Evalueringsmøte, utstillingen 2018
5. desember 2018
Sak 1: evaluering av utstillingen
Utstillingen i år gikk stort sett bra og vi var en god gjeng som sto på det meste av helga for å dra
utstillingen i havn. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakere, og utad var utstillingen en
suksess. Likevel er det noen punkt vi ønsker å forbedre og her listes opp innspill fra de som møtte
opp på evalueringsmøte.
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Kurt Tomren vil ikke ha noe ansvar neste år, men hjelper gjerne til der det trengs.
Grusen der utstillingsringene var oppsatt var dårlig! Det var tilfeller der noen deltakere raket
banen for å passe sin rase, noe som ødela for andre raser. Noen bør ha ansvaret for å sjekke
at ringene er i lik stand for alle som deltar. Alternativer for å bedre underlaget kan være å
legge et lag med finere grus eller rulle den som er der slik at den blir hard og fast. Arbeidet
med grusen må starte i god tid før utstillingen skal holdes.
Vi trenger flere folk til å hjelpe til, både i forhold til organisering og gjennomføring. Forslag
som kom inn var at vi fikk en større utstillingskomite samt at en har et mer detaljert oppsett i
forhold til oppgaver som må gjøres. Greta Moen har laget et oppsett hun anbefaler komiteen
å bruke.
Det er og ønskelig at oppgaver som må gjøres legges på bestemte personer. Denne personen
har da ansvaret for sine folk og for at oppgavene på denne «stasjonen» følges opp. På denne
måten kan ansvaret for at alt er som det skal fordeles på flere og ting er mer oversiktlig.
Det bør være noen som kan ta imot bobiler før oppsatt tid da det alltid er mange som
kommer veldig tidlig.
Bra plass å arrangere utstilling, romslige ringer, egna lokaler
Veksel må være på plass i god tid! Spesielt på parkering og kiosk.
Utdeling av rosetter og premier gikk bra, men bør ha eget vippsnummer til dette
Kanskje en skulle hatt litt mindre utvalg av premier? Mer helserelatert? Større rosetter?
Folk må møte opp tidlig selv om en er satt opp senere! Oppmøte kl 7
Flere folk på rydding av for eksempel søppel/toalett/parkering
Kjøkkenutstyr som er brukt/lånt skal vaskes skikkelig!
Kom på fredag å «bli kjent" med plassen og lokaler
Få opp engasjement for klubben. STÅ PÅ!
Ikke alle matvarer kan leveres i retur. Kanskje kjøpe i flere omganger etter behov?
Arbeidsmøte på torsdagen før
Vi ønsker å arrangere utstilling på hestesenteret i 2019 også
Sende ut mail til medlemmene med informasjon i god tid før utstillingen, kanskje sende flere
mailer ettersom det nærmer seg
Partyteltet bør byttes ut og dommerteltene bør få flere plugger

Sak 2: samarbeid med Sunnmøre Hundeklubb
Vi skal holde utstillingen sammen med Sunnmøre Hundeklubb i 2019 også, og ønsker å lufte et
samarbeid med en annen hundeklubb fra 2020.
Diverse
-

Klubben utdanne flere egne instruktører
Familiedag/åpen dag som viser andre hva vi i klubben gjør. Kjøp/salg av utstyr

