Norsk Puddel Klubb’s
Utstillingskomitè
Onsdag 16.09.2020
Kl. 1800
Sted:
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Deltagere:
GEB Gro Bjørndalen
MN Maud Nilsson
HS Hjørdis Sævareid
TBF Tone B. Fischer
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Utf.
Møte nr. 10, 2020
Tilbakemelding/oppdatering fra Styremøte:
Inget spesielt nytt som vedrører komiteèn.
Stiller på GF; Gro, Maud og Tone.
Gjennomgang løpende arb.oppgaver:
Buddy, følges opp – svar senest til neste møte.
Vom og Hundemat, se liste.
Royal Canin – sponsor begge dager må purres opp, svar raskt – må ha litt
tid hvis vi skal prøve å finne enn annen fòrsponsor til en av dagene.
House of Dogs, bekrefter at de gir gaver og kommer tilbake med hva.
Allison Alexander, bekreftet at hun gir kurs i premie. Følges opp med
hvilke kurs og evnt. hvor mange.
Se forøvrig oppdatert premieliste.
Lagertellelista lages ferdig i høstferien (uke 40).
Kontakte medlemmer/utstiller og spørre om gavepremier. Tone og
Hjørdis fordeler dette mellom seg.
Drammen Hundepark 31. okt. & 1.nov. 2020:
Fått svar på spørsmålene sendt:
Kiosken er åpen.
Bobilprisen er den samme Kr. 200,-.
Stand for Dog Fan er ok.
De ønsker oversikt over antall påmeldte og program når det er klart.
Catering til dommere, ringpersonale og hjelpere.
Nettilgang order ringsekr. Jan Arne Sjøholt.
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Ringpersonale og hjelpere er nå på plass, se sjekklista.
Dommermiddag må bli lørdagen.
Hjelper Ida Mosbye. idacarita@gmail.com er kontaktet og hun kommer
lørdag morgen og søndag morgen. Hjelper til med diverse lørdag og er
skriver søndag.
Christel Myrvang Moe hjelper også begge dager, sitter i døren og fører
lister. Lage selve listen.
Hun får «spritassisten» Åse Egeland og de selger også små
håndspritflasker. Men vi bør kjøpe inn en eller to store sprayflasker.
Åse og mannen kommer fredag kveld og kan hjelpe til å rigge opp og ned.
Mannen tar seg av parkeringen både dirigeringen og betaling.
183/20

Sjekkliste utstilling.
Oppdateres i.h.t. ovennevnte.
Vi må starte å arbeide med pm og få med info. om smittevern/regler.

184/20

Refusjon av påmeldingsavgift.
Fått spørsmål fra Danmark om vi refunderer dersom de er forhindret
p.g.a. forandringer i reglene om innreise p.g.a. smittevern restriksjoner.
Vedtatt at det gjør vi, som NKK og DKK.

185/20

Dommere 2021:
Melody Benton har beklaget men må takke nei til dommeroppdrag neste
år p.g.a. den usikre Corona situasjonen. Men ønsket svært gjerne å bli
invitert et senere år når denne situasjonen er avklart/forhåpentligvis
over. P.g.a. denne usikre situasjonen ble det diskutert med Styret v/Eli og
vedtatt at ingen langveisfarende dommere inviteres til 2021.
Alexandra Drott Staedler er allerede er invitert, dommeravtale sendes.
Forhåpentligvis er det ok med innreise fra Sverige innen den tid.
Nå er vi så heldige at vi har en ny norsk puddelspesialist ferdig utdannet
til denne utstillingen, Arild Thorvaldsen, vedtatt å invitere ham.
Sammensetning av komitèen:
Gro og Maud, går ut etter denne utstillingen. Men Ann Kristin Leirvik
Sletnes, Karin Dyrkorn og Laila Johanssen har takket ja. Da er komiteèn
fulltallig igjen.
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Eventuelt:
Neste møte:
Tirsdag 6. oktober kl. 1800.
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