
 
 
 
 

MyDog 3-6 januari, 2020, SRRS/Va stra  

Bakgrund: 

Västra Kennelklubben och Svenska Mässan välkomnar till deltagande på Rasklubbstorget 

under MyDOG 2020. Vi vill varje år ha så många raser representerade som möjligt. Som 

utställare får föreningar chansen att träffa intresserade besökare och valpköpare direkt samt 

möjligheten att marknadsföra sin klubb. Våra besökare anser att Rasklubbstorget är en av de 

främsta anledningarna till att besöka MyDog.  

 

Utifrån att SRRS/Östra arrangerar en monter på Stockholms hundmässa framkom ett 

önskemål om att SRRS/Västra ska genomföra motsvarade monter på MyDog i Göteborg.  

 

Den som ställer ut på Ras- och Specialklubbstorget förbinder sig att: 

 Bemanna montern varje dag under öppettiderna 09:00-17:00 

 Representativa hundar och kunnig personal på plats i montern under ovan tider 

 Marknadsföra sitt deltagande på MyDog och utställningen i sina sociala medier, 

klubbens hemsida och i medlemsutskick 

 

Tävling - Bästa monter 2020 

Under utställningsdagarna kommer de tre bästa rasklubbsmontrarna att utses och 

belönas med fina priser. Vi kommer att belöna den monter som vi tycker har uppfyllt 

nedan kriterier på bästa sätt. 

 

 Välkomnande – Att montern ger ett välkomnande och trevligt intryck som 

bjuder in besökaren. 

 Bemötande – Omhändertagandet av den intresserade. 

 Raspresentation – Att rasen presenteras på ett informativt och tydligt sätt, 

både visuellt och genom monteragerandet. 

 Monterutseende – Monterns design och kreativitet. 

Intäkter: 

Bidrag från centrala för montern och dess utformning: 4 000 kr 

Utgifter: 

Monterkostnad: 595 kr (inklv moms) 

Resa: Bil till och från pga frakt av material, beror på hur vi gör med funktionärer i 

montern men minst 1 831 kr (räknat på milersättning för Karlstad-Göteborg, tur och 

retur, två gånger (materialtransport)), 

Boende för alla nätter samt två hundar: 7 160 kr (en natt kostar 1 790 kr och just nu 

är bemanningen för tre av fyra nätter) 



 
 
 
 

Lunchbiljetter: 2 personer á 4 dagar, 400 kr, plus ev överlappning eller extra 

funktionärer beroende på hur vi väljer att lägga upp det. 

Montermaterial: ?? 

”Giveaways”/godis: 

Pris för tävling i monter:?? 

 

Exempel bemanning i montern, kl. 08:45-17:15: 

Budgeten går att påverka ekonomiskt, t.ex. genom att vi spar in på en natt till ( 1 790 kr). 

Fördel med överlappningen i bemanningen lördag och söndag är att vi kanske kan vara några 

fler i montern när det är som mest besökande till mässan. Alternativt att det är vi i styrelsen 

hela tiden och vi fyller på med ”göteborgare” när det är som mest besökare. Att tänka på är 

att vid överlappningen behöver vi ha en plan för byte av hundarna, kanske kan de nya 

hundarna komma lite senare om de bor i Göteborg? 

 

Torsdag kväll: 
bygga monter 

Fredag Lördag Söndag Måndag 
(samt riva 
montern) 

Helena 
Person två 

Helena 
Person två 

Fm:  
Helena 
Person två 
 
 
 

Fm: 
Person tre 
Person fyra 

Person fem 
Person sex  

  Eftm:  
Person tre  
Person fyra 
(Göteborg?) 

Eftm: 
Person fem 
Person sex (vi?) 

Person fem 
Person sex  

 Hundar: 
Humlan 
Hund två 

Hundar fm: 
Humlan 
Hund två 
 
Hundar eftm: 
Hund tre 
Hund fyra 

Hundar fm: 
Hund tre 
Hund fyra 
 
Hundar eftm: 
Hund fem 
Hund sex 

Hund fem 
Hund sex 

 

 

Hundar i montern: 

Minst två hundar i montern per dag 

Rasparaden två gånger per dag 

 

Monterns utseende och information till besökare: 

Ingår i monterkostnaden: 



 
 
 
 

 3x2 meter monteryta 

 Vitmålade väggar 

 Belysning 

 Tillgång till el 

 6 st entrébiljetter per mässdag, samt 30 st införselbevis till hundar för alla 

mässdagar 

 1 st fällbord och 2 st stolar 

 Presentation i mässprogram och på MyDOG:s hemsida  

 

När besökarna går ifrån vår monter, vad vill vi att de ska veta när de går därifrån/ kommer 

hem?  

1. Veta vart de hittar mer (och korrekt) information om rasen.  

2. Väl bemötta, men det ska inte vara ”bara” en trevlig pratstund, det ska få fakta 

och ärlig information.  

3. Att det är en aktiv hund man kan göra mycket med, stor hund och kan vara en 

skarp hund (jakt och vakt).  

 

Vad vill vi att de ska känna när de kommer hem? 

De ska känna att de har förståelse för hunden och dess egenskaper. Att de utöver 

dess vackra utseende kräver träning, aktivitet och en förståelse för dess ursprung.  

 

Vad vill vi att de ska göra? 

Läsa på och lära sig mer om rasen. Ta kontakt med uppfödare som är registrerade 

hos SKK. 

 

Vilka färger ska vi arbeta med i montern? 

Brun, svart och guld som grundtema, vilket framhäver våra hundar snyggt. Svart tyg 

på monterväggarna. Vi tänker oss ett tema som går åt ”aktiv hund men inte en 

brukshund, men det är inte ett tema, bara ett tankesätt. 

 

I montern: 

Vi behöver ett staket. Går det att spraymåla kompostgaller? Helena kollar upp det. Vi 

ska ha en resesäng i montern som hundarna kan ligga på. 

 

Vi ska ta fram en banderoll till montern, en som vi kan använda flera gånger. Helena 

tittar på kostnad och utförandet för det. SRRS/Östra tipsar om Vistaprint.  

 

Britcare sponsrar troligen med godis till montern som besökarna kan ge hundarna 

och hunden kan gå bort sen när den vill. 

  



 
 
 
 

Titti, Hillevi och Christina planerar för bildspel i montern. 

 

Alla som arbetar som funktionärer i montern ska läsa igenom rasstandarden. Även 

om man kan den så är det alltid bra med en uppfräschning och framförallt så är det 

den vi ska prata utifrån.  

 

Profilvästar på oss? Hur gör vi med övriga funktionärer som inte är i styrelsen? 

Ja, vi har våra västar på oss. Vi lämnar sedan ett par i montern till övriga funktionärer 

som hjälper till så kan de låna av oss. Måndagens funktionärer tar med dem hem. 

 

Tävling i montern 

Vi kommer att ha en tävling i montern. Troligen en form av tipspromenad inom 

montern med 3-4 fyra frågor som syftar till att man ska lära sig mer om rasen. Vi drar 

sen en vinnare, kanske en eller ett par per dag, beroende på vad vi lyckas få ihop för 

priser. Titti kollar med Brit care om de har något de kan sponsra med som pris och 

Helena med Oh My Dog. Övriga får i uppdrag att tänka till. Priset ska vara något som 

riktar sig till hundintresserade/potentiella hundägare då de som tävlar eventuellt inte 

har någon hund. 

 

Att göra: 

Titti och Malin hör sig för med respektive kontakt i Göteborg om de kan tänka sig att 

vara med och hjälpa till som funktionär och stå i montern lördag eller söndag på en 

förmiddag eller eftermiddag. Lunchbiljett ingår som funktionär som tack för hjälpen. 

 

Helena hör med Jessica om det finns någon färdig informationsfolder som de vill att 

vi ska använda oss av. Helena hör också av sig till MyDog för att få veta hur höga 

monterväggarna är så vi kan sätta tyg på monterväggarna. 

 

Alla ska tänka på vilka hundkonstellationer vi kan ha i montern. Målet är att ha tre 

hundar så vi kan alternera dem i montern. Två hundar i montern och en på 

hotellrummet för att hundarna ska få möjlighet till vila. 

 

Nästa möte den 14 november kl. 17:30 hemma hos Helena W kommer att ha fokus 

på MyDog. 

 

Övrigt: 

Matilda har pratat med Ninni Sterner. Om man vill se bilder på hur Östra har jobbat 

på monter kan man söka på monter på webbsidan för att få fram bilder. De har till 

exempel haft tema ”Sydafrika”. Dock finns det jättelite material att låna. 

 


