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Norsk Whippetklubb 

Referat styremøte 25.08.21 

Zoom 

Tilstede: Randi Juliussen, Tove-Merete Lilledal, Gry Runa Nielsen, May-Helen Erdal, 
Ove Egil Bekkvang, Carine Prestaasen (ref).  

 
 
Forfall: Anniken Ranheim Søndrol, Kenneth Roland. 

             

Nr Type Sak Ansvar/ tid 

1  Utstillinger 
 
Hamresanden fungerte bra, og det var mye arbeid for 
utvalget imellom den og neste i Vingrom med å få tak i 
ringpersonell og dommere. Streamingen har gode tall, men 
det var noe brudd i nettilkobling eller annen ukjent årsak.  
 
Fotograferingen fungerte ikke optimalt. Mulig fungerer 
bedre om fotografen ikke stiller hund selv.  
 
Det var mange nye på disse utstillingene, det er gledelig. 
Vingrom var en topp plass å ha utstilling, og vi har fått gode 
tilbakemeldinger fra de som var tilstede.   
 
Rigging og rydding fungerte også bra på Hamresanden, ikke 
så bra i Vingrom. Her bør vi være tidligere ute og be om 
hjelp fra medlemmer. Det kan være en god sosial greie å 
hjelpe til med rigging og rydding. Utstillingskomiteen skal ha 
ros for innsatsen.   
 
Neste år har vi planlagt en dobbelhelg i Vestby, der vil vi 
trenge to dommere. 
 
Økonomi: Større kontroll er ønskelig fra styret. 
Budsjettskjemaer er satt opp, og framover skal det være 
gode muligheter for å holde kontroll og oversikt. 
Dommergaver bør planlegges i god tid og innenfor en gitt 
ramme. Angående rosetter ser utstillingsutvalget på hva 
som bør prioriteres av store og flotte rosetter og hva som 
kan være nedskalert. Klubben bør tjene noe på utstillinger. 
Forslag om at vi bør ha en slags kalkyle på hvor mange 
påmeldte man trenger for å gå i pluss.  
 
Salukiutvalget har en sponseordning for oppdrettere med kr 
150 per rosett, og får på den måten inn penger til formålet. 
For premier for øvrig bør vi vurdere å lage tydeligere 

Utstillings-
komitéen 
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rammer for prisnivå. Utstillingsutvalget ser også etter 
muligheter for å bruke andre rimeligere produsenter.  
 
Innspill om å forhandle med Royal Canine, om de kan stå for 
kostnaden på rosetter mot å trykke de på båndet, for 
eksempel.  
 

2.   Tove-Merethe ønsker å trekke seg fra avlsutvalget.  
 
Monica ønsker å trekke seg fra utstillingsutvalget.  
 
Det betyr at vi må få rekruttert en nye personer til 
utvalgene. Utvalgene skriver en ”stillingsannonse” til 
redaksjonen, slik at det kan settes inn i Whippetmagasinet.  
 

 

3.   Angående KG LC har vi ikke hørt noe fra NKK. Det nye regelverket 
skal tre i kraft 01.01.22, ikke 01.01.23, som først antatt. Det vil si 
at regelverket må revideres innen nyttår i år, noe som begynner å 
haste. NKK har heller ikke svart på henvendelse fra styret, 
styreleder purrer.  

 

 
 
 
 
 
 


