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Sammanställning av Enkät undersökning
angående allt färre katter på utställning
Vi på Perser & Exotic ringen (SPEXUS) har tagit initiativet att göra en undersökning bland
våra medlemmar angående det allt mer dalande intresset för utställning.
På följande sidor kan resultatet läsas, vi har även valt att låta medlemmarnas röster bli hörda
genom att ta med förslag från dem på förbättring och förändring.
Vi hoppas att denna enkät kan vara till hjälp för dem kattklubbar som arrangerar
utställningar, och kanske inge nya perspektiv?
Vi ser gärna ett samarbete mellan SPEXUS och Sveriges kattklubbar för att kunna ändra den
nedåtgående trenden.
Mvh// Ordförande Malin Demervall
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 Vad tror du är anledningen till att det ställs så få Perser och exotic i dagsläget?

Förslag på åtgärder från medlemmarna är :
1.
Korta ned anmälningstiden till 1 månad innan utställningen hålls, på så sätt vet man
om katterna är i kondition till utställningsdagen och behöver inte tveka om man skall ställa
eller ej.
2.
Ändra utställnings formen så att dem som ej har katt i panel kan gå vid pausen om
dem vill, efter att alla katter blivit bedömda.
3.
Inför noggrannare veterinärkontroller vid incheckning.
4.
Inför att varje utställare skall ha med egen vippa så att inte alla katter delar på samma
vippor hos domaren.
5.
Inför mängdrabatt, om man ställer fler än 1 katt kan avgiften för dessa sänkas med
100 kr/katt?
6.
Dem som gör dommarfördelning bör ej få ställa själva på utställningen för att
minimera risken att domarna fördelas partiskt.
7.
Färre utställningar åt gången, endast en i Sverige/helg. Klubbarna kan gå ihop och
annordna utställningar tillsammans.
8.
1 utställning/år per klubb, små klubbar kanske tom 1 vart annat år.
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 Om du väljer att inte ställa ut, vad är orsaken till detta?
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 Vad skulle få dig att vilja ställa ut oftare?

www.spexus.se

 Anser du att vi har ett ansvar som uppfödare att representera och visa raserna på
utställning?

 Anser du att det är viktigt för rasernas utveckling och fortlevnad att visas på
utställningar?

Förslag på åtgärder från medlemmarna är :
1. Inte bara utställningar räknas, vi måste synas och pusha för rasen inom fler områden.
2. Det är viktigt att vi visar våra raser på utställningar då blivande köpare är där och vill se våra
raser, kan vara avgörande i deras beslut.
3. Perser och exotic har rykte om att vara ohälsosamma raser, att visa motsatsen på
utställningarna är viktigt för att vända denna uppfattning.
4. Om en ras minskar kraftigt från utställning kan det tolkas som att det finns något att dölja
ang. Rasen.
5. Det som inte syns finns inte!
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 Till dig som ej är uppfödare, skulle du vilja testa på att ställa ut din katt? Om inte,
Varför?

 Till dig som ej är uppfödare, känner du att du skulle få stöd och uppmuntran av din
uppfödare om du bad om att få hjälp att ställa ut din katt?

Förslag på åtgärder från medlemmarna är :
1. Fler kurser i hur en utställning går till.
2. Kurs i utställnings preparering
3. Uppfödare som uppmuntrar köparna att ställa ut sina katter då intresset ofta finns men
kunskapen är dålig angående om katten håller för utställning och hur en utställning går till.
4. Att uppfödarna informerar kattunge köparna om utställning vid köp.

