November 2013
GRK:s musmatta
Vi har tagit fram en musmatta med goldenmotiv och klubbens logga. Sektionerna får
köpa för 30 kr/st. Försäljningspriset är 40
kr/st. Denna ersätter väggalmanackan, som
vi gjort tidigare år, då efterfrågan på den
minskat för varje år. Musmattan kan ni
exempelvis ge till era funktionärer som
julgåva.

Poängkampen
Dags igen att skicka in information om era
aktiviteter under 2013! Vi utser tre pristagare som presenteras på sektionsdagarna. Vinnande sektion får hela 10.000
kr, tvåan får 3.000 kr och trean erhåller
2.000 kr. Regler för poängkampen finns
som bilaga till detta nyhetsbrev.

Remiss om valphänvisningsreglerna
Vilket engagemang det har varit! Många och
långa svar på remissen har vi fått till oss att
fundera över. Det som engagerat mest är
meriteringskraven på utställning. Nu har vi ett
digert arbete att på bästa sätt försöka presentera ett förslag som kan tilltala så många som
möjligt, när vi ska ta beslut på kommande
Goldenfullmäktige.
Sektionsdagarna
Kommande sektionsdagar kommer vi som
vanligt att hålla till på Scandic Hotell i
Upplands Väsby. Separat inbjudan kommer
givetvis längre fram, men boka 22-23 mars i
din kalender redan nu. Årets tema – En frisk
ras.

Nytt trimhäfte
Gamla trimhäftet har tagit slut och därför har
vi tagit fram ett nytt. Det är ny layout, men
innehållet är i stort sett oförändrat. Vi har
gjort ett tillägg om hur man trimmar byxor
och hasor. Finns som vanligt att beställa via epost: info@goldenklubben.se

Skicka in era uppgifter till Anita Ohlson
senast den 9 januari.
E-post: info@goldenklubben.se.

Goldenspecialen 2015
Stockholmssektionen har tackat ja till att
arrangera Goldenspecialen 2015.

Sektionen söker efter någon annan sektion
som vill samarbeta med arrangemanget.

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

Utbildning av funktionärer till FB-R
På senaste styrelsemötet fattade klubbstyrelsen beslut om att tills vidare göra en
time-out när det gäller både ekonomiska
och personella insatser för att utbilda
funktionärer till SSRK:s nya funktionsbeskrivning. Vi efterlyser struktur på det
fortsatta arbetet och en tydlig utbildningsplan. SSRK:s huvudstyrelse kommer att
tillskrivas om detta, där vi framför våra
synpunkter.

Vi har ju förmånen att sedan många år
tillbaka ha en funktionsbeskrivning.
Intresset från uppfödarnas sida att
funktions-beskriva kullar har glädjande
nog ökat senaste året. Det är därför viktigt
att vi inte ”tappar farten”, utan fortsätter
med vår befintliga beskrivning som
tidigare. Vi återkommer så snart vi fått
besked från SSRK om hur de ska få
utbildningen att fungera tillfredställande.
Resultat från Open Show
Skicka in resultat och bilder från er Open
Show så snart som möjligt. Helst inom en
vecka. Färska resultat efterfrågas. Hör
gärna av er till Ingrid Grundström om ni
har problem med resultatrapporteringen,
E-post: exterior@goldenklubben.se
Anmälningsavgifter jaktprov
Ska ni arrangera ett särskilt jaktprov? Den
högsta anmälningsavgiften man får ta ut
för start på B-prov har höjts till 400 kr. Den
var tidigare 350 kr.
Nordiskt Mästerskap 2014
Nästa år står Sverige som värd för NM i
Working Test för golden. Det kommer att
läggas samma helg som klubbmästerskapet
– fredagen den 18 juli 2014.

Årets Viltspårgolden
Tidigare år har klubben delat ut utmärkelsen
”Årets Viltspårgolden”. På vårt senaste möte
beslutade vi att inte längre dela ut denna utmärkelse. Skälet är dels att viltspår inte ingår i
klubbens verksamhetsområde och dels att det
kan uppfattas som orättvist för de goldenägare
som jobbar med sin hund inom lydnad, agility,
freestyle och annat, som vi vet att vår ras
används till utanför klubbens kärnområden.
Det kan inte motiveras att endast en prov/tävlingsform ska uppmärksammas.

Nya medlemsavgifter 2014
Vid årsskiftet verkställs de höjda medlemsavgifterna vi fattade beslut om på Goldenfullmäktige. Det innebär att fullt betalande
medlem betalar 275 kr, familjemedlem 100 kr
och utlandsboende medlem 350 kr från
årsskiftet. Kostnaden för uppfödare som
skänker medlemskap till sina valpköpare är
oförändrat 100 kr per medlem.

God Jul & Gott Nytt År

Anita
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GRK:S POÄNGKAMP
En sporrande tävling sponsrad av GRKs klubbstyrelse
Regler gäller från 2012
Tack vare er har våra medlemmar mjölighet att aktivera sig själv och sina hundar. Nu har NI
chansen att få en väl värd belöning för allt det fantastiska arbete ni utför!
I poängkampen premieras dom sektioner som arrangerar aktiviteter i enlighet med RAS.
Extra poäng ges till de aktiviteter som vi vill stimulera lite extra.
Årets sektion
Den sektion som har samlat flest poäng under året enligt nedanstående poängskala. Pris utdelas
även till de sektioner som hamnar på 2:a och 3:e plats.
Vinstbelopp
1:a plats
10 000 kr
2:a plats
3 000 kr
3:e plats
2 000 kr
AKTIVITET
Open Show

POÄNG
10 p

Inofficiellt jaktprov eller WT

10 p

Mentalbeskrivning

10 p

Funktionsbeskrivning

15 p

Officiellt särskilt jaktprov

15 p

ÖVRIGT
Poäng utdelas för högst två
Open Show. Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två
prov. Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två
MH. Maxpoäng = 20 p
Poäng utdelas för högst två
FB. Maxpoäng = 30 p
Poäng utdelas för högst två
prov. Maxpoäng = 30 p

För att vinsten ska utdelas måste aktiviteter genomförts i minst tre av ovanstående kategorier.
MAXIMALT ANTAL POÄNG ATT UPPNÅ = 120
MEDLEMSVÄRVNING KAN BLI AVGÖRANDE
Om två eller fler sektioner hamnar på samma poäng, är det medlemsvärvningen i respektive
sektion som blir utslagsgivande. Detta beräknas procentuellt mot medlemsantalet per den
31/12 föregående år. Genomför medlemsvärvande aktiviteter ute i sektionerna under hela året.
Vinnarna kommer att presenteras på sektionsdagarna.
För att vinsten ska utdelas, ska aktiviteterna redovisas till klubbstyrelsen senast 15 december.
Sektion som vunnit något av priserna måste vänta minst 3 år innan man kan ansöka om
utmärkelsen igen.

Sektionernas poängkamp i GRK

