Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

Augusti 2014
VIKTIG INFORMATION!
Rosetter till Open Show, Jaktprov och WT
Ni som var med på sektionsdagarna minns
säkert att vi tog upp rosettfrågan i ett av
grupparbetena. Utifrån synpunkter som
framkom på grupparbetet har nu klubbstyrelsen beslutat att byta leverantör av
rosetter från 1 januari 2015.
Ny rutin för beställning av rosetter gäller
med omedelbar verkan:
Skicka er beställning för nästa år som vanligt
senast den 1 oktober, men i år skickar ni
rosettbeställningarna till Maria Sjöberg,
exterior@goldenklubben.se.

Mail med ytterligare information kommer
att skickas ut under september. Beställningsblanketten finns i sektionshandboken. Maria
sammanställer sedan era beställningar och
skickar en samlad beställning vidare till vår
nye leverantör.
När rosetterna är färdiga kommer
leveransen att ske direkt till sektionen.
Faktura får ni från klubbens kassör i
samband med ert evenemang, så ni behöver
inte ligga ute med pengar för hela årets
behov av rosetter. Klubben kommer alltså
inte längre att ha någon lagerhållning av
rosetter för sektionernas arrangemang, men
kompletteringar kommer att kunna göras
om det blir fler anmälningar än förväntat.
Retur av rosetter är inte möjligt.

Ny rosett
Jaktprovsrosetterna kommer som tidigare att
finnas i valörerna 1, 2 och 3. Vi kommer också
att ta fram en ny rosett för Working Test som
kommer att vara brun/gul. Dessa rosetter har
ingen valör, utan bör lämpligtvis användas till
startande på WT som uppnår mer än 75 %,
vilket motsvarar uppflyttning till högre klass.

Katalog från Open Show
Vi påminner också om att en ifylld katalog
från er Open Show alltid ska skickas till
exteriöransvarig. Tack på förhand!

Vänd dig till Maria Sjöberg om du har frågor
om de nya rosettrutinerna.
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Arrangera BPH eller MH i sektionen
Vi vill också påminna om möjlighet att
arrangera BPH eller MH i samarbete med
någon lokal brukshundklubb eller annan
klubb. Så länge sektionen är delaktig i
arrangemanget på något sätt, samt att det
är golden som beskrivs, så får sektionen
räkna poäng för detta i tävlingen om ”Årets
Sektion”.

Uppfödarutbildningen byter namn
Vi har haft en ambition att byta namn på
uppfödarutbildningen, för att tydliggöra att
utbildningen vänder sig alla som är intresserade av vår ras. Vi fick några namnförslag på
sektionsdagarna och har beslutat att nu kalla
den för ”GRK:s Rasutbildning”.
Diplomeringsutbildning
SSRK planerar en diplomeringsutbildning för
instruktörer på Väla Kursgård i Småland.
Kursgården ligger mellan Jönköping och Borås.
Utbildningen omfattar fyra helger, med start i
början av november.
Har ni någon person från sektionen som
behöver gå utbildningen, kontakta Lena
Ohlsson, utbildn@goldenklubben.se

Kommande funktionsbeskrivningar på
hemsidan
Arrangerar din sektion en funktionsbeskrivning? Meddela plats och datum till
Lena Ohlsson, så lägger vi ut informationen
på hemsidan. Även om beskrivningen är
fullbokad, kan det finnas någon som går
uppfödarutbildningen som vill komma dit
och titta på en beskrivning. Detta gäller
både GRK:s funktionsbeskrivning och den
nya FB-R.
Evenemang 2015
Datum är nu fastställda för våra centrala
arrangemang nästa år:

Goldenlägret (Örebro) 1-5 juli
Club Show (Piteå) 4 juli
Klubbmästerskapet 18-19 juli
Goldenspecialen (Kungsbyn) 8-9 augusti

Hoppas att ni alla får en skön höst!

Anita

Golden retrieverklubbens nyhetsbrev utges efter varje styrelsemöte och innehåller information till klubbens sektioner.
Kontaktperson: Anita Ohlson, Tel: 0141-418 15 eller E-post: info@goldenklubben.se

