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Basballe d. 18.10.2009
Referat fra udstillingsudvalgsmøde d. 17.10.2009.
Afholdt hos Freddie Klindrup
Tilstede: Kirsten Carlsen, Susanne Langhoff, Ole Nielsen, Per Danielsen, Freddie Klindrup
Fraværende: Allan Sørensen, Georg Carlsen
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juleudstilling 2009
2. Udstillinger 2010 og 2011
Online-tilmeldinger
Sponsorer
Dommerønsker
Eventuelt

Ad. 1. Dommere ankommer fredag og indkvarteres på Nyborg Strand. Freddie forespørger dommerne om
ankomst og afrejsetidspunkt af hensyn til bookning af værelser.
Dommerne anmodes om at tage en taxa til Nyborg Hallen, Halvej 1.
Kirsten spørger Lis og Holger om de som tidligere kan skaffe juletræer. Kirsten har julepynt til
træerne.
Susanne spørger Susanne Pedersen om pyntning af træerne.
Susanne bager pebernødder.
Kirsten køber slik.
Susanne spørger Jane om hun igen vil lave juledekorationer.
Georg kontakter SAPE-manden om han igen vil være julemand.
Præmier: Gavekort fra LivMedStil der har stand, forventede præmier fra andre stande.
Susanne kontakter Specifik og andre. Per har kontakt til Regal. Foderpræmier afhentes af Per.
Efter udstillingen spiser udstillingsudvalget sammen der bestilles bord på Nyborg Strand. Kirsten
betaler for dommernes værelser på hotellet
Sidste år var der fremstillet hjerter med nr. hvorpå der var lodtrækning af præmier. I år er vi enige
om, at katalogerne nummereres, og at der trækkes lod på katalogerne.
Susanne kontakter hallen om morgenmad, frokost og om der er borde og stole til rådighed
Efter afsluttende konkurrencer, som sædvanlig kåring af årets hunde mv.
Kim Bay underskriver diplomerne som næstformand.
Ad.2.

Da der ikke var tilfredshed med spec. cafeteriet i Svendborg 2009, flyttes i stedet til til Kværndrup.
Hårlev er flyttet til Strøby i 2010
Kun Hårlev/Strøby er booket. Georg booker de øvrige steder. Nyborg 2010 venter til efter
juleudstillingen, hvor vi da har set om cafeteria mv. fungerer.
Dommere er inviteret.

Ad. 3

Der blev fastsat følgende udstillinger og datoer.
Hårlev 5. marts 2011
Jylland (Bredsten) 21. maj 2011
Sjælland (Fuglebjerg) 9. juli 2011
Sjælland (Fuglebjerg) 10. juli 2011
Jylland (Silkeborgområdet) 8. oktober 2011. Freddie prøver som i 2009 at booke gennem Erik
Faarup
Fyn juleudstilling 3. december 2011, skal vi i første omgang forsøge med at invitere 2 dommere?
Hårlev 3. marts 2012
Jylland (Bredsten) 21. april 2012

Fyn 30 juni 2012
Fuglebjerg 25. august 2012
Fuglebjerg 26. august 2012
Jylland (Silkeborgområdet) 13. oktober 2012. . Freddie prøver som i 2009 at booke gennem Erik
Faarup
Fyn 8. december 2012.
Ad. 3. Fra og med juleudstillinger overgår vi til online tilmelding via Hundeweb. Det har den fordel, at
tilmelding først registreres når der samtidig er betalt. Vi følger DKK’s udstillingsgebyrer hvor der er
forskel mellem web-tilmeldinger og andre tilmeldinger. Der gøres opmærksom på dette, i bladet og
på hjemmesiden under udstillinger.
Ad. 4. Susanne og Allan forsøger at finde sponsorer, alle andre prøver også at finde nogen. For sponsorer
for alle udstillinger kan vi tilbyde annonce i farver i Spidshunden, der fra 1. jan. 2010 udkommer i
andet format og med 8 sider i farver.
Ad.5.

Der er kommet dommerønsker ind fra Norsk Lundehund, Finsk Hyrdehund o Karelsk Bjørnehund.
Freddie ser på listen, og booker dommere, vi forsøger på udstillingerne at have en udenlandsk og en
dansk dommer, da vi påregner at der kommer færre hunde efter Alaskan Malamute og
Grønlandshund ikke mere deltager. Der er sendt mail til de øvrige klubber i Gruppe 5. om et evt.
samarbejde om udstillinger. Når dommere er på plads sendes mail til de øvrige klubben om man evt.
vil dele dommer ved at have udstilling den modsatte dag af SPK’s.
De nuværende tæpper er efterhånden ved at være slidt op, ligesom de ikke er brandsikre. Der
indkøbes derfor nye tæpper til 2 ringe. Det er 4 stk. a 15 meter, 4 stk. a 17 meter og 2 stk. a23
meter. Ole kontakter Allan for at høre hvor kreds 10 har købt sine tæpper.

Ad. 6

Intet under dette punkt.

Referent
Freddie Klindrup

