Evaluering av Pinseutstillingen 2012
Møte hos Knut 10.10.12
Tilstede
Fra NGK: Beathe Schultz, Knut Fr. Blütecher, Espen Engh (ref)
Fra NMK: Siv‐Lene Havold Stene, Eli Klepp, Svein Aaslund, Kirsten Landsverk, Gerd Røssland
Forberedelser før utstillingen:
• Anmeldelser av hunder til utstillingen: u.a.
• Katalog: fungerte bra
• Kritikker, premier, sløyfer: u.a.
• Premiegjenstander, rosetter: ble bestilt hver for seg, fungerte godt. Klubbene bruker opp
lageret, enighet om å bruke fantasi på premieutvalget når lageret er oppbrukt.
• Dommerne: Invitasjoner, klarering osv. gikk greit. A. Novak var indisponert og ble erstattet.
Dommerne ble bedt om å fylle ut et evalueringsskjema i etterkant, men bare Grandi leverte.
• Hotellbestilling: fungerte godt. Folk var flinke til å betale på forhånd. Hotellpersonalet er
veldig hyggelige og service‐minded.
• Befaring i forkant: 2 personer fra NMK og 1 fra NGK. Befaringen anses som nødvendig hvert
år.
På utstillingen:
• Parkering er en utfordring: folk ankommer allerede ved lunsjtid dagen før. Det oppstår kø, og
det er nødvendig med sperringer og parkeringsanvisninger allerede fredag kl. 13.00.
Innkjøring må begrenses til de som skal bo på hotellet. Personer som ikke skal bo, å belage
seg på å gå et stykke.
• Opprigging: gikk ganske greit, men ikke alle fra NGK gjorde optimal innsats, likevel vesentlig
bedring fra året før.
• Mannskapslisten bør leveres inn en uke før utstillingen.
• Alt fungerte bra i løpet av lørdagens utstilling.
• Middagen om kvelden gikk noe tregt, bl.a. på grunn av sykdom blant personalet. Noen av
vikarene hadde ikke rett til å skjenke alkohol. Det er også behov for oppdekking til noen fler
slik at eksempelvis par får sitte sammen.
• Champion of champions: kom sent i gang, men ble hyggelig. Ikke optimalt med lys. Dette var
et engangsarrangement.
• Også søndagens arrangement gikk uten vesentlige problemer, gjelder både ringene,
sekretariatet, premieutdeling osv.
• Søppelbøttene gikk fulle, vi trenger noen flere bøtter og må sørge for tømming.
• Nedriggingen av utstillingen gikk raskt og effektivt.
• Kontrollen av hotellrommene var også u.a.
Etter utstillingen:
• Ferdigstilling av utstillingene i NKK: u.a.
• Regnskapet for utstillingen er akkurat ferdigstilt av Anne‐Grethe Kleffelgård.
Oppsummering av Pinseutstillingen 2013: vellykket og bedre forberedt og gjennomført enn tidligere.

