
SALUKIUTVALGSMØTE
Dato: 27/11-2010
Sted: Lillestrøm

Saker:
1.1              Referent : Cathrine

1.2              Tilstede: Elisabeth, Geir Tore, Nina, Cathrine, Brith og 
Renata. Meldt forfall: Kristian. 

1.3              Brith informerer om SU sin økonomi + momsrefusjon: 
Spesialutstillingen vil gå cirka i null økonomisk. SU har ikke fått noe i 
momsrefusjon denne gang.(Brith viste til NKK sin gjennomføring av 
dette) Utvalget har forholdsvis god økonomi, På konto er det 
innestående 28 159,-, Paypal konto 12361,-, totalt 40520,-. Vi har 
noen utestående regninger som en må ta høyde for; trykking av 
kalender, kake, og rosettene til spesialen. Dette beløper seg totalt til ca
17.000,-.

1.4              Salukispesialen i september: hva fungerte og hva bør 
vi gjøre annerledes? Rosetter spesial. Bør vi ha til 1-4 i hver 
klasse? Ann Kristin Børsum tar på seg kaffekoking. Osv…: 

-Utstillingen har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Området 
fungerte utmerket, med godt underlag, fine omgivelser og gode 
toalettforhold.

-Det var et velfylt premiebord, med mange flotte premier. Det må til 
neste år komplimenteres opp sløyfer til valper. Det skal vurderes 
rosetter til de fire plasserte i hver klasse. Geir skal se over hvilke 
rosetter som er igjen, samt sjekke opp priser på rosettene. Det ble 
diskutert å vurdere fordelingen av de gitte prisene til de plasserte i 
klassene. Geir vil ha bedre oversikt neste år ettersom han selv har full 
kontroll gjennom hele prosessen.

-I år manglet det kaffe, til neste år har Ann Kristin meldt seg frivillig til 
å hjelpe med kaffekoking. Utvalget var enige om at kaffen skal deles ut
gratis.

-Angående påmeldingen til de offisielle klassene skal det neste får 
være direkte påmelding til dogweb. Det blir da kennelklubbens priser 
som blir gjeldende.



-Logo neste år blir logoen Kristian har laget til plasseringskiltene.

-I neste års invitasjon skal det opplyses om logokonkurranse for 2012.
Fristen for innlevering av forslag blir fra spesialen 2011 til slutten av 
november. Dette skal også stå i katalogen.

-Katalogen går med underskudd. Neste år skal det forsøkes å selge 
flere annonser for å finansiere katalogen. Utvalget ønsker ikke å øke 
utsalgsprisen. Formatet på katalogen må være klart før en selger 
annonser.

-Buttons: Det ble framhevet at vi må selge buttons mer aktivt. Ros til 
Kirsti Hovden som fikk solgt mange. 

-Lunsjbordet var en stor suksess og skal videreføres til neste år. 
  

                                                                                                              
                                            
1.5              Elisabeth har korrespondert med Stine Skuterud i 
Afghanerutvalget og vi har spurt om å få bruke samme 
utstillingsplass neste år: Svein skal høre om tillatelse til bruk av 
området neste år.  Vi håper å få låne ekstra telt av NMK, trenger telt til 
lunsj og premier. Det skal også vurderes å kjøpe inn en paviljong til. 

1.6              Søke om certutstilling for 2012 : Det ønskes 
certutstilling i 2012. Elisabeth sender søknad til NMK. 

1.7              Dommer 2011, 2012 og 2013: Dommer 2011 er Juan 
Carlos Vasconsellos, Kennel Anjal Sahar, Paraguay. Her skal også NKK 
bruke han den ene dagen på NKK Bjerke og bidrar med 3000 kr i 
dekning av utgifter. Det blir en presentasjon i vår Mynden.

I 2012 er dommer; Mrs. Starr White , Kennel Windstorm, Canada.  
For 2013 er det ønskelig med dommer fra Europa, forslag ønskes. Det 
er et krav at dommeren har tilhørighet med saluki/oppdretter, samt at 
vedkommende ikke har dømt så mye i Skandinavia. 
1.8              Fotobok spesialen: Det planlegges å lage en fotobok fra 
spesialen. Med bilder av alle deltagende salukier, samt plassering. Det 
er vurdert i liggende format. Det skal være et prosjekt til kostpris. Den 
må bestille og betales på forhånd. Det blir da ingen krav om 
minimumsantall av bestilte bøker. Denne boken kan også gis som 
dommergave tilsendt i ettertid. Her trenger vi en frivillig som kan tenke
seg å jobbe med prosjektet.



1.9              Kalenderen: Det er mye arbeid med kalenderen. Da 
spesialen var noe senere i år ble arbeidet påbegynt noe senere enn 
ønskelig. Neste år vil det være frist til innsending av bilder i august. I 
år ble det ved en feiltakelse fra trykkeriet ikke levert plastomslag og 
hvit papp på baksiden som i fjorårets kalender. Kalenderen ble 
dessverre også beskåret for mye i høyden og dette resulterte i at noen 
av bildene ble kuttet. Da kalenderen måtte være klar til Lillestrøm var 
det ikke tid å få rettet opp dette. Det planlegges neste år å legge inn 
tid til å få et prøveopplag med mulighet for korreksjon. Kalenderen er 
en  god inntektskilde. Og det ble i dag solgt 50 kalendre, og 
forhåndsbestilt ca 50 til. Det vil si at det er ca. 100 kalendre igjen. 
Ingunn Solberg Eriksson og Marie Frisén kan selge kalendre på Stora 
Stockholm. Det skal kanskje også selges noen kalendre på MyDog i 
januar, avhenging hvem som drar dit.  Til neste år er temaet: Saluki 
Colors/ Salukiens farger. Kristian skal lage en egen peker på SU sin 
hjemmeside for kalenderen slik at denne er lett tilgjengelig. 

 
1.10          Kunst?: Det vurderes å investere i et design som er unikt 
for Saluki Norge. Dette vil kunne brukes i ulike anledninger og til 
profileringsartikler. Det er kostbart og skal bli en investering for 
framtiden. Elisabeth sjekker videre og vil sende mer info til utvalgets 
medlemmer. Det skal også vurderes å kjøpe inn noen salukismykker og
slipsnåler som blant annet kan brukes som dommergaver. Dette skal 
Geir sjekke videre om priser og lignende. 

1.11          SU sin sammensetning videre og oppgavefordeling: 
Nina har dessverre ikke anledning til å fortsette i utvalget, og vil 
avslutte sin periode til neste valg. Det må inn et nytt medlem. Elisabeth
skal høre med aktuelle kandidater til valget, eventuelt om det dukker 
om andre forslag til valget. Ellers virker sammensetningen å fungere 
godt, samt at arbeidsfordelingen opprettholdes. 

1.12          Eventuelt: Det ble veldig godt mottatt med kaken fra SU i 
anledning Dogs4all. Også lunsjen for NMK`s medlemmer på WDS var 
veldig populært. 

Referent: Cathrine Fareth (sign)

Leder: Elisabeth E Hoogstrate


