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Verksamhetsåret 2022

Antal medlemmar i sektionen är 852 st (786 st). Styrelsen ser tillbaka på ett händelserikt år

där flera olika aktiviteter har kunnat genomföras. Styrelsen tar fortsatt gärna emot förslag

och önskemål på aktiviteter, då det är medlemmarnas intresse som ska styra utbudet.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla er som ställer upp som funktionärer. För att

styrelsen ska kunna genomföra aktiviteter som medlemmar önskar behövs hjälp av frivilliga

krafter, stort tack till dig som ställer upp.

Styrelsen för Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland har under år 2022 bestått av:

Ordförande Linda Widebeck

Kassör Britt Kallur

Jaktansvarig Lena Appelkvist

Mentalitetsansvarig Helena Frögéli

Utställningsansvarig Jenny Widebeck

Utbildningsansvarig Kristina Osin

Sekreterare Louisa Grabler

Adjungerad bokförare Inger Karlsson

Ordinarie revisorer Lena Ingemarsdotter och Anette Larsson

Revisorssuppleanter Anders Eriksson och Markus Eriksson

Valberedningen (sammankallande) Gun Eriksson

Valberedningen Kristina Bihlar och Linda Elmén



JAKT

Inofficiellt jaktprov 30 april, Upplands Väsby

Sektionen genomförde ett inofficiellt B-prov i nybörjarklass i Upplands Väsby den 30 april. Vi

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

som inte är så vana vid provformen skulle få möjlighet att testa. 12 hundar deltog varav 10

var golden retriever. Dömde gjorde Tina Engström.

Kurs och träningsjakt 16-17 september, Gyllerboda

Den 16-17 september deltog åtta goldenägare på en kurs och träningsjakt vid Gyllerboda

hundcenter. Under kursen fick hundarna apportera änder och rapphöns under ledning av

Gunilla Wedeen tillsammans med Bengt Rödseth, Pehr Söderman och Klas Åkervall.



UTSTÄLLNING

Open Show 4 september, Ulriksdal

Den 4 september var det likt föregående år ett strålande väder när vi i solsken arrangerade

vår Open Show i Ulriksdals slottspark. 109 hundar var anmälda och tikar dömdes av Ingrid

Lundkvist och hanar av Kerstin Persson.

BIS: SEU(u)CH Dewmist Lexitude. BIS-2: Terra Di Siena Sun King.

BIS valp: Chamorels Baron Samedi. BIS 2 valp: Sangold Nästan Lika Gry.



UTBILDNING

Valpkurs för retriever, 28 mars - 2 maj, Ulriksdal

Tina Bihlar höll en valpkurs för valpar mellan 3 och 6 månader för att träna kontakt,

följsamhet och samarbete. Grundläggande allmänlydnad och passivitetsträning. Kursen

pågick under 5 tillfällen och omfattade både praktik och teori.

Grundkurs i viltspår 26 mars - 4 juni, Järfälla

Jessica Westblad höll en grund- och anlagskurs i viltspår för deltagare. Det fanns plats för

fem, men en deltagare fick avboka med kort varsel pga. skadad hund.

MENTALITET/FUNKTION

Funktionsbeskrivning, FB-R, 20 augusti, Bogesund
Funktionsbeskrivning i samarbete med kennel Combine. Beskrivare var Gunilla Lefwerth.
Testledare var Ingela Karlsson. Funktionär var Cecilia Andree Löfholm. Nio hundar deltog.

Funktionsbeskrivning, FB-R, 16 oktober, Bogesund
Funktionsbeskrivning i samarbete med kennel Tultgården. Beskrivare var Gunilla Lefwerth.
Testledare var Kerstin Hedin. Funktionär var Kristina Söderberg. Åtta hundar deltog.

Funktionsbeskrivning, FB-R, 23 oktober, Bogesund
Funktionsbeskrivning i samarbete med kennel Emmergold. Beskrivare var Gunilla Lefwerth.
Testledare var Katarina Svaton. Funktionär var Lena Broms. Sju hundar deltog.



Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, 6 juni, Nykvarn
Den 6 juni arrangerades BPH med skott i Nykvarn för 10 hundar, 8 golden retriever, en
labrador retriever och en strävhårig foxterrier. De två sistnämnda pga. sena återbud. Samtliga
hundar erhöll “Genomförd BPH”. Beskrivare var Ninni Ottervald, testledare/figurant var
Rebecka Johansson och Therese Gustafsson.

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, 10 september, Nykvarn
Den 10 september arrangerades BPH med skott i Nykvarn för 10 golden retriever. Nio av tio
hundar erhöll “Genomförd BPH”. Beskrivare var Sun Lundh och testledare var Rebecka
Johansson.

EKONOMI

Utfallet för 2022 slutar med ett minus på cirka 20 000 kr. Under årsmötet 2022 inkom förslag

från medlemmar om att genomföra en träningsjakt. Underskottet beror till stor del på

beslutad subvention för träningsjakten.

KOMMUNIKATION

Hemsida

På sektionens hemsida informerar om kurser och aktiviteter. Här syns också nyhetsflödet från

sektionens facebooksida.

Facebook

Sektionens facebooksida (www.facebook.com/goldenklubbenstockholm) har använts till att

dela snabba nyheter och tips som information om kurser, aktiviteter och sista

anmälningsdatum. Sektionen har publicerat 28 inlägg under året och sidan har 1023 följare.

Kopplat till sidan finns en facebookgrupp (www.facebook.com/groups/goldensthlm). Här kan

medlemmarna dela bilder, tips och inspiration. Gruppen har 925 medlemmar.

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


SAMARBETE MED ANDRA RETRIEVERKLUBBAR

I samarbete med områdets övriga retrieverklubbar medverkade sektionen till att arrangera

Bogesund Retriever Event den 6 juni, ett kreativt working test där allt ekonomiskt överskott

gick till Ukraina. Vi medverkade i planeringen, med funktionär på plats och bidrog med

dummies och presentkort till prisbordet.

ÖVRIGT

Sektionens årsmöte

Den 14 februari genomförde Stockholm/Gotlandsektionen sitt årsmöte digitalt via Zoom. De

närvarande medlemmarna tog tillfället att påverka sektionens aktiviteter samt deltog i

ställningstaganden inför Golden Retrieverklubbens fullmäktige.

Sektionsdagar och Golden Retrieverklubbens fullmäktige

Sektionsdagarna genomfördes i Upplands Väsby 26-27 mars. Från sektionen deltog Linda

Widebeck, Jenny Widebeck, Louisa Grabler samt Kristina Osin.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, mötena har varit antingen

fysiska eller digitalt via Zoom.

Stockholm Hundmässa 10-11 december

På uppdrag av huvud styrelsen bemannade sektionen tillsammans med några av våra

medlemmar en monter på hundrastorget på Stockholm Hundmässa.


