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6 månads rapport från utställningskommittéen 

Vi har under vår tid sen vi valdes haft en hel del med Hallands Läns Kennel klubb att göra. Anna Lena 

Nennestam som kom till denna kommittée med så mycket erfarenhet, var guld värd. Trots att 

domare var bokad så var det allt. Och där fick vi ta vid. Ringsekreterare ordnades på bästa sätt. Plan 

med tält och det var till belåtenhet. Inga missnöjda mail till oss iaf. Så även om domare var bokad så 

är INGET annat klart. Vi ska ha sponsorer, priser fodersponsor och det gör inte sig själv. Det har vi 

gjort under en stor det av vårt mandat tid. 

Sen måste vi boka in utställning för år 2019 vilket vi har gjort och tanken är att den ska ligga i 

Karlstad. Har nu börjat arbetet med att kontakta Wästmanläns Kennelklubb. 

Vi har ytterligare en tjej som hjälper oss lite och det är vår suppleant Maud Skogsberg och det tackar 

vi henne för. Då hon inte ingår i kommittéen. Men ändå hjälper oss. 

De kommande 6 månaderna kommer vi fortsätta att planera inför nästa års 

special.  

Och väga de nackdelar mot fördelar vi tog med oss från Tvååker. Det är av största vikt att vi 

framförallt får in intresserat folk – där är ni medlemmar jättevälkomna. Ni behöver inte ställa hund, 

då vi ska införa en samkvämskväll i framtiden liksom i år. Den var välbesökt trots stormvindar. 

Har ju stått som CUA de två sista utställningar vilket vi ändrat på Skk när jag kom till klubben och får 

se om klubben väljer mig inför 2019. Och om jag anser mig vara redo för det. Mycket jobb. 

Så vi ser framåt mot ett härligt nytt år med en special som kanske ska flyta på med mer mankraft. 2 

personer KAN inte ro iland en hel special med allt vad det innebär. SÅ ÄR NI DET MNSTA 

INTRESSERAD AV UTSTÄLLNINGS KOMMITTÈEN kontakta mig 

Sammankallande Anette Wennström 

Anna Lena Nennestam MENTOR 

Vakant 

 


