Utställningstips!
Enkla tips och råd inför utställningen, skriv ut och ha med i fickan!
När hunden står
Tänk på att inte hålla handen/godiset för högt, hundens hals blir då lätt onaturligt lång och/eller i fel
vinkel.
Uttryck
När hunden står uppställd framför domaren så kan du ta en köttbulle eller dylikt och kasta lite lätt i
luften och fånga för att få hunden att vicka på huvudet och få ett piggare uttryck. Du kan även använda
en mini pippis i fickan och klämma på för att få hundens kontakt och alerta uttryck. Tänk bara på att
vara diskret i detta, det får inte störa domaren eller hunden.
Marken/underlag
Se till att du ställer upp hunden där marken är platt (gäller på utomhus utställningar), den kan annars
lätt se för hög ut fram eller bak eller få märkliga vinklar på benen. Kika på detta innan du går ut i ringen,
så du vet vart du ska stå och blir det dumt placerat när du ställt upp hunden var inte rädd för att flytta
hunden till en annan plats.
Solen
Tänk på vart du har solen. Om hunden har solen i ögon kanske den kisar. Om du har en hund som har
ljusa ögon ska den stå i skuggan så att solen gör dem ännu ljusare!
Tandvisning
Det är helt ok att hunden sitter när domaren ska titta tänder, förbered hunden på vad som ska ske och
sätt dig gärna ned hos hunden för att skapa trygghet i situationen
Rörelse
Ta det lugnt och ta god tid på dig innan du ska börja springa. Ta kontakt med hunden så du vet att
hunden är med på vad ni ska göra. Börjar hunden galoppera så stanna och börja om
Se till att springa i rätt hastighet för din hund. Titta inte på din hund utan blicka framåt!
Håll kopplet i vänster hand och rakt ut från kroppen när du travar med hunden.
När du springer rakt emot eller ifrån domaren, se till att hunden är rakt framför domaren, inte du.
Det är hunden som domaren ska se rakt framifrån och bedöma rörelse på – om du är rakt framför
domaren försvårar du för domaren och kan få ett sämre "resultat" av denne
Hörnen/Svängarna
Titta till på domarna i svängarna, det ger ett proffsigt och trevligt intryck
Visa med handen strax innan du ska svänga så hunden är beredd och följer med dig i svängen
Klädsel
Ha inte kläder som stjäl uppmärksamhet från hunden
Ha inte så mycket lösa attiraljer som fladdrar när du springer
Ha ordentliga skor som du kan springa tryggt i
Propra, stilrena kläder ger alltid ett snyggt intryck som "smittar av sig" på hunden.
Tänk på din placering i förhållande till hunden i uppställandet framför Dommaren, vill du stå bakom,
framför, snett framför? Vad du väljer är en personlig smaksak och kan ha varierande trender bland
olika raser, känner du dig osäker – tjuvkika hur de i ringen med din ras gör innan du går in.

Framför allt! Ha roligt! Det ska vara roligt, annars kan de lika gärna vara!
Bra resultat är en bonus!
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