Norsk Puddel Klubb’s
Utstillingskomitè
Onsdag 26.08.2020
Kl. 1800
Sted:
Messenger
Deltagere:
GEB Gro Bjørndalen
MN Maud Nilsson
HS Hjørdis Sævareid
TBF Tone B. Fischer

Referat

Nr:26/2020

Innkallende:
Tone

Referent:
Tone

groeli@online.no
kisaflis@online.no
hjordis.poodles@icloud.com
eugenios@online.no

Medlem
Medlem
Medlem
Leder/sekretær

Saksnr.

Utf.
Møte nr. 9, 2020
Tilbakemelding/oppdatering fra Styremøte:
GF 20. sept. Inget spesielt.

Gro

174/20

Gjennomgang løpende arb.oppgaver:
Spesifisert liste over ønskede premier (fra RC/hovedsponsor).
Kontakter RC og gjør avtale.

Alle
Tone
Hjørdis

175/20

Drammen Hundepark 31. okt. & 1.nov. 2020:
Mail med spørsmål om åpen kiosk, hvis ikke, om er det anledning til å ta med
kaffetrakter + evnt. brus? Sjekke prisen på P for bobil.
Hva med stand og Dog Fan?
Catering til dommere/ringpersonale.

Tone

173/20

Ringpersonale er nå i orden i begge ringer 😊
Hotell til BB er bestilt (Comfort Union Brygge).
ATH bekreftet at han ikke overnatter
Evnt. dommermiddag?
Ekstra sett med rosetter og teppepremier bestilt, rosetter er ankommet og
tepper hentes hos Hund i Huset.
Hjelper Ida Mosbye. idacarita@gmail.com er kontaktet og hun kommer
lørdag morgen.
176/20

1

Sjekkliste utstilling.
Sendes ut, alle kopier opp egen kopi slik at småforandringer underveis
noteres opp. Jeg sender oppdatert liste etter hvert møte og dere får selv
avgjøre om dere trenger å printe ut.

Hjørdis
Tone
Gro
Tone
Gro
Gro
Tone

177/20

178/20

179/20

Status sponsorer og deres annonser under arbeid:
Se egen liste, kopier opp eget eksemplar, gjennomgås på møtet og annonser
skaffes til veie. De som er under arbeid står i kursiv og de som har ansvaret
for disse må «fikse».
Forslag til nye/flere: House of Dogs har sagt ja til å sponse, men tre har
dessverre sagt nei p.g.a. vanskelige tider.
Nå har vi kommet langt med sponsor, klubb og komitèpremier.
Lotterigevinster begynner også å se bra ut. Nå må vi starte å kontakte
medlemmer/utstiller og spørre om gavepremier.
Dommere 2021:
Utsatt til neste møte.
Confirmation of assignment – Melody Benton.
Dommeravtale – Alexandra Drott Staedler.
Sammensetning av komitèen:
Gro og Maud, går ut etter denne utstillingen. Men Ann Kristin Leirvik Sletnes
og Kari Dyrkorn har takket ja til å bli med.
Evnt. også spørre tidligere forslag fra Styret.
Eventuelt:
Neste møte:
Onsdag 16. september 2020
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