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Utf.
Møte nr. 6, 2020 – ekstra p.g.a. Corona situasjonen
Tilbakemelding/oppdatering fra Styremøter:
Våre ref. 21 el. 22 er nå lagt ut på web, minus punkt 147 og 154 o.k.

Gro

Gjennomgang løpende arb.oppgaver:
Flytting av utstillingen til lørdag 31. okt., dato godkjent av NKK men beskjed
om ikke å åpne for påmelding før Corona situasjonen er nærmere avklart.
Regjeringen har varslet en kunngjøring om hva som skjer med større
arrangementer resten av 2020 i slutten av april.
Dommer Alexandra Steadler kan stille 31. okt. – ikke Melody Benton,
hun ønsker å komme i juni neste år. Må evnt. finne en dommer til for i år.
Mail til Melody Benton om at neste års utstilling er i Sandefjord i november,
spørre om det passer. Sjekke hvilke andre raser hun er autorisert for med
tanke på at vi skal samarbeide med NKK. Etter hvert sjekke om NKK har
invitert noen dommere som vi kan bruke på to av puddelrasene.
Ringpersonale så nær som en er klarert for 31. okt.
Rosettene har kommet.
Reservasjon av Drammen Hundepark 31. okt. 2020:
Hallen er reservert, men vi har fått mail om følgende: «Deres avbestilling for
7. juni er mottatt og i orden. Når det gjelder nye bookinger så er de
økonomisk bindende uansett hva som skjer med retningslinjer fremover.
Hvis dere ønsker å avbestille 31. okt. etter å ha mottatt denne
informasjonen, så er det naturligvis helt i orden».
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Vi har spurt om vi kan få frist til 1. mai på å ta den avgjørelsen, i påvente av
hvilke direktiver regjeringen kommer med i slutten av april for avholdelse av
større arrangement – avventer svar.
Komiteèn er enstemmig på at vi beholder bookingen av hallen og håper vi
får avholdt utstilling.
Sendt forespørsel til Styret v/Eli om vi skal satse og la bestillingen stå. Noe
som betyr at vi kan tape leiebeløpet på Kr. 5.400,- og de har godkjent at vi
satser og lar bestillingen stå.
Folk er «sultefòret» på utstilling, noe som vil bety stor påmelding og
avbestiller vi blir det vanskelig å finne hall – 31. okt. var eneste mulighet i
Drammen. Vi har ikke Puddelspesial utendørs i vær-Norge 😉
Det ble videre diskutert alternative avviklingsmåter med begrenset antall
påmeldte, forskjellige møtetider m.m. Dette tas opp igjen etter at vi ser hva
slags regler og evnt. begrensninger regjeringen kommer med.
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Status sponsorer og deres annonser:
Gro arbeider med spesifisert liste over hva vi ønsker av premier fra
hovedsponsor RC, samt Vom og Hundemat, Hjørdis med Dogtail og
duftapparater og Tone med Hundekonsult/Din Hundebutikk.
Resten utsettes til neste møte.
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Neste møte:
Onsdag 13. mai-20 kl. 1800.
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