
Verksamhetsberättelse från 

monterkommittén 2019! 
Det började inte så bra.. några av mina hundar hade drabbats av förkylning, 

rinniga nosar bl.a. så jag som hade tänkt ha mina 2 trevliga juniortikar med fick 

lämna dem hemma helt enkelt. Det var väldigt synd då de älskar att få all 

uppmärksamhet av både barn och vuxna och hade passat utmärkt som 

monterhundar. Men eftersom det är jag som förvarar i princip alla våra 

montertillbehör hemma hos mig, så var det bara att bege sig till 

Stockholmsmässan med alla saker på fredagseftermiddagen för att börja. 

 Det har tyvärr blivit lite väl komplicerat att ta sig fram för att lasta av, förr om 

åren var alla ingångar öppna och man kunde lätt köra fram nära, men nu måste 

man genom en vaktkur och anmäla sig för att sen köra bakom mässan till en 

väldigt trång lastgata där man bara får stå en kort stund. När jag väl lyckats ta 

mig in och lasta av kunde jag inte göra så mycket mer än att vänta på Lotta som 

kom körande från Uppsala. Som ni förstår tar det ju ganska lång tid att ta sig 

förbi Stockholm på en fredag i rusningstrafik. 

 I alla år har folk haft hundar med sig vid monterbygget särskilt de som kommer 

långväga ifrån och sover på hotell, man kan ju inte gärna lämna hunden i bilen 

flera timmar eller lämna den på hotellet där den inte känner igen sig och 

förmodligen kommer stå och skälla. Men nej, i år var det INTE tillåtet längre så 

Lotta fick inte komma in med Cooper utan blev stoppad vid ingången. Det var 

bara föranmälda hundar som skulle vara med på agilitytävling som fick komma 

in, inte ens fast vi frågade de ansvariga fick han komma in!  

Jaha nähä, vad göra? Eva, Anna-Karin, Jessica o Martin skulle inte komma 

förrän senare och tiden gick så stackars Cooper fick snällt gå och sitta i bilen i 

alla fall så att Lotta och jag kunde börja tills Eva kom.  

Montern blev inbjudande och fin som vanligt, i år hade inte SKK något tema 

förutom jul. Årets uppslutning av monterhundar blev i princip samma som förra 

året förutom att söta Astrid fick vara med istället för Ester som löpte, stort tack 

till matte Gunilla för det. Sen fick ju finaste Frazze vara med för första gången 

nu när hans systrar inte kunde komma. Så vi kunde visa upp både långhår och 

korthår i svart och rött men det hade ju varit roligt att åtminstone ha en creme 

med också men man får inte alltid som man vill. Mycket folk var det som vanligt 



och många intresserade av rasen särskilt på lördagen då chowarna ställdes ut. 

Martin och Zonic gick med i rasparaden på lördagen och på söndagen gick 

Anna-Karin med Frazze och Lotta med Cooper. 

Vi blev tilldelade en liten monter i år vilket egentligen var ganska lagom då det 

mest var hanar som skulle vara med och dessa naturligtvis behöver lite space så 

det inte blir någon osämja dem emellan. 

 Men till nästa år skulle vi gärna se att vi fick någon/några som bor på södra 

sidan om Stockholm som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med 

monterbygget! (Eftersom man inte får ha med sig hund på fredagen). Det vore 

ju tråkigt om vi inte skulle kunna ha någon monter vilket tyvärr kan bli 

konsekvensen om vi inte får ihop folk. 

Jag hoppas på att få träffa några av er nya chow chowägare nu under året på 

någon av våra träffar. Kanske någon av Er skulle tycka det vore roligt att hjälpa 

till med montern och låta era fina chowar vara goda representanter för vår 

underbara ras!  Jag ser fram emot att lära känna er och ni är hjärtligt välkomna 

att kontakta mig på telefon 073-8035684 eller mail 

sekreterarehowchowringen.com så berättar jag mera!  
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