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1. Evaluering Salukispesialen 2022 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som synes det var et bra gjennomført arrangement. 

 

Premier: 

Vi bør redusere antall premier. 

Vi må jobbe for å så mange som mulig av premiene tilgjengelig før utstillingen, slik at det ikke blir så mye ekstrajobb 

på selve utstillingen. Begynne innsamlingen av premier tidligere slik at de eventuelt kan overleveres på en utstilling 

tidligere. 

 

Det ble alt for lange dager. Til neste gang burde vi lage en plan for hva som skal rigges hvor slik at vi kan bruke 

mindre tid på dette. Vi ønsker å ha Salukispesialen samme helg som Myndeklubben også neste år, men da ønsker vi 

å ha utstillingen på lørdag istedenfor søndag. 

 

Parkeringen gikk fint, ingen problemer. 

 

Kakebordet ble godt mottatt av utstillerne. Bedre alternativ enn felles lunsj. Ser på muligheten til å ha kaker til salgs 

neste år. 

 

Lunsjen til dommer og personell ble bra. 

 

Sekretariatet: Vi solgte 1 årbok. Til neste år bør vi ha nok kataloger til at andre tilskuere enn utstillerne også kan få. 

 

Etterarbeid etter utstillingen: 

• Ferdigmelding til NKK - utført 

• Resultatrapportering på web - utført 

• Vandrepremier på web – utført 

o Vi må gå gjennom hvilke vandrepremier vi skal ha med videre 

• Finalebilder fra utstillingen – ligger ute på både Facebook og hjemmesiden 

• Dommerkommentar til hjemmside/Mynden - oppfølging av brevet 

• Økonomi 

o spesialen går så vidt i underskudd i år. Se eget regnskap. 

 

2. Salukispesialen 2023 - «40 års jubileum av spesialutstilling for saluki i Norge» 

 

• Sted & dato 



o Ønsker utstilling sammen med Myndeklubbens Høstutstilling 9/10. september 2023 

• Søknad til NMK om avholdelse av utstilling (sted/dato) og tildeling av STORCERT i forbindelse med jubileet 

• Dommer – vi venter på aksept 

• Ringsekretær – vi venter på aksept 

• Jubileumslogo 

• BIS kavalkade gjennom 40 år 

o Kan vi klare å finne vinnerne for alle 40 årene? Anne-Grethe sjekker opp dette 

o Finne frem gamle hendelser for å vise historien 

• Vandrepremier - evaluering 

o Vi har fått to bilder av Saluki som kan brukes som vandrepremie 

o Vi må rydde opp i de premiene vi allerede har 

▪ Albumer har det tidligere blitt vedtatt å ikke dele ut 

 

Hva kan vi gjøre for å få flere påmeldte? Ideer? 

- Storcert 

- Interessant dommer 

- Sende ut personlige invitasjoner til alle vi kjenner 

 

3.  Internasjonal LC-prøve i Trøgstad 15.10.22 

Utdeling av vandrepremie til Beste kombinert-saluki. 

 

4. Sommermynden og stoff til Julemynden 

Sommermynden er endelig ute (den kom først nå i slutten av september). Salukiutvalget har fått mye stoff i denne 

utgaven. 

Stoff til Julemynden: frist 15.11. 

Vi setter vår frist til 01.11. 

 

5.  Eventuelt 

Marita har oppdatert og restrukturert oppgavelisten for Salukispesialen. Hun sender denne til resten av utvalget for 

tilbakemeldinger. 

 

Neste møte: ved behov 


