Udstillingsudvalg
Tina Nygaard Madsen
Møldrupvej 8
8752 Østbirk
Tlf.: 40356980
E-mail: udstsekretaer@spidshundeklubben.dk

Udstillingsudvalgsmøde den 25. juni 2017 på Hotel Antvorskov kl. 11.00
Deltagere:
Udvalg: Allan Sørensen (AS), Georg Carlsen (GC), Lasse Wilms (LW), Gitte Hartwig (GH),
Henrik Koch (HK), Tina Nygaard Madsen (TM)
Bestyrelsens kontaktperson: Lisbeth Gundesen (LG)

Referat
1. Orientering fra DKK:
DKK har udmeldt, hvad udstillingsgebyrerne fra 2018 bliver. Der kan åbnes for tilmeldinger, når
priserne på hjemmesiden er rettet. Det kunne være en god ide, at prisrettelserne bliver
automatiseret.
DKK opfordrer, at der indstilles nye dommerkandidater. Vi har fået to henvendelser om
dommeraspiranter til gruppe 5. De kan kun være aspiranter på udendørsudstillinger og kun ved
nogle bestemte racer, og det er for egen regning.
Invitation til afholdelse af udstilling i Vipperød Hallen, men den er for lille.
2. Orientering fra/til bestyrelsen:
Til bestyrelsen: Hvornår hører man noget fra bestyrelsen om jubilæumsudvalget? Orientering
om de nye udstillingsgebyrer og dommeraspiranter.
Fra bestyrelsen: Stor ros til udstillingsudvalget fra formanden. Der mangler funktionsbeskrivelse
fra udstillingsformanden.
3. Økonomi:
GH fremlagde økonomien for de tre først udstillinger i 2017, som alle har givet overskud. På
udstillingskontoen er beholdningen pt. 240.000 kr. Forventningen er, at der bliver et underskud
på udstillingerne i 2018 pga. jubilæumsudstillingen.
Folk forventer oftere og oftere, at vi modtager mobilepay på udstillingerne, så det skal vi tage
stilling til. LG undersøger mulighederne hos Nykredit Bank.
Husk at skrive navn og kontonr. på kørselafregnings-bilagene.
4. Det nye udvalgs erfaringer fra de tre første udstillinger:
Mere afstand fra udstillere til ringen. Der skal være mindst 2 meter. Der skal også være
afstandsbånd på udendørsudstillingerne.
Standene skal ligge et sted, hvor der er et flow af mennesker.
Græsset var for langt på udendørsudstillingen i Årslev.
Der manglede en målepind i Årslev; der er indkøbt en ekstra.
Der skal på udstillingerne gøres opmærksom på, hvor skraldespandene er.
Det er gået godt, og folk er hjælpsomme til både at stille op og tage ned.
Det nye udstillingsudvalg har engagement og positivitet i arbejdet med udstillingerne.
5. Speaker/fotograf:
Der er lavet en arbejdsbeskrivelse for speaker. Vi skal have nogle faste til at speake. Husk at
navne på de vindende hunde og ejere skal råbes op, så kan fotografen få tid til at tage billeder
af dem. Procedure er, at ringpersonale i opstillingsringen krydser de hunde af, der skal i
storring. Når hundene skal ind i storring, overdrages sedlen til speaker, som råber
hunderacerne op, når de løber ind. Ved bedømmelsen får ringpersonalet sedlen igen. Ved
placering skal speaker have sedlen, hvor hundens fulde navn og ejers navn råbes op.
6. Camping - Fuglebjerg:
SPK låner klubhuset. Per står for strøm og opkrævning af pladsleje.
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7. Juleudstilling 2017:
Hallerne i Vissenbjerg er booket. Der er to haller, hvor der i den ene kan være 3 ringe. HK
finder ad af, hvad målene er på hallerne. Hvis Freddie Klindrup bruges som (ekstra)dommer på
udstillingen i Nørager, kan han ikke bruges som dommer på juleudstillingen. LG og AS booker
overnatning til dommerne. LG følger op på julebuffeten. Kåring af årshunde: navne på hundene
skal også råbes op. Detaljerne angående udstillingen aftales på næste møde i oktober.
8. Udstillinger 2018 - jubilæum 2018:
På hjemmesiden skal datoen for udstillingen i Hårlev rettes til den 03.03.18.
Der er et afbud fra den ene japanske dommer til jubilæumsudstillingen i Vejen, så vi skal finde
en anden dommer. Et forslag er den sydafrikanske dommer Martin Croeser. Der skal findes ud
af, hvor mange overnatninger der er brug for til udstillingsudvalget. Evt. gave til alle hunde, der
er i ringen. Jubilæumsudvalget arrangerer arrangementet og giver besked om, hvad
udstillingsudvalget skal lave.
Fuglebjerg mangler at blive booket og kan bookes efter 1. januar 2018. Vissenbjerg Hallerne er
heller ikke booket, det gør HK. De andre haller er booket.
9. Udstillinger 2019:
Dommerne er på plads.
Hallerne skal bookes.
Datoer:
02.03.19: Strøby
13.04.19: Lunderskov
25.05.19: Årslev
10.08.19-11.08.19: Fuglebjerg
12.10.19: Nørager
30.11.19: Juleudstilling, Vissenbjerg
10. Eventuelt:
Udstillingen i Nørager 2017: fly + hotel skal bestilles til dommere. Freddie Klindrup er i reserve
som dommer, hvis der, som forventet, tilmeldes mange finske lapphunde pga. den finske
dommer. Der skal findes (jyske) hjælpere til udstillingen.
GC har en kasse med diverse præmier som evt. kan bruges til barn og hund-konkurrencerne.
Han tager dem med til Fuglebjerg.
GC har juledugene, som HK får og tager med til udstillingen i Fuglebjerg.
Hvem skal overtage følgende fra GC:
Udskrivning af klubchampionat på grønt karton
Udskrivning af diplomer til årshunde og guldhunde
Udskrivning af certifikater i farver
Vedligeholdelse af udstillingskalender
Vi får nyt medlemssystem pr. 1. januar 2018. GC, LW og LG ser på, hvordan årshundene kan
samkøres med det nye medlemssystem.
SPK har BIS-pokaler til resten af året (inkl. juleudstillingen). De kan fremadrettet købes hos
Jysk Emblemfabrik.
LW opretter en lukket FB-gruppe til udstillingsudvalget, som skal bruges til at diskutere det
praktiske omkring udstillingerne.
11. Næste møde: 28.10.2017. Hotel Antvorskov skal bestilles.
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