
Årsberetning fra utstillingskomiteen for 2014. 

 

Utstillingskomiteen hadde god møtevirksomhet først halvår, da særlig opp mot 

Plankevalpen. Men har ikke hatt møte siste halvår. 

Det er blitt ryddet opp i de gamle papirene etter de forrige utstillingene, og dette er blitt 

sortert i permer.  

2014 utstillingen var vår debut på Plankevalpen. Og det var ett brak av en debut! Med langt 

over 100 påmeldte, 2 ringer og masse blide, og fornøyde utstillere som siklet etter våre helt 

fantastiske rosetter   Vi hadde god markedsføring av arrangementet i godt tid av 

Plankevalpen, noe vi mener var utslagsgivende på antall påmeldte i år. Alt i alt gikk 

gjennomføringen av Plankevalpen veldig flott, og vi ser oss fornøyde med 2014’s 

prestasjoner! 

Rosettene var det Marie som bestilte, disse fra Premier Rosettes i England, og dette ble den 

største utgiftsposten i år for komiteen. Vi synes dette var vel brukte penger, da det har gikk 

oss masse flotte tilbakemeldinger, interesse for arrangementet vårt, og veldig fornøyde 

utstillere som gjerne kommer igjen. 

Utover dette har vi hatt utstillingstrening hver mandag fra kl 18:00. Det har vært alt fra 0-10 

oppmøtte på treningene, og vi ser at det er vinterhalvåret som har flest oppmøtte. Det har 

vært Anette Fornebo Eliassen, Trude Fosse, Wenche Arazola og Marie Andersen som har 

byttet på å ha ansvar for treningene. Dette har fungert ganske greit, med litt 

nøkkelproblemer og litt vanskeligheter mtp turnusarbeid på ansvarshavende innimellom. 

Men dette har som regel latt seg løse  Vi kunne gjerne hatt ett par til å dele ansvar med 

her, hvis noe kunne tenke seg å prøve  

Vi begynner dessverre å bli en litt tynn komite, da Marie nå går av som leder, og ønsker 

derfor gjerne tilbakemeldinger på om det er noen som kunne tenke seg og være med! Marie 

blir sittende til ny leder er funnet og komiteen fylt opp igjen  

Samt at vi trenger mange frivillige hjelper til Plankevalpen 2015! I kiosken, på parkering, på 

kjøkkenet, i og rundt ringene og med premier blant noe   Hvis du kunne tenke deg å hjelpe 

til, ta kontakt med Janne, Marie eller Anette og vi setter deg opp på mannskapslista!  Vi er 

avhengige av medlemmene på arrangementene våre! 

Vi ønsker å takke alle som har hjulpet til i 2014, alle som har vært på treninger og alle som 

meldte på til Plankevalpen!  Håper vi sees i 2015  

Med vennlig hilsen 

Marie, Janne og Anette  


