SALUKIUTVALGSMØTE
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Saker

Dato: 29.mars 2009
Sted: Langhus, Ski
Referent: Kristian Viken/Elisabeth Hoogstrate
Sendes til: Myndeklubben, utvalgsmedlemmene.
Publiseres: Hjemmesidene til Salukiutvalget og
Myndeklubben

Tilstede: Brith Hiorth, Nina Sandbæk, Joanna Engvik, Kristian
Viken, Elisabeth Hoogstrate.

Ansvar

Fravær: Renata Goel, Trude Skogesal

1.1.2009

Konstituering:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Sekretær og LC ansvarlig: Renata Goel
Kasserer og materialforvalter: Brith Hiorth
Webansvarlig: Kristian Viken
Premieansvarlig: Nina Sandbæk
Utregning av årets Saluki: Joanna Engvik
Innsamling av stoff til Mynden ansvarlig: Trude Skogesal

1.2.2009

Utstillingskurs/handlerkurs
Sted: Frognerparken (samme sted som sist)
Dato: 23. Mai 2009
Kursholder: Nicklas Eriksson
Pris: 400,- per pers
Varighet: 3 timer
Deltakere: 15 påmeldte per kurs
Vi bestemmer at det blir 2 kurs på en dag. Første kurs bør starte
klokken 10.00 og neste klokken 14:30.
Utvalget annonserer dette for medlemmene i Myndeklubben,
Greyhoundklubben og Ulvehundklubben. Det er tillatt å delta med
andre raser enn mynde.

1.3.2009

Elisabeth og Brith
for påmelding og
annonsering.
Kristian legger ut
på hjemmesiden.

Salukispesialen
Sted: Linderud gård, Oslo
Kontaktperson: Kari Greve (hun tar også ansvar for å avtale parkering
med Linderudsenteret)
Dommer: Deric Aube, USA
Ringsekretær: Ann Karin Fredriksen
Skriver: Merete Harrison
Begge må få skriftlig invitasjon til utstillingen. Leveres Hurdal.

Renata tar ansvar
for dette.

Parkeringsvakter – 4 gule vester kjøpes inn (til vaktene)
Afghanerutvalget stiller med to vakter, vi stiller med to.
Hvem? Kanskje noen melder seg frivillig? Må være noen med litt
autoritet og som er løsningsorientert. Vi kan ikke ha parkering på
gressplenene eller langs alleen slik flere tillot seg å parkere sist år.

Brith kjøper dette.

Myndeklubbens veiskilt med mer:
Felles ansvar.
Vi forsøker å få med oss veiskilt, sløyfer (bånd), dommertelt (tre stk –
dommer, sekretariat og blodprøvetaking) og skjøteledning til
høyttalere fra Hurdal utstillingen slik at vi ikke trenger hente dette i
ettertid.
Regnskap utstillingen 2008.
Vi går gjennom regnskapet fra 2008 utstillingen slik at vi har en idé
over utgifter og inntekter. Det er klart at vi sparer på noen utgifter,
mens det dukker opp noen nye. Etter litt diskusjon ser det ut til at det
vil bli omtrent som sist år, men vi håper på balanse uten underskudd.
Rosetter med mer.
Joanna tar med BIS-dekken og sjekker hvilke som mangler.
Vi trenger nye BIS- og BIM-rosetter (Nina tar ansvar for dette.
Joanna vil gjerne gi disse rosettene). De andre klassene får ”vanlige”
rosetter.
Vi trenger:
BIS og BIM valp
BIS og BIM Junior
BIS og BIM Unghund
BIS og BIM Bruksklasse
BIS og BIM Veteran
BIS og BIM (se over)

Joanna

Nina

Det er en BIM rosett igjen fra i fjor. Brith må sjekke om det er
skrevet noe på båndet til denne slik at Nina vet hva hun skal bestille.
Nina tar ellers kontakt med Elisabeth dersom det er noe hun lurer på.
Rosettene må bestilles nå i disse dager.
Vi har igjen CK, HP og champion rosetter fra i fjor.
Rosettene faktureres og sendes til Brith.
Tidsskjema.
Vi ser an hvor mange påmeldte hunder vi får før vi fastsetter starttid,
men i utgangspunktet begynner bedømningen klokka ni.
Juniorhandling, barn og hund og uoffisielle klasser må inn i
tidsskjema.

Joanna lager
tidskjema

Påmelding.
Ta imot påmeldinger; Brith
Brith
Vi er åpne for at noen sene påmeldinger kan komme etter at fristen
har gått ut. Det ble bestemt at vi tar 50 kroner i ekstra gebyr ved for
sen påmelding.
Brith kommer til å være bortreist 16. august så en eller to personer må
ta imot betaling fra utenlandske utstillere. Det vil også være behov for
at en person tar seg av utbetaling til ringpersonal og dommer med
mer.
Katalog.
Kristian lager katalogen. Han har erfaring fra 2008. Vi bruker NKK
sitt tilbud til klubbene. I år selger vi denne for 30,- kroner.
I 2008 solgte vi annonser til katalogen. Dette viderefører vi i år. Dette
er et tilbud til alle, oppdrettere og vanlige salukieiere. Vi setter også
inn annonse av fôrsponsor.
- Annonser koster 100 kroner pr. side.
- Dette tilbudet må annonseres på hjemmesiden
- Renata undersøker om vi kan bruke trykkeriet hun har kontakt
med til å trykke katalogen for en akseptabel pris.
Premiebordet med mer.
Som i 2008 er Nina ansvarlig for premiebordet under utstillingen i
samarbeid med ringsekretæren. Hun vil også ha ansvar for salg av
effekter og lignende.
Nina har ansvar for å få inn de forskjellige BIS albumene og
vandrepremiene i forkant av utstillingen. Hun må informere de som
vant sist år om at de må sette inn bilde og info om hunden i albumet
før de leverer det tilbake.
Det er info om hvem som vant sist år på vår hjemmeside, men disse
oppfordres også til å ta kontakt med Nina slik at det gjør jobben
lettere for henne.
Nina tar kontakt med de som gav premier til fjorårets utstilling.
Elisabeth hjelper med oversikt over hvem som gav.
Vandrepremier.
Utvalget setter opp to nye vandrepremier. Det er kjøpt to vakre
skulpturer med salukier i USA, som vil bli fraktet over til Bergen av
en kollega av Trude. Den ene skulpturen er til BIS vinneren på
utstillingen og den andre til årets LC-saluki.
Vi gikk gjennom de vandrepremiene som ble delt ut sist år, som er
følgende:
Årets Saluki – gitt av kennel Qirmizi
BIS Saluki – gitt av kennel Caravan

Kristian

Renata

Nina

Elisabeth

BIS Bruks Saluki – gitt av kennel Noor Inca
Beste norske ” Beauty and Performance Saluki” – gitt av Michael
Behrmann (deles ut etter høstprøven)
Vi må ha skjemaer hvor vinnerne signerer ut premien. Hvis premiene
knuses eller liknende må de erstattes av den som har forvoldt skaden.
Salukiutvalget har perm med oversikt over hvem som har hva.
Telefon, adresse, epost. Disse må være klar til utstillingen og
oppbevares slik samlet.
Vinnere 2008:
BIS (fra kennel Caravan) – Nina spør Lotta Brun om hun er villig til å
oppgradere denne. Ingunn vant sist år
Årets kombinerte hund (Michael Behrmann) – Milla Stav Nilsen
Årets bruksklasse. Noor Inca – Noor Inca Turbo vant denne.
Årets premie:
Vi bestiller 100 krus. Ca 60-70 til premier, resten selger vi. Elisabeth
undersøker om logoen kan settes litt lavere på koppen.
Klassevinnerne 1-4 får krus med årets logo.
Elisabeth har bestilt pledd til BIS og BIM som dommer har sagt seg
villig til å frakte over fra USA.

Overnatting dommer med mer.
Hotellrom er bestilt på Quality Hotell 33, Østre Akervei 33.
690 kroner natten.
Det er ordnet med guide for ham på lørdagen slik at han kan få
oppleve litt av det som tilbys turister i Oslo. Her kan han bruke av
håndpengene som dommerne får utbetalt.
Enighet om at dommer tar flytog og taxi til hotellet på fredagen –
flaske musserende vin på hotellrommet som velkomst.
Hente dommer på hotellet søndag morgen.

Elisabeth

Kristian ordner
dette
Nina og Jan Erik tar
ansvar for dette
(med forbehold).
Kristian /Joanna

Morgenkaffe utstillingsdagen + diverse utstyr.
Ta med kaffekanne og kopper til dommer og annet. Kristian gjør
dette.
Dersom vi får lånt skjøteledning til strøm tar Joanna med kaffetrakter.
Brith
Brith undersøker mulighet for å leie høyttalere slik at en ikke sliter ut
stemmen i ringen.
Dommergave – Bok
Kjøpe inn våtservietter og toalettpapir.
Kristian
Bestille toaletter –To stykk.

Bestille inn nødvendige skjemaer – Kristian ordner dette.
Hente fôrpremier på NKK, Bjerke på lørdagen. Royal Canin sin
stand.
Nina
Kjøpe telt til premiebord og lignende – Ingunn kunne skaffe to telt til
500,- SEK kroner til sammen. Dersom vi ønsker vegger må vi kjøpe
det utenom. Vi kjøper dette og en gummiklubbe. Nina ordner dette.
Brus – Nina kjøper inn en kasse med litt forskjellig

Elisabeth

Bord og stoler – bestille via Linderud som i fjor. Elisabeth ordner
dette. Vi må ha nok med tanke på felleslunsj. Ok med
transportutgiftene.
- Mulig vi kan dele med afghanerutvalget.

Renata

Blomster – 5 buketter: Renata ordner dette
- Ringsekretær, Skriver, BIS, BIM, årets saluki
Lage diplomer med årets logo. Utvalget betaler fotopapir/blekk.
Fotografering av de utstilte hundene + snapshots.
Fotografer- Renata fotograferer tispene, Jan Erik hannhundene –
låner kamera av Joanna. Bildene må brennes ut på CD-er.
Skrive om utstillingen – Ingunn gjør dette! Publiseres både i Mynden
og på hjemmesiden.
Effekter med salukimotiv.
Andre ideer:
Serveringsbrett – Elisabeth sjekker produksjonskostnader
Gummimatte til underlag for matskåler – Joanna sjekker
produksjonskostnader
Musematte
Logokonkurranse:
Den som lager logoen for 2010 vinner en påmelding
Vi utlyser konkurransen på hjemmesiden og på spesialen.
Trude
Felleslunsj:
Organisering av felleslunsj:
Trude organiserer dette. Vi trenger papptallerkener, gafler, fluegitter
og ansvarsfordeling (hvem tar med hva)
Felleslunsjen blir i pausen som varer i ca. en time. Folk tar med egen
drikke.
Joanna
Blodprøvetaking.
Joanna har ansvar for å koordinere blodprøvetakingen. Hun
samarbeider med Lena og Ingunn som har sagt seg villige til å ta
blodprøvene. Det må bestilles inn kanyler og reagensrør fra Finland.
Dette ordner de. Det må skrives ut skjemaer med mer.

Nina

Nina har sagt seg villig til å hjelpe med å holde hunder ved behov.
Vi ønsker at så mange som mulig tar blodprøve av hunden sin. Gjerne
også av eldre hunder. Info legges derfor ut på hjemmesiden med link
til skjemaer slik at andre som ikke skal delta med salukien sin på
spesialen også kan fylle ut skjema på forhånd og komme og ta
blodprøve.
På lørdag etter NKK Bjerke håper en å få tatt de fleste blodprøvene.
Det blir rigget opp mellom klokken 15.00 og 16.00 og det vil være
anledning til å få tatt blodprøver fram til klokken ca klokken 18.00.
På selve utstillingsdagen vil blodprøvetakingen legges i to bolker.
Først en fra 10.00 til 11.00, Ingunn, og igjen en time når tispene går.
Da er det Lena som tar prøvene.
De vil være behov for kjølebag eller lignende slik at blodprøvene kan
holdes kalde inntil de sendes til Finland på mandagen.
Foreløpig og generell utgiftoversikt.
Utgifter til dommer – ca. 8000,Sekretær og skriver – ca 1000,Bord og stoler – ca 1700,-

