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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen för Golden Retrieverklubbens Västmanlandssektion presenterar sin berättelse för 

verksamhetsåret 2016. 

 

Styrelsens sammansättning 

    Ledamot/suppleant/adjungerad 

Sektionsansvarig/ordf. Kent Petherbielke   Ordförande 1år 

Vice ordförande Lena Gillberg  Ledamot 1 år 

Sekreterare/webmaster Kristina Karlsson  Ledamot 2 år 

Kassör Ingegerd Eriksson  Ledamot 1 år 

Jaktansvarig Lena Bygert  Ledamot 2 år 

Utställningsansvarig Eva Carlin    Ledamot 1 år 

Utbildningsansvarig Lisa Thunberg  Ledamot 1 år 

Informationsansvarig Lena Gillberg  Ledamot 2 år 

Ledamot Marika Larsson  Ledamot 2 år 

Mental och funktions-  

ansvarig  Eva Holmqvist  Adjungerad 

Suppleant Jan Ytterbom  Suppl 1år 

Suppleant Johanna Victorin  Suppl 1år 

 

Övriga funktioner i sektionen 

Revisorer 

Revisor Karin Eriksson 

Revisor Anne-Lie Erberth 

Revisor suppleant Berith Sörman 

 

Valberedning 

Gunela Asp Sammankallande 

Nils-Gunnar Karlsson 

Jennie Thorsell 

 

Medlemmar 

Sektionen hade vid årets slut 246 registrerade medlemmar (218 ordinarie medlemmar och 

28 familjemedlemmar) en liten ökning från föregående år (240). 

 

Styrelsen 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten inkl. konstituerande 

styrelsemötet. 

Årsmöte avhölls i Klubblokalen på Hallstahammars brukshundsklubb 2016-02-07 med 30 

röstberättiga medlemmar. 
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Planering och genomförande av ett flertal av de aktiviteter som fanns på verksamhetsplanen. 

Vår bredd och det stora engagemang visas i det gedigna arbetet som hela styrelsen och alla 

medlemmarna lägger ner på sin fritid. 

 

Under verksamhetsåret hat två medlemsmöten hållits: 

 Angående SSRK framtid den 22 mars 

 Tillsammans med Uppland gällande RAS den 21 januari 2017 

 

Sektionen arrangerade: 

Goldendagen på Hallstahammars brukshundklubb utställningen och prova på aktiviteter. 

Många deltagare slöt upp och provade på de olika aktiviteterna. 

DM på Skantzen 3-4 september i Hallstahammar för 28 året i rad med 55 hundar anmälda.  

Domare i de olika grenarna var:  

Utställning:  Annika Thunfors, Kennel Made My Way 

Lydnadsklass:  Gunela Asp, valp ; Anitha Wikström, novis ; Dick Lindfors, tävling1 resp 2 

Apportering:  Annika Thunfors valp, Kent Petherbielke, Lennart Säve, Johan och Ammie  

 Eklund 

 

Ekonomi: 

Ansvarig har varit Ingegerd Eriksson. 

Den ekonomiska ställningen är god och redovisas i separat balans och resultaträkning. 

 

Utställning: 

Ansvarig har varit Eva Carlin   

3 Open shows har genomförts 

- 20 februari i Sala med domare Susanne Björkman, Roxanne (hanar) och Jennie 

Andersson, Dream Max (tikar), 105 anmälda hundar  

- 14 augusti på Kungsbyn domare Ove Rindstrand, Broadcast, 41 anmälda hundar 

- 22 okt i Sala med domare Christer Flodfält, Sangold (hanar) och Katrina Bäckström, 

Solstrimman (tikar), 115 anmälda hundar  

- I samband med februariutställningen anordnades även ögonlysning för ett 20-tal 

hundar 

Utställning vid Goldendagen, domare Eva Carlin, Tornseglarens, 19 anmälda hundar 

Utställning vid DM se ovan 

Utställningsträning/trimning har genomförts vid 5 tillfällen på Uppsala gård med ett 10-tal 

deltagare 

 

Jakt: 

Ansvarig har varit Lena Bygert   

Under året har det anordnats: 

- Ett inofficiellt jaktprov i Ötjärn 5 maj 
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- Jaktträningskvällar i VAD med Jan Ytterbom  

- Pröva på med vilt den 2 april 

En jaktgrupp har arbetat tillsammans med jaktansvarig i planering av årets aktiviteter. 

 

Utbildning: 

Ansvarig har varit Lisa Thunberg. 

Under året har följande aktiviteter ordnats 

Kurser: 

10 deltagare gick Att starta på WT, teorikurs för Peter Flink den 19 mars. 

6 ekipage och 2 åhörare gick nybörjarkurs i apportering för Anita Norrblom i april och juni. 

6 ekipage gick öppenklasskurs för Anita Norrblom i april och juni. 

 11 juni fanns möjlighet för deltagarna att prova på utställning, apportering, 

agility, lydnad/rallylydnad och freestyle. 

6 ekipage gick nybörjarkurs i apportering för Anita Norrblom i oktober. 

6 ekipage gick öppenklasskurs i apportering för Anita Norrblom i oktober. 

 

En aktivitetsenkät har genomförts i samband med Goldendagen samt möjlighet att fylla i via 

webben. 26 svar inkom av dessa var 96,2% medlemmar.  

Aktiviteter som önskas 

73,1 % Apporterings kurs  30,8 % Föreläsningar 

73,1 % Apporteringsträning 30,8 % Spårkurs 

73,1 % Trimningskurs 23,1 % MH 

65,4 % Utställningsträning 23,1 % Rallylydnad 

53,8 % Lydnadskurs 23,1 % Viltspårträning 

38,5 % Viltträning   7,7 % Agilitykurs 

30,8 % Fb-R  

Övervägande av de som svarat önskar träning och kurser på nybörjarnivå. 

 

MH & Funktion: 

Ansvarig har varit Eva Holmqvist. 

Under året har anordnats Mentalbeskrivningar MH vid 1 tillfälle 24 april med totalt 7 hundar 

varav 4 Golden retriever. 

I år har 2 st funktionsbeskrivning retriever FB-R arrangerats av GRK Västmanland . 29 maj, 

(17 september ställdes in pga för få anmälningar) och 18 september med totalt 16 hundar 

varav 1 Golden retriever. 

 

Klubblokal 

Verksamheten har bedrivits i Hallstahammars brukshundklubbs lokal utifrån det 

samarbetsavtal vi har med Hallstahammars brukshundklubb för användandet av lokalen.  

Vi har blivit inbjudna till några av deras gemensamma mingel. 
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Slutord av ordförande Kent Petherbielke 

Först och främst vill jag som stolt ordförande tacka för ett spännande år med mycket 

aktiviteter, kurser och goda möten. Aktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar nästan året 

runt. Med en helt fantastisk bredd. Vill särskilt nämna apporteringsträffarna i Vad som fick 

eget omnämnande i VLT. 

 

I en ideell förening krävs det att man hjälps åt inte minst som funktionär eller liknande och 

om det inte vore för våra medlemmar, styrelse, sponsorer och andra aktörer så skulle vi inte 

kunna ha den bredd på aktiviteter som vi faktiskt har och har haft i många år. Våra 

aktiviteter och evenemang är något som vi hoppas att den nya styrelsen fortsätter att 

förvalta och vidareutvecklar. 

 

Vår ambition i styrelsen har varit att försöka hålla samma höga nivå som tidigare. 

Vi har haft en bra bredd i styrelsen, högt i tak och med blandad kompetens. Vilket då lett till 

bra möten och bredd på aktiviteter som kommit medlemmarna och vår ras Golden retriever 

väl till gagn. 

 

Jag vill framföra ett stort tack till alla medlemmar, styrelse, samarbetspartners och sponsorer 

för ett fantastiskt år. 

 

Slutligen vill jag önska den nya styrelsen för 2017 lycka till. 

 

   

Kent Petherbielke Lena Gillberg Ingegerd Eriksson  

   

Eva Carlin Jan Ytterbom 

 

Lena Bygert 

   

Lisa Thunberg Johanna Victorin Marika Larsson 

   

Eva Holmqvist Kristina Karlsson  

 


