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Open Show 2021 
2021 års Open Show program är nu sammansatt 
och utställningsansvarig har fått info om vilka 
domare som kan tillfrågas. Vi får hoppas att 
utställningarna kommer igång igen nästa år, men 
vi måste också vara lite flexibla och möjligheten 
att flytta fram utställningarna kommer att finnas 
även 2021. 

 
FB-R lotteri 
För att uppmuntra våra uppfödare att de ska 
inspirera sina valpköpare att göra FB-R på sin 
hund kommer Klubbstyrelsen att anordna ett 
lotteri. De uppfödare som under perioden 1/7 
2020 – 30/6 2021 har fått minst 5 avkommor 
FB-R beskrivna erhåller en lott. Under vecka 27 
2022 kommer vi att dra en lycklig uppfödare 
som vinnare av 5 starter på Golden Specialen 
2022. Samtliga uppfödare som har skickat in sin 
anmälan kommer att publiceras på hemsidan 
samt i Golden Nytt. Vinnaren kommer även att få 
vara med i ett reportage i Golden Nytt. 
 
Avelskonferens 2021 
Avelskonferensen, som skulle genomföras våren 
2021, är framflyttad till hösten 2021 och 
kommer att genomföras 2-3 oktober 2021. Mer 
info om den kommer längre fram. 

 
Motioner 
Glöm inte att motioner till Goldenfullmäktige 
skall vara inskickade senast 1 oktober. De 
skickas till sekreterare@goldenklubben.se 
 

 
 

  

 
 

Årets sektion 2020 
Pga. Covid-19 har det ju varit och är svårt att 
genomföra aktiviteter under 2020, och gör det 
väldigt svårt att utse årets sektion 2020. Då det är 
ett sådant tråkigt år har vi beslutat att alla 
sektioner kommer att få dela på prissumman och 
kommer därför att få 1000 kr vardera för att 
uppmuntra till aktiviteter längre fram. 
 
Regler för Årets sektion 
Reglerna för Årets sektion har uppdaterats och nu 
finns fler aktiviteter med att räkna poäng för. 
Reglerna finns i sektionshandboken och bifogas 
tillsammans med nyhetsbrevet. 
 
Rosettbeställning 
Det börjar bli dags att beställa rosetter till 2021 – 
sista datum är 1 oktober. Vi vill uppmärksamma er 
på att jaktprovsrosetterna kan komma att ändras 
2022, så beställ inte för stort lager av dessa. 
Beställningsblanketten finns i sektionshandboken. 
 

 

Önskar er en fortsatt härlig 
höst och var rädda om er! 
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GRK:S	POÄNGKAMP	
En sporrande tävling sponsrad av GRK:s klubbstyrelse 
 
Regler gäller från 2021 
	
	

	
	
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
 

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 = 170 
 
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. 	


