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Arbets‐	och	beslutsordning	vid	Golden	retrieverklubbens	Fullmäktigemöte	24	mars	2019	
 
 
Yttranden 
Varje delegat upptagen i röstlängd äger rätt att yttra sig och ställa förslag vid fullmäktigemötet. 
De i § 7 mom. 4 angivna har rätt att närvara och yttra sig. De har också rätt att i protokollet få 
antecknat en mot beslut avvikande mening. 
 
Reservation 
Eventuell reservation till fullmäktigemötets beslut i ett ärende ska anmälas till 
mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till 
mötesordföranden innan fullmäktigemötet förklaras avslutat. 
  
Replik 
Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik som bryter talarordningen. 
Den på vilken replik begärts har rätt till en motreplik. Repliklängden får ej överstiga en minut. 
 
Röstlängd	
Berättigade att delta i beslut är de delegater som finns förtecknade i den röstlängd som efter 
justering fastställs av fullmäktigemötet. Varje närvarande delegat har en röst. I enlighet med 
stadgan är fullmaktsröstning inte tillåten. Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som 
föranmälts, dvs. stadgeenliga ärenden, av styrelsen väckta frågor samt motioner inkomna i 
stadgeenlig ordning.  
 
Motioner	  
Vid behandling av motioner kommer ordet att ges i tur och ordning till: styrelsen, motionären, 
fullmäktigedelegater (ordet fritt). 
 
Beslut 
När talarlistan gåtts igenom och överläggningen i ärendet är avslutad kan ingen erhålla ordet för 
annat än ordningsfråga. Därefter justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat 
sig rätt uppfattade föreslår ordföranden propositionsordning för besluten, vilket skall 
godkännas av fullmäktige. Därefter ställs proposition. Den propositionsordning som kommer att 
användas är den gängse i föreningslivet, varvid de olika förslagen ställs mot varandra. När 
ordföranden, efter fastställd propositionsordning, frågar på de olika förslagen tas alltid 
styrelsens förslag först. 
 
Votering 
Om votering begärts kommer först en försöksvotering att genomföras, med undantag där sluten 
votering begärts. Försöksvotering går till så att ordföranden, med användande av tidigare 
fastställda propositionsordning, ber röstberättigade att räcka upp handen, så att en översiktlig 
majoritetsbedömning kan ske. Om utfallet är klart, frågar ordföranden om votering vidhålles. 
Om ingen vidhåller sker beslutet. 
 
Vid val frågas på samtliga föreslagna kandidater. All omröstning sker öppet, såvida inte någon 
röstberättigad delegat begär sluten sådan. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
Majoritet 
Enkel majoritet tillämpas i sakfrågor, kvalificerad majoritet där stadgan så kräver, och vid 
personval relativ majoritet. 
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DAGORDNING	
Golden	retrieverklubbens	ordinarie	Fullmäktigemöte	2019‐03‐24	
	
§	1	
	
§	2	
	
§	3	
	
§	4	
	
§	5	
	
	
§	6	
	
§	7	
	
§	8	
	
§	9	
	
	
	
§	10	
	
	
§	11	
	
	
§	12	
	
§	13	
	
	
	
	
	
§	14	
	
	
§	15	
	
§	16	
	
§	17	
	
§	18	
	
	
	
§	19	
	
§	20	

Mötet öppnas 
 
Fastställande av röstlängden 
 
Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
 
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet 
 
Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat 
 
Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 
berättelse 
 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
 
Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 
 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

 verksamhetsplan för kommande år, medlemsavgifter och rambudget för 
kommande år 

 fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, 
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer 

 
Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Val av valberedning och suppleant till valberedningen 
 
Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 
 
Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal 
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av 
fullmäktigemötet 
 
Övriga frågor 
 
Mötets avslutande	
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KLUBBSTYRELSEN	2018	
	
Ordinarie	ledamöter	
Anita Ohlson, ordförande 
Lena Ohlsson, vice ordf., funktion, mentalitet, utb. 
Inger Karlsson, kassör 
Kerstin Persson, avel 
Gun Eriksson, jakt 
Kristina Nieminen, exteriör & sektionsansvarig 
Annika Andersson, hälsa 
	
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan, sekreterare 
Ingrid Andersson 
 
Adjungerade	
Cathrin Möller, medlemshantering 
 
Arbetsutskott	(AU)	
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Inger Karlsson 
 
Avelsstruktur	
Lena Widebeck 
 
Exteriörstatistik	
Eva Carlin 
 
Kommittén	för	Nordiskt	Mästerskap	
Gun Eriksson 
AnneCharlotte Bengtsson 
Karin Bendz 
Hanna Pettersson 
 
Redaktionskommitté	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
Annika Andersson 
Eva Skagert 
 
Kommittén	för	Goldenspecialen	
Lena Ohlsson 
Eva Carlin 
Boel Andersson 
Linda Widebeck 
Inger Karlsson 
Anita Ohlsson 
Daniel Ekblom 
Kristina Osin 
	
 

Aktivitetssektionerna			
Klubben har för närvarande 16 aktivitetssektioner 
runt om i landet 
 
Ansvarig	utgivare	Golden	Nytt	
Anita Ohlson 
 
Valphänvisningen	
Ingela Påsse van Reis 
Annika Andersson 
Cathrin Möller 
Eva Arnell Ek	
	
Revisorer	och	revisorssuppleanter	
Ingela Påsse van Reis, ordinarie 
Hans Hansson, ordinarie 
Malin Danielsson, suppleant 
Nils Gunnar Karlsson, suppleant	
	
Medlemsantal	
Den 31 december 2018 uppgick antalet medlemmar  
till 4 081 (2017: 4 136), varav 234 (2017: 249) är 
familjemedlemmar, 74 (2017: 90) är 
utlandsmedlemmar och under 2018 har vi haft sex 
hedersmedlemmar 
	
Hedersmedlemmar	
Per Aschan 
Ylva Braunerhjelm 
Märta Ericson 
Jan Eriksson 
Karin Eriksson 
Gunnar Petersson 
 
Valberedning	
Owe Rindstrand (sammankallande) 
Eva Arnell Ek 
Maria Sjöberg 
Ingrid Grundström (suppleant) 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE		
	

	
Allmänt	om	verksamhetsåret	2018	
	
	
Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter som går att läsa mer om under de olika 
ansvarsområdenas redovisningar nedan. 
 
Ny	personuppgiftslag	–	GDPR	
I maj 2018 började den nya personuppgiftslagen GDPR att gälla. All hantering av personuppgifter 
i klubben har gåtts igenom och en ny integritetspolicy har beslutats samt publicerats på hemsidan. 
 
RAS	
Klubbens RAS-dokument gällande åren 2018-2021 har fastställts av SKK, som ansåg vårt RAS vara 
ett utmärkt dokument, som genom struktur, tydlighet och korrekt utformning ger läsaren relevant 
information. 
 
Sektionsdagarna	2018	
På 2018 års sektionsdagar deltog ett 70-tal representanter från 15 av våra 16 lokala sektioner. 
Bland de olika programpunkterna fick deltagarna bland annat lyssna på en föreläsning av Eva 
Bodfält, som föreläste om vikten av att ha en bra kontakt med sin hund. Deltagarna ägnade sig 
också åt diskussioner om hur vi ska förbättra resultaten på B-prov för rasen, utbildningar i 
sektionerna och mycket annat. Ett grupparbete där RAS diskuterades gav också deltagarna 
möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur man bäst ska jobba för att vi gemensamt ska nå målen 
i vårt RAS-dokument. 
 
Söndag förmiddag fick deltagarna och övriga intresserade medlemmar lyssna på ett intressant 
föredrag om cancer hos golden. Föreläsare var tre av Sveriges främsta cancerforskare professor 
Kerstin Lindblad-Toh, professor Henrik Rönnberg och doktorand Ingegerd Elvers. 
 
Ekonomi	
Utfallet för 2018 följer i stort lagd budget. Tack vare tidigare överskott kunde vi genomföra en 
starkt subventionerad konferens för OS-domare samt ta ut lägre deltagaravgifter för 
sektionsdagarna. Under 2018 genomfördes också NM i Sverige, vilket medförde större kostnader 
jmf med budget. Vi arrangerade även ett A-prov som inte var budgeterat. Ett nytt raskompendium 
har tagits fram under året, vilket medfört att varulagret är i stort sett oförändrat. 
 
Registreringssiffrorna	
Registreringssiffrorna ligger relativt stabilt. Sammanlagt registrerades 1 882 hundar under 2018, 
vilket är 96 färre än 2017. 
 
Våra	samarbetspartners	
Samarbetet med våra partner Royal Canin och Agria har varit mycket gott under 2018. De har 
precis, som sedan många år tillbaka, ställt upp på många sätt på våra olika arrangemang. 
 
SSRK	
Anita Ohlson representerade klubben på SSRK:s representantskapsmöte den 2-3 juni 2018. 
 
Forskningsfonden	
Goldenfonden fortsätter att växa. Stort tack till alla som bidrar! Det ger möjlighet att via fonden 
investera i forskning och andra projekt kring rasens utveckling i framtiden. Under 2018 skänktes 
sammanlagt 9 810 kr till forskningsfonden. 
Sektionerna	
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I klubbens 16 sektioner har det praktiska medlemsvårdande arbetet genomförts. Klubbstyrelsen 
har regelbundet informerat sektionsstyrelserna genom ”Nyhetsbrevet”. Många väl genomförda 
och uppskattade arrangemang har anordnats i sektionerna under 2018. Utmärkelsen ”Årets 
Sektion” vanns i år av Värmland. På andra plats kom Stockholm/Gotland, följt av trean 
Skaraborg/Älvsborg 
 
Goldenspecialen	
Kommittén för Goldenspecialen, som bildades 2016, genomförde Goldenspecialen 2018 på 
Kungsbyn med god hjälp av både enskilda medlemmar och några sektioner. Kommittén 
genomförde ett kombinerat uppföljnings- och uppstartsmöte den 17 november i Upplands Väsby. 
 

	
RAS/Avel	
	
	
Vår uppdatering av RAS 2018-2021, fastställdes under året av SKK och finns att ta del av på 
Goldenklubbens hemsida. RAS presenteras på två olika sätt, dels som ett separat dokument som 
innehåller avelspolicy och avelsstrategier, dels som det kompletta dokumentet som förutom 
policy och strategier även innehåller bakgrund, kartläggning, utvärdering och referenser.  
En separat bevakningslista till hjälp för styrelsen att hålla arbetet med målen i RAS levande har 
utarbetats under året. 
	
DNA‐tester 
Beslutet från 2016 om att båda föräldradjuren bör ha godkänt testresultat för GR_PRA 1 och 2 har 
ökat förståelsen för vikten av att använda testade djur i aveln för att snabbare minska 
förekomsten av PRA-sjukdomarna i rasen.  
	
Valphänvisning	
Goldenklubbens valphänvisning har stor genomslagskraft och många presumtiva valpköpare 
väljer att skaffa valp genom klubbens förmedling. Under 2018 har 56 kullar och 14 omplaceringar 
förmedlats. Även i år har några kullar avvisats för att de inte uppfyller de krav som klubben har 
för att förmedla kullarna.  
 
Avelsindex	
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultat så långt är att 
kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. Rasklubben 
har dock noterat att det fortfarande är många kullar som har index under 100 vid 
parningstillfället.  
 
Golden	Nytt	
Avelsfrågor presenteras fortlöpande i vår klubbtidning Golden Nytt. Där får också våra sektioner 
stort utrymme för att berätta om sin verksamhet. Att visa upp många aktiviteter i hela landet är 
en viktig del i att följa upp klubbens intentioner i sitt RAS-dokument. Detta syftar till att våra 
medlemmar ser möjligheter att aktivera sina hundar. I klubbtidningen arbetat vi också aktivt för 
att inspirera till deltagande i såväl BPH som FB-R. 
 
Forskningsfonden	
Hos SLU pågår genforskning angående retinopati (ögondiagnos vid ögonlysning). Rasklubben 
har lämnat bidrag till forskningen och har fortlöpande kontakt med forskarna och följer 
utvecklingen av projektet. 
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Medverkan	i	SSRK:s	avelskonferens	2018	
Den 14-15 april genomförde SSRK en avelskonferens för sina rasklubbar, där också Golden-
klubben var representerad. På konferensen diskuterades avelsfrågor ur olika aspekter, bland 
annat kring tolkningar av SKK:s grundregler. Anomalier bland SSRK:s raser presenterades och 
diskuterades. Konferensen avslutades med genomgång av aktuella DNA-projekt.  
	
	
Mentalitet	
	
	
Under året har det funnits 31 BPH-banor. Det är en mer än förra året. SKK arbetar för att hela 
tiden hitta nya arrangörer samt utbilda fler funktionärer för att se till att det finns banor spridda 
över hela Sverige. Allt för att göra BPH tillgängligt för så många som möjligt. Samtliga resultat 
finns registrerade på SKK. 
 
Antalet	beskrivna	hundar	från	åren	2009	–	2018	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Källa:	SKK	Avelsdata	
	
I tabellen kan vi se att antalet hundar som mentalbeskrevs under 2018 minskade med 19 jämfört 
med 2017.  
Från 1997 och fram till och med 2018 har 5 217 golden känd mental status från MH eller BPH. 
Målet i RAS är att 20 % av antalet registrerade hundar skall ha känd mental status eller 
genomförd BPH. 
 
Målsättningen i RAS är att minst 30 % av avelsdjuren skall vara mentalbeskrivna. 244 tikar och 
137 hanhundar har använts i avel under 2018, av dessa är 57 tikar och 29 hanhundar beskrivna 
på BPH eller MH. Räknat i procent blir det 23 % av tikarna och 21 % av hanhundarna. Detta är en 
ökning för tikar, men en minskning för hanar med 2017. Resultatet når inte upp till målet i RAS. 
	
Antal	mentalbeskrivna	hundar	som	använts	i	avel	
Årtal	 2014 2015 2016 2017	 2018
Hanar	 31 % 21 % 23 % 23 % 21 %
Tikar	 24 % 18 % 22 % 20 % 23 %

	
	
	
	

ÅR	 ANTAL	
MH	

GENOMFÖRDA 
MH	

AVBRUTNA
MH	

ANTAL
BPH 

GENOMFÖRDA
BPH 

AVBRUTNA 
BPH 

2009 315 297 18  
2010 222 217 5  
2011 297 288 9  
2012 201 199 2  44  41 3 
2013 151 146 5  40  39 1 
2014   95  92 3  69  64 5 
2015 145 141 4 135 131 4 
2016   96  94 2 137 128 9 
2017 109 107 2 169 162 7 
2018 124 120 4 135 131 4 
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Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar skall ha känd mental status 
eller genomförd BPH. I tabellen nedan kan man se utfallet. 
 
År	 Känd	mental	status/	

Genomförd	BPH	
Procent	av	antal	

registrerade	hundar	
2012 240 13,4 %
2013 185 10,2%
2014 156 8,6 %
2015 272 13,2 %
2016 222 11,7 %
2017 269 13,5 %
2018 251 13,3 %

 
 
500‐analys	
I november fick vi en genetisk arvbarhetsanalys över resultaten av de 500 första BPH-resultaten. 
Den är gjord av Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik på SLU. Analysen finns att läsa på 
GRK:s hemsida. 
	
	
Funktion	
	
	
FB‐R	
Under året har det varit 44 beskrivningstillfällen och av dessa har nio arrangerats av någon 
sektion inom GRK. Dessa sektioner var Medelpad/Hälsingland, Skåne/Blekinge, Värmland samt 
Dalarna/S Gävleborg. 
 
Ett flertal beskrivare och testledare kommer från GRK:s sektioner. 
 
Under året har totalt 138 golden blivit beskrivna av sammanlagt 286 beskrivna retrievrar. Det är 
en stor ökning jämfört med 2017. 
 
Under åren 2014 – 2018 har totalt 593 golden blivit beskrivna. 
Målet i RAS är att minst 20 procent av antalet registrerade hundar ska funktionsbeskrivas. 
 
 

År	
Antal	

funktionsbeskrivna	
golden	inom	FB‐R	

Antal	genomförda	
beskrivningar	

Antal	avbrutna	
beskrivningar	

Procent	av	
antal	

registrerade	
hundar	

2014	   93   92 1 4,9 %
2015	 134 130 4 6,8 %
2016	 139 137 2 7,3 %
2017	   88   84 4 4,4 %
2018	 138 134 4 7,3 %

			Källa:	SKK	Avelsdata	
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Jakt	
	
	
Klubbmästerskapet		
Årets Klubbmästerskap arrangerades av sektionerna Skaraborg/Älvsborg och 
Göteborg/Bohuslän. Provplatsen var Hjo och provet ägde rum den 28 - 29 juli 2018. 
Klubbmästerskapet genomfördes i samtliga klasser. Totalt var 130 ekipage anmälda, varav 107 
kom till start. 
 
Klass	 Antal	anmälda Antal	startande
NKL 51 42
ÖKL 34 24
EKL 45 41
Summa	 130	 107

 
Domare:	
NKL – Bent Müller (DK) och Mika Lappalainen (FI) 
ÖKL – Anki Andersson och Magnus Ånslökken (NO) 
EKL – Roger Westerman (SE), Sören Swärdh (SE) och Magnus Ånslökken (NO) 
Provledare: Sune Nilsson  
Kommissarie: Anita Ohlson 
	
Klubbmästare	NKL 
J Aqua Seer's First Joy 
Uppf. Mathilda Borvén, 
Oskarström 
Äg. Lars Kjellgard, 
Simlångsdalen 
	

Klubbmästare	ÖKL
J Peruddens Love over Gold 
Uppf. Kati och Per Sandberg, 
Svensbyn 
Äg. Annika Sahl Kadar, 
Tyresö 
	

Klubbmästare	EKL  
J SE LCH Doubleuse Venus 
Uppf. Gunilla Wedeen, 
Örbyhus 
Äg. Ingela Selgin, 
Uddevalla  
	

 

 
Klubbmästare	NKL,	EKL	och	ÖKL	
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Förstapristagare	NKL  
J Aqua Seer’s First Joy, Lars Kjellgard, Hp 
J Aqua Seer´s Once and Always a Bitch, Matilda Borvén, Hp 
SÖKH III Vassruggens Beyla Istada, Christer Danielsson, Hp 
Shootdog Golden Guy, Palle Ingemann 
J Livsglädjens Solstormiga Agnes, Tage Eriksson 
J Wintergold’s Royal Gala, Ingmarie Eriksson Lundqvist 
Aqua Seer’s Hunting Will, Christer Danielsson 
J Doubleuse Lion, Gunilla Johansson 
Cawood Chanti, Johnny Nielsen 
Monitoimen Brenneke, Pia Kyllönen 
 
Förstapristagare	ÖKL	
J Peruddens Love over Gold, Annika Sahl Kadar 
J LD 2 LPI LPII LPIII Arwen’s Ninjo, Hans Andersson 
J Aqua Seer’s Love to Win, Matilda Borvén 
J Doubleuse Hope and Glory, Gunilla Wedeen 
J RLD N&F&A&M & SE RALLYCH SE LCH Blågul’s Allra Coolaste Polare, Hanna Nilsson 
 
Förstapristagare	EKL	
J SE LCH Doubleuse Venus, Ingela Selgin 
DKWTCH Gleen Mhor’s Mia, Dorte Klarskov Mahler 
FI KVA-WT FI KVA WTW-17 Weljesten Maximus Au, Minna Saksi 
NJCH Joe’s Golden Fudge, Benedicte Skaarnes 
Ruokorapseen Diesel Allecra, Miia Saxholm 
FI KVA-WT FI KVA NO KVA Weljesten Joker Au, Petri Tuominen 
J Doubleuse Lotus, Karin Bendz 
 

 
Deltagarna	på	årets	KM	fick	åka	skrinda	ut	i	skogen	för	att	minimera	risken	för	skogsbrand	
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Nordiskt	Mästerskap	WT		
År 2018 stod Sverige som värd för Nordiska Mästerskapet WT. Tävlingen gick den 27 juli, dagen 
före KM. Sverige fick möjlighet att delta med fem lag, varav två stod på prispallen som vinnare 
och trea. Totalt startade 15 lag från de fyra nordiska länderna. 
Domare var Bent Müller (DK), Mika Lappalainen (FI), Magnus Ånslökken (NO), Anki Andersson 
(SE) och Roger Westerman (SE).  
Provledare: Tommy och Helena Lundin 
Kommissarie: Gun Eriksson 
 

 
Det	vinnande	laget	bestod	av:  
J LPIII SE LCH Havtornets Tempranillo, Margret Bengtsson 
J Doubleuse Lotus, Karin Bendz 
J LPI Seasymphony Fantastic Freja, Lotta Ottosson 
 
Till individuell Nordisk Mästare korades DK BRCH Little Mhor's Thiago med förare Nils Jörn 
Olsen. 
 
Statistik	retrieverjaktprov	B‐prov	2018. (Siffror inom parentes avser 2017) 
Antal	
hundar	

NKL	 ÖKL	 EKL	 Totalt 0:or 3:or 2:or 1:or	 %	
pris	

%	
1:or	

219 
(213) 

164 
(234) 

108 
(117) 

87 
(65) 

359
(416) 

146
(159) 

79
(101) 

70
(81) 

64 
(75) 

59,3 
(61,8) 

17,8
(18) 

 
Målsättningen i RAS är att 300 unika hundar ska starta på B-prov årligen, samt att 70 % av 
provstarterna ska vara prisbelönta. 
 
Statistik	retrieverjaktprov	A‐prov	2018. (Siffror inom parentes avser 2017) 

Antal	
hundar	 Antal	starter	 Kvalificeringsklass	(KKL)	 Elitklass	(EKL)	

 Kkl Ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or
% 

pris 
% 

1:or 0:or 3:or 2:or 1:or 
% 

pris 
% 

1:or

9 
(16) 

8 
(12) 

5 
(4) 

13 
(16) 

5 
(7) 

0 
(0) 

1
(5)

2
(0)

37,5
(41,7)

25
(0) 

3
(3)

1
(1)

0 
(0) 

1 
(0) 

40 
(25) 

20
(0) 
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Exteriör	
	
	
Club	Show	
Club Show 2018 arrangerades av Jämtland/Härjedalensektionen vid Sunne kyrka, Orrviken. 
Domare var Sverre Sand från Norge. Det var 70 hundar anmälda. 
 

	
BIR 
SE U(U)CH Kapplandet's Shier Nu Stefania 
Uppf.	& Äg.	Maria Sandlund, Kalix	

BIM
SE U(U)CH RLD N Cremecastle Taste of Victory 
Uppf.	Kristina Wikner, Handen 
Äg.	Jenny Persson, Brunflo 
	

	
 
 
 
 
	

BIR	VETERAN 
SE VCH Dewmist Sandylivia 
Uppf.	Henric Fryckstrand, Västerås 
Äg.	Linda Holmqvist, Söderhamn	

BIR	JAKTMERITERAD
SE VCH Attigårdens Golden Quite a Fighter 
Uppf.	Solveig Eriksson, Sundsvall 
Äg.	Åsa Eriksson, Kovland	
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BIR	VALPKLASS	I 
Crusade Cruffin 
Uppf.	Agneta & Bengt Danielsson, Alnö 
Äg.	Åsa Lindström, Uppsala 
	

BIM	VALPKLASS	I
Crusade Connectivity 
Uppf.	Agneta & Bengt Danielsson, Alnö 
Äg.	Kjell Svensson, Skokloster 
	

	
	
 
 

 
BIR	VALPKLASS	II 
Kapplandet's Jin Xue 
Uppf. & Äg. Maria Sandlund, Kalix 
	

BIM	VALPKLASS	II
Kapplandet's Jin Zhuaz 
Uppf.	Maria Sandlund, Kalix 
Äg.	Maritha Tiger, Kalix	
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CERT	HANHUND 
NO UCH Mobeewa's Dancing in the Street 
Uppf. & Äg. Hilde-Gunn B Östmo, Norge	

CERT	TIK
Kapplandet's Hannah Wang 
Uppf.	Maria Sandlund, Kalix 
Äg.	Ann-Christin Ylivainio, Luleå	

	
 
Open	Show	
Under 2018 har sektionerna genomfört 21 Open Shower. Fem sektioner har haft två Open Shower 
vardera och resten har haft en Open Show var. Totalt har 19 av klubbens Open Showdomare 
anlitats varav fem har dömt två gånger och övriga har dömt en gång. Resultaten har redovisats på 
hemsidan och i Golden Nytt. 
	
Utställningsprogram	2018		
2018 års utställningsprogram för GRK Open Show har publicerats i Golden Nytt nr 4 och på 
hemsidan i början av december. 
 
Open	Showdomarkonferens	
29-30 september 2018 hölls en konferens för våra Open Showdomare på Scandic i Upplands 
Väsby under ledning av Kjell Svensson, officiell utställningsdomare och rasspecialist. På 
konferensen deltog 16 Open Showdomare.  
 
Sektionerna	
Under året har exteriöransvarig haft kontakt med sektionerna genom e-post och vid brådskande 
fall även per telefon.   
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Goldenspecialen	
	
	
Goldenspecialen 2018 arrangerades på Kungsbyn utanför Västerås av Kommittén för 
Goldenspecialen, som bestod av Lena Ohlsson, Anita Ohlson, Eva Carlin, Boel Andersson, Inger 
Karlsson, Kristina Osin, Daniel Ekblom och Linda Widebeck. 
 
Domare	Working	Test:	
Ulf Göranzon, Ralf Falkeland, Mats Lindmark, Peter Wingård och Camilla Ährlund 
 
Provledare	Working	Test:	
Christine Jansson och Gun Eriksson 
 
Bestyrelse:	
Gun Eriksson, Anita Ohlson och Linda Widebeck 
 
Domare	Utställning:	
Annika Thunfors, kennel Made My Way (valpar & hanar) & 
Lena Widebeck, kennel Combine (tikar) 
 

	
	
GOLDENMÄSTARE	
J RLD N SE LCH SE VCH SPH III Falloch Hills Aragorn Of Skoj 
e. LPI NO JCH SE JCH Stjärnglimtens Epson u. Charmaine's Aisha 
Uppf. Sandra & Michael Sandberg 
Äg. Lotta Byström Andersson 
	
	
	
	
	

14



	
DUAL	PURPOSEVINNARE	
J	Goldwish	Dagmar	Long	
e.	Sungold Habari Zako u. LPI LPII SE VCH Cinderella Lovehouse My Girl 
Uppf. Johan & Lena Lång, Habo 
Äg. Johan Lång, Habo 
	
	
Förstapristagare	NKL	
Vindögats Tango, Lena Sundqvist   94 p 
TJH Reducks Ture Sventon, Maria Axelsson  92 p 
Gräsandens Boss, Agneta Olsson   91 p 
J Avjava's Ametist Of Bearmountain, Eva Holmqvist  90 p 
Indragårdens Ned Gowan, Carina Björklund  89 p 
Livglädjens Solstormiga Frankcoppa, Erling Sunnarvik  88 p 
J SE VCH Combine Up The Line, Lena Magnusson  86 p 
RLD N RLD F Glenriska Swallow Craig, Åsa Nilsson  85 p 
Belutraces Kay, Dennis Uppgard   81 p 
Rossmix New Dawn, Lena & Christer Flodfält  80 p 
Piatricks Theia, Gunilla Mårsén   80 p 
Mighty Duck's Hecuba, Lars Holmqvist   79 p 
Gyllene Horden's Delfina, Lena Ohlsson   79 p 
Up Swing Magic Love, Ing-Marie Röstlund   79 p 
Doubleuse Obi-Wan Kenobi, Karin Bendz   78 p 
Avjava´s Mons Dilip Of Peder, Astrid Magnusson  77 p 
Alsterbygdens Skojare Of Skoj, Lena Hamberg  76 p 
J Up Swing Main Line, Pia Nordin   75 p 
Pekanimos Anemone, Karin Hansson   75 p	
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Förstapristagare	ÖKL		
J SE VCH Goldhöjdens Lamken, Ann-Catrin Wadman  92 p 
Eldflammans Vanilla Sky, Annelie Karlsson  81 p 
J Blågul's Lone Star, Johan Wedeen   81 p 
Peruddens Back In Mind, Jan-Ulf Karlsson   76 p 
 
Förstapristagare	EKL	
J RLD N SE LCH SE VCH SPH III  
Falloch Hills Aragorn of Skoj, Lotta Byström Andersson  88 p 
J Doubleuse Loweswater Gold, Pehr Söderman  86 p 
J SE VCH Höghedens Ull, Hanna Pettersson  84 p 
J Vindögats Solstråle, Kicki Lilliehöök   75 p 
 
Förstapristagare	VKL	
LP I LP II RLD F RLD N 
Doubleuse Sparrowhawk, Katarina Pilhage  85 p 
LP I LP II SE VCH Be Active's Quickstep Bentley, Bosse Sundqvist 81 p 
Up Swing Brown Sugar, Thomas Broberg   78 p 
	
	
RESULTAT	UTSTÄLLNING	
	

	
BIS	VUXEN	
Livsglädjens	Underbare	Troopi 
e.	DK	CH(U)	SE	U(U)CH	Dainty's Flamboyant 
u. Livsglädjens Häftiga Gaija 
Uppf. & Äg. Ulla Eriksson, Tösse	

BIS	2	VUXEN
J	Goldwish	Dagmar	Long 
e.	Sungold Habari Zako u. LPI LPII SE VCH 
Cinderella Lovehouse My Girl 
Uppf. Johan & Lena Lång, Habo 
Äg. Johan Lång, Habo	
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BIS	Valp	
Sangold	Great	Waterfreak	Asparagus 
e.	C.I.B	C.I.E	FI	UCH	FI	V‐10	LT&LV	CH	SE	
U(U)CH	Terra Antyda Sani New Prince of 
Heart u. SE U(U)CH Sangold Ärtiga 
Champagne 
Uppf. Christer & Lena Flodfält, Tyresö 
Äg. Anette Wennberg, Norrköping 
	

BIS	2	Valp
Nakondisi’s	White	Sky 
e.	NORD	UCH	SE	VCH	Rossmix Eye Catcher u. 
RLD N Nakondisi's November Night Sky 
Uppf. Linda Holmqvist, Söderhamn 
Äg. Katarina Olofsson & Linda Olofsson, 
Mörsil	

	
Bästa	hane	–	vuxna 
1. Livsglädjens Underbare Troopi 
2. Bonett Bride Last Miles 
3. Glenriska Viscount Nelson 
4. Respons Qvicka Qolt-Ten 
5. Livsglädjens Solstormiga Ansgar 
	
Bästa	tik	–	vuxna 
1. J Goldwish Dagmar Long 
2. Dåmigs Goldengarbo 
3. Gildas Ascolta Il Tuo Cuore 
4. Mythique’s Danell 
5. Rossmix New Dawn 
 
 

Bästa	hanvalp
1. Sangold Great Waterfreak Asparagus 
2. Gildas Harry Belafonte 
3. Dåmigs Kluriga Fantomen	
	
	
	
Bästa	tikvalp 
1. Nakondisi’s White Sky 
2. Tornseglarens Rut 
3. Sangold Great Waterbride Asparagus 
4. Igmon Just Amy of Ice 
5. Tornseglarens Doris 
 

 
 
 
 
 

17



	
Hälsa	
	
	
Såväl medlemmar som blivande valpköpare har hört av sig både per telefon och per e-post med 
frågor avseende hälsa. Blanketter avseende hälsa och dödsfallsrapportering har publicerats på 
klubbens hemsida och har gjort att många medlemmar lämnat information om sina hundars 
hälsosituation. Dödsfallsrapporteringen visar att de golden som rapporterats fortsatt har en hög 
medelålder. Information om blanketterna uppdateras regelbundet via sociala medier. 
	
Ögonlysning	av	äldre	hundar	
Genom att rabattera ögonlysningskostnaden för hundar över sju år uppmuntras ägare av äldre 
hundar att ögonlysa. Under 2018 har sammanlagt 14 hundägare har fått ersättning från 
forskningsfonden i detta syfte.  
 
Hälsoenkät	
Under 2018 skickades en hälsoenkät ut till 600 slumpvis utvalda goldenägare med hundar födda 
2008, 2012 och 2015. Detta som en uppföljning av hälsoenkäterna som gjorts 2014 och tidigare 
2008 och 2003. 
 
Golden	Nytt	
Klubbens tidning Golden Nytt bevakar regelbundet frågor som har med rasens hälsa att göra. 
Ämnen som rör vår ras och hälsofrågor har alltid hög prioritet i tidningen. Även klubbens hemsida 
uppdateras när det finns veterinära nyheter kring hälsa att informera om.  
 
Vi	kan	konstatera	att:	

 Andelen röntgade på armbågar är 55,7 % och höfter 57,2 %, vilket är en marginell 
ökning i förhållande till förra årets resultat. Målet i RAS ligger på 65 %. 

 Andelen hundar med grad D och E ligger på 4,3 %, vilket innebär att vi under 2018 
hamnat gott och väl under målet i RAS på 8 %. Andelen hundar med ED är 14,9 %, målet i 
RAS är 10 %, det är en minskning av ED-antalet med 2,7 % jämfört med året innan trots 
att det fortfarande är en bra bit kvar till att uppnå målet i RAS. 

	
Ögonlysning	
Under 2018 ögonlystes 809 golden och av dessa var 702 utan anmärkning. Målet i RAS är satt till 
att det årligen ska ögonlysas 200 hundar äldre än fem år. Under 2018 ögonlystes 194 golden äldre 
än fem år, vilket innebär att vi ligger under målet. 
 
Ögondiagnoser	2018	
	

PRA Katarakt, 
total 

Bakre polär 
katarakt 

Retinopati Näthinne-
veck 

RD 
multifokal 

RD
geografisk 

0 0 15 3 10 3 1
Källa:	Avelsdata	
	
GR_PRA1	
Under 2018 DNA-testades 74 golden för GR_PRA1, av dessa var 13 anlagsbärare, ingen sjuk och 
61 fria från anlaget. 991 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från 
anlaget. 
 
GR_PRA2	
Under 2018 DNA-testades 74 golden för GR_PRA2, av dessa var 8 anlagsbärare, 1 sjuk och 65 fria 
från anlaget. 1021 golden registrerades hereditärt fria, då båda föräldrarna testats fria från 
anlaget. 
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Prcd‐PRA	
Det har under året förekommit att goldenägare testat för prcd-PRA. De som testar sina hundar 
uppmanas att skicka resultatet till Goldenklubben för publicering på hemsidan. Ingen har under 
året skickat in sådana resultat.  
 
Renal	Dysplasi,	tidigare	PNP	
Under 2018 har ett fall centralt registrerats med diagnos renal dysplasi, tidigare benämnd som 
PNP 
 

	
Utbildning	
	
	
Rasutbildningen 
Under det gångna året har inga sektioner haft studiecirklar kring vår Rasutbildning. Detta märks 
också på antalet medlemmar som genomfört utbildningen – samtliga i egen regi med hjälp av 
mentorer. Tre medlemmar har under året genomfört utbildningen. Dessa personer har också i 
samtliga fall hittat egna mentorer till hjälp och stöd. 
 
Utbildning	av	funktionärer	FB‐R	
Goldenklubben har haft flertalet deltagare med på de utbildningstillfällen inom FB-R som har 
anordnats av SSRK. Även 2018 har klubbstyrelsen utbetalt bidrag för utbildning av funktionärer 
till FB-R för att täcka kostnader för resa, kost och logi. 
 
Goldenlägret 
Goldenlägret anordnades för sjuttonde gången den 4–8 juli 2018. I år på en ny plats, 
Herrfallets Fritids- och konferensanläggning utanför Arboga. 35 deltagare med hund deltog.  
 
Årets	instruktörer:	
Anders Niklasson, André Alfredsen, Kaj Kadar, Pia Nordin och Christine Jansson 
	
Domare	utställning:	
Kristina Nieminen 
	
Lägeransvariga:	
Annika Sahl Kadar, Boel Andersson och Lena Ohlsson 
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Årets	lägermästare	
Gyllene Horden’s Delfina 
Uppf: Agneta Fondén 
Ägare: Lena Ohlsson, Förare: Arne Westin 
 

 
BIS	utställning	
SE VCH Cheer’s Medvind 
Uppf: Eva och Hans Jönsson 
Äg: Ingela Påsse van Reis 
 

BIS	2 utställning
Made My Way Zcooby Doo,  
Uppf: Annika Thunfors 
Äg: Helena Kjellström 
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Klassvinnare	NKL	Working	Test	
LD STARTKLASS Mighty Duck’s Boss,  
Uppf: Ankie Claesson & Johan Fogelberg 
Äg: Anna-Karin Westman       
 
Klassvinnare	ÖKL	Working	Test	
Allaballatassens Patwin 
Uppf: Kerstin Almgren 
Äg: Monika Näsström 
 
 

 
Information/PR	
 

 
 
Nyproducerat	raskompendium	
Vårt raskompendium omarbetades under 2018, då den tidigare upplagan börjat ta slut.  
 
Annonsering	på	Google	
Annonseringen på Google har fortsatt under hela 2018 för att vägleda fler presumtiva valpköpare 
till klubbens valphänvisning. Annonsen visas när någon gör en sökning på Google på vissa angivna 
sökord.  
	
Skänkta	medlemskap	 	
Antalet uppfödare som skänker medlemskap till sina valpköpare är fortsatt högt. Under 2018 
skänkte 65 (2017: 56) uppfödare medlemskap till sammanlagt 517 (2017: 447) valpköpare.  
 
Informationsbrev	
För att nå ut till nya uppfödare som inte tidigare skänkt medlemskap har ett informationsbrev 
skrivits och skickats ut. Detta har resulterat i att några nya uppfödare utnyttjat möjligheten att 
introducera rasklubben till sina valpköpare. 
	
Golden	Nytt			
Medlemstidningen Golden Nytt har getts ut med fyra nummer enligt den fastställda 
utgivningsplanen. Redaktionskommittén har som vanligt strävat efter att få en rättvis fördelning 
av olika artiklar med hänsyn till medlemmarnas olika intresseområden. Årets första nummer 
innehöll en sammanställning av officiella utställningsresultat och jaktprovsresultat, samt 
championat som är registrerade under året. 
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Tidningspolicy	
Den tidningspolicy för Golden Nytt som skrevs 2008 har under året setts över och reviderats. 
Policyn har också publicerats på klubbens hemsida. 

  
Medlemsvärvning	och	medlemsvård	
Även i år har sektionerna fått statistik med uppgifter om nya goldenägare, nya medlemmar och 
även listor på medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 
 
Marknadsföring	av	golden	retriever	
Material har tillhandahållits för de sektioner som deltagit på mässor i syfte att marknadsföra 
rasen. De stora mässorna Stockholms Hundmässa och My Dog har bemannats av 
Stockholmssektionen resp. Göteborgssektionen. 
	
Facebook	
Klubbens Facebooksida används regelbundet för att sprida information i ytterligare en kanal. 
Ungefär 4000 personer är anslutna till sidan och får information den vägen. 
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KLUBBENS	UTMÄRKELSER	
	
	
	
	
	
	
UPPFÖDARTROFÉN	
Kennel	Dewmist	
Henric Fryckstrand 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
GOLDENTROFÉ	TIK	
Jacklaine’s	Cleopatra	
Gunilla Wedeen 
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	
	
	
	
	
GOLDENTROFÉ	HANE	
C.I.E	SE	U(U)CH	
Thornywait	Gift	to	Floprym	
Anette Strand 
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BREEDERS	CROWN	 	
har tilldelats 
	
	

Solveig	Eriksson,	kennel	Attigården	
 
Solveig Eriksson är en uppfödare som arbetat hårt utan 
stora åthävor eller för att höras och synas. Hon 
personifierar därmed andemeningen i statuterna för 
Breeders Crown på ett utomordentligt sätt. 
 
Hundars mentalitet har alltid varit viktigt för henne. 
Redan i början av 2000-talet var hon deltagare i den 
kommitté som arbetade med JUM, som var en 
föregångare till dagens FB-R. Inom JUM-projektet lade 
hon ned stort arbete på att sprida information kring 
mentalitetsfrågorna och arbetade för att synliggöra de 
mentala egenskaperna hos våra golden. 
 
Numera är Solveig utbildad testledare för BPH och 
beskrivare inom FB-R. Hon tvekar aldrig att ge sig ut på 
olika håll i landet för att hjälpa till att få fler hundar 
mentalbeskrivna. Hennes aldrig vikande intresse för att 
upprätthålla rasens goda mentalitet är inspirerande för 
många och ger hjälp och vägledning för den som vill 
hjälpa till att arbeta med de viktiga frågorna kring vår 
ras härliga, mjuka och följsamma temperament.	
	

 
 
AGRIASTIPENDIET	
 
Golden	retrieverklubbens	styrelse	och	Agria	
Djurförsäkringar	har	gemensamt	beslutat	
tilldela	årets	Agriastipendium	till		
 

 

	
Boel	Andersson	
	
Boel är en klubbmedlem som arbetar mycket för den 
jaktliga verksamheten. Hon har sedan 2012 varit med 
och arrangerat Goldenlägret. Både där och i andra fall är 
Boel engagerad och pålitlig. Man kan alltid lita på att den 
uppgift hon tagit på sig blir gjord!  
 
Sedan Kommittén för Goldenspecialen bildades 2017 
har Boel varit medlem i den. På Goldenspecialen 2018 
fixade hon frukost, handlade lunch, körde material, 
plockade upp och plockade ner, körde sopor med mera – 
allt sådant som ska fungera men som görs i bakgrunden. 
 
Boel har, samtidigt som hon själv fört hund, alltid ställt 
upp som funktionär på prov och tävlingar. Hon ser också 
till att även anmäla maken Benke som funktionär!  
 
Boel har också under perioder engagerat sig i både 
Stockholmssektionen och Upplandssektionen. 	
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN ‐ Sammanställning kostnader/intäkter       

Bokslut 2018           

Kostnadsställe           

   Intäkter  Kostnader  Utfall 2018  Budget 2018 

Gemensamt hela föreningen  60 278,05 ‐77 953,00 ‐17 674,95  ‐11 500

Medlemsavgifter  968 511,06 ‐112 578,58 855 932,48  860 000

Golden Nytt  63 800,00 ‐293 293,02 ‐229 493,02  ‐222 000

Valphänvisning  16 200,00 ‐18 760,00 ‐2 560,00  0

Sektioner/fullmäktige  51 750,00 ‐359 128,15 ‐307 378,15  ‐293 000

RAS  0,00 ‐6 888,83 ‐6 888,83  ‐10 000

Goldenlägret  177 851,50 ‐185 627,00 ‐7 775,50  ‐13 000

KM+NM  29 250,00 ‐70 051,10 ‐40 801,10  ‐24 000

GRK‐artiklar  40 707,00 ‐15 567,00 25 140,00  30 500

Rosetter  93 029,00 ‐78 346,00 14 683,00  11 200

Information/PR  0,00 ‐19 296,82 ‐19 296,82  ‐26 800

Administration  0,00 ‐23 105,05 ‐23 105,05  ‐19 600

Utbildning  0,00 ‐7 222,00 ‐7 222,00  ‐20 000

OS domarkonferens  1 800,00 ‐45 387,00 ‐43 587,00  ‐39 000

A‐prov  9 524,00 ‐33 852,65 ‐24 328,65  0

Styrelse  0,00 ‐196 410,60 ‐196 410,60  ‐214 000

Summa 
1 512 

700,61
‐1 543 
466,80

‐30 766,19  8 800

            

Ränteintäkter  0,00 0,00 0,00  0

Summa finansiella intäkter  0,00 0,00 0,00  0

            

Avskrivning kundfordring  0,00   0,00  0

Summa finansiella kostnader    0,00 0,00  0

            

Summa 
1 512 

700,61
‐1 543 
466,80

‐30 766,19  8 800

            

Värdeförändring ‐ Varulager 2018‐12‐31           

GRK‐Artiklar       ‐12 319,50  ‐30 000

Guldhundar och idrottsfat       ‐12 200,00    

Stamtavlebok 2015       0,00    

Valpbroschyr, raskompendium       23 750,00    

Summa värdeförändring    0,00 ‐769,50  ‐30 000,00

            

RESULTAT EFTER VARULAGERFÖRÄNDRING      ‐31 535,69  ‐21 200
 

Kommentarer till bokslut   

Utfallet för 2018 följer i stort lagd budget. Tack vare tidigare överskott kunde vi genomföra en starkt subventionerad 
konferens för OS‐domare samt ta ut lägre deltagaravgifter för sektionsdagarna. Under 2018 genomfördes också NM i 
Sverige, vilket medförde större kostnader jmf med budget, vi arrangerade även ett A‐prov vilket inte var budgeterat. 
Ett nytt raskompendium har tagits fram under året, vilket medför att varulagret är i stort sett oförändrat. 
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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN       
        

BALANSRÄKNING  2018‐12‐31  2017‐12‐31 

TILLGÅNGAR       

Varulager ‐ Varor/GRK‐artiklar  17 427,00 27 516,50

Varulager ‐ Valpbroschyrer  29 880,00 32 320,00

Varulager ‐ Guldhundar och idrottsfat  16 448,00 12 200,00

Varulager ‐ Raskompendium  28 890,00 2 700,00

Varulager ‐ Goldenfilm   5 285,00 7 515,00

Summa  97 930,00 82 251,50

Kassa     929,30

Handkassa  196,60 3 438,00

Plusgiro, 856993‐1  0,00 1 472,80

Sparbanken huvudkonto  91 191,62 69 145,31

Sparbanken sparkonto  631 147,90 686 147,90

Sparbanken forskningskonto  111 150,13 106 922,13

Summa  833 686,25 868 055,44

        

Observationskonto (lån Goldenspecialen)  0,00 4 000,00

Kundfordringar  14 470,00 19 870,00

Förutb kostnader  0 0

Summa  14 470,00 23 870,00

SUMMA TILLGÅNGAR  946 086,25 974 176,94

    
SKULDER OCH EGET KAPITAL       

SKULDER       

Deposition ‐ Club Show  0,00 0,00

Leverantörsskulder  ‐47 525,00 ‐53 984,00

Forskningskonto  ‐110 319,95 ‐106 416,95

Förskottsbetalning  ‐6 000,00 0,00

Sociala avgifter  0,00 1,00

Summa skulder  ‐163 844,95 ‐160 399,95

EGET KAPITAL       

Balanserad Vinst/Förlust  ‐693 763,77 ‐603 308,15

Föregående års vinst/Förlust  ‐120 013,22 ‐90 455,62

Årets resultat  31 535,69 ‐120 013,22

Summa eget kapital  ‐782 241,30 ‐813 776,99

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  ‐946 086,25 ‐974 176,94
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Verksamhetsplan	2019	
 
Året	som	helhet	
	
Klubbstyrelsen kommer att fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att uppfylla våra 
avelsstrategier i RAS. En fortsatt bra relation och nära kontakt med SKK, SSRK, övriga 
retrieverklubbar, veterinärer och forskare är prioriterat. Ett brett utbud av aktiviteter både 
centralt och lokalt behövs för att kunna nå ut med information till både gamla, nya och blivande 
goldenägare om förtjänsterna med vår ras. För detta krävs att hela klubben arbetar för att fortsatt 
ha ett högt medlemsantal. I denna samverkan ska vi i alla sammanhang framhärda vikten av att 
golden retrieverns specifika och unika egenskaper är värda att bevara för framtiden. Vi ska också 
vårda den goda relation vi har med våra samarbetspartner Agria Djurförsäkring och Royal Canin. 
	
Sektionsdagar	och	Goldenfullmäktige	
Årets Sektionsdagar och Goldenfullmäktige genomförs 23-24 mars i Upplands Väsby. Det är ett 
värdefullt tillfälle för klubbens funktionärer att diskutera gemensamma frågor och klubbens 
framtid. Sektionsdagarna är också en värdefull kompetensutveckling för klubbens funktionärer.
  
SSRK		
Klubben kommer att vara representerade både på SSRK:s funktionärsträff i april och på 
fullmäktigemötet i maj. 
 
 
Klubbens	centrala	verksamhet	
	
De	stora	centrala	arrangemang	som	planeras	för	2019	är:	
 

 Goldenlägret genomförs 3-7 juli på Herrfallet. Ansvarig för arrangemanget är 
klubbstyrelsen. 
 

 Club Show 7 juli i Sunne. Ansvarig för arrangemanget är sektionen i Värmland. 
 

 Klubbmästerskapet 20-21 juli i Hjo. Ansvarig för arrangemanget är klubbstyrelsen och 
sektion Skaraborg/Alvsborg. 
 

 Goldenspecialen 16-18 augusti på Gålö Havsbad. Ansvarig för arrangemanget är 
Goldenspecialenkommittén. 
 

Ekonomi	
 
Klubbens ekonomi är för närvarande mycket god. Under 2019 kommer vi fortsatt att bidra till 
utbildningskostnader gällande funktionärer till FB-R. Vi har också budgeterat för två 
utbildningsdagar som riktar sig till officiella utställningsdomare som inte är rasspecialister. 
 
 
 
RAS/Avel	
 
RAS 
RAS 2018-2021 ska vara ett levande och lättillgängligt dokument för alla intresserade av rasen 
och ligga till grund för avelsarbetet. Klubbstyrelsen ska stödja sektionerna i deras arbete med 
RAS och arbeta för att göra RAS till ett känt dokument bland uppfödarna.  
En separat bevakningslista för styrelsens arbete med RAS finns för att säkerställa en 
regelbunden uppföljning av arbetet. 
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Avelsindex	
Rasklubben fortsätter bevaka resultat av hur avelsindex fungerar i vår ras. Resultat så långt är att 
kullar med högt kullindex får klart bättre resultat än t ex kullar med index under 100. Rasklubben 
har dock noterat att det fortfarande är många kullar som har låga index vid parningstillfället och 
kommer att verka för att förtydliga vikten av att använda avelsindex som avelsinstrument.                             
 
Wet	puppies	
Rasklubben fortsätter det under 2018 påbörjade arbetet med att kartlägga förekomst av wet 
puppies i svenska kullar samt följa forskningen angående ektopisk uretär hos golden i USA och 
England. 
 
Försäkringsstatistiken	
Under 2019 kommer Agrias Breed Profile för golden retriever att bli tillgänglig. 
Försäkringsstatistik för veterinärvård och livskador från ytterligare några av de större 
djurförsäkringsbolagen kommer att analyseras av rasklubben. 
	
Koppling	mellan	funktion	och	exteriör	
Klubben fortsätter arbetet för att synliggöra sambandet mellan exteriör och funktion. 
 
 
 
Mentalitet	
	
 Klubben fortsätter att arbeta för att fler skall genomföra BPH med sin hund 

 
 Vi kommer att under 2019 sätta oss in i den 500-analys som vi fick i december 2018 

 
 Klubben kommer fortsatt att skicka med information om BPH i valppaketen 

 
 
 
Funktion	
 
GRK kommer under 2019 att: 
 
 aktivt bevaka SSRK:s utveckling och organisation kring utbildning av funktionärer till 

FB-R. Vi skall verka för att det kommer att ske genom ett gott samarbete med SSRK och 
övriga retrieverrasklubbar 
 

 samverka med andra rasklubbar för att skapa fler beskrivningstillfällen genom att öka 
antalet beskrivare och därigenom öka antalet beskrivna hundar, något som gynnar aveln 
av vår ras 
 

 fortsätta ge bidrag för resor, kost och logi till de medlemmar som vill utbilda sig till 
funktionärer inom FB-R 
 

 verka för att sektioner och uppfödare anordnar funktionsbeskrivningstillfällen 
 

 fortsätta skicka ut information om FB-R i valppaketen 
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Jakt	
	
Arbetet att profilera golden retriever som apportör och jakthund fortsätter genom att framhålla 
rasens jaktliga funktion via klubbens olika informationskanaler och stimulera till fler 
träningstillfällen och fler starter på prov, både inofficiella och officiella. 
 
Vi kommer i enlighet med RAS att fortsätta arbeta för att bredda den jaktliga verksamheten att 
omfatta goldenägare som normalt sett kanske inte kommer till start på vanliga B-prov.  
 
Nordiskt	Mästerskap  
Medlemmarna kommer att ges möjlighet att kvalificera sig till Nordiskt Mästerskap både i lag 
och individuellt på följande Working Test: 
Borås 28 april (individuell uttagning) 
Tullgarn 24-26 maj (laguttagning) 
Apportera för livet 1-2 juni (laguttagning) 
Orsa 9 juni (individuell uttagning) 
 
Mästerskapet arrangeras i år av Danmark den 27-28 juli. 
 
A‐prov 
GRK kommer att genomföra ett inofficiellt A-prov/utbildningstillfälle under hösten. 
 
	
Hälsa	
 
Hälsoenkät	
Under 2019 kommer Goldenklubben att slutföra utvärderingen av den hälsoenkät som 
skickades ut till 600 goldenägare hösten 2018.  
	
Samarbete	SSRK	och	SKK 
Samarbetet kommer fortsätta och utvecklas med såväl SKK:s som SSRK:s avelskommittéer. 
Delta i kurser och konferenser som berör rasen och informera om detta i Golden Nytt. 
	
Försäkringsstatistik 
Fortlöpande hålla kontakten med försäkringsbolagen för att få aktuell statistik över vilka 
diagnoser som föranleder försäkringsbolagen att betala ut ersättningar. 
	
Forskning 
Fortlöpande ha kontakt med forskningen kring hälsofrågor som rör vår ras. Vara delaktig i 
forskningsresultat och förmedla dessa till våra medlemmar. 
	
Information	om	hälsofrågor 
Fortlöpande informera om aktuella hälsofrågor i Golden Nytt och hemsidan. 
	
prcd‐PRA 
Arbeta för att SKK ska lägga ut resultat av hundar testade för prcd-PRA under Listor i Avelsdata. 
Verka för att hundägare skickar in resultat för publicering på Goldenklubbens hemsida.		
	
	
Exteriör	
	
Open	Show	
Under 2019 kommer sektionerna att arrangera 20 Open Shower, 17 svenska och en utländsk 
domare är inbjudna att döma på dessa. 
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Club	Show	
Årets Club Show anordnas av Värmland söndagen den 7 juli 2019, på samma plats som SSRK:s 
Club Show 6 juli. Domare är Filip Johnsson (hanar) och Tina Angrell (tikar). 
	
Goldenspecialen	
Goldenspecialens utställning anordnas den 18 augusti på Gålö Havsbad. Domare blir Annika 
Andersson, kennel Catchword (hanar) och Bengt Danielsson, kennel Crusade (tikar). 
 
Utbildningsdagar	för	officiella	utställningsdomare	
Under hösten planeras två utbildningstillfällen för officiella utställningsdomare som inte är 
rasspecialister.  
 
 
Utbildning	
 
Goldenlägret äger rum den 3-7 juli 2019 på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning utanför 
Arboga. 
 
Klubben kommer att verka för att sektionerna anordnar rasutbildningar. Vi ska också undersöka 
möjligheterna att genomföra utbildningen i andra former. 
 
Vi kommer också att verka för att sektionerna arrangerar exteriörutbildningar steg I och II 
under 2019 inför kommande steg III-utbildning i klubbstyrelsens regi. 
 
 
Info/PR	
 
Byte	av	leverantör	för	medlemstjänster	
Från mitten av februari 2019 har klubben ny leverantör av medlemstjänster. Det är Svenska 
Kennelklubben som kommer att ansvara för utskick av fakturor, adressändringar och annan 
medlemsservice för GRK:s räkning. 
 
Golden	Nytt	
Medlemstidningen Golden Nytt kommer att ges ut med fyra nummer under 2019.  I nummer 1 
kommer vi att sammanställa officiella jaktprovsresultat och utställningsresultat samt nya 
championat från 2018. 
 
Produktion och tryck av Golden Nytt kommer från 2019 att vara Just Nu-Tryck i Karlstad. 
Annonsförsäljning kommer att skötas av Daniel Ekblom. Från 2019 gäller också ny 
annonsprislista för medlemmar, där vi med sänkta priser hoppas locka fler uppfödare m.m. att 
annonsera i vår medlemstidning. 
 
Medlemsstatistik	till	sektionerna	
Även under 2019 kommer sektionerna att få stöd i arbetet med medlemsvärvning och 
medlemsvård.  
	
Annonsering	på	Google	
Vi fortsätter även under 2019 med att annonsera på Google. På så sätt når vi både presumtiva och 
befintliga goldenägare med hjälp av Internets sökmaskiner.  
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KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	MEDLEMSAVGIFTER	2020	
GRK:s klubbstyrelse föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 2020. 
 
KLUBBSTYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	RESEERSÄTTNING	FÖR	2019	
GRK:s klubbstyrelse föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till 
styrelse och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå. 
 
	
GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN          

           

Budget 2019          

           

Kostnadsställe  Budgeterade  Budgeterade  Budgeterat  

   Intäkter  Kostnader  Resultat 2018 

Gemensamt hela föreningen  61 000 ‐84 000  ‐23 000

Medlemsavgifter  966 000 ‐139 000  827 000

Golden Nytt  62 000 ‐277 500  ‐215 500

Valphänvisning  16 500 ‐19 000  ‐2 500

Sektioner/Fullmäktige  40 000 ‐338 000  ‐298 000

RAS  0 ‐10 000  ‐10 000

Goldenlägret  180 000 ‐187 000  ‐7 000

KM/NM  41 000 ‐65 500  ‐24 500

Varor GRK‐artiklar  43 000 ‐13 000  30 000

Rosetter  83 700 ‐70 500  13 200

Information/PR  0 ‐20 000  ‐20 000

Administration  0 ‐26 700  ‐26 700

Utbildning  0 ‐10 000  ‐10 000

Utb dag off domare  0 ‐20 000  ‐20 000

Styrelse  0 ‐198 000  ‐198 000

Avkrivningar/Lagerförändring  0 ‐15 000  ‐15 000

Summa  1 493 200 ‐1 493 200  0

         

Ränteintäkter  0 0  0

Summa finansiella intäkter  0 0  0

         

Summa  1 493 200 ‐1 493 200  0
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Valberedningens	förslag	
Goldenfullmäktige	2019	
	
	
Ordförande	
Anita Ohlson  Omval 1 år 
 
Vice	ordförande	
Lena Ohlsson  Omval 2 år 
 
Ordinarie	ledamöter	
Gun Eriksson  Omval 2 år 
Kerstin Persson                        Omval 2 år 
Kristina Nieminen  Kvarstår till 2020 
Inger Karlsson  Kvarstår till 2020 
Annika Andersson   Kvarstår till 2020 
                         
Suppleanter	
Marie-Louise Scanlan  Omval 1 år 
Charlotte Wallmark  Nyval 1 år  
  
	
Revisorer	
Hans Hansson  Omval 1 år 
Ingela Påsse van Reis  Omval 1 år 
 
Revisorssuppleanter	
Gun-Inger Laesker  Omval 1 år 
Annelie Olsson  Omval 1 år 
 
Fullmäktiges	ordförande	
Anne-Chatrine Edoff  Nyval 1 år 
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Motion	till	Golden	retrieverklubbens	Fullmäktige	2019  
 
BAKGRUND:                                                                                                                                                            
Golden retrieverklubbens utställningsverksamhet är väletablerad och den första Open Shows 
utställningen arrangerades 1974. Från enstaka utställningar har verksamheten vuxit till ett 20-
tal utställningar per år och bidrar till att finansiera sektionernas övriga verksamheter. 
Domarna är främst svenska uppfödare av golden, utbildade genom kurser i Golden 
retrieverklubbens regi, men även uppfödare av golden från andra länder har förekommit genom 
åren. 
Listan med svenska uppfödare som dömer på Golden retrieverklubbens Open Show innehåller 
drygt 40 namn, varav ytterst få har tillkommit under senare år. Av dessa har en gått vidare och 
utbildat sig till officiell domare och kommer därmed inte längre döma annat än möjligen på 
Golden retrieverklubbens Club Show. Då Golden retrieverklubben anordnar runt 20 Open Show 
varje år, innebär detta att samma domare/uppfödare dömer varje år. Anmälningarna till 
utställningar visar generellt en nedåtgående trend och så även för våra Open Shows. Därför 
borde man tänka över en utveckling av verksamheten även för Open Shows. 
Auktoriserade domare som önskar utvidga sitt rasregister med Golden retriever tillåts inte att 
döma på Golden retriever klubbens Open Show. 
 
Förslag:    
Open Show domare skall i huvudsak vara svenska goldenuppfödare som genomgått Golden 
retrieverklubbens utbildningsprogram för Open Show domare. 
Även välrenommerade utländska uppfödare av Golden retriever kan anlitas, då främst från våra 
grannländer. 
Som domare till Golden retrieverklubbens Open Show kan även inbjudas officiellt auktoriserade 
domare av andra raser och som visat intresse för att utöka sin domarauktorisation med Golden 
retriever.        
 
Motivering:      
Majoriteten av andra rasklubbar begagnar sig av möjligheten att låta auktoriserade domare, 
intresserade av att utöka sitt rasregister med deras ras, döma på sina inofficiella 
rasutställningar. Detta ger en möjlighet för rasklubben att både bilda sig en uppfattning om den 
presumtiva domarens genuina intresse för Golden retriever samt även en grund för rasklubbens 
uttalande om domarens lämplighet att utbilda sig officiellt på vår ras. För Golden retriever skulle 
det även ge en större möjlighet för domare att närmare se både hur vår ras mognar samt stifta 
bekantskap med de varierande familjetyper som förekommer inom rasen på ett mer 
grundläggande sätt än enbart på officiella utställningar. 
Att ge utländska Golden retrieveruppfödare möjlighet att döma skulle ge en intressant inblick i 
hur rasen upplevs gentemot andra länder och bidra till svenska uppfödares intresse för att 
deltaga och förhoppningsvis även stimulera sina valpköpare att ställa ut. I de fall utländska 
uppfödare har dömt, brukar anmälningssiffran generellt vara hög. 
 
Konsekvent	analys:	
Möjligheten för svenska Goldenuppfödare att bli inbjudna och regelbundet döma på våra Open 
Shows skulle inte nämnvärt påverkas eftersom antalet nytillkomna är ytters få.  
Däremot skulle rasen i högsta grad gagnas av att de officiella domare som önskar utöka sitt 
rasregister med Golden retriever, ges möjlighet att se bredden av familjetyper och även 
hundarnas utveckling. Vidare skulle det även kunna ge klubben en möjlighet att se domarens 
genuina intresse och kunskap om vår ras. Inom många ras och specialklubbar är det ett krav att 
den ansökande domaren har dömt rasen på en inofficiell rasklubbsutställning. Dessutom ett 
starkt önskemål innan vidareauktorisation tillstyrks av rasklubben. 
Möjligheten att bjuda in uppfödare från andra länder att döma och få deras syn på våra hundar, 
ger svenska uppfödare värdefulla synpunkter på rasens utveckling i Sverige och kan kanske 
även vända den oroväckande negativa trend vi ser i deltagandet på våra Open Show. 
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Golden retrieverklubbens Open Show var tänkt ”att vara en trevlig inkörsport till 
utställningsporten. Nya utställare skall få en möjlighet att känna sig för och träna både sig själv 
och sin hund. Även för mer etablerade utställare bjuder Open Shows på goda möjligheter att 
ställa ut hundar under avspända förhållanden”. Detta har under åren som gått ändrats då det i 
dagsläget inte är ovanligt med att toppvinnande multichampions deltar, vilket lett till införande 
av Novice BIS på många Open Shows, för att försöka stimulera fler nybörjare att anmäla. Att 
även tillåta Golden retrieverklubbens Open Shows att vara en utbildningsmöjlighet för blivande 
officiella domare och även tillåta utländska uppfödare att döma kommer förhoppningsvis att 
vara positivt för deltagarantalet och även gagna rasen.                                                                                                               
Att sektionerna själva får välja sin/sina domare bör vara en självklarhet. Att våra 
uppfödare/domare inte själva kan avgöra om de får för många närliggande uppdrag och i så fall 
kan tacka nej är närmast orimligt att hävda. 
 
Golden retrieverklubben Skåne/Blekingesektionens styrelse 
 
Per Ravn Klausen 
Ordförande 
 
	
	
Klubbstyrelsens	yttrande:	
	
Golden Retrieverklubben har ett unikt system när det gäller inofficiella utställningar, våra Open 
Shower som vi ska värna om. Syftet med klubbens Open Show är att de ska ge alla goldenägare 
möjlighet att under avspända förhållanden träna på att ställa ut sin hund för en domare med god 
kunskap om rasen. Ett annat syfte är att ge klubbens uppfödare som genomgått vår utbildning en 
bra erfarenhet av att döma. 
 
Klubben har också en fastställd utbildningsgång, vilket gör att vi kan försäkra oss om att de som 
dömer är pålästa och har en god kunskap om rasen.  
 
Ibland finns intresse att bjuda in en utländsk uppfödare som domare men då försvinner 
grundtanken med Open Show. Vi kan aldrig skaffa oss kunskap om utbildning av domare i andra 
länder, vilket gör att vi inte kan bedöma domarnas kompetens.  Det blir godtyckliga beslut om vem 
som ska anses ”välrenommerad”. 
 
En officiell domare som vill utöka sitt rasregister, är självklart välkommen att lära sig mer om 
rasen med att gå som domarelev på någon av våra Open Shower. Att använda domaruppdraget på 
Open Show som en utbildning blir inte respektfullt mot utställare och arrangörer. 
 
	
Förslag	till	beslut: 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 
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