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FB-R 
 
SSRK har lagt ut utbildningstillfällen för 
funktionärer inom FB-R!  
Första utbildningen är redan 13-14 
februari: Testledar- och 
Funktionärsutbildning för i första hand 
Småland, Dalarna och Östergötland, där för 
närvarande inga beskrivarteam finns.  
Finns det någon i er sektion som är 
intresserad av att utbilda sig inom FB-R eller 
har ni förlag på någon, eller vill ha mer 
information kontakta Funktionsansvarig 
Lena Ohlsson, mentalitet@goldenklubben.se  
Goldenklubben subventionerar utbildningar 
inom FB-R med resa, kost och logi! Lena kan 
berätta mer om detta!  
Kommande utbildningstillfällen inom FB-R:  

 13-14 februari: Testledar- och 
Funktionärsutbildning för i första 
hand Småland, Dalarna och 
Östergötland, där för närvarande inga 
beskrivarteam finns 

 27-28 februari: Inbjudna beskrivare 
utbildas för att därefter regionalt i sin 
tur kunna utbilda testledare 

 2-3 april: Beskrivarutbildning steg 1 
 Sensommaren/hösten 2016: 

Beskrivarutbildning steg 2  
 19-20 november: 

Uppsamlingshelg/kalibreringshelg 
för alla utbildade beskrivare 

 
Valphänvisare 
 
Fr.o.m. 2016 kommer valphänvisarna att tas 
bort från Goldenklubben. Systemet med 
valphänvisare känns förlegat i dagens 
moderna samhälle med informationsflöden 
av alla de slag. Valphänvisningen finns kvar 
som vanligt. 

  

 
Sektionskampen 2015  
 
Vinnare av årets poängkamp blev 
Medelpad/Hälsingland som med sina 100 
poäng får 10.000 kr att göra något extra för.  
På andra plats kom Göteborg med 85 poäng 
och belönas med 3.000 kr.  
På tredje plats kom Uppland med 70 poäng 
som får 2.000 kr.  
Diplom delas som vanligt ut i samband med 
middagen på sektionsdagarna. 
 
Stort GRATTIS till er! 

 
 
Sektionsdagarna med Fullmäktige 
 
Det börjar dra ihop sig till Sektionsdagarna 
och Fullmäktige. Glöm inte att anmäla i tid 
vilka som kommer från Er sektion. Inbjudan 
till Fullmäktige kommer att skickas ut den 31 
januari, och inbjudan till sektionsdagarna den 
6 februari 
 
Exteriör III 
 
Den 10-11 september 2016 äger den centralt 
arrangerade Exteriör III rum. Platsen kommer 
att vara en central punkt utifrån deltagare på 
utbildningen. Klubben kommer att 
subventionera utbildningen. Vid intresse 
kontakta Maria Sjöberg 
exterior@goldenklubben.se 
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KM 
 
KM kommer i år att arrangeras på 
Villingsbergs skjutfält den 23-24 juli. Är du 
intresserad av att hjälpa till på KM, kontakta 
Susanna Johannson, jakt@goldenklubben.se . 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 
Tyvärr är 2016 sista året vi kan arrangera 
KM på Villingsbergs skjutfält. Därför måste 
vi fr.o.m. 2017 hitta nya idéer om 
arrangemanget. Vi kommer  på 
sektionsdagarna diskutera hur KM kommer 
att arrangeras framöver. Sektionerna 
kommer att spela en stor roll som 
medarrangörer i framtiden för att vi ska 
kunna bevara KM. 
 
 
Goldenkonferensen 
 
Oktober 2016 är det dags för 
Goldenkonferensen! Denna vänder sig till 
uppfödare, hundägare och alla som är 
intresserade av rasen. Vi kan redan nu 
presentera lite av innehållet.  
 

 Moa Persson – utställning, kynologi 
eller bara tävling? 

 Leif Gustavsson, jaktprovsdomare, 
och Bertil Lundgren, 
utställningsdomare, kommer och 
diskuterar rasen 

 Hälsoenkäten kommer att 
presenteras 

 
Annons kommer i Golden Nytt! 
 
 
Goldenspecialen 2016 
 
Tyvärr finns det fortfarande ingen arrangör 
för Goldenspecialen 2016. Många har hört av 
sig och vill hjälpa till, vilket är jätte bra, men 
utan en arrangör är det omöjligt att 
arrangera Goldenspecialen. Styrelsen har 
p.g.a. detta fått fatta beslutet att ställa in 
Goldenspecialen 2016.  
 
 
 

 
 

Hundpoolen 
 
Med hjälp av hundpoolen.se skapar du snabbt 
och enkelt en snygg och professionell 
hundsida gratis. 
Du behöver inga förkunskaper för 
att kunna skapa en egen hemsida på 
Hundpoolen. Du är inte heller bunden till en 
speciell dator eller någon speciell 
programvara, utan allt som du behöver är en 
dator med bredbandsanslutning samt ditt 
användarnamn och lösenord för att logga in 
på hemsidestjänsten. Då kan du när som helst, 
och var som helst i världen, uppdatera och 
ändra din hemsida. Snabbt, enkelt och 
smidigt! 
Hundpoolen erbjuder nu Goldenklubbens 
sektioner 20% rabatt på hemsidor! För att ta 
del av erbjudandet kontakta ordförande Anita 
Ohlsson, ordforande@goldenklubben.se 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vi ses på 
Sektionsdagarna! 
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