VASA HUNDUTSTÄLLNING
År 1988 bildade Vasa Hundklubb, Vasa Kennelförening, Kvarkens Retrievers och
Österbottens Älghundklubb en arrangörsgrupp under samlingsnamnet Vasa
Hundutställning, för arrangemang av alla rasers och INT utställningar. Den första alla
rasers hundutställning ordnades år 1990 utomhus på Korsholms skolor och även
följande år 1991 var platsen densamma. Det första året var hundantalet 1005 st. och
det var en liten besvikelse, men resultatet gick dock rejält på plus och det gav
arrangörskommittén tro en fortsättning. Den första utställningskommittén bestod av:
Esko Nurminen ordf., Berit Ek vice o, Tiina Lahtinen, sekr., Bjarne Westerback
kassör, Bengt Ekholm kommissarie, Gun Berg, Susanne Heinonen, Jouni Karukivi,
Karin Bergbom utst. instr.
Följande gång som gruppen stod i tur att arrangera var år 1993 och då flyttades
utställningen inomhus till KK-hallen i Strömberg Park (ABB). Åren 1996 och -97 var
utställningsplatsen densamma och speciellt till utställningen -97 som var av INT
status kom det mycket hundar, hela 2594 st.
När följande Alla rasers utställning skulle arrangeras år 1999 var gruppen igen utan
hall och man var tvungen att förlägga utställningen till Travbanan. Det kom endast
1152 hundar.
År 2000 hade vi igen en INT utställning men från Botniahallen kom det back och en
nödlösning med Tennis center var enda utvägen. Det kom 2552 hundar och platsen
var ju helt enkelt för liten. Det var för trångt men utställningen genomfördes och
efteråt kom det kritik från Kennelklubben.
När vi nästa gång stod i tur var år 2003 och det var en INT utställning. Enda
alternativet var att förlägga den till Travbanan i augusti och därvid hundantalet sjönk
till 1773 st.
I och med INT och Alla raser hundutställningen år 2004 fick tillträde till Botniahallen,
gick utställningen in i en ny fas och dess status höjdes väsentligt. Det första året var
utställningen av rangen Alla raser och hundantalet på 1572 st. blev en besvikelse.
Men trots att vi hade avsevärt högre kostnader i Botniahallen fick vi den att gå runt
och det blev en utmaning för följande gång, år 2006. Från och med år 2007 har det
varje år i april ordnats INT-utställningar i Botniahallen.
Ett år som vi alla minns var år 2010, då Islands vulkan med sitt moln av aska satte
stopp för all flygtrafik över Norden. Detta skedde två dagar före vår utställning och vi
hade ca 15 utländska domare på kommande till Vasa. Vi fick hjälp från
Kennelklubben att ersätta de utländska domarna med inhemska och vi kunde
genomföra utställningen. De flesta hundägare visade förståelse för den uppkomna
situationen.
Det största antalet utställare hittills uppnåddes år 2011 med 3482 hundar. År 2017
kom det 2688 hundar till utställningen. Under åren 2004-2017 har Botniahallen dragit
36572 hundar och Vasa Hundutställning från första början år 1990 till år 2017 totalt
51362 hundar.

