
Arbeidsmøte for Stange Utstillingen august 2022

Dommere: Litt sprett med dommere mtp land, flere av dommerne skal dømme på andre
utstillinger kort tid i forkant av vår og det kan være uheldig får vårt påmeldingstall.

Flybilletter: Det er booket billetter med veldig varierende lande/avgangstidspunkt som gjør
logistikken med henting/frakting av dommere problematisk. Lære til neste gang, dommerne
må reise hjem tidlig mandag eventuelt veldig sent søndag kveld.

Betaling med kontanter og euro: Det er vanskelig å få tak i cash spesielt euro. NKK har svart
på mail og sagt at de også sliter og de tenker at fra 2024 så blir det på arrangeringer kun kort,
inn på konto og vipps. Dette er noe vi også ønsker å gjennomføre, null cash også ved betaling
for varer under utstillingen. Vi har to izettel og vi tar vipps.

Frister: påmeldingsfrist 25.juli og siste frist 1.august
415 kr per voksne hund, valp 250 kr

Stangehallen:

Stor hall, mange muligheter for å sitte ved bord og tribune for folk som blir lengre/ familie.
Mulighet for lufteplass bak, egen parkering for oss frivillige.
Vi må lage/kjøpe inn mage typer ark for å lage skilt, sakser, penner, store tusjer, sperrebånd
for å sperre av områder der utstillere ikke får sette fra seg utstyr og for å holde nødutganger
åpne.

Siv ordner med gaver:
Dommergave: forklær med dalmatiner,
Gaver skrivere og ringsekretærer: 100 kr gavekort på plantasjen
BIS og BIG premier: pokaler, også har vi masse div på lageret, pluss noe hos ulike
styremedlemmer. Det skal i tillegg kjøpes inn 150-200 pledd.

Jon-Atle: tar seg av de som ønsker å ha stand under utstillingen, sekretariat, speaker, stor
ringen og potet.

Nina: star kontakt med lokal veterinær for å avtale om den kan ringes hvis det oppstår noe
hos noen hund på utstillingen.

Bespisning/Kiosk: Stine, Axel, Jonny.
Stine tar seg av kiosk innkjøp, prep og salg.
Dommer/skriver/ringsekretær: lunsj lørdag - bestille catering, i tillegg til vann, kaffe, brus,
godis i ringen.
Søndag? - vann, kaffe, brus, lunsj? lage eller bestille?

https://www.kalascatering.com/

Trude: skriver egen liste over alt som skal med i mail til stangehallen med spørsmål.

https://www.kalascatering.com/


Utstilling sponsor og for gaver: må sende søknad før jul 2022.


