
 

 

SSF på Stockholms hundmässa 

 

 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med att vi ska vara med på mässan är att vi har en svensk national ras som tillsammans med 

finsk spets har unika egenskaper. Syftet är att ge potentiella hundägare och intresserade en inblick i 

våra raser och jaktform för att marknadsföra jaktform. 

Målet är att vi ska ge en positiv och inspirerande bild av våra raser och vår jaktform och att vi lyckas 

föra samtalar med minst 20+20 intresserade personer.  

MONTER (BH07:05) 

Montern upplever vi som bra placerad efter vad vi kan se på kartan för montrarna och vi har en plats 

i ändan i vårt kvarter.  

Måttet på montern är 4m bred med 1+1m djup. Väggar är vita, 2,5m höga och av enklare modell och 

sträcker sig 1 meter ut från bakväggen av montern. Vi disponerar ytterligare 1m dvs vi har 8m2 att 

förfoga över. 

Vi har begränsningar i vad vi får sätta på väggarna upp dvs små spikar ok för att hänga bilder mm. 

Inget tungt och inte borra/skruva. Det finns 1st 10A eluttag i montern. 

Material i montern måste vara av ”flamsäkert” typ dvs inga träullsfibrer till bäddar osv. 

I montern kommer vi att ha ett bord av storlek på 80x180cm med en duk som täcker bordsytan och 

ner till golvet. På bordet placeras en bildskärm för att kunna visa lite rörliga bilder från fågeljakt. 2-3 

tre klaffstolar och ev. 2 ståbord. Bordet kommer att utgöra tak för ”viloplats” för hundarna. Vi 

kommer även att gränsa av montern med galler i mitten (4m) för att minska risken för att våra 

hundar i montern ska smittas av besökande hundar. Vi kan stå utanför gallret med hundar i koppel 

för att bli ”klappvänliga”. 

Bakre väggen: 

Centrerat logga SSF i ca 60cm diameter 

Över alt vid sidan om loggan text med ”Norrbottenspets” och ”Finsk spets”. 

Olika bilder på raserna både utställnings karaktär och natur/jakt. Inget blod eller möjligt stötande. 

Bild på vinnaren av skallkungen 2022. 

 

 



Sidoväggar: 

I blickfånget när man kommer in mot montern en mindre SSF logga för att fånga uppmärksamheten. 

Information om klubben och jaktformen samt fakta och bild på Tjäder och Orre. 

På bordet: 

Bildskärm av medelstor storlek. Visa några olika klipp om jaktformen (Youtube?) och om hundarna 

mm. Dock måste det vara filmer utan ljud dvs en film som bara berättar (vilket egentligen skulle 

kunna vara intressant) fungerar inte. Ett antal gamla överexemplar av ståndskall. 

Information om klubben och verksamhet samt de olika lokalklubbarna. 

Rasstandard ska finnas i montern för båda raserna samt övriga dokument så som RAS och 

injagningskompendium. Injagningskompendium kan vi ev. ha ett antal till försäljning på plats. 

Information om hur man blir medlem och vart som kan vara lämpligt. 

BEMMANING 

Vi räknar med att vara totalt 4st som bemannar montern lördag och söndag. På så sätt finns det 

utrymme för att kunna komma ifrån för fika eller lunch mm. 

INKÖP OCH KOSTNADER 

- Inköp av vit pikéskjorta med SSF logga 350-400kr/st. x 4 pers.       = 1.500kr 

- Lunch till monterpersonal 4 personer x 2 dagar x 180kr  = 1.440kr 

- Tryck av 1st 60cm logga + 2st 30cm logga på kapaskiva  =1.500kr 

- Diverse småinköp enligt nedan     =   500kr 

Summa     = 4.940kr 

Tillkommer ev. milersättning för deltagare i montern. Notera att SSF får montern gratis i och med att 

vi har en svensk national ras. 

Övrigt att skaffa till montern 

- Handsprit 

- Torkpapper 

- Vatten på flaska samt muggar 

- Sopkärl 

- Anteckningsmaterial 

- Fördelningsdosa el 

FÖRELÄSNING 

Vi har fått förfrågan från SKK om att hålla i någon form av föreläsning lördag eller söndag eller båda 

dagarna. Det har vi tackat ja till och förslaget efter diskussion med representant för 

jakthundkommittén på SKK kommer vi att kan få hålla 2 olika föredrag; ”Jakt med trädskällare” och 

”Norrbottenspets – en svensk national ras”. Föreläsningen kommer att ske på jakthundtorgets scen. 

Vilken som blir vilken dag är ännu inte bestämt och arbetet med att utarbeta föredraget pågår. 

Viktigt är dock att inta ha föreläsningarna då norrbottenspets och finsk spets har aktiviteter i 

utställningsringen. 

 

Dahn Ahlström 
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