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WUSV VM 22018 møde 2.
2 august 201
17
Fast overskrrift som genttages på hveert referat:
WUSV VM 22018, uge 40
0, 3. til 7. okttober 2018 i Randers
VM gruppe schæferhun
ndeklubben:
n, stadion, st ande
Peter M. Larsen = sponssorer, design
Poul M = Raanders(Cityfo
orening/Visitt/kommune)), 100 års jub
bilæum, skue
e, parkering//camping
Vivi Gilsager = IPO konkkurrencen
meside, sekre
etariat
Tina Nørgaaard = Hjemm
Hele Kragh = Agility
Linda Milton = Økonomi

Peter M
M. Larsen
Headd of the
organnization
Linda Milton
Fin
nas

Vivi Gillsager

Pou
ul M.

IPO Competition

Events and City

9:30 til 11:000 Deltager:

Hele
en Kragh
Agility
Competition

Tina Nørgaard
Seccretariat

Poul M.,
M Peter M. LLarsen og Vivvi Gilsager, hos
h Poul M
Fokusp
punkter:
Datoen
n, Poul opdaatere alle rele
evante, for at
a være sikkeer på, at den korrekte
dato er noteret: Sttadion, Visit Randers, kom
mmunen.
Poul arbejder vide re med jubilæumskatalo
og og skue, deer mangler stadig,
s
lovet
A
Bak.
indlægg, Poul kontrrollere med Arne

7
3. august 2017
14. og 15. oktober får vi besøg af WUSV, med
m henblik ppå kontrol. WUSV
W
skal
ders by og nu
uværende figgurant VM trup.
præsenteres for Sttadion, Rand
Der er bestilt væreelser på Hote
el Randers, Poul undersøøge om stadio
on plænen
kan bruges til præssentation af figuranter 14. oktober frra kl. ca. 15:0
00.
Vivi ha
ar ansvar for at VM figuraantudvalg er informeret og klar.
Poul arbejder medd tekster og forslag
f
til settup, til præseentationsbro
ochure i
mber.
Tilburgg, deadline pprimo septem
Royal Canin
C
opsættter og passe
er den danske stand i Tilbburg, Peter M.
M har
ansvarr for mercha ndise indhold.
Hjemm
meside domæ
æne er bestilt: www.WUSV2018.com
m og
www.W
WUSV210188.dk, igangsæ
ættes inden 1.
1 oktober 20017
Der er oprettet en Facebook gruppe. Som er
e i fuld driftt, passes af John Jabina.
mpionship IPO & Agility 2018
2
i skrivennde stund 99
93
WUSV World Cham
medlemmer.
Peter for
f Royal Cannin, til at ind
darbejde nød
dvendige elem
menter i logo
o, skal være
klar, ultimo augustt.
Der er udarbejdet en fordelagttig hovedspo
onsoraftale m
med Royal Ca
anin, værdi
minimum Kr. 300.0000,‐, Peter er
e ansvarlig.
Der er udarbejdet en særdeless fordelagtig aftale med RRanders by, pris
p stadion
Kr. 0,‐,, indtjening ((uden arbejd
dsindsats) 50 % af overskkuddet, ved salg
s i
madbo
oder, Poul err ansvarlig.
Hovedlinjerne for kklubbens 100 års jubilæu
um og WUSV
V VM er rigtigg godt lagt.

11.15 til 12::15, deltagerr:

Peter M.
M Larsen ogg Vivi Gilsage
er, hos Royal Canins tøjm
mand i Rande
ers
Schæfe
erhundeklubbben har sam
mme priser på
p tøj og trykk som Royal Canin.
C
Der ble
ev fundet enn windbreake
er, light rainccoat, T‐shirtss og pose, hvvor logo på
trykkes og sælges i den danske
e stand i Tilbu
urg.

13:00 til 14:15, deltagerr:

Peter M.
M Larsen ogg Vivi Gilsage
er, Mette Berrthelsen Rannders kommu
une
Opdatering af datooer, samt kommunes deltagelse den 14. og 15. oktober
2017.
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Randers kommunee går ”all in” og vil i uge 40
4 2018 arbeejde med hun
nde events,
hele byyen bliver geennemsyret af hund, hovved temaet eer:
Verdens største huundehovedsstad, Randers kommune har sat gangg i events
u. Der afholddes møde me
ed kommune
e/cityforeninngen/events bureau den
bureau
22. elle
er 23. augustt, for endeligg planlægnin
ng.

Referent Vivvi Gilsager
3. august 20017

