
Referat fra evalueringsmøte 22.09.2015 - utstillingen 29. – 30. august.  
 
Tilstede: Harrieth, Katrine, Hege, Roy, Knut, Aase, Line 
 
Oppsummering av utstillinga 29.-30. august 2015 
Kafeen gikk greit, selv med mange nye i dugnadsgjengen. Brukshundgruppa hjalp også til. Publikum 
savnet grilling, og et forslag til neste gang er å kutte ut innekafeen, og kun ha grilling og en enkel 
vaffelkafe ute i stedet. 
 
Parkeringa fungerte fint, men det er usikkert om alle fikk beskjed om og nårtid de skulle møte. Det 
var likevel tilstrekkelig med folk, de fleste fra dalmatinerklubben. Parkeringa hadde god økonomi, og 
obligatorisk kjøp av katalog fungerte bra, selv om det tidvis ikke føltes like hyggelig å pålegge folk å 
kjøpe. 
 
Sekretariat gikk fint, men manglet noen rosetter til juniorhandling. Må huske å ettersende en rosett 
til ei som vant. Det var lurt å få fram premiene på forhånd. Videre må det ryddes utstyr. 
 
Det var en utfordring å være kasserer, men tror det gikk fint, sett utenifra. 
 
Aase lurer på hva som er igjen av premier fra dalmatinerklubbens utstilling? Må huske å legge lapper 
inni premiene neste utstilling. Dette tas opp i Styret. 
 
NKK hadde glemt å sende BIR og BIM kort til gruppe 4 og 8, men Katrine fikset det.   
Dalmatinerklubbens papirer var ok. Etterarbeid ble gjort innen fastsatt tid. 
 
Tilbakemeldinger fra utstillere og tilreisende har alt i alt vært at de syntes arrangementet har vært 
ryddig og bra. 
 
Forslag og tanker i etterkant: 
 

- Klubben trenger et organisasjonskurs for styrets medlemmer.  Aase og Lars kan holde et slikt 
kurs. Spørsmål om det evt bør være obligatorisk. 

 
- Mange ønsker gavekort som premier. Forsekker er ofte tungvindt, og ikke alle bruker den 

typen for man får. Kunne ønsket andre typer premier fra produsenten også, som klær, 
kopper, telt mm. 

 
- Med tanke på at utstillingstreninger ville gitt flere aktive medlemmer og frivillige i framtida, 

kunne kanskje klubben lage en komite underlagt HS. Man kunne hatt et lavterskeltilbud 1-2 
ganger i måneden, der man kunne prate med folk, sosialisere og trene utstilling. Man kunne 
brukt uteområder utenom klubbens områder, f eks fjæreturer og skogsturer, en tur til byen. 
Man kan bruke THK sitt grupperom, eller møttes på parkeringsplasser.  
 

- Kan det være en ide å opprette en frivillighetsansvarlig, en slags koordinator som kan rute 
folk dit de skal? Tidligere erfaringer har vist at dette har vært vanskelig å få til, men det er 
også avhengig av hvem som leder dette. Muligens kan en av de ansvarlige i kafe, parkering el.  
også være frivillighetsansvarlig? Det har vært vanskelig å få oversikt over de frivillige grunnet 
mange delinger på ulike facebook-grupper, svar i kommentarfelt og ikke pr mail. Det virker 
også som opplegget med frivillige og koordineringa av disse fungerer, men at det ikke er nok  
folk. Ei løsning på dette i framtida kan være å engasjere skoleklasser og idrettslag på dugnad 
for en bestemt sum. De gruppene som ikke klarer å stille med folk, betaler selv for dette.  

 



- Penger/betaling ser ikke ut til å være problemet for hvorfor ikke flere stiller opp på dugnad. 
Utstilling er klubbens eneste felles inntektskilde, og det er viktig å gå i pluss. Dette må 
vurderes opp mot å få en skoleklasse til å jobbe på utstillinger. Når fellesmail blir sendt ut, er 
det få som svarer. Kanskje er det en ide igjen å ringe folk for å få tak i noen til å jobbe, evt 
sende direkte melding på innboks på facebook. Fordelen med det siste er at da vet man 
hvem som har fått og lest beskjeden. Ulempen er at det ikke er fullt så effektivt, da man ikke 
når alle. 

 
- Det er viktig å huske at alle trenger å bli motivert. Klubben består av enkeltmedlemmer, og vi 

er avhengige av deres innsats. Hva som motiverer hver enkelt er ikke så lett å vite. For å 
bedre informasjonen om hva som skjer i klubben kan man sende ut et faktaark til 
medlemmene, med det for øyet å inspirere medlemmer til en mer aktiv rolle i klubben. THK 
trenger å få inn minimum 200.000 i året på utstilling for å kunne drifte hus og uteområder.  
 

- Det kom forslag om at AG og LP holdes på egne stevner i framtida. 
 

- Videre kom det forslag om "smørbrødliste", en detaljert beskrivelse som man deler ut til nye 
og gamle frivillige. Man kan han en instruksperm som er spesielt for THK, i tillegg til skrivet 
fra NKK. Hvis alle de ansvarlige skriver ned noen punkter fra utstillinga, så har man grunnlag 
for å komme i gang med å lage en slik smørbrødliste eller perm. Bilder og tegninger for å 
beskrive enkelt og nøyaktig. 

 
 
Line Berglund 


