Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

Maj 2016
Uppdaterade manualer i
sektionshandboken
Manualen för Open Show och Manualen för
årsmöten i sektionerna är nu uppdaterade!
Ny Stamboksavgift för FB-R
Från och med januari 2017 kommer inte
kostnaden för stambokföringen av FB-R
resultat, 35 kr, att ingå i de 100 kr som
man idag betalar in till SSRK/HS. Detta
betyder att från och med nästa år kommer
135 kr att betalas av arrangören.
Anledningen till den utökade kostnaden är
att den nuvarande avgiften inte täcker
kostnaderna för FB-R.
J-beteckning
Från och med 1 januari 2017 kommer Jbeteckning att införas! Detta innebär att
alla hundar som har en jaktmerit kommer
att få ett J i sitt namn. J-beteckningen kan
inte fås retroaktivt utan det gäller endast
för meriter tagna efter 1 januari 2017.
Kommitté för Goldenspecialen 2017
Just nu håller man på att få ihop en
kommitté som skall anordna
Goldenspecialen 2017. Kommittén
kommer att vara fristående arrangör och
ha en egen ekonomi och bestå av personer
runt om i landet. Goldenspecialen 2017
kommer alltså inte att anordnas av någon
sektion. Detta känns riktigt lovande och vi
ser fram emot en Special 2017!

Länkar till SSRK:s FB-R sida och SKK:s
BPH sida
Som ni kanske sett sker informationen om
FB-R och BPH på goldenklubben.se via
länkar till SSRK och SKK. Sektionerna kan
med fördel använda sig av dessa länkar på
sina hemsidor. Då är informationen alltid
aktuell och man missar inte att göra
uppdateringar på sin sida. Bifogar länkarna
här i nyhetsbrevet:
BPH ska länka till:
http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentali
tet/beteende-och-personlighetsbeskrivninghund-bph/

FB-R ska länka till:
http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avelutbildning/funktionsbeskrivning-retrieverfb-r
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Ansökan KM 2017
Glöm inte att sista ansökningsdag för att
arrangera KM 2017 är 1 augusti 2016!
Ansökan skickas till Susanna Johansson,
jakt@goldenklubben.se

Ansökan Open Show 2017
Glöm inte att ansöka om Open Show 2017!
1 juni 2016 är sista ansökningsdag. Mall
för ansökan, domarlista och lista med vilka
som dömt var finns i sektionshandboken.
Ansökan skickas till Kristina Nieminen,
exterior@goldenklubben.se

Hälsablanketten
Vi har märkt att många inte känner till
Hälsablanketten, som finns på
Goldenklubbens hemsida, och vi måste
hjälpas åt att marknadsföra den. Den
kommer att presenteras i nästa Golden Nytt
bl.a. Prata gärna om den i er sektion och
sprid ut att den finns!
Arbetsgivaravgifter
Tänk på att om ni anlitar instruktörer m fl
som inte har F-skatt och ersättningen är
över 1.000 kronor, så måste skatt dras och
arbetsgivaravgift betalas. Mer information
om regler och avgifter finns på
www.skatteverket.se Ni kan även kontakta
Inger Karlsson, kassor@goldenklubben.se,
om ni har frågor och funderingar.
Grupparbeten sektionsdagarna
Under sektionsdagarna gjordes ju några
grupparbeten och en sammanställning av
dessa bifogas med Nyhetsbrevet!

Ha en riktigt
härlig
sommar!
Ansökan om Club Show 2019
Det börjar bli dags att ansöka om Club
Show 2019. Sista ansökningsdag är 1
augusti 2016. Mall för ansökan finns i
sektionshandboken. Ansökan skickas till
Kristina Nieminen,
exterior@goldenklubben.se

Känns konstigt att skriva det
redan, men snart är vi där!

Kristina
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