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Nytt	RAS	dokument	
 
Vårt nya RAS dokument (Rasspecifik 
Avelsstrategi) har blivit godkänt av SKK och 
ligger nu ute på vår hemsida och på SKK:s 
hemsida. Bifogar ett brev till sektionerna från 
RAS i samband med utskicket av Nyhetsbrevet, 
som innehåller information om hur man i 
sektionerna kan verka för att uppnå målen i RAS.

 

 
 
Onlinekurser	SKK	
 
SKK anordnar flera intressanta online-
/distanskurser under hösten/vintern. 
 Hundens beteende 
 Grundkurs i föreningsteknik 
 Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka 

hundars beteende!  
 Hundavel och genetik – en fördjupningskurs 

För mer information kolla på SKK:s hemsida 
www.skk.se/sv/om-
skk/utbildning/distansutbildningar/ 
 
 

 
 

 
 
Rosettbeställning	2019	
 
Det börjar bli dags att beställa rosetter, kritiker 
och BIS-priser för 2019 års arrangemang 
(utställningar, WT och jaktprov) –	sista	
beställningsdag	är	1	oktober	2018. Vill 
uppmana er att kolla extra innan ni beställer så ni 
inte missar något. Det finns möjlighet att 
efterbeställa, dock blir rosetterna mycket dyrare 
då. De nya BIS- faten finns nu att beställa. 
Beställningsblanketten finns i sektionshandboken 
och skickas till exterior@goldenklubben.se 

 
Bästa	golden	retriever	
 
Nu finns det silverfat att beställa med texten: 
Bästa golden retriever. Dessa fat kan t ex användas 
på jaktprov/WT, när man vill utse provets bästa 
golden, på utställningar där man vill hylla bästa 
golden lite extra eller vid andra tillfällen där man 
vill utse Bästa golden retriever. Bästa Golden 
Retriever faten kostar 120 kr + porto. Dessa fat 
levereras under hela året, beställ ca 1v före 
aktiviteten för att vara säker på att fatet ska hinna 
fram. Beställningen skickas till: 
exterior@goldenklubben.se 
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Aktivitetsbidrag	
		
Ni glömmer väl inte att man kan ansöka om bidrag 
till aktiviteter som gynnar medlemmarna i 
sektionerna? Tex om man tar in duktiga 
instruktörer som har lång resa. 
Exempel på aktiviteter man kan söka bidrag för: 
 Förberedande B-provskurs med B-

provsdomare 
 Rasutbildning 
 Exteriörkurs 

Ansökan skickas till Inger, 
kassor@goldenklubben.se  
 
 

 
	
Reportage	i	Golden	Nytt	
	
Vi vill uppmana alla sektioner att skicka in info om 
era aktiviteter så att det kan bli reportage i Golden 
Nytt! Skicka några bilder från aktiviteten och gärna 
text. Vill man inte skriva själv så maila till Annika 
Andersson, halsa@goldenklubben.se, eller till Anita 
Ohlson, ordforande@goldenklubben.se, och uppge 
ditt telefonnummer, så blir du kontaktad och får 
hjälp med texten. 
 

 

 
Motioner	Goldenfullmäktige	
 
Sista dag att skicka in motioner till 
Goldenfullmäktige är 1 oktober 

	
TACK!	

till	alla	som	ställt	upp	under	
årets	alla	arrangemang!	

	

	
	
	
	

Önskar	er	alla	en	riktigt	fin	höst!	
	

 



	

Bilaga till RAS för Golden retriever

2018 ‐ 2021

	

	

	

Bäste	sektionsfunktionär!	
	
Golden	retrieverklubbens	avelsstrategi	(RAS)	är	ett	dokument	som	du	bör	vara	väl	förtrogen	
med.	Du	kan	läsa	det	i	sin	helhet	på	klubbens	hemsida.	RAS	handlar	om	att	vi	tillsammans	
strategiskt	och	långsiktigt	ska	verka	för	golden	retrieverns	bästa.	

Du	som	är	funktionär	i	någon	av	klubbens	sektioner	kan	hjälpa	oss	att	förverkliga	våra	mål	och	
strategier.	Din	och	din	sektions	insatser	är	mycket	viktiga	för	att	vi	ska	kunna	lära	mer	om	vår	
härliga	ras.	De	erfarenheter	vi	får	kan	sedan	användas	i	avelsarbetet	för	att	långsiktigt	utveckla	
och	 bevara	 golden	 retrievern.	 Detta	 brev	 ska	 ses	 som	 en	 inspiration	 till	 vad	 ni	 kan	 göra	 i	
sektionerna,	enskilt	eller	tillsammans,	för	att	hjälpa	till	att	uppfylla	våra	mål	och	strategier	i	RAS‐
dokumentet.	Dina	insatser	är	viktiga	och	allt	som	kan	hjälpa	oss	för	att	öka	gemenskapen	i	klubben	
och	styra	mot	våra	mål	är	oerhört	värdefullt.	Kom	ihåg	att	 ingen	insats	är	för	liten	för	att	göra	
skillnad.	

Här	 kommer	 några	 förslag	 som	 kan	 hjälpa	 oss	 i	 RAS‐arbetet	 och	 som	 kan	 inspirera	 er	 till	
aktiviteter	ute	i	sektionerna.	Se	det	hela	som	ett	smörgåsbord	som	ni	har	att	välja	ur,	som	ni	har	
resurser	till	och	som	fungerar	just	för	dig	och	dina	sektionsmedlemmar.	

Sektionerna	kan:	

 Arbeta	för	att	hitta	medlemmar	som	vill	utbilda	sig	inom	FB‐R	och	BPH	
 Arrangera	FB‐R	och	BPH	
 Bjuda	in	till	uppfödarträffar	
 Anordna	såväl	officiella	som	inofficiella	jaktprov	
 Anordna	Working	Test	
 Anordna	ögonlysningstillfällen	
 Arrangera	goldendagar/medlemsträffar	
 Bjuda	in	till	funktionärsträffar	
 Arrangera	apporteringsträningar	
 Arrangera	rasutbildningar	
 Arrangera	exteriörkurser	
 Anordna	Open	Show	

	

Tack	till	alla	engagerade	och	aktiva	sektionsfunktionärer	–	tillsammans	kan	vi	hjälpas	åt	att	
uppfylla	våra	mål	och	strategier	i	RAS	fram	till	2021!	
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