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Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 

September 2021 
 
Nya regler Open Show 
 
Angående klasser på Open Show – fram tills nu 
har man kunnat byta klass om man tagit någon 
merit efter anmälningstiden gått ut men före 
utställningen. Vi kommer att följa SKK:s regler 
och man kan därför hädanefter INTE byta klass 
efter anmälningstidens utgång. Manualen är 
uppdaterad, så se till att uppdatera er pärm om 
ni har papper utskrivna. 
 
Digital RAS-utbildning 
 
Som ett pilotprojekt nu under hösten kommer vi 
att genomföra en RAS-utbildning digitalt via 
Zoom. Mer info om detta finns på hemsidan. 
 
Motioner till Fullmäktige 
 
Motioner till fullmäktige skall skickas in senast 1 
oktober 2022. De skickas till: 
sekreterare@goldenklubben.se 

 
 
Föreläsning med Agria 
 
Datum: 20 oktober 2022 
Tid: 19.00 – 21.00 
Föreläsare: Annika Forsberg, regionchef Agria 
Djurförsäkring 
Se separat bilaga 
. 

 
                        

 

 
 
Rosettbeställning 
 
1 oktober är sista dag att beställa rosetter för 2023. 
Det gäller rosetter till både utställning och jaktprov. 
Möjligheten att efterbeställa finns, men då får man 
räkna med minst det dubbla priset per rosett, så se 
till att inventera och beställ före 1 oktober.      
 
Funktionärer FB-R 
 
Vill du lära dig mer om funktionsbeskrivning? Det 
finns ett stort behov av funktionärer, såväl kastare 
och testare som beskrivare. Vid frågor kontakta 
Sara, funktion@goldenklubben.se  
Läs mer och anmäl här:  
https://ssrk.se/verksamheter/funktionsbeskrivnin
g-retriever/utbildning/utbildningsplaner/ 
 
Goldenspecialen 
 
På Goldenspecialen 2022 hade vi en sektion, 
Värmland, samt en kennel, Goldwish, som 
ansvarade för varsin ruta på workingtestet. Att 
ansvara för en ruta innebär att man ordnar 
funktionärer som bemannar rutan – kastare, 
inkastare och om möjligt en skytt. Denna möjlighet 
finns även 2023, så vill ni i er sektion ansvara för en 
ruta anmäl ert intresse till Janne, 
jakt@goldenklubben.se 
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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” 

 

 

mailto:medlem@goldenklubben.se

