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Anmäla oacceptabelt beteende 

 

Det är inte alltid så lätt att anmäla 

oacceptabelt beteende, även om det är en 

skyldighet att göra det. I SKK:s pärm för 

Certifierade Utställningsarrangörer, CUA, finns 

bra information om hur man ska agera vid 

händelser på arrangemang. Priset för en pärm 

är 150 kr + porto. Pärmen beställs via mail till 

goran.popping@skk.se. Ange även 

faktureringsadress i mailet. Vi skulle 

rekommendera alla sektioner att ha en sådan 

här pärm, för att underlätta för funktionärer 

om det skulle inträffa något. Blanketter, 

regelhäften och andra dokument, som du kan 

behöva i din roll som certifierad 

utställningsarrangör, finns även på SKK:s 

hemsida. 

 

 

Anmälningsavgifter för Open Show 

Det har beslutats om ett tak för 

anmälningsavgiften till Open Show på 180 kr, 

enligt de önskemål som framfördes på 

sektionsdagarna. Detta gäller grundavgiften, 

så anmäler man sig till fler klasser kan 

kostnaden överstiga 180 kr. Vi strävar efter att 

hålla priset nere på Open Show, och den 

högsta kostnaden kan tillämpas när sektionen 

t.ex. har inomhusutställningar och dyra 

lokalkostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

FB-R 

 

SSRK har satt som målsättning att 25 % av 

hundarna skall vara beskrivna med FB-R. Detta 

betyder att vi måste uppmuntra hundägare att 

beskriva sina hundar. Varje sektion bör ha 

information om FB-R på sin hemsida med länkar 

till SSRK:s informationssida.  

I Stockholmsektionen har man tagit beslut att 

subventionera kostnaden för FB-R med allt som 

överstiger 200 kr/hund. Detta för att locka fler 

att beskriva sina hundar. 

Goldenklubben har avsatt 50.000 kr för de 

sektioner som väljer att skicka sina medlemmar 

på utbildning. Detta skall bekosta logi, kost och 

resa enligt resepolicyn. Kontakta Lena Ohlson, 

utbildning@goldenklubben.se, för information. 

Vill ni ansöka om bidrag, gör ni det genom att 

skicka en ansökan till vår postmottagare Eva 

Skagert, sekreterare@goldenklubben.se. 

 

SSRK planerar en utbildning för beskrivare 

hösten 2015. 

 

Brev till uppfödare 

Klubbstyrelsen har beslutat att skicka ut brev till 

uppfödare som haft en goldenkull 2014 eller 

2015, för att informera och uppmuntra dessa till 

att göra en FB-R på sin kull. Brevet skickas 

endast till uppfödare som har en rimlig 

geografisk närhet till ett beskrivarteam. 
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Hundar i varma bilar 

 

Alla talar vi väl om på våra aktiviteter att inga 

hundar får förvaras i varma bilar, men tyvärr 

händer det ibland ändå. Om du ser en kraftigt 

flåsande hund som sitter instängd i en varm 

bil, bör du i första hand ringa polisen – 11414 

- om du inte snabbt kan hitta ägaren, förstås! 

Är hunden i akut fara bör du omedelbart se till 

att hunden får ordentligt med frisk luft. En 

hund med värmeslag bör komma till skugga, 

kylas ner och sedan tas till veterinär. Kontakta, 

om möjligt, polisen innan du gör något 

handgripligen för att skydda dig själv från 

problem. Källa: Länsstyrelsen 

 

Smart tips att dela med sig av 

En termometer i bilen med kontaktuppgifter - 

då kan förbipasserande lätt se hur 

temperaturen är hos hunden och kontakta 

ägaren om det börjar bli varmt. AC kan ju vara 

på i bilen, så det är kanske inte så varmt som 

man kan tro. 

 

 

Cupmaster 

Jenny Widebeck har tagit på sig uppdraget som 

klubbens Cup Master och kommer att ansvara 

för priserna som delas ut på 

Goldenfullmäktige, så att de kan fortsätta att 

vandra. 

 

 

 

 

Ändrade manusstopp till Golden Nytt 

Nya datum för annonser och artiklar är: 

13 januari 

21 april 

28 juli 

20 oktober  

De nya datumen står även i sektionshandboken. 

 

Reportage i Golden Nytt 

Vi vill uppmana alla sektioner att skicka in texter 

och bilder från era aktiviteter, så de kanske kan 

bli reportage i Golden Nytt! Skicka in materialet 

till:   

goldenytt@goldenklubben.se. Om du tycker att 

det är svårt att formulera en artikel hjälper 

gärna redaktionskommittén till. Skicka med ditt 

telefonnummer, så vi kan ringa dig. 

 

Banderoll 

Det finns möjlighet för sektionerna att beställa 

en banderoll i PVC-plast, som man kan använda 

vid olika arrangemang. Banderollen är 1x2 m 

och kostar ca 400 kr. För beställning kontakta 

Anita Ohlson, ordforande@goldenklubben.se, 

senast 7 juni 2015. 

 

 

Så här är layoten på banderollen. 

 

 

 

Trevlig sommar! 


