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Exteriör III

Planeringen för KM 2016 är i full gång.
Utsedd kommissarie är GRK:s
jaktansvariga Susanna Johansson.
Susanna kommer att bilda en
kommitté som skall arbeta med KM.
Är du en person som skulle platsa i
den kommittén, eller finns det någon i
er närhet som skulle kunna platsa?
KM är ett stort arrangemang, som
kräver många hjälpande händer och
funktionärer, och för att vi ska kunna
genomföra ett KM krävs det att det
finns engagerade människor som
hjälper till. Vid intresse kontakta
Susanna, jakt@goldenklubben.se

Som det tidigare informerats om
kommer Goldenklubben att anordna en
Exteriör III utbildning hösten 2016.
Utbildningen vänder sig till personer,
som sedan kan tänka sig att gå hela
vägen och döma Open Show i
framtiden. För att man ska kunna gå
Exteriör III måste man först ha gått
Exteriör I & II, och vi vill därför
uppmana sektionerna att anordna
dessa, så att det finns möjlighet för
intresserade att gå den centralt
arrangerade Exteriör III. Information
om utbildningarna finns i
Sektionshandboken. Vid intresse för att
gå Exteriör III kontakta
exteriöransvarig Maria Sjöberg,
exterior@goldenklubben.se
Open Show 2016
Open Show programmet för 2016 är nu
fastställt och kommer att publiceras i
nästa Golden Nytt. Manualen för Open
Show är uppdaterad och innehåller nu
också reglerna för Novice-BIS. Rosetter
för Novice-BIS är framtagna i
avvikande färg och kommer att skickas
ut till de sektioner som beställt.
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BPH-analys

Ny planeringslista

Eftersom vi nu har uppnått första
delmålet, 200 BPH-beskrivna golden,
har vi fått en analys av resultaten.
Analysen kommer att läggas ut på
hemsidan i samband med att Golden
Nytt nr 3 kommer ut. Man bör läsa
analysen ordentligt för få en bra bild
över resultatet. Nu kämpar vi vidare
för att uppnå nästa mål, 500 beskrivna
golden, för att få nästa analys –
arvbarhetsskattning för rasen baserat
på BPH.

Planeringslistan för sektionerna har
uppdaterats! Glöm inte att byta ut era
listor, så ni inte missar några viktiga
datum. Planeringslistan ligger i
Sektionshandboken på hemsidan.

Facebook
Klubbstyrelsen vill påminna om
Facebook-gruppen för
sektionsfunktionärer. En person från
varje sektion utses att vara med i
gruppen och får uppdatera sin styrelse
om vad som händer där. Gruppen är till
för att underlätta samarbetet mellan
sektionerna. Alla behöver vi väl tips
och råd eller hjälp ibland och i
Facebook-gruppen når man ut till
många på ett enkelt sätt.
Utse en person i er styrelse och
meddela Kristina Nieminen,
suppleant@goldenklubben.se ,så läggs
man till i gruppen.

Sektionskampen
Glöm inte att skicka in era aktiviteter
under 2015 till sektionskampen!
Första priset, förutom äran, är 10.000
kr. 2:a plats ger 3.000 kr och 3:e
platsen ger 2.000kr. Information om
tävlingen finns i Sektionshandboken.
Resultaten skickas till Kristina,
suppleant@goldenklubben.se, senast
3 januari 2016.
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DP-poäng Goldenspecialen

Årsmöten i sektionerna

Det har diskuterats en hel del
angående den nya poängberäkningen
för Årets DP-Hund på
Goldenspecialen. Styrelsen har räknat
om årets resultatlista på två olika sätt
som föreslagits och även med det
gamla systemet och kommit fram till
att placeringarna blir i princip
oförändrade med de olika
beräkningarna. Årets DP-vinnare är
vinnare med alla beräkningar vi
testat. Därför ger vi
poängberäkningen ett år till och
utvärderar igen efter 2016 års
Goldenspecial.

Den 31 januari skickas
fullmäktigehandlingarna via e-post till
sektionernas info-adresser.
Handlingarna bör läggas ut på
sektionernas hemsidor, så att
medlemmarna kan läsa på innan
Årsmötet.
Punkt på dagordningen måste finnas
”Genomgång av handlingar inför
klubbens fullmäktigemöte”. Inte förrän
de slutgiltiga handlingarna är klara
läggs de ut på den centrala hemsidan.
Inbjudan till Sektionsdagarna och
Fullmäktige den 19-20 mars 2016,
skickas ut första veckan i februari.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN
RIKTIGT
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR!
STYRELSEN GRK
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