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Tips och råd vid planering av rasmonter
•

Var ute i god tid och anmäl rasklubbens intresse att ha monter på tilltänkt mässa.
Vanligtvis har den arrangerande klubben en ”intresseanmälan” liggande på sin
hemsida där man i tidigt skede kan anmäla sitt intresse. Glöm inte att på vissa mässor
finns möjligheten att stå gratis om man publicerar en av SKK annonser/pressrelease i
sin klubbtidning under det gångna året.

•

Maila, alternativt skriv ut och skicka entrebiljett och införseltillstånd till de personer
som ska stå i montern – i god tid innan mässan.

•

Kontakta lämpliga och passande medlemmar i rasklubben och fråga om de har tid, lust
och möjlighet att stå i rasmontern och informera intressenter och eventuellt blivande
valpköpare. Det är lika viktigt att det är passande hundar i montern som kunnig
personal. Var noga med valet av hundar, gärna en vuxen hane och en vuxen tik som är
vana att vara ute bland folk och djur. Sociala, stabila och trygga hundar med förmåga
att kunna koppla av trots liv och rörelse runt omkring.

•

Till hundar som ska stå i rasmontern behövs det endast en vattenskål, inget mer, övrigt
finns i montern. Ta inte med tuggben eller leksaker som av vissa hundar kan ses som
resurser och orsaka bråk. Inte heller bur som hunden kan ligga inuti och vakta.

•

Sammanställ ett lämpligt schema som innehåller namn, telefonnummer och vilket pass
för-/ eftermiddag som är tilltänkt för personerna som ska stå i montern.
Det brukar vara lagom för två personer med hundar att stå i montern på förmiddagen
och därefter byta personal och hundar inför eftermiddagspasset. Av säkerhetsskäl ska
det alltid vara minst två personer i montern. Ha även en reservperson utsedd ifall
något oförutsett inträffar. Det ska dessutom alltid finnas en kontaktperson som går att
få tag på under dagen och som är ytterst ansvarig för allt som rör montern.

•

Samtliga dagar är det rasparad. Varje klubb som har rasmonter har också skyldighet att
ingå med en hund och en förare som en del av rasparaden. Sammanställ ett schema på
vilka hundar som ska delta i rasparaden.

•

Inflyttning i montern brukar vanligtvis ske kvällen innan mässan börjar. Det är viktigt
att ha med ordentligt med bakgrundsdekor då monterväggarna ofta är enfärgade.
Vikvägg eller stora tygstycken, lakan - dukar att klä monterväggarna med är två
alternativ som är välbeprövade och brukar fungera bra. Foto, bilder och planscher att
smycka väggarna med kan också vara ett alternativ. Andra tillbehör och verktyg som

kan behövas är: hammare, spik, skruv, tång, häftapparat (kraftig modell), tape, snöre,
klister, häftstift, nål, tråd, knappnålar, klet, dubbelhäftande fästkuddar.
Det är inte alla arrangerande klubbar som tillhandahåller stolar till montern, om så inte
är fallet bör det tas med minst 2 stycken stolar (kolla vad som ingår i montern vid
anmälan). Det blir ofta mycket saker att bära så en ”säcka kärra” eller någon annan
sorts vagn brukar vara bra att lasta sakerna på. Ska det vara försäljning av artiklar från
shopen är ett extra bord ett måste. Duk till bord/borden är viktigt så att montern ger
ett trevligt intryck. Ha gärna en skål med karameller på bordet, det brukar vara
uppskattat.
•

Vid tillfällen då det är aktuellt med försäljning av rasklubbens artiklar från shopen bör
det upprättas en väl synlig prislista, sätts upp på väggen eller ställs framme på bordet.
En lista på sakerna som plockas fram, antal och färg mm bör upprättas. Växel och en
börs med mynt behövs. Anteckna noga vad som säljs. OBS! Lägg inte fram mer en ett
exemplar av varje föremål till försäljning. Stölder förekommer!

•

När det gäller information om rasen till presumtiva valpköpare bör man ha med olika
typer av litteratur. Rasfolder, rasskrift, informationsblad med b.la. adress till
rasklubbens hemsida och namn, telefonnummer till klubbens valphänvisare, visitkort
mm. Block och penna i fall att det uppstår någon fråga som man inte kan svaras på
direkt, anteckna namn och nummer till personen som ställer frågan och be att få
återkomma efter helgen med ett utförligt svar. Gamla nummer av Gårdshunden till
försäljning är också bra att ha.

•

När mässan är över packas inventarier ner och förvaras på ett vettigt sätt. OBS!! Skriv
alltid en inventarielista över saker som tillhör klubben.

