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Ansvar

2.1.2009 Evaluering Salukispesialen 2009:

Antall funksjonærer, rigging opp og ned med mer:
- I år var, pga forskjellige omstendigheter, kun 

fire fra utvalget tilstede på spesialen. Det gir 
mye merarbeid til dem som er der, så det er 
viktig at utvalgsmedlemmene prioriterer denne 
helgen ettersom det er vår hovedaktivitet. 
Heldigvis hadde vi mange hjelpere blant de 
frammøtte salukieierne. Ettersom utvalget 
består av 7 personer må vi bli flinkere til neste 
år med å avtale med andre (utenfor utvalget) 
hvordan de kan hjelpe oss, helst i forkant av 
utstillingen, da det vil være til hjelp for at alt 
går knirkefritt. Alle bør vite noe om sine 
arbeidsoppgaver på forhånd og vi er 
selvfølgelig åpne for ekstrahjelp.

Premiene på Spesialen:
- Vi fikk mye skryt for premiebordet. 
- Vi fortsetter neste år med å spørre oppdretterne 

og andre salukieiere om å bidra med premier. 
Enten en premie som deles ut der og da, eller 
eventuelt nye vandrepremier. Det var ikke like 
stor givervilje i år som i fjor når det gjaldt antall
premier, men vi har fått flere nye flotte 
vandrepremier..

- Det var vellykket med fôrpremier fra Royal 
Canin. De var rause og imøtekommende. 

- Skriftkvaliteten på rosettene var meget 
varierende. Vi må gi tilbakemelding til 
Rosettfabrikken om dette. 

- Under premieutdelingen til årets saluki ble 
blomster til årets saluki glemt og først delt ut 
etterpå. Vi må bli flinkere til å hjelpe hverandre 
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å huske neste år.
- Rosetter til årets LC-saluki 1-10 neste år. 
- Rosett til Beste oppdretter 1 og Beste avlshund 

1 neste år, da dette ble etterlyst.
- Fra nå av heter det Årets Utstillings-Saluki og 

Årets LC-Saluki.
- Oversikt over vandrepremier, årstall + vinner 

skal inn på hjemmesiden vår sammen med bilde
av den gjeldende vandrepremien. 

- Salukiutvalgets vandrepremier per 24.10.09:  
- Årets utstillingssaluki:   Vandrepremie - skulptur 

med album fra kennel Qirmizi.
Ingunn må ta bilde av denne slik at vi har dette 
til hjemme-siden. 
 DD – Qirmizi Global Temptress - Ingunn 
Solberg Eriksson og Nicklas Eriksson

- Årets LC-saluki:   Salukiutvalgets vandrepremie, 
skulptur med album.                                            
DD: Caravan Zariefa – Ann Kristin Børsum.

- BIS Salukispesialen:   Salukiutvalgets 
vandrepremie, skulptur med album.
DD: Volantes Bizzarini – Anne Edberg.

- BIS Salukispesialen:   Vandrepremie, pokal med 
album, Kennel All Sighthounds.
DD: Volantes Bizzarini – Anne Edberg.

- BIS Salukispesialen:   Vandrepremie, pokal med 
album – kommer ny. Kennel Caravan..
DD: Volantes Bizzarini – Anne Edberg.

- BIM  Salukispesialen:   Vandrepremie – pokal 
med album, Brith Hiorth
DD: Volante’s Ca la Bionda- Anne Edberg

- BIS Bruks Salukispesialen:   Vandrepremie - 
album og bilde. Fra kennel Noor Inca, Norge og
kennel Vapours, Finland. Bildet fås til odel og 
eie, mens albumet er vandrepremie.
DD: Shirin Roya Zaxire - Carolina 
Holsteinsson.

- Michael Behrmanns vandrepremie til årets   
kombinert-saluki. Steinrelieff med album. Deles
ut på LC-utvalgets høstprøve.
Til den saluki som oppnår best kombinert 
resultat på salukispesialen og på den 
internasjonale LC-.              DD: Caravan 
Zariefa, Ann Kristin Børsum.

Felleslunsj – Fungerte suverent. Nesten udelte positive 
tilbake-meldinger fra utstillerne. En stor takk til Renata
sin datter Rati som hadde ansvaret for dette.

Det vi kan bli bedre på er at utvalget bidrar med ekstra 
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kjøtt/fisk slik at vi ikke slipper opp for dette før alle har
forsynt seg. Det var rikelig med flotte salater av 
forskjellige slag og deilige kaker. Til neste år er det 
viktig at vi også da har en frivillig utenom styret som 
tar seg av felleslunsjen. 

Penger: Vi må ha bedre struktur neste år, men på 
grunn av kasserers fravær under spesialen var ikke 
dette gjennomført i år. Neste år må vi ha en liste hvor 
man kan krysse av for hva som blir solgt slik at det er 
mulig å vite hva som hører til hvor når regnskapet skal 
settes opp i ettertid.
Vi kan bli mer aktive under utstillingen mht salg av 
Salukispesialbuttons, matbonger og kataloger.  

Nå ble det slik at de fleste som ønsket å kjøpe matbong 
kjøpte denne når felleslunsjen startet og da ble det lang 
kø. Dette må vi prøve å unngå neste år.

Buttons – vi kan legge ut på hjemmesiden at vi fortsatt 
har Salukispesial-buttons, slik at folk kan kjøpe. 
Ettersom de kun koster krone 10,- er det mulig at noen 
har lyst på et minne. Det ble bestemt at vi fortsetter å 
lage Salukispesial-buttons med spesialen sin logo på 
også framover. 

Parkering – fungerte mye bedre i år. Utvalgene må 
avklare på forhånd hvem som får lov til å parkere på 
selve plassen. Liste må leveres Linderud gård og de 
som skal være parkeringsvakter.

Dommer – fungerte bra mht til tempo på 
bedømningen, slik at vi ble ferdige i rett tid. 
Ringsektretær var også dyktig til å holde tidsskjema.
Vi har fått dommerkommentar fra Deric Aube. Det er 
planen å publisere denne i Mynden og deretter legge 
den ut på hjemmesiden vår. Vi tar nærmere stilling til 
dette når vi vet når det eventuelt blir en ny Mynden 
utgivelse.

Sekretariat – Vi må ha en kasse med alt utstyret. Både 
til sekretariatet og til dommerteltet. Dette manglet vi i 
år og vi fikk litt ekstra å gjøre..

- Utvalget er takknemlige for at Kirsti Hovden 
stilte opp på kort varsel og hjalp til. 

- Vi må ha flere vekslepenger neste år.

Fotografering – Det optimale hadde vært å ha en fast 
fotograf. Brith foreslår Guro Henriksen, og kan spørre 
henne om hun har anledning til å ta bilder neste år. 
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2.2.2009

2.3.2009

2.4.2009

Svein Åslund, og Morten Gundersen kan også spørres 
dersom Guro ikke kan.

Material     – Nye telt er kjøpt inn. Vi vil ha to til av 
denne typen (kjøpt på Bauhaus). Vi får refundert 
penger for det ene teltet vi kjøpte fra Sverige.

Blodtaking – 46 hunder ble tatt blodprøve av. 
Blodprøvene ble sendt til Finland av Renata mandagen 
etter utstillingen, men vi har ikke fått tilbakemelding 
fra Finland. Elisabeth etterlyser dette.

Salgsvarer: Egen salgsbod neste år, eller så kan salg 
gjøres av sekretariatet.
Forslag om å lage paraplyer i tillegg til buttons neste år.
Katalogen var fin, og vi tar oss råd til å trykke 
katalogen i farger også neste år. Vi kan jobbe mer 
aktivt med å selge annonser. 

Elisabeth har vært i kontakt med en kunstner angående 
produksjon av mønster som vi kan benytte i ulike 
sammenhenger på salgsvarer. 
Utvalget vurderer muligheten for å låne penger av 
myndeklubben til å gjennomføre dette. Elisabeth følger 
opp.

Info fra utvalget til salukieierne via mailingliste. 

Vi setter opp informasjon på hjemmesiden og inviterer 
folk til å sende inn sin kontaktinformasjon. Dette 
gjelder for eksempel møtereferatene og annen 
informasjon om aktiviteter og lignende som 
Salukiutvalget jobber med. Renata undersøker om det 
er mulig å lage et enkelt svarskjema direkte på siden.
Ny epostadresse: salukiutvalget@saluki-norway.com
Nye salukieiere bes spesielt om å ta kontakt.

Regnskap utstillingen 2009:

Brith setter opp regnskapet nå hun har mottatt alle 
nødvendige bilag. 

Et forhåndsoverslag viser at utvalgets økonomi er 
tilfredsstillende.

Salukispesialen 2010

Sted: Linderud gård, Oslo (lørdag 4. September 2010) 
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i samband med Myndeklubbens høstutstilling - det er 
ikke avgjort enda hvor denne skal holdes. Vi foreslår at
også Myndeklubben kan avholde sin utstilling på 
Linderud på søndagen. Det er da mulig å parkere på 
Linderud senteret. Elisabeth sender e-post med forslag 
til utstillingsutvalget i Myndeklubben.
Lørdag skal vi prøve å få det til slik at vi kan parkere 
på Linderud gård ettersom vi kun er en rase. Dette må 
avklares med K.Greve. 

Dommer: Ken Allan – kennel Jazirat, England
Ringsekretær: Ann Karin Fredriksen (har blitt spurt, og 
sagt ja) 
Skriver: Merete Harrison (har blitt spurt og sagt ja)
Begge må få skriftlig invitasjon til utstillingen. Renata 
gjør dette.

Hel sides annonse i Salukibladet nå til jul. Elisabeth 
bestiller, frist 1.november, og hel side i Salukibladets 
vårnummer.
Renata/Kristian står for utformingen.

Oppbevaring av Salukiutvalgets material:

Vi ble enige om hvordan fordele Salukiutvalgets 
materiale utenom spesialen slik det var mest 
funksjonelt i det videre arbeidet.

Sekretær har protokoll og passer på å skrive ut den 
kommunikasjonen som bør protokollføres. 
- Det vil si henvendelser fra NMK sitt styre og andre 
samt eventuelle svar. 
- Referater fra utvalgsmøtene.
- Eventuelle avtaler utvalget måtte ha med dommere, 
NKK, utstillingsplass med mer.

Kasserer: Har alt som er knyttet til denne jobben samt 
lager til en egen boks som inneholder alt vi trenger til 
sekretariatet på spesialen vår og i dommerteltet, samt 
salgsvarer som for eksempel kalendere, buttons, t-
skjorter etc.

Premieansvarlig: tar vare på rosetter, restpremier og 
avtaler for vandrepremier med mer.

Albumene for klassevinnerne på spesialen.

Teltene og plasseringsskiltene har Renata sagt kan være
hos henne. Trude får 500 kroner for kofferten til 
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plasseringsskiltene. ( 2 grønne telt med sider, 2 hvite, 2 
pakker stenger og koffert med plasseringsskilt.

Årets LC-saluki     reglement:  
Renata presenterte forslag til justeringer i 
Salukiutvalgets utregningsmodell for Årets LC- Saluki.
Dette ble godkjent. De justerte reglene legges ut på 
hjemmesiden til Salukiutvalget. 

Det har dukket opp en feil i poengberegningen fra LC-
lista 2008. Renata regner ut dette på nytt.

Samarbeid NMK:

Tilbakemeldinger – Vi savner tilbakemelding fra 
Myndeklubbens styre angående bildene til 
raseplakatene. Forespørsel om dette ble rettet til styret 
på utvalgsmøtet i mai angående bildeformat, 
bildestørrelse og oppløsning. Vi trenger disse 
opplysningene for å sende bildene. Renata og Elisabeth
sender e-post til Siv Lene og purrer på dette.

Det ble diskutert noe rundt Mynden slik den fremstår i 
dag. Det var enighet om at klubben bør ha et 
medlemsblad av høyere kvalitet enn det siste som vi 
fikk tilsendt. Utvalget avventer neste Mynden før vi 
eventuelt tar dette opp med styret i Norsk 
Myndeklubben.

Hjemmeside: utvalget er glade for at Myndeklubben 
sine hjemmesider er oppe og går igjen i ny drakt.  

Rasefolder: Elisabeth ser på dette med ny rasefolderen.

Kalender:
Kalenderen er godt på vei, og planen er at den skal 
være klar til NKKs utstilling den 28. November.
Alle må være flinke til å selge kalendere. Vi håper å 
selge like mange som i fjor.

Aktiviteter 2010:

Kalender
Salukispesialen
Profilartikler
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Eventuelt:

Valg med mer: 
Det ble diskutert hvem som ønsker å fortsette i utvalget
og hvem som eventuelt trekker seg ut, samt aktuelle 
nye kandidater. Dette ser vi nærmere på når det nærmer
seg generalforsamling. Vi er enige om at det er viktig at
det er kontinuitet i utvalget slik at den enkelte blir trygg
og erfaren i den rollen vedkommende har. Det være seg
som sekretær, kasserer eller ansvarlig for et annet 
spesifikt arbeidsområde. 

Reiseutgifter: 
Det ble vedtatt at utvalgsmedlemmer får refundert 
reiseutgifter til/fra utvalgsmøter. 1,50,- pr. kilometer + 
bompenger, eller utgifter til billetter med offentlig 
kommunikasjon. Bilag leveres til kasserer.

Referenter: Kristian Viken og Elisabeth Hoogstrate
Kolbotn, 25. Oktober 2009


