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Sektionskampen 2016 

 

Det börjar bli dags att utse vinnare av 

sektionskampen 2016. Det vinnare av 

Sektionskampen vinner, 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 och bifogas även i 

detta mail. Vinnare av Sektionskampen måste 

vänta 3 år innan man kan ansöka igen. Sista 

ansökningsdag är 15 december och ansökan 

skickas till Kristina, 

exterior@goldenklubben.se 

 

 Vinnare 2015 Medelpad/Hälsingland 

 Vinnare 2014 Västmanland 

 Vinnare 2013 Värmland och 

Ångermanland 

 

      

 

  

 
 
 
 
 
 

Goldenspecialen 2017 

 

Vi har fått frågan om vad som gäller beträffande 

ersättning för de sektioner som är med och 

jobbar på GS 2017. Klubbstyrelsen har 

diskuterat frågan och beslutat följande: De 

funktionärer som ska jobba hela helgen utan 

eget deltagande får reseersättning, boende och 

mat. De som jobbar delvis, men även deltar med 

egen hund, får inte reseersättning, men 

självklart mat den dag man jobbar som 

funktionär, samt övernattning utifrån behov för 

den tid man är funktionär. 

 

Sponsorer Open Show 

 

Frågor kommer ibland från er i sektionerna om 

man måste använda sig av Royal Canin som 

fodersponsor på Open Show. Det behöver man 

inte! Goldenklubben har ett avtal med Royal 

Canin som gäller centrala aktiviteter, dvs Club 

Show, Klubbmästerskapet, Goldenlägret och 

Goldenspecialen. I sektionerna är man fri att 

använda vilken fodersponsor man vill. 

 
 

Club Show 2019 

 

Arrangörer av Club Show 2019 är nu fastställda 

och utställningen kommer att hållas i Värmland! 
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RAS-diskussioner på era årsmöten 

 

Under sektionsdagarna 2017 kommer vi att 

diskutera revideringen av RAS. Vi vill därför 

uppmana er i sektionerna att ägna tid på era 

årsmöten, eller t ex ha en RAS-träff, åt att 

diskutera RAS. så att vi på sektionsdagarna får 

in synpunkter och förslag. Har ni frågor 

angående RAS kontakta Annika Andersson, 

avel@goldenklubben.se 

 

 

 
 

Ändrade priser på guldhundar till  

Open Show 

 

I beställningslistan för rosetter står det fel pris 

på guldhundarna, stora 750 kr små 500 kr. 

Dessa priser stämmer inte, utan de rätta 

priserna är stora 600 kr och små 400 kr. Till 

de sektioner som beställt hundar kommer 

priserna alltså att sänkas. Har ni inte beställt 

guldhundar kan ni beställa nu i efterhand. 

Beställning kan göras fram till årsskiftet och 

skickas till exrterior@goldenklubben.se 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

BPH och FB-R 

 

Hittills under 2016 har 122 golden gjort FB-R 

och 132 genomfört BPH. Vi närmar oss alltså 

500 BPH-beskrivna golden. När vi har 500 

beskrivna hundar på BPH kommer vi att få en 

analys av resultaten från SKK . Totalt har 422 

golden gjort BPH hittills. Så fortsätt ert goda 

jobb ute i sektionerna att sprida information om 

dessa beskrivningar. 

 

Domarelever Open Show 

 

I sektionshandboken under Open Show ligger nu 

ett infoblad angående domarelever på Open 

Show. 

 
 
 

 
 

GOD JUL  

&  

GOTT NYTT ÅR! 
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GRK:S POÄNGKAMP 
En sporrande tävling sponsrad av GRK:s klubbstyrelse 

Regler gäller från 2014 

 
Tack vare er har våra medlemmar mjölighet att aktivera sig själv och sina hundar. Nu har NI 
chansen att få en väl värd belöning för allt det fantastiska arbete ni utför! 

 
I poängkampen premieras dom sektioner som arrangerar aktiviteter i enlighet med RAS. Extra 
poäng ges till de aktiviteter som vi vill stimulera lite extra. 

 
Årets sektion 
Den sektion som har samlat flest poäng under året enligt nedanstående poängskala. Pris utdelas även 
till de sektioner som hamnar på 2:a och 3:e plats. 

 
Vinstbelopp 
1:a plats 10 000 kr 
2:a plats 3 000 kr 
3:e plats 2 000 kr 

 
AKTIVITET POÄNG ÖVRIGT 
Open Show 10 p Poäng utdelas för högst två Open 

Show. Maxpoäng = 20 p 
Inofficiellt jaktprov eller WT *) 10 p Poäng utdelas för högst två prov. 

Maxpoäng = 20 p 
Mentalbeskrivning (MH) eller BPH där Golden 
retriever beskrivs. Det kan genomföras i egen 
regi, eller i samarbete med någon annan klubb. 

10 p Poäng utdelas för högst två MH. 
Maxpoäng = 20 p 

Funktionsbeskrivning 15 p Poäng utdelas för högst två FB. 
Maxpoäng = 30 p 

Officiellt särskilt jaktprov 15 p Poäng utdelas för högst två prov. 
Maxpoäng = 30 p 

*) Endast WT som genomförs enligt SSRK:s riktlinjer ger poäng i Poängkampen 
 

För att vinsten ska utdelas måste aktiviteter genomförts i minst tre av ovanstående kategorier. 
MAXIMALT ANTAL POÄNG ATT UPPNÅ = 120 

 
MEDLEMSVÄRVNING KAN BLI AVGÖRANDE 
Om två eller fler sektioner hamnar på samma poäng, är det medlemsvärvningen i respektive sektion 
som blir utslagsgivande. Detta beräknas procentuellt mot medlemsantalet per den 31/12 föregående 
år. Genomför medlemsvärvande aktiviteter ute i sektionerna under hela året. 

 
Vinnarna kommer att presenteras på sektionsdagarna. 

 
För att vinsten ska utdelas, ska aktiviteterna redovisas till klubbstyrelsen senast 15 december. Den 
sektion som vinner förstapriset (10 000 kr) måste vänta minst 3 år innan man kan ansöka om 
utmärkelsen igen. 

 


