Referat fra samarbeidsmøte mellom Styret og
Utstillingskomiteen

Tilstede

Dato 07.10.2015

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 a Sak: Jubileumsutstillingen pinsen 2016
Referanse

Beslutning
- De tre dommerne er klare, da henholdsvis:
 Andrè De Mortier
 Ingrid Krah-Heierman
 Graham Hill
- Podengo- og Podencorasene er ikke med i 2016 på
NMKs dag, men er med på GHK. Ingrid KrahHeierman kan dømme disse på GHKs dag.
- Rasene må fordeles på dommerne.
- Det vil være viktig å gå ut til publikum med info
ang utstillingen. Vi må derfor sende informasjon til
klubber i andre land osv.
- Kirsti informerer om at vi har fått tillatelse per mail
til å kunne bruke skoleplassen som parkeringsplass.
Da til bruk for bo- og campingbil uten strøm.
- Det må lages ett eget infoskriv om utstillingen.
- Det bør lages en egen logo og logoprodukter
(utstillingens logo). Bjørg forhører seg ang dette.
- Bedriftstrykkeriet kan evt trykke stickers.
- Det diskuteres ulike premier. Da nr.lapp-holder
med logo, plotting av bilder til BIR og BIM og
matskåler.
- Styret forhører seg med egen fotograf til
utstillingen.
- Det må sendes ut mail til utvalgene om å få
annonser til katalogen.
- Siv-Lene tar seg av påmeldinger og booking.
- Det må lages invitasjon til pinse- og høstutstillingen
for publikasjon i Mynden.

Ansvar

Frist

Espen Engh

Bjørg

Bjørg
Espen

Utført

Siv-Lene

1 b Sak: Andre aktiviteter jubileumsåret 2016
Referanse

Beslutning
- Styre og UK ser at det kan bli noe stramt tidsskjema
dersom man skal ha flere foredrag under pinseutstillingen.
Det blir bestemt at det skal avholdes et foredrag om
Whippet. Forslag til foredragsholdere er Espen Engh og Per
Iversen. Bjørg vil sende de en forespørsel.

Ansvar

Frist

Bjørg

Utført

- Videre ønsker styret å avholde en «historisk reise» under
jubileumsmiddagen. Denne vil ta for seg rasenes historie i
Norge samt klubbens historie. Det må hentes inn bilder av
hunder fra medlemmene av klubben som viser alle sider av
rasene (bilder fra lc, utst, turer m.m). Det må sendes mail
ang dette til alle utvalg med tidsfrist for innsendelse.

Espen

Utført

Ansvar
Bjørg

Frist

2 Sak: Høstutstillingen 2016 4. sept.
Referanse

Beslutning
- Forslag til dommer er: Unto Timonen. UK forhører seg
med dommeren.
- Siv-Lene tar ansvar for påmeldingene.

Siv-Lene

3 Sak: Pinseutstillingen 2017 3 og 4. juni.
Referanse

Beslutning
- Dommerforslag til 2017 er:
 Pozza – kan eksempelvis dømme afgh. gh. og
whippet.
 Forzoni – saluki

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

4 Sak: Arbeidsutvalgenes utstillinger – offisielle og uoffisielle
Referanse

Beslutning
- Alle utvalg har fått frist for innsendelse av deres utst i
2017. D
- Pinseutstillingen vil bli avholdt 3 og 4 juni. NKK
Drammen avholdes helgen etter. Da arrangementene
kommer rett etter hverandre ønsker styret at utvalgene ikke
legger sine spesialer til NKK Drammen. Det vil ikke bli
avholdt NKK utstilling på Bjerke dette året, men et
alternativ er å legge spesialene sammen med NKK Hamar
som er 19 august. Avstand fra Vikingskipet må ikke
overskride 50 km. Dette for å oppnå så høyt deltagerantall
som mulig på alle arrangementene.
- Det har kommet forespørsler om å avholde utstillinger i
regi av utvalg- til pinsehelgen. Dette er ikke gjennomførbart
da man ikke kan avholde 2 utstillinger på en helg i tillegg til
at hotellet er stengt mandag.

5 Sak: Høsten 2017 – «vanlig høstutstilling» eller Hallingdalsutstilling
Referanse

Beslutning
- NMK fikk negativt svar fra NKK ift å avholde utstillingen
i 2016.

Ansvar

Frist

- Styret ønsker å avholde utstillingen i 2017, da i samarbeid
med Greyhoundklubben. Åge vil ta dette videre.
- Styret må ta kontakt med markedsplassen ang ny
leiekontrakt, kun for ett år i første omgang.
- Det vil trykkes en katalog for begge dager for å holde
kostnadene nede.

Åge
Steinar

6 Sak: Utstillinger 2017 – praksis; hvem lager og oppdaterer liste over søknader
Referanse

Beslutning
- Det kommer stadig inn post med tillatelser for utstillinger
i 2017. Det må lages en egen liste over søknadene.

Ansvar
Tone

Frist

Ansvar

Frist

7 Sak: Pinseutstillingen 2018
Referanse

Beslutning
- Greyhoundklubben ønsker en tettere kontakt med NMK.
Det må fremover settes opp hyppigere møtepunkter for
klubbene. Åge sender ut forslag til dato.
- Klubbene må ha som mål og sette opp egen plan for 3 år
frem i tid.

Åge

8 Sak: Eventuelt
Referanse

07.10.2015
Askim
Espen Uvaag

Beslutning
- Bjørg sender mail til Tibbeklubben angående nytt
møtepunkt for gjennomgang av Hallingdalsutstillingen
2015 og utstillingens regnskap.

Ansvar
Bjørg

Frist

