Att utställningstrimma en
gordonsetter

Lättskött päls som inte behöver badas så ofta.
Fäller två gånger per år, vanligen vår och höst.

Allmänt
Gordonsettern har oftast en
mycket lättskött päls, som i allmänhet saknar underull. Pälsen
ska enligt rasstandarden, vara
måttligt lång, slät och så fri som
möjligt från lockar och vågor
på kroppen. På öronen, benens
baksidor, under buken och på
svansen bildas fanor och behäng.
Dessa kammas regelbundet annars kan det lätt bildas tovor.
Gordonsettern fäller sin päls två
gånger om året, vanligtvis brukar
det vara vår och höst. Har man
en tik så brukar tiken fälla sin päls
ca två månader före beräknat löp.
En gordonsetter som har en bra
päls behöver man inte bada så

ofta, det brukar räcka med ca 4
gånger per år. Bada endast när
du tycker hunden är lortig och
känns ”fet” i pälsen. Självklart
badas hunden om den ska ställas ut.
Schamponerar man hunden i
onödan, är det lätt att torka ut
det naturliga fettlagret som skyddar mot väta och kyla. Använd
gärna ett bra hundschampo.

ett bad. Plocka alltid pälsen i den
riktning håret växer!

Detta behöver du
* Efﬁleringssax
* Kam
* Rak sax
* Klotång
* Ev. Karda & borste
* Ev. Klippmaskin

Innan trimning
Om du har en hund som har
mycket päls är det bra att ”grovklippa” hunden innan badet.
Då slipper man tvätta onödigt
mycket päls som ändå ska trimmas bort.

Om din hund har mycket av
gammalt dött hår på
kroppen, på huvudet, och på låren
är det bäst att dra
bort det mesta några
dagar innan själva
badet. Anledningen
till detta är om man
plockar hunden
mycket är hårsäckarna ”öppna” och då
kan det lätt bli en
infektion i huden vid
Så här kan en trimmad gordonsetter se ut.
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Bad
När du ska bada hunden är det
bra om du har ett fast underlag
som hunden kan stå på. En handuk brukar fungera bra.
Skölj noga igenom hunden, den
ska vara riktigt blöt. Schamponera noga, massera ned schampot ända till huden. Upprepa
schamponeringen två gånger!
Kom i håg att skölja ur pälsen ordentligt, kvarblivet schampo kan
irritera huden.
Ska hunden ställa ut är det bra
att bada några dagar innan, då
hinner pälsen ”lägga sig tillrätta”.
Det blir också lättare att trimma
om päsen ligger rätt.

Halsen

Före trimning av hals och huvud.

Halsen rakas eller klipps med
efﬁleringssax. Rakas halsen ska
detta göras ca två veckor innan
utställnig. Annars får halsen ett
tramt och vasst intryck. Finast
blir pälsen om den får växa ut
lite efter maskinklippning, då
blir den jämnare. Klipp pälsen
på halsen mellan ”virvlarna”
under öronen och bröstbenet.
Jämna sedan övergången med
efﬁleringssax så det blir en jämn
övergång till den längre pälsen.

Före trimning av tassen.

Kroppen
Efter trimning av hals och huvud.

Tips! När du använder en efﬁleringssax som bara har en efﬁler
sida, ska den raka delen alltid
vara närmast hunden när du
klipper. Man efﬁlerar alltid i den
riktning pälsen växer, lägger man
saxen på ”tvärsen” blir det fula
hack när du klipper.

Huvudet
Börja med att plocka bort ”dött”
utväxt hår på hjässan, plocka
tills det blir jämt och slätt. OBS!
plocka med händerna, använd
inte sax!

Öronen
Kamma behänget på öronen rakt
ned, och jämna till med saxen.
Örat ska bara vara lite ”putsat”.
Klipp under örat intill hörselgången med den vanliga saxen.
Den del av örat som ligger mot
halsen/huvudet klipps med efﬁleringssaxen så att örat ”lägger”
sig tätt mot halsen/huvudet.

Allt ”dött” hår plockas bort för
hand, mest hår brukar det vara
på sidorna av kroppen, på utsidan av låren ned mot hasorna.
Klipp aldrig med sax på kroppen,
då blir pälsen ful och lockig!

Tassarna & fanorna
Använd en rak sax. Kamma
framfarnorna/bakhasorna rakt
ned, håll tummen mot den stora
trampdynan och klipp rakt av.
Då får man en snygg vinkel
ifrån tassen till fanan/bakhasen.
Bakhasen blir ﬁn om man spar
lite hår i en snygg vinkel från
hasspetsen ner till tassen. Då
ser inte bakbenen så små ut.
Tassarna klipps nästan upp till
klofästet, det långa håret emellan
tårna klipps av och jämnas med
efﬁleringssaxen ovanpå. ”Byxorna” bak, formas som ett upp och
nervänt V. Utgå ifrån hasspetsen.
Jämna till sist alla fanor.

Svansen
Kamma igenom svansen ordentligt, tag ena handen och för all
päls mot svansspetsen och klipp
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Efter trimning av tassen.

rakt av. Kom ihåg att ha din
tumme emellan innan du klipper
av! Jämna fanan i ett svagt V.
Man kan också ansa lite päls runt
anus/svansroten om hunden ser
”tuffsig” ut, använd efﬁleringssax.
En gordonsetter är som vackrast när den är lagom trimmad.

