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 Norsk Puddel Klubb’s   

Utstillingskomitè 
 
 

Onsdag 22.05.2019 Kl.1800 

+ Tirsdag 25.06.19  Kl.1900 
Referat Nr:14-15/2019 

Sted: 

Messenger 

Innkallende: 

Gro 

Referent: 

Tone 

Deltagere: 

GEB  Gro Bjørndalen 

MN   Maud Nilsson 

HS   Hjørdis Sævareid 

TBF  Tone B. Fischer 

RH    Rune Halseth 

 

groeli@online.no 

kisaflis@online.no 

hjordis.poodles@icloud.com 

eugenios@online.no 

boy.runeh@gmail.com 

 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Sekretær 

Medlem 

 
   

Saksnr.  Utf. 

 Møte nr. 6, 2019  

85/19 Sjekklista: 

Møte nr. 6 behandlet kun sjekklista, en nøye gjennomgang før utstillingen. 

 

Alle 

 Møte nr. 7, 2019  

86/19 Rosetter og klubbens/kom. premier: 

Påse at ringsekr. ser forskjell på Bir og BirJr. rosetter. 

Vet.bed var populære og praktiske premier, gir det samme neste år og prøver 

å presse prisene ytterligere – fikk 24 store (1,50x1m) for Kr.5.400,-.  

 

87/19 Sponsorer og gavepremier: 

Kontakt med og innhenting av sponsorpremier må gjøres raskere da dette må 

være på plass før gavepremiene plasseres. 

Gavepremier er generelt tregt og folk må purres opp enkeltvis i tillegg til 

annonsering både på f.b. og websiden + fellesmail. 

Vi har nå også en mailingliste som heter utstillere. 

Premielista må blir ferdig et par dager før utstillingen slik at premieutdelerne 

kan få denne litt på forhånd, det er alt for mye å sette seg inn i på 

utstillingsdagen. 

 

88/19 Katalog: 

Annonser i katalogen har liten verdi for sponsorer som er rause og gir dyre 

premier, vi må tilby dem annonse i PP som når ut til alle medlemmene, dette 

er klarert med Styret. På den måten kan vi også jobbe mot å få sponsorene til å 

annonse i flere nr. mot betaling. 

Det ser heller ikke pent ut med kopier av annonsene i en bolk midt i bladet, 

det blar folk rett forbi. Katalogen får heller være enn liten sort/hvit pamflett 

med den informasjon som trengs på utstillingsdagen. 
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Regler for SAR kåring må inn i katalogen, da det ble en del forvirring her. 

89/19 Blomster og frukt: 

Frukt var populært og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. 

Med blomstene i ringen gikk mye feil, det manglet fullstendig i ene ringen og 

spraymaling var ikke pent – dette må gjøres annerledes og bedre neste år. 

Orkidèene var fine. 

 

90/19 Arra: 

Arra og elektroniske kritikker fungerte veldig bra da både Hjørdis og proffe 

ringsekretærer kunne dette. Det som var dumt var at ruteren vi hadde lånt ble 

tatt før vi fikk ferdigstilt utstillingen på plassen, det må ikke skje neste år. 

 

91/19 Regnskap: 

Mangler faktura fra Floriss og Buddy, haster for å få ferdigstilt regnskapet.  

Må purres opp. 

  

Rune 

Tone 

 

92/19 Tilbakemelding fra Styret:  

Alle virker godt fornøyd, men noen opplevet litt kaos i dverg/toy ringen da 

utenforstående blandet seg inn. Det blir informasjonstavle neste år med 

oppnevnt ansvarlig i tillegg til oppnevnt speaker. 

 

93/19 Generell gjennomføring og annet: 

Ønske fra komitèen til Styret dersom det er forespørsel om elev/aspirant at vi 

kontaktes – da komitèen vil tilgodese rasespesialister. 

 

94/19 Klippekurs 2.+3. nov.-19: 

Lokale Waggytail – be om bekreftelse. 

Maud holder kurset/demonstrasjonen.  

Rune er salgsansvarlig for Waggytail produkter og hjelper. 

Annonse lages og legges ut på web med krav om forhåndskunnskap, frisyre, 

max. antall o.a. info. 

 

Tone 

Maud 

95/19 Open Show: 

Obs! ikke offisielle premiegrader exl., vg osv., men 1, 2, 3…  

Kun rosetter som premier + fòrpremier. Sjekke rosetter på lager. 

Tidsperspektiv jan./febr. -20. 

Lokale Ramstadsletta, pris? Sjekke med Styret.  

Annonse, en god anledning for nybegynnere å prøve seg i utstillingsringen! 

 

 

Gro 

96/19 Nytt medlem: 

Vi er p.t. fulltallige, men tar gjerne imot hjelp til/på arrangementet. 

 

97/19 Neste møte: 

Tirsdag 20. aug. kl.1900 

 

   

 

 

 


