Malmö Int 28/3 – 31/3 2019
Hej alla medlemmar i Hörby Brukshundklubb, här kommer lite information om Malmö Int.
2019. Vi hoppas på att många både gamla och nya medlemmar vill hjälpa till i år och att ni
som kan anmäler er redan nu så att vi inte får en massa stress i mars 😊.

Vi ifrån Hörby brukshundklubb har under flera års tid hjälpt till som funktionärer på Malmös
internationella hundutställning i Malmös mässhallar.
Detta för med sig en del pengar till vår klubb som går till bland annat underhåll av stuga och
mark, el, föreläsningar, utbildning och hyra av lokal under vintertid.

Datum: 28/3 & 29/3 uppbyggnad (tider kommer). 30/3 & 31/3 utställningen från kl. 06.30.
Plats: Malmö mässan
Huvudansvariga från Hörby: Helene Béve Nilsson & Marie Nordgren.
Anmälan till att hjälpa till: kontakta arbetsledare eller huvudansvarig Helene Béve Nilsson
(Kontaktinformation hittar du längst ner i detta).
Det kommer även att skickas ut en länk där man kan skriva in sig direkt på ett schema och
lappar uppsatta på klubben där du kan anmäla dig.

Detta är våra områden under utställningen:

Uppbyggnad: torsdag och fredag innan utställningen har vi hand om att bygga upp.
Detta består bl.a. av: lägga ut och tejpa fast mattorna till ringarna (det är markerat var de ska
ligga)
Sätta ut bord och stolar samt nummerskyltar till ringarna. Tejpa "kjolar" runt bord och sätta
skydd runt pelare i lokalen. Sätta ut spannar och soptunnor m.m.
Arbetsledare Helene Béve Nilsson

Köket: Göra i ordning fikakorgar med mackor kaffe te mm. till ringarna se till så det finns fika
till funktionärer (de brer sina mackor själva).
Arbetsledare: Marie Nordgren

Veterinären: Vi kontrollerar endast att de har giltig vaccination och är tillräckligt gamla. Ni
får fusklappar.

Kassa: Ta betalt av besökare inträde och katalogförsäljning.

Vakt: kontrollera att vissa utgångar inte blockeras, gå runt och se så folk plockar upp efter
sina hundar plocka upp skräp, stämpla besökare vid utgång som vill in igen, m.m.
Viss ombyggnad och avstädning kommer behövas på lördag em.
Samt nedrivning och städning på söndag kväll. Till detta behövs några utvilade funktionärer.
Arbetsledare: Helene Béve Nilsson

Fika och lättare förtäring bjuds på under alla dagar och för
funktionärer som hjälper till hela dagen under utställningen bjuds det
på lunch i restaurangen.

Meddela Helene Béve Nilsson mobil 073–0466069
helene_beve@hotmail.com
Skriv eller tala om när och med vad du vill hjälpa till dessa dagar.
Samåkning kommer att ordnas från Hörby för de som vill.
Ta gärna med familjemedlemmar eller vänner som vill hjälpa till.

