Referat fra samarbeidsmøte mellom Styret og
Utstillingskomiteen

Tilstede

Dato 07.04.2015

Forfall

Bjørg Foss, Steinar Arstad, Tone K. Berger, Åge Gjetnes,
Siv-Lene Havold Stene, Kirsti Hovden, Espen Uvaag, Svein Aaslund
Gerd Røssland

Kopi

Styret, Utstillingskomiteen

1 Sak: Hallingdalsutstillingen 2015
Referanse

Beslutning
- Forrige sittende utstillingskomite (UK) har sendt
invitasjon til 5 dommere, men omstendighetene rundt
oppdragene er ikke ferdigstilt.
Åge har kontaktet alle og det er av viktighet at alle avtalene
nå kommer raskt på plass

Ansvar

Frist

Det blir satt svarfrist innen 10. april for de to det er
usikkerhet rundt. Dersom UK ikke har mottatt svar innen
fristen, bortfaller invitasjonen.
Dette pga frist for annonse i Hundesport den 20. april.
Åge har kontaktet Eli Marie Klepp om liste over hvilke
dommere som har blitt kontaktet ang dommeroppdrag til
utstillingen. Denne har ikke blitt oversendt.

Åge

10 april

Åge

Fortløpende

Vi trenger til sammen 8 dommere. Ytterligere dommere må
pga tidsbrist kontaktes per telefon.

Åge

1 russisk dommer har ikke svart.
1 australsk dommer John Palmer (må her avklare utgifter /
kostnader i forhold til reise og hotell i 3 dager).
Alt er i orden vedrørende resterende dommere: Karsten
Birk (DK), H. Stockmari (SF) og Inger Dahle (N).
Dette tilsier at 3 av dommerne er sikret, 1 dommer vet man
ikke sikkert om kommer og 1 er det usikkerhet rundt
oppholdet på.

- Det forrige styret vedtok at det i år kun skal være utstilling
lørdag og søndag (mot tidligere valpeshow fredag). Dette
fordi man antok at man skulle få redusert kostnader og
arbeidsmengde.
Det nåværende styret og UK mener at det er grunn til å
håpe på 650 påmeldte hunder.
Det blir vedtatt at man kun skal ha utstilling som planlagt:
lørdag og søndag.

- Flere raser uten tilknytning til egen raseklubb er ikke lagt
inn i DogArra til utstillingen. NKK må kontaktes slik at
dette blir gjennomført. Enkelte raser har kun blitt lagt til for
èn dag. Liste over hvilke raser/klubber som har sagt JA/NEI
bør sees over.

Siv-Lene

- UK og styret må organisere hjelpere fra utvalgene som må
påta seg arbeidsoppgaver. Utvalgene må kontaktes for å
finne personer som ønsker å delta. De som stiller opp vil få
dekket overnatting og mat.
Det må videre fremlegges en arbeidsliste og foreløpig
informasjon til NMKs webside.

UK/Espen

- Ansvar for påmelding og DogArra

Siv-Lene

Fortløpende

- Det er videre behov for flere sengeplasser for utstillere.
Smedsgården er reservert i sin helhet, har ca. 50
sengeplasser.
- Kontrakt for å leie markedsplassen går ut i 2015.
Roaldseth må kontaktes for å fornye kontrakten før året er
omme. Det er av viktighet å forhandle seg frem til en
overkommelig pris. Vi ønsker å avvente kontrakt til vi ser
resultatet av årets utstilling.

Steinar

2 Sak: Pinseutstillingen 2015
Referanse

Beslutning
- Det informeres om at inviterte dommer Göran Bodegård,
som skal dømme ved årets pinseutstilling, skal dømme noen
av de samme rasene på Europautstillingen. Dette tilsier at
han grunnet reglementet om karenstid ikke kan dømme
følgende raser ved vår Pinseutstilling: skotsk hjortehund,
polsk mynde, italiensk mynde og ungarsk mynde.

Ansvar

Frist

Åge kontakter Henrik Härling for å høre om han kan
dømme disse rasene pluss samtlige valper på «vår» dag,
dvs. søndag.

Åge

Fortløpende

- Det er ikke overført informasjon fra tidligere UK
angående skrivere og ringsekretærer til utstillingen. Svein
kontakter Kirsten Landsverk, hvorpå det blir informert om
at disse har tatt på seg oppdrag:
Skrivere: Nina Bekkåsen og Gro Tørseth Andreassen
Ringsekretærer: Odd Inge Skar og Heidi Brunes

Grunnet behov for en ny dommer, må det skaffes ytterligere
èn ringsekretær og èn skriver.
Stine kontaktes til oppdrag som skriver.
Dersom hun ikke kan, kontaktes Merete Harrison.

Kirsti
Svein

Ann Karin Fredriksen kontaktes om oppdrag som
ringsekretær

Bjørg

Det må holdes av tre ekstra rom på hotellet for dommer,
skriver og ringsekretær.

Siv-Lene

- Høytalere til utstillingen må bestilles, hentes og fraktes til
utstillingsplassen.

Steinar

- Rosetter:
Tidligere styre har bestilt inn svært mange rosetter. Rosetter
til finalene pluss noen flere må bestilles.
Det må og bestilles rosetter for «Årets utstillingsmynde
2014»

Bjørg

- Ansvar for påmelding og DogArra

Siv-Lene

- Lise Olesen kontaktes for innkjøp av dommergaver

Åge

- Reiseutgifter for dommere Andreja Novak og Göran
Bodegård er i orden.
Novak ankommer 18.30 fredag kveld.
- Hotell Hadeland informeres om at de må forholde seg til
en ny kontaktperson. Siv påtar seg dette ansvaret

Siv-Lene

- Knut Weirud stiller som parkeringsansvarlig på
utstillingsplassen.
- Veterinær, politi, mattilsyn og Kirken må kontaktes og
informeres om avholdelse av utstillingen.

Bjørg

- Afghanerutvalget ønsker å leie konferanserom fredag
kveld. Siv-Lene kontakter hotellet og undersøker dette og
gir videre beskjed til AU.

Siv-Lene

3 Sak: Jubileumsutstillingen 2016
Referanse

Beslutning
- Det er ikke overført info fra forrige styret og
utstillingskomite, angående dommere eller sted til
jubileumsutstillingen.

Ansvar

- 3 dommere nevnes som mulige:
* Ingrid Krah-Heiermann: Whippet
* Graham Hill: Borzoi
* Motier: Greyhound
- Hurdal hotell- og konferansesenter kontaktes for videre
leie. Der er det ca. 135 rom og mulighet for flere ringer.
Dato for avholdelse vil være 14 og 15 mai.

Bjørg

Frist

- Det stilles spørsmål ved forventet antall påmeldte. Dette
vil avhenge av blant annet dommervalg.

4 Sak: Høstutstillingen 2016
Referanse

Beslutning
- Styret og UK diskuterer avholdelsesdato for høstutstilling
2016. Eventuell dato vil være 04.09.2016.
LC-komiteen må kontaktes og informeres om at de må
legge nasjonal prøve utenom overnevnte dato.

Ansvar

Tone

Frist

