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Närvarande: 

Frida Svenzon, Pernilla Svedjeby, Mye Wester, Anderz Ericsson, Beth-Lis Raghall, Martina 

Blom, Jennie Olsson och Karina Larsson 

 

 Det som vi bestämde: 

• Vi ska vara hårda med efteranmälningar, inga efteranmälningar efter att deadline gått ut. Påminnelse 

skickas också ut på vår FB-sida några dagar innan anmälan stängs. 

• Korthåren ska alltid börja bedömningen i ringen. 

• Varje utställning får 2 500kr per ring till priser. Om man skickar en  bild på kvittot direkt till 

skattmästaren så betalar vi ut utlägget snabbt. 

• Alla arrangörer ska få en ekonomisk rapport efter arrangerad utställning. Alla kvitton som ska 

redovisas ska vara skickade till skattmästaren en månad efter utställningen. Efter det får 

skattmästaren ytterligare en månad på sig att redovisa. Alltså 2 månader efter utställningen ska 

arrangören få en ekonomisk rapport. 

• Arrangörerna vill ha en lista på ”topp 3” äldsta veteraner. Frida skickar det när hon gjort katalogen. 

Detta för att undvika att det blir fel som vinner ”äldsta veteran” för dagen. 

• Vi vill höja anmälningsavgiften, för valparna och veteranerna bör det ligga kvar på 200kr. Men höja de 

övriga klasserna till 350kr. 

• Katalogerna kommer delas ut gratis på plats (en per hushåll), de skrivs ut av Karina. 

• Vi tog beslut att arrangera BIS med Junior 

• Vi avser även att utföra: nomineringar under dagen från domaren för: bästa huvud, bästa rörelse samt 

domarens val 

• Vi kommer stoppa bedömningen för en kort paus för mat och då ha möjlighet att arrangera kort 

minitävling, som regionen får bestämma själv, detta skall dock delas med av innan PM skickas ut. 

Exempel: tävlan om gladaste hund, barn med hund osv. 

 

 

Frida skickar ut en checklista till varje arrangör om info inför varje utställning som ska stå med på PM. 

• När ska insläppet vara till utställningen? 

• När börjar ringarna? 

• När får man sätta upp sina utställnings tält dagen innan? 

• Finns det mat och försäljning på plats? 

• Lunchpaus 30min – Vill man då ha barn med hund? 

• Övriga aktiviteter? 

• En kontaktperson för varje utställning som står i PM och kan svara på frågor för dagen, vem? 

• Frida ska även få kontaktuppgifter till alla ringsekreterare och vilka som går med vilka. Mycket viktigt 

då de även ska få information om hur många som är anmälda samt PM för dagen. 

 

 

Det är viktigt att varje arrangör säger till om det behöver hjälp, det finns många som åker på rasspecialerna 

som gärna hjälper till med det dom kan. Man kan alltid kontakta utställningskommittén om det är något man 



behöver hjälp med under utställningsdagen så kan vi alltid leta runt och se till att det finns hjälp på plats. Det är 

viktigt att man ber om hjälp om det behövs.  

Klubben har beställt 60 stycken funktionärsvästar som finns i olika storlekar, de kommer finnas på varje 

utställning att dela ut till arrangörer. Viktigt att samla in alla igen när dagen är slut. 

Vi försöker få vår huvudsponsor att komma till de rasspecialer de kan för att visa upp sina produkter samt ha 

försäljning. Så får det själva marknadsföra sig och berätta varför de är så bra. 

När det gäller priser är det viktigt att alltid ha en tanke bakom. Vi tycker man ska lägga mest priser på valpar 

och juniorer för att få dom motiverade till att fortsätta ställa! Viktigt också att tänka på till tex. veteraner, att 

det är ett pris som passar till åldern. 

När det gäller presenter till domare ser vi också att man tänker på om de tex flyger, att man köper en present 

som det faktiskt kan ta med på flyget.  

 

 

Vad vi alla i utställningskommittén gör: 

Frida: 

• Administrerar utställningarna, lägger ut anmälan på SKK. 

• Skriva PM och katalog samt se till att det skickas ut till de anmälda 

• Fixa avelsklasserna och uppfödarklasserna samt informera och skicka information till 

de berörda uppfödarna 

• Söka utställningarna hos skk (görs varje år, 2 år innan) 

• Skriver kritiklapparna och ser till att det skickas ut till varje utställning. 

• Skicka ut pm till domare och ringsekreterarna.  

 

Pernilla: 

• Sponsoransvarig  

• Rosetter – Skicka ut rosetterna till varje arrangör. 

• Står som kontaktperson på hemsidan – svarar på alla frågor på mejl från medlemmar 

om alla våra rasspecialer.  

 

Mye: 

• Domaransvarig – Leta domare, boka hotell och resa. 

• Årslistor – Räkna på årets utställningshund 

• Registrera utställningsresultat  


