Rapport från utställningssektionen
Under utställningsåret 2014 har rasklubben för alaskan malamute arrangerat en(1st) officiell
utställning. Denna skedde den 1 november på malamutespecialen i Backamo, västra distriktet.
Totalt var 46 hundar anmälda i officiell klass och dagen bjöd på relativt torrt väder för årstiden.
Domare var Karsten Grönås som tog fram Noatak's Explorer Vitus Du Apatcha till BIR och Night
Trail A Glaze Of Moonlight till BIM. Grillen hölls igång vilket gav ett trevligt inslag under dagen.
2015 kommer specialen arrangeras i Lida, mälardalens distrikt med en spännande domare. Mer info
kommer. Hoppas vi syns där.

Med vänliga hälsningar
Utställningssektionen

Angående vinterutställningen
Från utställningssektionens sida önskar vi att den officiella vinterutställningen som klubben
arrangerat 2011/2012/2013 bör gå upp till diskussion.
Ur det ekonomiska perspektivet är denna utställningen genomförbar. Detta med tanke på att vi haft
gratis plats och samåkande funktionärer till Helags. Dock har det varit svårt att få ihop funktionärer
till utställningen och antalet anmälda hundar har legat på miniminivå.
Med förhoppning om att dra flera utställare till vår stora special (där deltagarantalet varit lågt sedan
2011) har vinterutställningen legat nere säsongen 2014 och 2015 (ingen malamutevecka).
Vi upplever att intresset för malamutespecialen som helhet ökat i intresse från våra medlemmar
igen, vilket är positivt. Utställningssektionen anser att vi fortsätter hålla 1 st officiell utställning i
klubbens regi för att hålla intresset för malamutespecialen uppe. Den är trots allt vårt största
arrangemang. Vi önskar medlemmarnas åsikt i hur ni upplevt vinterutställningen och
specialutställningen under malamutespecialen de senaste åren. Åsikter, reflektioner eller ideer.
Skulle man vilja återuppliva vinterutställningen är ansökan inför 2018 ute under 2015.
Sammanställning
Vinterutställningen
2011 – 17 st
2012 – 19 st

2013 – 18 st
Officiell utställning under malamutespecialen
2009 – 69 st
2010 – 44 st
2011 - 31 st
2012 – 27 st
2013 - 34 st
2014 – 46 st
(antalet hundar ställda i officiell klass)

med vänliga hälsningar
Jennie Kraft Hult

