Referat fra møte i Utstilingskomiteen
Tid og sted: Onsdag 19. august kl 1800, klubbhuset
Til stede: Lisbeth, Roy, Hege, Knut, Ellen-Wigdis, Harrieth, Siri, Lars (siste del av møtet)
1. Utstillingsleder
Lars har sagt ja til å være utstillingsleder.
2. Plassjef/rigging
Roy har sagt ja til å være plassjef. Rigging blir både torsdag og fredag. Følgende
personer er med på rigging/rydding:
- Roy
- Knut Heimen
- Siri Knudsen
- Tommy Steve Berntsen
- Lisbeth
- Siv Anita Bjørkli-Eriksen
- Nina Løvhaug
- Camilla Jensen Wollevik
- Line Berglund
- Harrieth Andreassen
- Ellen-Wigdis Sørem (m/kantklipper)
- Aase (+ evt. 3 personer til)
Dette anses som tilstrekkelig med personer siden det kun er snakk om 4 ringer.

3. Utstillingskasserer.
Siri tar jobben med dette. Hun tar kontakt med Hilde + Aase for å få instruksjoner hva
som skal gjøres og når (kortautomater, veksel, oppgjør til dommer/ringsekretærer,
opptelling kasser/parkering osv)
4. Inngang/parkering.
Parkering ved klubbhuset, både på oppsiden og deler av banen + Løvoldeiendomen på
nordsida av elva benyttes. Det bør først fylles opp med biler rundt klubbhuset, deretter
Løvold.
Betaling for parkering/inngang tas samtidig. Program selges i sekretariatet.
Behov for min. 4 stk personer i parkering fra kl. 0645 til 1300 begge dager. 2 stk står
oppe ved veien og tar imot betaling, 2 stk står lenger ned å anviser plasser.
Bobil/campingvogner skal stå på østsiden av klubbhuset. Aase har oversikt/ansvar for
dette.
Roy ordner med å hente nøkkel til bom til Løvoldparkering hos Odd Berg i
Hansjornesbukta (Kullkranssvingen) torsdag 27.8,

Line Berglund blir ”parkerings- inngangsansvarlig” dvs. må være der 0645 begge
dager og påse at det er folk på alle plasser, dele ut pengevæsker (som hun får fra Siri);
refleksvester og har overordnet ”oppsyn”
Vi har foreløpig følgende personer til å stå i parkeringen:
- Camilla Jensen
- Nina Løvhaug; søndag
- Tommy Steve Berntsen 1 time lør
Dvs. vi mangler folk i parkeringa! De som skaffer noen melder dette til Line.
5. Kafe/dommerlunsj
Ellen-Wigdis er kafeansvarlig.
Siri/Lisbeth ordner dommerlunsj; Siri sender ”innkjøpsliste” til dommerlunsj til Ellen
som ordner med innkjøp. Dommerlunsj skal være klar ca. 12.00 begge dager (16
personer).
Ellen har noen få navn og jobber med saken, men det har vært vanskelig å få folk fra
FHG pga jaktprøve samme helg.
Siri står i kafeen søndag fra 0700 og hjelper til med å lage mat til ringer osv.
Gjør en vurdering om en skal ha grill, evt. bare ha pølser i brød som selges fra kafeen
eller gassgrill på ”terassen”. Grilldrift krever vante folk med tanke på mathygiene osv
og er ressurskrevende så vi må se om vi får nok folk til dette.
Dvs. vi mangler folk i kafeen! De som skaffer noen melder dette til Ellen

6. Henting av dommere/ringsekretærer
Lisbeth har laget oversikt over ankomsttider for dommere/ringsekretærer (se egen
epost om saken). Det er ordnet med ordrenr. hos Tromsø taxi.
Aase bes om å gi beskjed om ordrenr til dommere/ringsekretærer

7. Ordonans
Lisbeth + at datteren til Harrieth blir med søndag (og kanskje lørdag)

8. Pakking premielister/kritikker/rosetter til ringer
Katrine har hovedansvar, får hjelp av Siri og Hege om nødvendig. Katrine avtaler tid
med Siri/Hege.
9. Sekretariat
Tove Kurthi er sekretariatsansvarlig, i tillegg jobber Anne May Pettersen og Guri
Moen Lajo begge dager. Sekretariat dermed OK! Program selges i sekretariatet.

10. Nedrigging/rydding.
Roy har hovedansvar for organisering. De fleste som deltar på rigging kan også være
med på rydding. Viktig at alt settes tilbake i utstillingsrommet og ikke blir stående
spredt utover i klubbrommet da dette skal brukes uken etter utstillinga.
11. Punching av resultater
Harriet, Katrine og Siri (Siri kan gjøre etterarbeid dersom det gjøres før 6.9, etter dette
er Siri bortreist – rypejakt   )
12. Sending av papirer til NKK etter utstillinga
Katrine + Siri hjelper til dersom vi får gjort det før 6.9.
13. Uavklarte ting
Dommermiddag, er ordnet, bestilt av Aase.

