
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 

 

 

  

 
 
Nyhetsbrev till 
Golden retrieverklubbens sektioner 

 
Januari 2015 
 
Hej! 
Hoppas jul- och nyårshelgen varit till 
belåtenhet. 
 
Poängkampen 
Vinnare av årets poängkamp blev 
Västmanland som med sina 80 poäng får 
10 000 kr att göra något extra för. 

På andra plats kom Västerbotten med  
55 poäng och på tredje plats Stockholm med 
50 poäng. Västerbotten belönas med 3000 kr 
och Stockholm med 2000 kr. Diplom delas 
som vanligt ut i samband med middagen på 
sektionsdagarna. 
 
Sektionsdagarna 
Inbjudan till sektionsdagarna 21-22 mars 
kommer i början av februari. Programmet är 
fastställt och kommer att bli både lärorikt 
och roligt! Hoppas att så många som möjligt 
kan komma. 

På lördag eftermiddag kommer det att bli tre 
olika seminarier som går parallellt – 
Exteriör, jakt och styrelsearbete. 

När ni anmäler era funktionärer ska ni 
meddela vilket seminarium de vill delta på. 

Vi tar gärna emot tips på frågor ni vill att vi 
tar upp på seminarierna: 
• Exteriör – exterior@goldenklubben.se 
• Jakt – jakt@goldenklubben.se 
• Styrelsearbete – info@goldenklubben.se 
 
Medlemsantal och antal delegater 
Som bilaga till detta Nyhetsbrev får ni också 
era medlemssiffror per den 31 december 
2014, samt det antal delegater som ska 
representera sektionen på 
Goldenfullmäktige. 

 Open Showdomare 
Nyrekryteringen av Open Showdomare bör bli 
bättre. Vi får gemensamt fundera på hur vi ska 
arbeta för detta. 

Våra Open Showdomarkonferenser har varit 
uppskattade och vi har domare som deltagit 
mer än en gång.  

Under 2015 kommer ytterligare en konferens 
att arrangeras. Datum är planerat till 31 
januari och i skrivande stund måste den 
eventuellt ställas in på grund av för få 
anmälda. Om den måste ställas in gör vi ett 
nytt försök i höst. 
 
Stamtavlebok 2015 
På vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att 
ge ut en stamtavlebok för åren 2011-2015 
under förutsättning att vi får minst 250 
annonsörer. Annons kommer i Golden Nytt 
och på hemsidan. 
 
 
Utbildning 
Som bilaga finns också en inbjudan från SKK 
till en grundläggande utbildning för 
ordförande, sekreterare och kassörer som 
genomförs i Örebro den 8 mars. Ta chansen 
till en givande utbildning som gör 
föreningsarbetet lite lättare! Amälan görs 
direkt till SKK. 
 
Vi bifogar också en förfrågan från SSRK:s 
utbildningskommitté. Om ni har 
utbildningsönskemål så kontaktar ni Lena 
Ohlsson, som sedan sammanställer alla 
önskemål och skickar till SSRK.   
 

Väl mött på sektionsdagarna! 
 

Anita 
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