Summering av My Dog 2019
Hej.
Vi i Springer Väst vill gärna berätta och informera er om hur det var på My Dog under de 4 dagarna som mässan
var.
Det är ett stort arbete då mässan är i 4-dagar varav 2 dagar är vanliga arbetsdagar och inte helt lätt för oss att
vara lediga. Vi var där dagen innan mässan öppnade och ställde i ordning och fixade så den skulle vara
bländande fin när vi öppnade för allmänheten.
Vi fick ihop så att det vara 2-3 hundar vid varje pass, dagen består av 2 pass. På eftermiddagen måste alla raser
ha en representant i rasparaden, vi hade 1-2 hundar där per dag.
Vi gick ut på vår FB och sökte efter personer och hundar som är sociala och utåtriktade. Det känns viktigt att
både hund och människor trivs, då gör man ett bra jobb och det är lätt att visa hur härlig vår ras är. Så vi fick en
fin mix av erfarna och nya, äldre och yngre i både människor och hundar. Det fanns oftast både hane och tik, det
fanns svart/vita samt brun/vita. Under 3 av dagarna hade vi till vår stora glädje med oss jaktspringern.
Summeringen:
Det var ganska hårt tryck i montern alla 4 dagarna, något större tryck under helgen. Det var skönt att vara flera
hundar, så att det gick att gå i väg och rasta sin hund under passet, då det var både intensivt och varmt. Det har
varit överraskande många som kommer och frågar om rasen för att de ska köpa hund till sommaren eller om 1-2
år. Så himla kul att de vill läsa på och förbereda sig så mycket de bara kan. Vi har också känt att människor som
inte har bestämt ras ännu utan bara att de vill ha en hund, har fastnat för Springer Spaniel när de träffat hundarna.
Det har varit en succé att få med jaktspringern i montern då många är intresserad av den. Nu har de haft
möjlighet att träffa och jämföra de båda varianterna.
Vi vill poängtera att vi inte säljer in våra hundar, utan vi berättar hur de är, så får de själva besluta om Springern
är något för dem. Givetvis rekommenderar vi inte heller olika kennlar. Däremot så råder vi blivande valpköpare
att läsa på hemsidan om olika uppfödare och om de har något specifikt intresse, så kan de försöka hitta en kennel
som matchar deras intresse. Springern är en sån all-round hund som är bra på det mesta och därför kan man välja
nästan vilka aktiviteter som helst.
Vi hade en ny monter i år där vi via bakgrundsbilden försökte få fram glädjen i rasen. Vi ville även få fram de
olika färgalternativen som finns samt att Engelsk Springer Spaniel består av två varianter. Vi har tryckt upp en
lättsam broschyr där det står det viktigaste samt att vi lagt in fina bilder till det samt att adressen till
Springerklubbens hemsida står där, så att man lätt kan gå in och fördjupa sig vidare. De som stod i montern bar
svarta T-shirts med Springerklubbens logga på, vilket kändes proffsigt och snyggt.
Vi har fått så mycket fin återkoppling från både okända och kända ansikten om vilken härlig monter det var. Att
montern kändes ärlig och härlig att bilderna stämde med de glada hundarna som villigt stod och visade upp sig.
Vi känner oss mycket nöjda med dagarna och är djupt tacksamma över alla fina människor och hundar som
ställde upp.
Hela montern finns förvarad i Göteborg tillsammans med alla T-shirt. Om och när ni behöver något, så får ni
höra av er till oss.
Vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått från er i Springerklubben när vi har kunnat ta fram denna monter,
det blev såå bra.
Varma hälsningar
Springer Väst styrelse
genom Petra Plumridge

