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Maj 2017 
 
Studiefrämjandet 
 
Har ni frågor angående Studiefrämjandet 
och vad de kan hjälpa er med i sektionen, 
eller har ni stött på några problem? 
Kontakta i så fall:  
Moa Källström, tel: 08-54 57 07 28 
 
C-provsdomare 
 
Vi fått ett önskemål från SSRK att använda 
de utbildade domare som finns om ni 
anordnar WT i er sektion. Listan över 
domare finns på SSRK:s hemsida.  
Nya utbildningar av domare kommer att ske 
i höst och har ni några frågor angående detta 
kontakta Lena Ohlsson, 
utbildning@goldenklubben.se  
 
Open Show 2018 
 
Det är dags att ansöka om 2018 års Open 
Shower. 
Sista ansökningsdag är 1 juni 2017! 
Listan med Open Show domare ligger i 
sektionshandboken. 
Ansökan skickas till Kristina Nieminen, 
exterior@goldenklubben.se 
 
Rosettbeställning 
 
Efterbeställningar av rosetter kommer 
hädanefter att kosta mycket mer! Priserna 
på beställningslappen gäller endast på 
ordinarie beställning. Tänk på det när det är 
dags att beställa, så ni slipper onödiga 
kostnader.  
Sista beställningsdag är 1 oktober 2017! 
 
 

  

 
 
 
Boka en hel BPH-dag – få rabatt! 
 
SKK har just nu en kampanj för de som samlar 
ihop hundar och bokar en hel dag för BPH, 
minst 8 hundar.  
Kampanjen gäller de 20 första som bokar en 
heldag! För mer information gå in på SKK:s 
hemsida: 
www.skk.se/?newsitem=125166 
 
Uppdaterad Open Show manual 
 
På Open Show FÅR man byta klass efter 
anmälningstiden gått ut och hunden fått 
någon merit som gör att den kan byta klass.  
 
NOVICE-BIS, reglerna för Novice-BIS är 
borttagna ur sektionshandboken. Novice-BIS 
kan fortfarande anordnas och rosetter finns 
att beställa, men det går som en sidoaktivitet 
såsom t.ex. barn med hund och utförandet 
sköts av sektionen. 
 
 

Nu drar det ihop sig för  
alla sommarens evenemang! 

Goldenlägret, KM, Goldenspecialen och Club 
Show 

Mer info om dessa evenemang kommer på 
hemsidan! 

 

HA EN RIKTIGT HÄRLIG 
SOMMAR! 
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PLANERINGSLISTA FÖR GRK:S SEKTIONER 

 

DATUM ATT GÖRA 

Januari Senast den 31 januari ska handlingarna till Goldenfullmäktige kommit sektionen tillhanda. Lägg ut 

handlingarna på sektionens hemsida så att medlemmarna har möjlighet att läsa igenom dessa innan 

årsmötet. 

Februari Sektionens årsmöte ska vara genomfört innan februari månads utgång. Lämpliga datum är mellan 7- 

24 februari. Årsmötesmanual finns i sektionshandboken. Glöm inte att beställa en medlemsmatrikel 

för sektionen. Endast medlemmar har rätt att närvara vid sektionens årsmöte. Beställ via e-post 

medlem@goldenklubben.se 

 

Viktigt: 

Utse fullmäktigedelegater, suppleanter samt deltagare till sektionsdagarna på det konstituerande 

mötet efter sektionsårsmötet. Namnen måste rapporteras till klubbstyrelsen senast 4 veckor innan. 

(Avbokningsregler på hotellet). I början av februari kommer inbjudan till sektionsdagarna. 

 

27 januari är det manusstopp för sektionsspalterna till GN1. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 13 januari. 

Maj 5 maj är det manusstopp för sektionsspalterna till GN2. Manusstopp för övrigt material som artiklar 

och annonser den 21 april. 

Juni 1 Juni är sista datum för att ansöka om Open Show för kommande verksamhetsår. 

Blankett för ansökan finns i sektionshandboken. 

Augusti 11 augusti är det manusstopp för sektionsspalterna till GN3. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 28 juli. Påminn medlemmarna både på hemsidan och i sektionsspalten att 

senaste datum för att lämna in motioner till sektionens årsmöte är 1 oktober. 

September Dags att bestämma datum för årsmötet och även boka lokal. Information om årsmötet ska enligt 

stadgarna vara publicerat minst 60 dagar innan årsmötet. 

Oktober 1 oktober är sista datum att beställa GRK:s prisrosetter för kommande verksamhetsår. 

Beställningsblankett finns i sektionshandboken. 

 

1 oktober är sista datum för att lämna in motioner till kommande års Goldenfullmäktige 

December Den 15 december är sista datum att skicka in ansökan till klubbstyrelsen i tävlingen om ”Årets 

sektion” 
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