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1. Oppsummering Salukispesialen 2021 

Gode tilbakemeldinger fra deltakere, god stemning og alle var fornøyde. Vi er fornøyde med plassen og omgivelsene. 

Årets premiebord var fantastisk, tusen takk Ann Kristin og Ine! 

Om utstillingen er inne neste år kan vi sette opp premiene dagen før, slik at det blir mer oversiktlig og flere kan 

hjelpe med utdelingen. Pets ønsker å sponse oss med premier neste år også. Alle må jobbe for å skaffe flere 

sponsorer til neste år. 

Fantastisk flotte rosetter som fikk veldig mye skryt og kommentarer, også fra deltakere på de andre spesialene. 

Renata har rosettene som var til overs og lager en oversikt over hva vi trenger til neste år. 

Vi bør fordele oppgavene kun på oss selv, ikke være avhengig av personer utenfor utvalget. Vi trenger flere personer 

i utvalget, spesielt mtp spesialen. 

Ringsekretær må ha en liste med oversikt over hvem som skal inn i de ulike finalene. Renata lager dette til neste 

utstilling. 

Bør ha lokal skriver og sekretær for minst mulig kostnad. Sjekker opp dette til neste års utstilling. 

 

2. Økonomi 

Spesialen kostet totalt kr 18335,20. 

Inntekter 14667,60 (kr 11838,- fra NKK + spons) 

Underskudd på kr 3667,60. Vi var på forhånd klar over at utstillingen ville gå med underskudd. 

 

3. Årets LC- og utstillingssaluki 

Det har vært og skal være flere LC prøver. Begynner derfor en liste over årets LC-saluki. Få hunder har deltatt i år, så 

vi premierer kun en vinner. Ann Kristin skaffer oversikt. 

Noen flere utstillinger i år enn i 2020. Joanna lager en liste over årets utstillingssaluki. Premierer de 10 beste. 

 

4. Mangler på hjemmesiden 

Ved overføring til nytt system har en del av de gamle sidene fått rart utseende. For å rette dette må vi gjøre jobben 

med å legge det inn på nytt. Dette er en stor og omfattende jobb. Bør i det minste gjøres for historikken for 

Salukispesialene. Joanna går gjennom sidene for spesialene og noterer de som har mangler. Renata og Marita går 

gjennom de sidene og oppdaterer. 

Championater, valpekull og importer må legges inn. Renata og Marita gjør dette. 

 

5. Eventuelt 

Marita har fått forespørsler om å lage flere smykker etter Salukispesialen. Smykkene tar utgangspunkt av logoen, 

men er ikke direkte kopiert, så det godkjennes at smykkene kan lages for salg. En del av salgssummen vil gå til å 

støtte utvalget. Vi kommer tilbake til hvordan dette gjøres i praksis. 

 

Mynden: 

Renata har sendt inn oppsummering av spesialen, så høstversjonen er OK. 

Vi må begynne å finne innhold til juleversjonen. Joanna sjekker fristen for innsending av innhold. 


