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Utbildning FB-R
På klubbstyrelsens senaste möte diskuterade vi
hur vi skulle kunna stimulera utbildningen av
testledare och beskrivare för FB-R. Vi beslutade
att avsätta 50 000 kr för de sektioner som
skickar medlemmar på utbildning under 2015.
Pengarna ska bekosta kost, logi och resa enligt
resepolicy. Hör av er till Lena Ohlson,
utbildn@goldenklubben.se för mer information,
om ni har personer som vill utbilda sig.

Sektionsdagarna 2015
På sektionsdagarna nästa år kommer vi att ha
fyra parallella seminarier på eftermiddagen. Vi
planerar följande seminarier: ordförande,
exteriör, jakt samt ekonomi/föreningsteknik.
Har ni frågor som ni önskar ta upp på något av
dessa seminarier? Kontakta i så fall Anita
Ohlson, info@goldenklubben.se.

Goldenspecialen 2015
Tre sektioner, Stockholm/Gotland, Västmanland
och Uppland, arrangerar tillsammans nästa
Goldenspecial den 8-9 augusti i Kungsbyn.
Goldenspecialen i framtiden
Och så till utmaningen – vi saknar arrangörer för
Goldenspecialen från 2016 och framåt. Kanske din
sektion vill anta utmaningen? Att samarbeta med
andra närliggande sektioner är ett utmärkt sätt. Vi
tar självklart upp frågan på sektionsdagarna som
vi brukar.

Nytt system för DP-poäng
För att underlätta uträkningen av DP-poäng på
Goldenspecialen har klubbstyrelsen beslutat om
nya regler. I stället för att översätta WT-poäng till
kvalitetspriser kommer vi i framtiden att använda
olika koefficienter, beroende på vilken klass man
startar i på WT. En helt ny manual för att
arrangera GS finns nu i sektionshandboken och
där kan du också läsa om det nya systemet för
uträkning av DP-poäng.

Nomineringar
Inför Goldenfullmäktige är det också dags att
fundera på om ni har nomineringar till Breeders
Crown eller Agriastipendiet. Skicka i så fall
namnförslag med en kort motivering till Anita
Ohlson, info@goldenklubben.se
Statuter för utmärkelserna finns på hemsidan
under
rubriken
”Om
klubben/Klubbens
utmärkelser”.
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Klubbmästerskapet 2015
I förra nyhetsbrevet informerade vi om att KM
kommer att genomföras 18-19 juli 2015. Vi har
flyttat provet och nytt datum är 25-26 juli. Vi
håller till på Villingsberg även denna gång.

Marknadsföring av rasen
Klubbstyrelsen har formulerat en text som
kommer att finnas bl.a. på hemsidan, men även i
andra sammanhang där vi vill berätta kortfattat om
vår ras. Sektionerna får gärna använda denna text i
välkomstbrev och i annan information.
Golden retriever - möjligheternas ras!
För dig som har en aktiv livsstil och söker en
pigg och mångsidig kamrat.

Golden retrievern är en apporterande fågelhund.
Dess egenskaper som apportör och dess
utpräglade vilja att vara sin förare till lags har
gjort att den till en populär ras i många
sammanhang.
Uttagningstävling till Nordiskt Mästerskap
Den svenska uttagningen till NM i Danmark
kommer att bli samma helg som KM i
Villingsberg och tävlingen går på fredag 24 juli.

Club Show 2017
Sektionen Skåne/Blekinge står som arrangörer
för Club Show 2017. Datum fastställt till 9
september.

Guldhundar till Open Show
Västmanland säljer ju som bekant våra fina
guldhundar, som finns att beställa till Open Show.
Eftersom det börjar bli dags att göra en ny
beställning behöver sektionen få veta hur stort
intresset är att även i fortsättningen köpa
guldhundar. Fundera på det i din sektion. Vi
kommer att ta upp frågan på sektionsdagarna i
mars.

Text & foto vid arrangemang
Redaktionskommittén har tagit fram en enkel
checklista att ha när man arrangerar den typ av
aktiviteter som ska redovisas i Golden Nytt och
på hemsidan. Vi hoppas den kan underlätta lite
för er. Checklistan ligger som bilaga till detta
nyhetsbrev och finns också i
sektionshandboken.

God Jul & Gott Nytt År!

Anita
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Checklista för dig som ansvarar för arrangemang inom GRK

FOTO
 Vidtala personer i förväg som kan hjälpa till med att fotografera på
arrangemanget. Var tydlig med vilka typer av bilder som behövs. Exempelvis
resultatbilder, mingelbilder, prisutdelningar, provbilder o.s.v.

 Bilderna måste vara högupplösta och ska skickas till redaktionskommittén
snarast efter arrangemangets slut. Bilderna ska skickas i original och får inte vara
fotografstämplade eller redigerade i Photo Shop.

 Fundera i förväg på en bra plats att fotografera vinnare. Sträva efter en bakgrund
som inte blir allt för rörig med störande föremål i bakgrunden. Ta med
foderpåsar och gåvor från Agria på bilderna, men gärna även andra priser. På
arrangemang där Royal Canin är sponsor, får inga konkurrerande foder finnas på
prisbordet.

En bra arrangerad bild med en bra
bakgrund som inte blir störande.

En mindre lyckad bild där
hundägaren inte är beredd och
hunden står konstigt. Människor och
hundar i bakgrunden stör bilden.

TEXTER
(Gäller Club Show, Klubbmästerskapet, Goldenspecialen, Goldenlägret samt Nordiskt
Mästerskap)

 Samtliga resultat från arrangemanget ska rapporteras enligt rutiner som finns i
respektive arrangemangs manual.

 Vidtala någon i förväg som kan hjälpa till med att skriva en berättande text till
Golden Nytt som berättar om arrangemanget. Redaktionskommittén hjälper
gärna till med tankar och idéer, samt vid behov redigerar texter. Har ni svårt att
få någon som vill skriva, kan man även lösa det med att någon i
redaktionskommittén ringer upp efter arrangemanget och gör en telefonintervju
som används till grund för en artikel.

