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Exteriör III 
19-20 september 2020 kommer det att 
hållas en Exteriör III-kurs i Upplands 
Väsby. Har ni haft eller kommer att ha 
Exteriör I och II i er sektion, meddela 
gärna deltagare på dessa att III:an är på 
gång! 
 
Sektionsdagarna och Goldenfullmäktige  
Snart skickas inbjudan till sektionsdagarna 
och Goldenfullmäktige till er i sektionerna 
tillsammans med fullmäktigehandlingarna. 
Vi ser fram emot en rolig helg med 
intressanta föredrag och diskussioner och 
avslutar helgen med Fullmäktigemötet. 
 
Centrala arrangemang 2020 
• Goldenlägret 1-5 juli 
• Klubbmästerskapet 18-19 juli 
• Goldenspecialen 14-16 augusti 
• Club Show 17 oktober 

 
Forskningsfonden 
Vi har nu tagit fram ett Swish-nummer till 
Forskningsfonden. Bifogar 
Informationsblad om Forskningsfonden 
tillsammans med detta Nyhetsbrev. 
Informationsbladet kommer även att delas 
ut fint inplastat på sektionsdagarna, för att 
man lätt ska kunna ge ett bidrag vid olika 
aktiviteter och liknande. Lägg gärna ut 
swishnumret på era hemsidor! 
 

 

 

  

 
VINNARE AV ÅRETS SEKTION 2019 ÄR 

STOCKHOLM/GOTLAND! 
 

2:a Dalarna/S Gävleborg 
3:a Medelpad/Hälsingland 

 
Stort GRATTIS till ära och pengar  

till sektionen! 
 

Formulär för Hälsa och Dödsfalls-
rapportering 
Som ni kanske sett läggs länkar till dessa 
formulär ut med jämna mellanrum i olika 
grupper på Facebook och de ligger även på 
hemsidan. Ni i sektionerna får gärna puscha 
för dessa rapporteringar ni också!  
 
 
 

Hoppas vi ses på 
Sektionsdagarna! 

 



 

	
Stöd	Golden	retrieverfonden!	

 
Det går inte längre att betala in bidrag till vår forskningsfond i 

Samband Med att du betalar din medlemsavgift. 
 

För dig som gärna vill betala in ett bidrag har vi skapat ett särskilt 
Swish-nummer och en QR-kod, som gör att du enkelt kan scanna 

med din mobiltelefon. 
 

Pengarna används till projekt rörande funktion, mentalitet och hälsa. 
 

Scanna	här:	
 

 
 

 
 

Vill du hellre skriva in Swish-nummer manuellt är numret 123	020	56	82 
 

Tack för ditt bidrag! 
 
 
 

 
 
 

 


