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Medlemslistor varje månad 
Från och med den 1 oktober kommer varje 
sektion få en aktuell medlemslista och en lista 
över nya medlemmar den senaste månaden 
automatiskt utskickad av SKK. Vi hoppas att det 
kommer att hjälpa er i sektionerna vid 
arrangemang osv. Meddela snarast vem i er 
sektion som skall vara mottagare av utskicket, ni 
anmäler till info@goldenklubben.se 
 
Motioner till fullmäktige 
1 oktober är sista dag att skicka in motioner till 
Goldenfullmäktige 2022. Motioner skickas till 
sekreterare@goldenklubben.se 
 
 

 
 
 
Manusstopp Golden Nytt 
I sektionshandboken ligger planeringslistan för 
sektionerna, i den finns alla datum för 
manusstopp till Golden Nytt. Ha gärna koll på 
dem, så inte ni missar att skicka in annonser 
samt sektionsspalten. 
 

  
 
 
Klubbens arrangemang 2022 
• Goldenlägret 6-10 juli (Herrfallet) 
• Klubbmästerskapet 16-17 juli (Orsa Grönklitt) 
• Club Show 6 augusti (Medelpad) 
• Goldenspecialen 12-14 augusti (Gammelkroppa) 
 
 

 
 
Rosettbeställning 
1 oktober är sista dag att skicka in beställning av 
rosetter och kritiklappar inför 2022. Tänk på att se 
över er kommande verksamhet så ni får med 
rosetter och kritiker för hela året. Det finns 
möjlighet att extrabeställa, men det blir i princip 
det dubbla priset per rosett. 
 
Tänk också på att de nya jaktprovsreglerna börjar 
gälla 1 januari 2022 och då är det inte 1, 2 och 3 
som prisvalörer utan excellent, very good och good. 
För er som arrangerar officiella prov bör ni beställa 
hem de nya rosetterna.  
För inofficiella prov kan ni, om ni har kvar, använda 
er av de gamla 1, 2 och 3. Det finns ett antal av de 
gamla rosetterna kvar och de säljer vi till 
sektionerna för halva priset om ni vill ha till 
inofficiella prov. 
 
OBS! Ny beställningslista finns i 
sektionshandboken, använd den nya och inte den 
gamla. 
Beställning skickas till exterior@goldenklubben.se 
 
 

mailto:info@goldenklubben.se
mailto:sekreterare@goldenklubben.se
mailto:exterior@goldenklubben.se


2 

 

Golden retrieverklubbens Nyhetsbrev utges efter varje styrelsemöte och innehåller information till klubbens sektioner. 
Kontaktperson: Kristina Nieminen, tfn 0708-731975 eller e-post: exterior@goldenklubben.se 

 

Goldenspecialenkommittén  
Goldenspecialen är ett av klubbens stora 
arrangemang varje år och det är en så 
uppskattad och rolig helg. Goldenspecialen 
arrangeras av goldenspecialenkommittén, som 
idag består av 10 personer. Då specialen är så 
stor och lockar så mycket folk krävs det en del 
arbete för att kunna arrangera den – både före 
och under helgen. Kommittén skulle därför 
behöva förstärkning, både med förarbete och 
även på plats. Det är ett kul jobb och är man flera 
blir inte arbetet så tungt för var och en. Hjälp oss 
gärna att sprida ordet och vet ni någon som 
skulle vilja vara med – be dem kontakta Lena 
Ohlsson som är sammankallande i kommittén: 
utbildning@goldenklubben.se 
 
 
 

 
 
 
 
Sektionsdagar 2022 
Vi planerar för att vi förhoppningsvis ska kunna 
genomföra sektionsdagarna 26-27 mars 2022. 
Lägg datumet på minnet och så hoppas vi att vi 
kan ses i mars 2022. 
 

Sektionskampen 2021 
Då pandemin fortsatt att påverka verksamheterna i 
sektionerna även under 2021 har styrelsen fattat 
beslutet att inte utse Årets sektion 2021. Vi vet att 
några sektioner har lyckats genomföra aktiviteter 
medan andra sektioner har varit tvungna att ställa 
in sina och vi anser att pandemin gör det inte 
rättvist.  
Vi kommer därför att göra som 2020 och dela upp 
prissumman till alla sektioner så att alla får 1.000 
kr. Pengarna kommer att utbetalas i december. 
 
 
 
Utländska domare på Open Show 
Varje år får vi ansökningar med önskemål om att 
bjuda in utländska domare. I år är det två sektioner 
som önskat bjuda in utländska domare. Vi kommer 
att godkänna dessa två ansökningar för 2022.  
Vi kommer att diskutera detta på sektionsdagarna 
och med hjälp av er i sektionerna fatta ett 
principbeslut för vad som ska gälla framöver med 
att bjuda in utländska domare. 
 
Covid restriktioner 
Som det ser ut nu så kommer retriktionerna snart 
tas bort, men vi uppmanar er i sektionerna att hålla 
koll på SKK:s hemsida och följa SKK:s 
rekommendationer för arrangemang. 
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Uppdaterad 2015-11-08 

  

 
 

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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