
Høsttur på Guriset Fjellstue 5. – 7.september 2014. 

De aller fleste kom oppover på fredag kveld. Etter noen timer med hyggelig prat, god middag og enda litt mer 
prat om vårt favoritt tema – verdens beste kompis var det natta. 

Lørdag morgen våknet vi til litt overskyet vær, men egentlig et perfekt utstillings vær. Kl 10.00  begynte vi Open 
Showet med Satu Stenroos som dommer.  Det var 18 voksne hunder og 2 valper. Dommeren gjorde en flott jobb 
og til slutt valgte hun ut to juniorer til finalen. Hun valgte til slutt ut Black Thunder`s Odin The Viking til BIS og 
Black Thunder`s Nauhty But Nice til BIM. Av valpene var det Cete`s Seventh Wonder som ble BIS valp og 
Cete`s Summer Queen som BIM valp. 

Etter bedømmelsen fortalte Satu om hvordan hun ser på en Cairn og hva hun lærer bort til dommer elever i 
Finland. Hun ville ha frem 6 av hundene hun hadde dømt. Hun fortalte hva hun så etter på hver enkelt og 
hvordan det skulle se ut. Så fikk de som ville kjenne og titte for å se om det stemte eller om det var for lite/for 
mye. Alle hundene gikk frem og tilbake så vi fikk se bevegelsene, og hun forklarte hvordan de forskjellige 
gangene påvirket hundens gange/fremtoning. 
Et kjempe interessant og lærerikt innslag, og tusen takk til Satu J 

Etter dette var det en deilig lunsj før noen gikk på tur, noen slappet av, mens andre bare var sosiale og skravlet å 
koste seg før vi samlet oss til medlemsmøte. Styret hadde ikke laget noen spesiell agenda, men ville informere 
litt om hva det er jobbet med, og var åpne for spørsmål og diskusjoner. 

-        Logo konkurransen er ferdig. Det er to stykker som vant. Disse vil bli premiert på årsmøtet. 

-        Årsmøtet skal være 16. november. Samme sted som i fjor. FUS barnehage på Lindeberg i Sørum 
Kommune. 

-        Det har vært liten deltagelse på Open showene de siste årene. Hva skal til for å engasjere? 

o   Oppfordre valpekjøpere til å komme. 

o   Få til flere aktiviteter en utstilling, for å skape engasjement for hele familien. 

o   Skal det være en oval weekend? Skal det være et tema innlegg? hva slags aktiviteter? 

o   Forslag på steder er Merket, Drammen camping, Homannsberget i Svelvik, Morokulien. 

o   Skal det bare arrangeres et Open show i året? 

o   De aller fleste var enige om at to måtte opprettholdes. 

o   Enighet om at høst open i 2015 skal være på Merket i Tisleidalen. 

o   Alle ville at sommer Open skulle være i månedsskiftet mai/juni på Morokulien. Forslag på 
helgen 23./24. mai. Helgen sjekkes at det er ledig på Morokulien. 

o   Alle var for at man tar lørdagen med trimmeveiledning og andre aktiviteter, og showet på 
søndagen. Dette både for sommer og høst show. 

-        Informasjon fra styret har vært totalt fraværende. Styrets representanter er enige i dette og det kan 
bare bli bedre. Må bli flinkere til å legge ut styrereferater og oppdatere hjemmesiden med informasjon, 
Ikke bare på Facebook.  Styret ble oppfordret til å bruke §5 i offentlighetslova når det var noe i 
referatene som ikke skulle ut i det offentlige. 

-        Styret ble også minnet om at alt som gruppen arrangerte måtte markedsføres skikkelig for at 
medlemmer skal kunne få det med seg. Dette kan også føre til større deltagelse. 



-        Styret trenger forslag på dommere. De fleste som var tilstede mener at det bør benyttes autoriserte 
dommere, så lenge det teller på årets cairn. Forlag på at det bør være en dommer fra rasens hjemland 
hvert 3 år. Aspiranter på rasen som allerede er autoriserte på andre raserer greit å bruke. – styret 
oppfordrer til å sende inn konkrete forslag. 

Møtet var engasjerende og det ble avsluttet i tide, så vi fikk luftet hunder og skiftet før middag. 

Vi samlet oss til en deilig middag, påfulgt av premie utdeling og loddtrekning. Undertegnede tror det ble satt 
rekord av solgte lodd, etter hvor mange mennesker som var til stede. Kjempe flott arrangert av Evy og noen 
fikk med seg mye loddpremier, mens andre ikke fikk noe…… J Kvelden ble avsluttet i de små timer etter en 
flott dag.  

Søndag var dagen for hjemreise, men før vi reiste hjem stilte dommeren vår, som er en dyktig fotograf, opp 
igjen og fotograferte hunder. 

Styret vil takke alle som deltok for en svært hyggelig helg på Guriset og som gjorde helgen til en minnerik 
opplevelse. 

 

For stryret 

 

Heidi Sveia Ruud 

	  


