
Minnesanteckningar möte gällande IDC IPO VM 2015, Katrineholm 
 
 
Närvarande: 
Malin Johansson 
Camilla Dahlgren 
Camilla Rönnqvist 
 
 
Organisation: 
 
Gicks igenom map undergrupper och möjliga ansvariga för dem. Se förslag och tilltänkta 
personer. 
 

 
 
 
Vad som ingår i undergrupperna finns redovisat nedan, och mer kan tillkomma. 
 

- Förslag på datum till IDC styrelse är i första hand 6-7 juni alternativt 30-31 maj. 
 

- Camilla Dahlgren ansvarar för arena samt bokning. 
 

- Malin Johansson tillfrågar Bennie Ohlin om möjlighet att SDK själva kan arrangera 
försäljning av kaffe/dryck/lunch under tävlingsdagarna samt täcka in galamiddag/stort 
tält etc, även om inte SDK själva står för det. Öl tält med tilltugg har intresseanmälan 
kommit från Sebastian Schauermann. 
 

- Camilla Dahlgren tillfrågar en webdesign om kostnad och förslag på logga. 
Madeleine Nilsson kommer även göra något förslag till HS. 
 

- Maria Drangel är huvudansvarig för PR/INFO/WEB, där Madeleine Nilsson ingår och 
även är ansvarig för hemsidans upprättande tom 1 juni 2014. Info om vad som skall 
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ingå har gått ut till Madeleine, där direktiven gavs att följa FCI VMs upplägg på 
innehåll. Mailadresser skall upprättas till evenemanget. 
 

- Camilla Rönnqvist går ut med inbjudan till huvudsponsorer gällande material 
(EuroJoe,Gappay,HST) samt foder (Pro Plan, Eukanuba, Royal Canin, Mera Dog) 
Flera sponsorer uppknutna redan som prissponsorer, bla Orion Pharma, Dogaccess. 
Inbjudan gällande monterplatser samt sponsring förbereds som utskick. 
 

- Tävlingsveterinär finns inom klubben och Melissa Carlsson har accepterat uppdraget 
utan ersättning. 
 

- Sjuksköterska finns inom klubben och har accepterat uppdraget utan ersättning, 
Madeleine Nilsson. 
 

- Förslag om att utse kontaktpersoner för ex 4 grupper, där alla deltagarländerna ingår 
i varsin grupp, för hjälp med info på plats samt anvisning om träningsplatser samt 
spårmarker. 
 

- LO konferensen fastslog att LO’na i största möjliga mån där deras ekonomi tillåter, 
att ekonomiskt stödja funktionärer från LOt med logikostnader. 
 

- Separat bankgiro skall öppnas för evenemanget. Förslag på budget inom SDK’s 
ramar för 2014 är 15000 SEK.  
 

- Information från IDC gällande ekonomiskt stöd samt IDC delegation, domare etc: 
 
1. Ekonomiskt bidrag om 2000 euro betalas från IDC till arrangören. 

 
2. Arrangörsland bjuder, efter avstämning med Willi Cohen/working committe IDC, 

in andra IDC anslutna länder att tillsända domare. Det aktuella landet betalar 
domarens resekostnader. Enligt sed har arrangörslandet möjlighet att själva 
tillsända en domare som skall godkännas av Willi Cohen. 

 
3. Arrangörslandet betalar domararvode samt logi för domare samt IDC 

committe/delegater. 
 

4. IDC betalar rese kostnader för IDC committe/delegater. 
 

5. Aktuella datum skall stämmas av med Willi Cohen. 
 

 
Nästa möte bör bokas innan årsmötet SDK. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PR/INFO/WEB

•Websida

•Katalog

•PR material

•Inbjudan

•Uppvisningar

•Logi/turistbyrå/lokalpress

Arena/Anläggning

•Arena

•Parkering

•Skyltning

•Plats för 
domarmöte/lottning

•Sjuksköterska

•Tält insläpp

•VIP platser

•Toaletter

•Ljudsystem

•Soptunnor

Försäljning/Sponsorer

•Priser

•Domargåvor/funktionärer

•Sponsring

•Material A-B-C

•Försäljning övrigt 
(monterplatser)

•Blommor

•Prispodium

Koordination A_B_C

•Spåransvarig

•Material (sponsring)

•Spårbil

•Servering vid spår

•Avtal markägare

•Spårläggare

•Stakning av spår

•Lydnadsansvarig

•Material (sponsring)

•Grupp

•Skytt

•Markeringar

•Insläpp

•Utsläpp+ID kontroll

•Skyddsansvarig

•Material (sponsring)

•Insläpp

•Utgång+Idkontroll

•Markeringar

•Provhundar

Sekreteriat

•Inträningsprogram

•Vet besiktning

•Veterinär jour

•Startlistor

•Lottning

•Program

•Tidschema tors-sön

•Resultattavla

•Kontakt personer per land

•Infopaket till tävlande

Servering/försäljning

•Catering för servering tors-sön

•Luncher

•Lättare förtäring

•Öltält

•Serveringstillstånd

•Galamiddag

•Lunch + Middag domare tors-sön



 

Styrgrupp

•Budget

•Domare

•Logi+transport

•Figuranter

•Logi+transport

•Provledare

•Logi+mat

•Delprojektsansvariga

•Logi+mat

•Speaker fre-sön

•Logi+mat

•Funktionärer-koordinatorer

•Logi+mat

•Event på galamiddagen

•Invigning/Prisutdelning

•SBK/SKK/dispens

Budget

•Arena

•Flyers,klistermärken,artiklar

•Skyltning

•Toaletter

•Ljudsystem

•Priser

•Blommor

•Material

•Soptunnor

•Resor domare+figuranter 6st

•Funktionärer 24 st

•Logi 

•Mat

•15000 sek 2014


