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I	  samband	  med	  Svensk	  Segrarutställning	  (SSU)	  i	  juni	  förra	  året	  
genomförde	  SSU-‐kommittén	  en	  enkät	  angående	  utställningens	  framtid	  
och	  utveckling.	  De	  senaste	  åren	  har	  antalet	  deltagare	  och	  besökare	  
minskat,	  något	  som	  kommittén	  vill	  försöka	  ändra	  på.	  	  
	  
Enkäten	  innehöll	  fem	  frågor	  och	  kommittén	  fick	  in	  sammanlagt	  55	  svar.	  Enkäten	  delades	  
ut	  under	  utställningen	  till	  deltagare	  och	  besökare.	  Den	  fanns	  även	  tillgänglig	  på	  
föreningens	  hemsida	  en	  tid	  efter	  utställningen.	  	  
	  
Alla	  inkomna	  förslag	  har	  gåtts	  igenom	  av	  SSU-‐kommittén	  som	  arbetat	  hårt	  med	  att	  
utveckla	  utställningen	  för	  att	  få	  fler	  nöjda	  deltagare.	  Alla	  förslag	  är	  inte	  genomförbara	  och	  
en	  del	  saker	  går	  inte	  att	  genomföra	  på	  en	  gång.	  Inför	  SSU	  2013	  är	  dock	  en	  hel	  del	  
förändringar	  planerade	  och	  vi	  hoppas	  att	  alla	  deltagare	  och	  besökare	  ska	  märka	  en	  positiv	  
skillnad.	  Väl	  mött	  på	  SSU	  2013!	  
	  
Nedan	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  de	  inkomna	  enkätsvaren.	  	  
	  
Fråga	  1.	  Har	  du	  något	  önskemål	  om	  fler	  arrangemang	  i	  samband	  med	  SSU?	  
	  
Här	  föreslogs	  många	  olika	  typer	  av	  arrangemang	  i	  samband	  med	  utställningen.	  Allt	  från	  
fler	  försäljare	  till	  andra	  typer	  av	  tävlingar	  och	  uppvisningar.	  	  
	  
Fråga	  2.	  Varför	  tror	  du	  att	  antalet	  anmälningar	  har	  minskat?	  
	  
På	  denna	  fråga	  var	  den	  övervägande	  uppfattningen	  att	  utställningens	  status	  (inofficiell	  
utställning)	  haft	  en	  påverkan.	  Man	  lyfte	  även	  upp	  att	  de	  kostnader	  som	  en	  utställning	  
innebär,	  så	  som	  anmälningsavgifter,	  boende,	  bensin	  etc.	  är	  en	  viktig	  faktor.	  	  
	  
Många	  som	  svarade	  på	  enkäten	  uppfattade	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  ”nya”	  hundägare	  att	  
förstå	  och	  känna	  sig	  delaktiga	  i	  utställningen.	  Man	  trodde	  också	  att	  mer	  engagerade	  
uppfödare	  var	  viktigt	  för	  att	  få	  fler	  att	  delta.	  	  
	  
Flera	  ansåg	  även	  att	  annonseringen	  och	  exponeringen	  av	  utställningen	  inte	  var	  
tillräcklig.	  	  
	  
Fråga	  3.	  Tycker	  du	  att	  något	  bör	  förändras	  i	  utställningen.	  
	  
Detta	  var	  en	  ”JA”	  eller	  ”NEJ”	  fråga.	  	  
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Fråga	  4.	  Om	  du	  svarat	  ja	  på	  fråga	  3,	  vad	  tycker	  du	  ska	  förändras?	  
	  
Här	  fanns	  en	  stor	  spridning	  på	  svaren.	  En	  del	  tyckte	  att	  man	  skulle	  tillåta	  mindre	  
dubbelhandling,	  andra	  tyckte	  att	  man	  skulle	  tillåta	  mer.	  	  
	  
Många	  ville	  att	  utställningen	  sett	  som	  helhet	  skulle	  innehålla	  mer	  ”show”	  i	  form	  av	  mer	  
engagemang	  från	  domare,	  fotografering	  av	  klassvinnare,	  högtalarsystem,	  mer	  
fokusering	  på	  konkurrensen	  i	  de	  olika	  klasserna	  m.m.	  	  
Övervägande	  flest	  önskemål	  om	  förändring	  gällde	  utställningens	  status.	  Man	  ville	  ha	  en	  
officiell	  utställning.	  	  
	  
Fråga	  5.	  Övriga	  synpunkter.	  
	  
Under	  denna	  rubrik	  kom	  det	  främst	  in	  sådant	  som	  gäller	  förändringar	  av	  utställningen.	  
Förslag	  på	  fler	  priser/vinnarkategorier,	  att	  flytta	  utställningen	  till	  olika	  platser,	  samt	  att	  
man	  skulle	  arrangera	  fler	  kringevenemang	  i	  form	  av	  tävlingar	  och	  uppvisningar	  återkom	  
även	  under	  denna	  punkt.	  	  
	  
Det	  kom	  även	  in	  riktigt	  konkreta	  tips	  på	  hur	  man	  kan	  utveckla	  arrangemanget	  med	  t.ex.	  
parkering	  för	  hundkärror	  och	  översättning	  av	  de	  tyska	  kritikerna.	  	  
	  
	  
	  


