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Sektionsdagarna 
Tack alla ni som hade möjlighet att komma 
på årets sektionsdagar. Det var som alltid en 
givande blandning av allvar och nöje. 
 
 
Grupparbeten på sektionsdagarna 
På vårt nästa styrelsemöte 3-4 maj kommer 
klubbstyrelsen att gå igenom alla förslag, 
som kom fram vid grupparbetet, om hur vi 
på bästa sätt kan får en smidig hantering av 
rosetter till Open Show framöver. Vi åter-
kommer alltså med detta i nästa nyhetsbrev. 
 
 
Höjt sektionsbidrag 
På Goldenfullmäktige godkände delegaterna 
klubbstyrelsens förslag att höja sektions-
bidraget från 10 kr till 15 kr per medlem. 
Det höjda bidraget kommer att betalas ut 
under april månad. Vi hoppas att pengarna 
kan vara ett bidrag till både utbildnings-
kostnader och andra arrangemang i 
sektionerna. 
 
 
Poängkampen 
Som vi nämnde på sektionsdagarna kommer 
även arrangemang av BPH att räknas in 
framöver. Just nu har inte GRK själva 
möjlighet att stå som arrangör av BPH, men 
man kan i samarbete med godkänd arrangör 
genomföra beskrivningar. Det viktiga är 
givetvis att det är i huvudsak vår egen ras 
som beskrivs. 
 

  
 
Goldenspecialen 2015 
Det är nu klart med arrangör för 2015 års 
Goldenspecial, vilket vi alla är glada för. Det 
är sektionerna Stockholm/Gotland, Uppland 
och Västmanland som i samarbete kommer 
att genomföra Goldenspecialen i Kungsbyn. 
 

 
Goldenspecialen 2016 
Vem vill arrangera 2016? Ta upp frågan och 
se om även ni kan få ihop ett samarbete över 
sektionsgränserna och ta över stafettpinnen!  

 

 
 
 

Club Show 2016 
Nu är det klart att Halland kommer att 
arrangera Club Show 2016. Mer information 
kommer givetvis allteftersom. Lycka till 
Halland! 

 

Mentalbeskrivning 
Manualen för att arrangera mentalbeskriv-
ning är uppdaterad och finns i sektions-
handboken. Det är bl.a. ett nytt anmälnings-
förfarande. 
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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. 
 
På fredagen gör våra svenska lag upp med 
andra nordiska lag i NWT.  
 
Klubbmästerskapet planeras till lördag och 
söndag, men det är rimligt att tro att vi 
kommer att behöva ha starter även på 
fredagen. På KM lottas ingen bort, alla får 
starta!  
 
Som ni förstår – detta låter sig inte göras 
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 som är den som 
samordnar hela arrangemanget. E-post: 
jakt@goldenklubben.se 
 

 
 
Funktionsbeskrivning retriever – FB-R 
Den 25-25 maj utbildas testledare för FB-R 
utanför Örnsköldsvik. Kontakta Sverker 
Haraldsson SSRK Hs, som är ansvarig för 
utbildningen, om ni är intresserade.  

Tips: Kontakta labradorklubben och flat-
klubben i ditt område för att försöka få 
igång ett samarbete för att kunna bilda en 
beskrivargrupp.  
 

  

Om ni ska arrangera FB-R i sektionen, så 
meddela detta till Lena Ohlson så läggs det ut 
på hemsidan under ”Kommande funktions-
beskrivningar”. Även om det är fullt, så kanske 
någon vill komma och titta. Det ingår ju i 
uppfödarutbildningen att man ska ha bevistat 
en funktions-beskrivning. Du kan också få mer 
information om FB-R av Lena Ohlsson, som är 
funktionsansvarig i klubbstyrelsen, e-post: 
utbildn@goldenklubben.se 
 

Sektionernas kontaktpersoner 
I samband med att den nyvalda styrelsen hade 
sitt konstituerande möte, utsågs också som 
vanligt sektionernas kontaktpersoner i 
klubbstyrelsen: 

Dalarna/S Gävleborg – Eva Arnell Ek 
Göteborg/Bohuslän – Annika Andersson 
Halland – Cathrin Möller 
Jämtland/Härjedalen – Maria Sjöberg 
Medelpad/Hälsingland – Lena Ohlsson 
Norrbotten – Maria Sjöberg 
Skaraborg/Älvsborg – Annika Andersson 
Skåne/Blekinge – Owe Rindstrand 
Småland/Öland – Cathrine Möller 
Stockholm/Gotland – Annika Sahl Kadar 
Uppland – Janet Johansson 
Värmland – Eva Arnell Ek 
Västerbotten – Lena Ohlsson 
Västmanland – Janet Johansson 
Ångermanland – Lena Ohlsson 
Östergötland – Anita Ohlson 

 

 
 

Glad Påsk! 
Anita 
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