
Stiklestadutstillingen 2022 
  
Hei 
Vi er nettopp kommet vel hjem etter dagens utstilling på Stiklestad. Jeg har gjort meg noen tanker 
som kan være greit å ta med på et evalueringsmøte for utstillingen (skriver det ned mens jeg husker 
det): 
  
Positivt: 

• Det var en trivelig stemning, spesielt når været bedret seg og folk og hunder kunne tørke 
opp. 

• Folk møtte opp og gjorde sitt beste i ringen, til tross for store regnskyll. 
• Ingen protester eller klager å registrere. 
• Elghundklubben laget egen trykket katalog – flott! Det er mange som ikke er dus med 

mobil/data for å finne katalogen. 
  
Forbedringspotensialer: 

• Salg av mat (Livilt) var for langt unna utstillingen hvor folk oppholdt seg. 
• Ingen visste om det skulle være en felles åpning/velkomst og presentasjon av ringene – og 

det ble heller ingen. 
• I beste junior, beste jaktpremierte og BIR veteran ble bare tatt ut én hund? Her gikk folk og 

ventet halve dagen på å bli plassert (1., 2., 3. 4. plass). Dette burde det være nok 
premieringer til. 

• Det er feil å sette opp kåring av beste bruks/BK! Det skal være beste jaktprøvepremierte (da 
hunden kan være jaktprøvepremiert og stille i andre klasser enn BK). 

• Vi satt lenge og ventet på at finalene i den store ringen startet, til tross for at alle ringene var 
ferdige. Her må noen få oppgave å sette i gang (oppsatt BIS-dommer måtte forlate 
utstillingsplassen, ellers ville han bli for sen til flyavgang, og en annen dommer dømte BIS 
veteran og BIS). 

• Det må settes et klokkeslett hvor alle ringene skal være ferdige slik at finalene kommer i 
gang. 

• De av dommerne som bodde på hotell fikk ikke frokost før kl 08:00 (og da skal bedømmelsen 
starte kl 09:00). Her må arrangørene avtale på forhånd om tidligere frokost. 

• Ringpersonellet fikk god mat i ringen i løpet av bedømmelsen, men ingen mat etterpå (når vi 
ventet på finalene). Vi måtte be om mat, som noen (elghund- og dachshund-dommerne) 
etter hvert fikk (harehund- og fuglehund-dommerne fikk ikke (vi delte med disse). Vi må ha 
mat under en lang dag. 

• Det var ikke noe dommertelt med mat og forfriskninger ved den store ringen. Vi kapret noen 
stoler i serveringsteltet, mens noen av dommere og ringpersonellet måtte stå da øvrige 
stoler var opptatt av utstillere. 

• Parkering var et stort problem. Her ble en etter hvert henvist til å kjøre på en bløt og skrå 
gressbakke, og det var bare flaks at noen biler ikke skled nedover. Noen måtte sette igjen 
bilene da de ikke kom opp etter utstillingen. Også uten regnskyll ville denne turen medføre 
potensiell fare for at bilen kunne gli på graset nedover bakke. 

• Parkeringsproblemer medførte også senere igangsetting i ringene i påvente av at utstillerne 
skulle komme til ringen. Likevel bør utstillere lære seg å komme tidligere om morgenen, ikke 
alle i siste liten. 

• Det var i komiteen snakk om dommergaver, og oppmerksomhet til øvrige ringpersonell, men 
vi mottok ingen. 

• Det bør gjennomgås mer spesifikk oppgave- og ansvarsfordeling slik at ting blir gjort 
hurtigere og bedre. 

  
Det var mine erfaringer. 



  
Hilsen 
Frank Christiansen 

 


