Specialklub under Dansk Kennel Klub,
Stiftet 4. Juni 1968
Giro 2 15 06 89

Sekretær i udstillingsudvalg:
Georg Carlsen
St. Havelsevej 89
3310 Ølsted
Tlf.: 47 74 92 05

E-Mail: georg@carlsen.mail.dk

Udstillingsudvalgsmøde den 26. sept. 2004 hos Birgit og Per Danielsen.
Deltagere
Birgit og Per Danielsen, Kirsten og Georg Carlsen, Allan Sørensen, Susanne og Ole Langhoff,.
Lis Christensen (præmiebod) og Bjarne Wohlfahrt (bestyrelsen).
Afbud fra Freddie Klindrup.

Dagsorden
1. Økonomi
2. Arbejdsfordeling i almindelighed.
Halbooker
3. Udstillinger
juleudstillingen
4. Udstillinger 2005
5. Udstillinger 2006
6. Langsigtet planlægning
7. Materiel, oplagring og fragt
8. Samarbejde med bladet
9. ”Jobtøj”
10. Udstillingsvejledning ? Medsendt som vedhæftet Word-fil.
11. Eventuelt.
Ringstørrelser?
Pkt. 1. Økonomi.
Regnskaber for udstillingerne Stouby, Ringe og Rønne forelå, og det ser positivt ud. Vi kan
nu se detaljeret på den enkelte udstilling, hvad pengene er brugt til, og om hvor vi evt. skal
gribe ind.
Det blev besluttet at præmier til avlsklasser, opdrætsklasse og parklasser udleveres I ”Stor
ring” og ikke skal hentes I præmieboden.
Derfor skal de avls-, opdræts- og parklasser der ligger inde med kritikker der giver ret til
præmie sørge for at få dem indløst. Georg mailer til dem der kan tænkes at have nogle
liggende.
Pkt. 2 Arbejdsfordeling
Det konstateredes at den aktuelle arbejdsfordeling faktisk virker meget fint, både før under
og efter udstillingerne.
Det forsøges at finde lokale folk til at kontakte lokale aviser og evt. lokal TV for ”markedsføring” af udstillingerne.
Halbookning søges lagt ud til de folk der er i nærheden af den lokalitet, hvor udstillingen
holdes.
Pkt. 3. Udstillinger.
Juleudstilling i Taulow den 5. dec. 2004.
Der skal være 4 ringe der fordeles med 2 i hver hal.
Juledekorationer til borde:
6 stk
Birgit Danielsen
Julenisser
Lene Wohlfahrt
Juletræer
2 stk
Bjarne Wohlfahrt
Slik + Godteposer til barn og hund
Birgit Danielsen
Peppernødder
Susanne Langhoff
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Birgit Danielsen søger om diverse præmier. Alle holder øjne og ører åbne for mulige
præmiesponsorer.
EDB afdelingen på juleudstillingen: Susanne Langhoff og Georg Carlsen
Klubvindertitel tilføjes på diplom til Årets han/tæve.
Stor ring afvikles i lighed med tidligere år, hvad angår rækkefølge.
Pkt. 4. Udstillinger 2005
Der er visse udstillinger der mangler endelig lokalitet.
5. marts
Hårlevhallen. Er helt på plads.
7. maj
Jylland.(Midt) Udendørs. Ole og Susanne finder plads.
18./19. juni
Fyn. Lis finder et egnet område til denne todages udstilling. Det skal være i
nærheden af campingmuligheder.
2. juli
Rønne.
27. sept.
Fuglebjerg. Birgit og Per finder endelig placering.
1. okt,
Jylland (Sydlig) Susanne finder en placering.
29. okt.
Sjælland. Kirsten og Georg finder stedet.
4. dec.
Årslevhallen Fyn. Er ok
Pkt. 5. Udstillinger 2006
Udstillingsdatoer for 2006 er fastsat til følgende:
04.03
Hårlev
15.04
Jylland (område Horsens)
20.05
Midtfyn
25.06
Fuglebjerg
01.07
Rønne
19.08
Jylland (område Randers)
23.09
Jylland (område Kolding)
28.10
Sjælland (område Næstved-Korsør)
09.12
Årslevhallen Fyn. Juleudstilling
Udstillingsudvalget er af bestyrelsen blevet pålagt at genoptage den gamle skik med at
juleudstillingen altid ligger i samme område.
Pkt. 6. Langsigtet planlægning.
Allan booker ringpersonale. Så vidt muligt fra samme side af Storebælt som udstillingen
holdes.
Pkt. 7. Materiel, opbevaring og transport.
Klubbens materiel opbevares p.t. hos en fragtmand (Per Danielsens arbejdsgiver) hvorfra
Per sørger for at det sendes rundt til udstillingerne.
Vi kunne konstatere at der ser ud til at være en glimrende løsning.
Pkt. 8. samarbejde med bladet.
Der skal holdes et vågent øje med at udstillingskalender og lign. og er enslydende i
Spidshunden og på hjemmesiden.
Pkt. 9. ”Jobtøj”
De gamle bluser til officials er ved at være slidte og for få, så der blev snakket om forskellige
løsninger. Ideer meddeles til bestyrelsen.
Pkt. 10. Udstillingsvejledning.
Den eksisterende udstillingsvejledning, der er god læsning for nye medlemmer af
udstillingsudvalget, revideres, så den passer til i dag.
Pkt. 11. Eventuelt.
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DKK har vedtaget nye gebyrer for udstillinger.
Vedr: juniorhandling:
Gebyr kr.: 100,Hunden der benyttes skal være tilmeldt i officiel klasse på udstillingen
For at opnå point til ”Årets Juniorhandler” skal ejeren af hunden være medlem af SPK.
Da parklasser er blevet en uofficiel klasse blev det besluttet at afskaffe reglen om at man
skal holde oven for ”Y-et” i sammenkoblingen af snorene.

