
Elmia Game Fair 14-16 maj 2015 

Iren och jag vill tacka de kontaktpersoner som hjälpt oss att försöka hitta rätt representant i de olika 

rasklubbar som ställer upp och visar upp sin hundverksamhet för Elmia game fairs publik. 

Kontaktpersonerna har varit väldigt positivt inställda till att klubbarna skall deltaga på Elmia game fair på 

något vis. 

Vi har till dags dato försökt få kontakt med samtliga kontaktpersoner per telefon. Vilket har gjort att vi fått 

fram några nya representanter i de olika rasklubbarna. Vi hoppas att alla kontaktpersoner förmedlar vidare 

denna information till era representanter för de raser som ingår i er specialklubb så alla får samma 

information om 2015 år`s game fair. 

Samtliga rasklubbar jag pratat med har montrar antingen inomhus eller utomhus. Grythundsklubben är på 

det området där de visar upp sina aktiviteter vid och runt det konstgjorda grytet. 

Grythundsuppvisningar tider 12.30 o 14.30 

Samtliga rasklubbar vi pratat med har önskemål att vara med på rasparaden, men kan ha problem att visa 

upp alla sina raser som ingår i deras klubb, samt ha problem att visa upp dessa samtliga tre dagar. Vi hoppas 

att klubbarna meddelar detta till Christina och Robban.   

Rasparadens tider 11.30 o 14.00 

SSRK har lovat att ha hunduppvisning på 400 fältet varje dag.  Enl. Morgan Thorell så skall det vara ett 

samarbete mellan Småland, västra och skåneavdelningarna på ca 30 min. ”spaniel och retriever samtidigt”  

Spaniel och retriever uppvisning. Tid 10.00 

Svenska Vorsteh klubben har lovat att ha hunduppvisning på 400 fältet varje dag. ca 30 min. Johan kan du 

ha en liten dialog med Eva på Östsvenska om vilka som visar vad 

Sv. Vorsteh klubben uppvisning.  Tid 13.45  

Östsvenska fågelhundsklubben har för avsikt att vara med på en hunduppvisning på 400 fältet varje dag samt 

hålla i en apportering clinic där besökare kan få tips och råd och hjälp med apportering på sina hundar. 

Ovanför vatten och hindercupen bakom läktaren. samsas med Jrtc om ytan.  Eva kan du ha en liten dialog 

med Johan Vorsteh klubben om vilka som visar vad. 

Östsvenska fågelhundsklubben. hunduppvisning Tid 12.00           apportering clinic Tid ?? 

Vad behövs för material till 400 fältet för dessa uppvisningar samt vem skaffar vad. Klas svarar att det tar vi 

på mötet 1 april.   

Jack Russel terrierklubben JRTC of sweden kommer ha uppvisning med terrierrace två gånger per dag, och 

platsen blir som förra game fair ovanför vatten och hindercupen bakom läktaren. De kommer erbjuda Elmias 

besökare att prova på detta. Ett krav är att hundar som prövas måste bära munkorg som finns att låna. 

Besökare anmäler sig i JRTC monter som ligger i nära anslutning till platsen. 

 JRTC Of Sweden  Tider 10.30 o 13.30 Ta hänsyn till grythunsuppvisningarna.  

Svenska Schwiesshund klubben kommer att anordna en aktivitet i jägarlunden två gånger per dag. Där 

besökarna kan pröva sina kunskaper om. Fingerade skottplatser, spår, spillning, snitt hår samt lite frågor. 

Svenska Schwiesshund klubben Tider Tar vi på mötet. Det blir mycket folk i området efter rasparader 

lämpligt att ha aktiveteten då? 



”Seminarier” eller ras special som Klas vill kalla detta. Efter ett första försök på förra mässan så har de flesta 

rasklubbarna blivit intresserade av att vara med och prata om sina raser. Ett ställe där rasklubbarna kan 

presentera sina raser och dess egenskaper lite mer ingående.  Viktigt är att vi håller oss till våra egna rasers 

för och nackdelar. Samt kanske kunna visa upp dessa hundar samtidigt som ni pratar om dem.” Klas” ett 

önskemål från alla klubbar är ett bättre ställe att vara, samt att det är tydligt upp skyltat. Tider samt dagar när 

de olika klubbarna pratar. Om möjligt bildkanon samt en filmduk för en enklare presentation. En del mindre 

klubbar har kanske svårt att hitta någon som kan och vågar prata då kanske det blir lite enklare för dessa. Vi 

behöver veta lite hur länge varje presentation skall eller bör vara. Alla kanske inte vill vara med alla dagar. 

Vad behövs för utrustning högtalare och handburen mikrofon. Svar från Klas: Tar vi på mötet. Det viktigaste 

är att klubbarna tar sitt ansvar och har sina presentationer. Plats är avsatt mer mitt i Hall D.  

Rasklubbar som vill vara med på rasspecialen, är det någon vi glömt hör av er omgående. Taxklubben, 

Beagleklubben, Dreverklubben, Basset klubben, Älghundsklubben, SSRK, Schweisshund klubben, 

Stövarklubben, Vorsteh klubben, Foxterrierklubben, JRTC,  

Med hänsyn till övriga aktiviteter så kanske vi måste ändra lite i rasparadens startordning så vi tar hänsyn till 

ras special samt uppvisningar.  

OBS Viktigt att ni hör av er till Robban och Christina om rasparaden. Samt att ni tar kontakt med Annika 

om montrar och biljetter, parkeringstillstånd, mässbyggen så att allt är klart i tid. Det är bra om ni som är 

kontaktpersoner tar tag i detta snarast.  

Glöm inte bort att ni kan skriva och representera era raser på Elmias hemsida under hundklubbar. 

Nästa möte onsdagen 1 april 18 00 Elmia kongress Jönköping 

Om vi kan hjälpa till med något hör av er snarast 

Poa 036-145657,  0705824553  ip.lindgren@live.se 

Iren 036-145657,  0734324003 ip.lindgren@live.se 

 

Mvh/ Poa och Iren 

Mailadresser till: 

klas.brandt@elmia.se 

Annika.lindskog@elmia.se 

Robert.elfgren@ifj.se 
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