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Grupparbeten på sektionsdagarna 
På vårt senaste styrelsemöte gick vi igenom 
utvärderingar och grupparbeten från 
sektionsdagarna. Utvärderingarna gav ett 
gott betyg och det mesta verkar ha varit 
givande för det stora flertalet. Vi har tagit till 
oss synpunkter till nästa års sektionsdagar, 
med bl.a. mer tid för diskussioner och 
grupparbeten. 
 

 
 
Gällande rutiner för våra rosetter, så fick 
Maria i uppdrag att fortsätta jobba med det. 
Vi hoppas kunna återkomma med ett 
konkret förslag till er efter sommaren. 
 
Frågan om Novice-BIS bordlades till nästa 
möte. Det finns många aspekter att ta 
hänsyn till. Vi återkommer längre fram i den 
frågan. 
 
 

  
 
Nya regler för Open Show domare 
 
Utbildningskrav: 
- Exteriörkurs I, II och III 
 
- Minst två elevtjänstgöringar hos två olika 
  domare med minst 5 års erfarenhet  
 
- Minst två ringsekreteraruppdrag på Open 
  Show, en skrivande och en ropande eller 
  auktoriserad ringsekreterare 
 
Kriterier för domare på Open Show 
domarlistan: 
- Medlemskap i Golden Retrieverklubben 
 
- Delta på Open Showdomarkonferens minst 
  1 g per 5 år 
 
- Döma regelbundet – minst 1 gång per 5 år – 
  under förutsättning att förfrågan kommer 
 
- Om domaren tackar nej tre gånger 
  kontaktas denne av exteriöransvarig om 
  anledning 
 
 
 
Uppdateringar i sektionshandboken 
Ett antal manualer avseende exteriör i 
sektionshandboken är uppdaterade. Exteriör-
kurser, Open Show manual, Club Show 
manual med tillhörande checklistor, m.m. 
 
Kanske ska ni planera in en exteriörkurs som 
en trevlig höstaktivitet i sektionen? 
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Funktionsbeskrivning FB-R 
Klubbstyrelsen har upphävt den time-out 
vi tidigare haft för ekonomiska och person-
ella resurser på central nivå gällande FB-R. 
Vi har nu fått tydliga utbildningsplaner och 
en tillfredställande kostnadskalkyl. Vi har 
också bett SSRK om att få ha med en 
representant i FB-R kommittén för att få 
bättre insyn och möjlighet att påverka FB-R 
i framtiden.  
 
På SSRK:s hemsida finns information att 
läsa om FB-R. 
 
Sektioner kan ansöka om bidrag från 
klubbstyrelsen till funktionärsutbildning 
och en bedömning kommer att göras från 
fall till fall. 
 

 
 

 
Funktionärer till KM och NM 
Missa inte sommarens stora arrangemang i 
Villingsberg, där både Nordiskt Mästerskap 
WT och Klubbmästerskapet kommer att 
genomföras samma helg den 18-20 juli. 
Som ni förstår – detta låter sig inte göra 
utan funktionärer på alla möjliga ställen. 
Kanske ni kan samla ihop ett gäng som kan 
samåka? Ni kan jobba som funktionärer 
hela eller delar av helgen och samtidigt få 
vara med om en unik helg med duktiga 
hundar och trevligt umgänge. Hör av er till 
Eva Arnell Ek om ni vill vara med. E-post: 
jakt@goldenklubben.se 
 

  
Mentalbeskrivning – MH 
För er som arrangerar MH, så faktureras 
stambokföringsavgiften i efterskott. Kostnaden 
per hund är 50 kr + administrativ avgift 65 kr, 
alltså sammanlagt 115 kr. 
 
Kopia av MH-protokoll behöver inte längre 
skickas in till rasklubben. 

 
Klubbens kommittéer 
På styrelsemötet i maj beslutade klubb-
styrelsen att inte längre ha fasta kommittéer, 
eftersom vi tror att det kan fungera bättre med 
arbetsgrupper, som arbetar med specifika 
projekt när behov uppstår. Det har ibland gått 
lång tid mellan uppdragen i våra kommittéer. 

 

 

 

 
Hoppas ni får en skön vår och sommar! 

 

 
 

 

Anita 
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