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Poängkampen 
I år hamnade två sektioner på samma poäng, 
vilket också var den högsta poängen. 
Vanligtvis gäller ju skiljeregeln att medlems-
värvningen då ska vara utslagsgivande. 
Eftersom Närke lagts ner i år kändes det inte 
rättvist att räkna medlemsökning. 
 
Därför har klubbstyrelsen beslutat att utse 
TVÅ vinnare i år. Dessa två vinnare blev 
Värmland och Ångermanland. Grattis till 
tiotusen kronor vardera! Någon tvåa utsågs 
därmed inte och Västmanland hamnar på en 
tredjeplats och får tvåtusen kronor. Grattis 
till alla pristagare! På sektionsdagarna 
hurrar vi som vanligt och delar ut diplom. 

 

 
 

 
Höjt sektionsbidrag 
Klubbstyrelsen har beslutat att föreslå 
fullmäktige att bidraget till sektionerna i år 
höjs från 10 kr till 15 kr per medlem. Om 
delegaterna beslutar i enlighet med för-
slaget, kommer det höjda bidraget att 
betalas ut redan från och med kommande 
utbetalning i april detta år. 
 
Tanken från vår sida, är att detta ska kunna 
bidra till utbildningskostnader och även 
andra arrangemang. 

 Sektionsdagarna 
Som ni redan vet genomför vi sektions-
dagarna 22-23 mars 2014. Separat inbjudan 
med information om kostnader m.m. 
kommer i början av februari. Årets tema är 
”Klubbens mål om en sund och frisk golden”. 
 
Söndag förmiddag kommer att gå i hälsans 
tecken. Två föreläsningar hinner vi med före 
lunch. Till dessa föreläsningar är samtliga 
medlemmar inbjudna och information 
kommer på hemsidan, i Golden Nytt och på 
Facebook. Första föreläsningen handlar om 
Pyometra och den andra om HD/ED-index. 
 
Hör av er till Anita Ohlson om ni har frågor 
ni vill ta upp på sektionsdagarna. 
E-post: info@goldenklubben.se 
 
VÄLKOMNA! 
Vi hoppas givetvis på stor uppslutning. 
 
 
Litteraturtips till uppfödarutbildningen 
Den nya boken ”Hundavel i teori och 
praktik” från SKK kommer att läggas till de 
litteraturtips som finns i uppfödar-
utbildningen. 
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Funktionsbeskrivningen – FB-R 
SSRK har meddelat att nästa utbildnings-
tillfälle är den 5-6 april i Skåne, där test-
ledare kommer att utbildas. Exakt plats och 
kostnad väntar vi få besked om inom kort, 
men hör av dig till Lena Ohlson, e-post: 
utbildn@goldenklubben.se, om er sektion 
är intresserad av att skicka personer till 
utbildningen. Fråga gärna runt hos 
personer ni vet kan vara lämpliga, som är 
intresserade av funktion. 
 
 
 
Anmälan till mentalbeskrivning – MH 
Från 1 januari ska anmälan till MH göras i 
SSRK-prov. Manualen i sektionshandboken 
kommer att uppdateras med information. 
 

 
 
 
 

Hälsoenkät till goldenägare 
Det är bra om ni i sektionerna känner till 
att vi under året kommer att skicka ut en 
enkät till slumpvis utvalda goldenägare. 
Det är ju tänkbart att ni kommer att stöta 
på frågor i sektionerna. Ansvarig för 
enkäten är Janet Johansson, e-post: 
halsa@goldenklubben.se 

 
 
Musmattor 
Ni har väl inte missat att beställa klubbens 
musmattor med goldenmotiv? Sektionerna 
betalar 30 kr. Ordinarie försäljningspris är 
40 kr. Beställ hos Anita Ohlson. 
E-post: info@goldenklubben.se 
 

 

  
GRK:s centrala arrangemang i år 
 
22 mars 
Sektionsdagarna i Upplands Väsby 
 
23 mars 
Goldenfullmäktige i Upplands Väsby 
 
1 juni 
Club Show i Norrköping 
 
2-6 juli 
Goldenlägret i Örebro 
 
18 juli 
Nordiskt Mästerskap WT i Villingsberg 
 
18-20 juli 
Klubbmästerskapet i Villingsberg 
 
8-10 augusti 
Goldenspecialen i Trehörningsjö 
 
 

 
 

 
Nu ser vi fram emot vår och sommar. 

Vi ses på sektionsdagarna! 

Anita 
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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.  
 
3 februari  är det manusstopp för sektionsspalterna till GN1. Manusstopp för övrigt material som 
artiklar och annonser den 20 januari. 
 
15 Februari  är sista datum att ansöka om särskilda officiella jaktprov för kommande verksamhetsår. 
Från 2012 gäller nya regler. Kontakta jaktansvarig jakt@goldenklubben.se  
 

Maj 12 Maj  är det manusstopp för sektionsspalterna till GN2. Manusstopp för övrigt material som artiklar 
och annonser den 28 april. 
 

Juni 
 

1 Juni är sista datum för att ansöka om Open Show för kommande verksamhetsår. 
Blankett för ansökan finns i sektionshandboken. 
 

Augusti 
 

18 augusti  är det manusstopp för sektionsspalterna till GN3. Manusstopp för övrigt material som 
artiklar och annonser den 4 augusti.  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 
 

November 10 november  är det manusstopp för sektionsspalterna till GN4. Manusstopp för övrigt material som 
artiklar och annonser den 27 oktober. Glöm inte information om datum, tid och plats för sektionens 
årsmöte. Lägg även ut den informationen på sektionens hemsida. 
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