Kallelse till fullmäktige och 
sektionsdagarna kommer senast 31 

januari.  
Hoppas vi ses då! 

                          
 
 

God Jul och 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” 
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