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Varmt välkommen till Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland

Vår målsättning är att inspirera alla goldenägare inom sektionen till ett omväxlande och

aktivt hundliv, genom att erbjuda eller tipsa om lämpliga kurser och aktiviteter.

KOMMUNIKATION

Hemsida

Sektionen planerar att fortsätta hålla hemsidan uppdaterad. Vi hoppas att vår den ska var en

bra kanal för information till såväl befintliga som nya medlemmar.

Facebook

På vår Facebooksida (www.facebook.com/goldenklubbenstockholm) delar vi med oss av

information om kurser, aktiviteter och sista anmälningsdatum.

I vår Facebookgrupp (www.facebook.com/groups/goldensthlm) är alla goldenälskare i

Stockholm välkomna för att dela bilder, tips, inspiration och söka träningskompisar.

UTSTÄLLNING

Golden retrieverklubben har en egen inofficiell utställningsform som kallas Open Show.

Syftet är att främst vara en trevlig inkörsport till att börja ställa ut sin hund. Men även för

vana utställare erbjuder våra Open Show en bra möjlighet att träna sina hundar och få dem

bedömda. Domarna är företrädesvis uppfödare av golden retriever. De goldenuppfödare

som vill döma på Open Show kan utbilda sig genom Golden retrieverklubbens exteriörkurser.

Open Show Ulriksdal

Sektionens populära Open Show i Ulriksdal den 3 september 2023 kommer tyvärr att behöva

ställas in. För att det ska vara möjligt att genomföra utställningen är sektionen i behov av att

rekrytera en eller flera person till styrelsen som vill hjälpa till med det förberedandet

arbetet, och trots flera efterlysningar under hösten 2022 har vi inte hittat hjälpen vi söker.

JAKT

Golden retriever är en apporterande fågelhund och inom Golden retrieverklubben har vi till

uppgift att öka intresset för rasens jaktliga funktion. Genom jaktprov och träningstillfällen

hoppas vi på att fler kan få upp ögonen för denna form av aktivering.

Inofficiellt jaktprov (B-prov)

Sektionen planerar att anordna ett inofficiellt B-prov i nybörjarklass under våren. Vi väljer

formen ”inofficiellt” för att främja startande ekipage från vår egen ras och för att de som

inte är så vana vid provformen ska få möjlighet att testa.

http://www.facebook.com/goldenklubbenstockholm
https://www.facebook.com/groups/goldensthlm


Träningsjakt

Sektionen hoppas på att kunna genomföra en träningsjakt för medlemmarna under

verksamhetsåret 2023.

MENTALITET / FUNKTION

Mentalbeskrivning

BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, är en mentalbeskrivning – inte ett prov

eller test. BPH är framtaget av Svenska Kennelklubben för att få ökad kunskap om

hundrasers likheter och skillnader. I BPH ingår åtta moment – främmande person,

föremålslek, matintresse, överraskning, skrammel, närmande person, underlag och skott

(valfritt). Resultatet kan användas i avelsarbetet. För hundägaren är det en rolig aktivitet som

ger kännedom om den egna hundens starka sidor och under vilka omständigheter den

kanske behöver stöd och uppmuntran.

Sektionen har som ambition att arrangera ett BPH-tillfälle i Stockholmstrakten under

verksamhetsåret 2023.

Funktionsbeskrivning

FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever, är en beskrivning av hundens grundläggande

apporteringsegenskaper – inte ett prov eller test. FB-R är framtaget av Svenska Spaniel och

Retrieverklubben och är speciellt anpassat för vår hundras. FB-R består av en rad

standardiserade moment där hundens spontana reaktioner inom apportering, sök,

viltintresse, följsamhet, passivitet och skottreaktion beskrivs. Resultatet kan användas i

uppfödarnas avelsarbete. För hundägaren är det en rolig aktivitet som ger kännedom om

den egna hundens apporteringsegenskaper.

Sektionen hoppas på att kunna genomföra FB-R, i samarbete med goldenuppfödare inom

sektionen, under verksamhetsåret 2023.

UTBILDNING

Vi tror att det finns en stor efterfrågan på kurser och kurstillfällen hos våra medlemmar. Ett

önskemål som vi har haft svårt att möta på grund av att vi saknar egna instruktörer.

Under verksamhetsåret 2022 ämnar vi fortsätta undersöka vilka instruktörer vi skulle kunna

anlita för att arrangera kurser i egen regi eller tipsa våra medlemmar om att vända sig till för

att hitta roliga och utvecklande kurser för sig och hunden.

Kurser

● Våren 2023 planeras en valpkurs i Ulriksdal med max 8 deltagare. Instruktör är Tina

Bihlar, Tinas Tasseri.

● Våren 2023 planeras en grund- och anlagskurs i viltspår med max 5 deltagare under

våren 2023. Instruktör är Jessica Westblad, HundAkuten.



ÖVRIGT

Årsmöte 12 februari

Årets årsmöte genomförs den 12 februari klockan 14:00.

Sektionsdagar och Golden retrieverklubbens fullmäktige 25-26 mars

Styrelsen planerar att delta.

Stockholm Hundmässa 9-10 december

På uppdrag av huvud styrelsen bemannar vi årligen Golden retrieverklubbens monter på

hundrastorget på Stockholm Hundmässa.

Goldendagen

Styrelsen är positiv till att arrangera en goldendag med uppvisningar och prova-på

aktiviteter, men våra krafter räcker inte till. Om en arbetsgrupp tillsätts kan idén kanske ändå

bli verklighet.


