Hej alla Laika vänner!
Nu är Rättviksutställningen över och jaktsäsongen i full gång, grävlingar i mängder och inte minst
många björnar är skjutna för laikor – fantastiskt roligt.
Laikafolket hade som vanligt en supertrevlig klubbträff och utställningen i Rättvik var som vanligt
mycket bra, även om några domare var lite väl snåla i bedömningarna av hundarna, vad jag har hört.
Tyvärr drabbades vi av sjabbel vid lotteriet. I år så hände det som inte fick hända. Två personer
uppfattade sig som vinnare av högsta vinsten i Laikalotteriet. Lotteriet som har till syfte att dra in
pengar till klubben, fungerar på så sätt att den som köper lott själv får välja sitt lottnummer, under
förutsättning att det är ledigt. Dessa nummer skrivs in i ett block med namn och lottnummer.
En person väljer ett lottnummer och betalar för sin lott. 10 dagar senare väljer ytterligare en person
samma lottnummer, utan att han som tar emot samtalet uppmärksammar att det numret redan var
upptaget. Det han då gör, när han uppmärksammar att numret är upptaget, är att ge lottköpare nr 2
ett lottnummer som är angränsande. Det som brister därefter är att lottköpare nr 2 inte blir
meddelad om att det numret han hade önskat redan var upptaget – utan att han blivit tilldelad ett
angränsande nummer.
Styrelsen har resonerat om hur detta skall lösas och kommit fram till följande.
I ett lotteri finns det ett visst antal lotter, dessa lotter har ett nummer, det går endast att en köpare
har ett nummer, den som först får/väljer, samt betalar för detta nummer är den som är innehavare
av detta lottnummer. Den här frågan hade knappast varit speciellt svårt att lösa om det inte varit så
att det handlade om högsta vinsten. Lottköpare nr 2 uppfattade sig som att han hade vunnit p g a att
han inte fått information om att det lottnumret som han vill ha redan var upptaget. Styrelsen har
landat i att han kompenseras med en Pejl från en av våra sponsorer på grund av det slarvfel som
klubben gjorde sig skyldig till när den inte meddelade honom om att det önskade lottnumret som
han ville ha, redan var upptaget.
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