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...Att ställa hund
Text: L Holm & S Larsson Källa: http://sheltie.ifokus.se/

Många uppfödare vill gärna att man 
som valpköpare stället ut sin hund 
någon gång. Men många är nybörjare 
inom utställningssporten och det är inte 
alltid så lätt som man tror… För att få en 
schyst och korrekt bedömning så är det 
inte bara att slänga på ett utställnings-
koppel och traska in i ringen. Det är en 
del jobb innan. Man behöver träna både 
sig själv och sin hund. Ju tidigare man 
börjar träna desto bättre. 

Innan du anmäler din hund kan det 
vara bra om du besökt en utställning för 
att se och lära. Spana in hur hundarna 
ställs och hur handlern jobbar med 
hunden. Du kan även anmäla din hund 
till en inofficiell utställning för att träna. 

För att anmäla till officiella utställningar 
se Svenska Kennelklubbens hemsida. 
För att anmäla till ISF utställning se ISF’s 
hemsida. 

Träningen…
Stå-träning…
Oftast brukar settern visas uppställd, 
men inget hindrar från att både ställa 
upp sin hund men även friställa den. 
Hur ställer du upp din hund? Jo, ställ 
hunden bredvid dig på din vänstra sida. 
Domaren bedömer (läser) din hund 
från huvud till svans och kritik skrivs för 
varje deltagare. Börja med att ta ett tag 
under hundens haka. Håll stadigt men 
inte för hårt så hunden upplever obe-
hag. Dra nu inte ner allt halsskinn (och 
även skinnet runt ögonen) det är sällan 
snyggt, utan ta tag i hålrummet under 
hakan och håll där. Försök att hålla hu-
vudet så att inga fingrar petar upp un-
der hakan. Använd nu andra handen 
och ställ frambenen parallellt. Se till att 
frambenen inte hamnar för långt fram 
för då försvinner bröstet och hunden 
ser insjunken ut. Ställ bakbenen en an-
ing bakom rumpan något brett. Hasen 
skall vara lodrät (inte luta åt något håll)! 
Flyttar hunden på något ben så ställ till-
baka det. När du flyttar benen gör det 
bestämt men inte ryckigt då hunden kan 

tycka det är obehagligt. När hunden står 
ordentligt, ta tag i slutet av svansen och 
sträck svansen rakt utåt. Svansen skall 
vara något under rygglinjen. Vissa hun-
dar (speciellt tikar) gillar inte att man 
tar i deras svans. Då kniper de med den 
och hunden ser ”rumpig” ut, d v s kor-
set blir dåligt. Detta tränas bort genom 
att man tar i svansen ofta och beröm-
mer samtidigt.  Tänk på att hunden skall 
stå balanserat. Det kan vara frestande 
att dra ut bakbenen för att få en snygg 
topline, man har hunden inte tillräck-
liga bakbensvinklar blir det sällan bra.  
Sitta eller stå som handler? Allt är ok, 
tänk på att du ska visa upp din hund 
och inte dig. Flytta dig så domaren he-
latiden ser hunden. Håll alltid ett öga på 
domaren, rätt vad det är slänger han/
hon ett öga åt ditt håll. 

Träna flera gånger i veckan. Var bestämd 
och låt inte hunden ”bråka” med dig, 
men var inte sur och tvär så hunden 
tycker det är obehagligt. Beröm då hun-
den står still och rätt. Avsluta alltid när 
ni lyckas. Första gångerna kanske det 
handlar om ett par sekunder hunden 
står ordentligt.  Öka kraven eftersom. 

Att friställa en hund betyder att hun-
den står framför dig (och tittar mot dig) 
och du styr den med tecken, komman-
don och dina kroppsrörelser. Helst ska 
du inte behöva röra hunden någonting, 
men ibland kan du behöva böja dig 
ner och justera ett ben.  Pröva med att 
ta en godis (köttbulle) och gör hun-
den uppmärksam på den. Säg ”stå” 
och försök styra hunden så den står 
med benen i alla hörnen genom att fly-
tta köttbullen. Står hunden dåligt ta ett 
steg fram och börja om på nytt. Beröm 
då hunden står korrekt.  Hunden ska 
gärna ha en svagt viftande svans, under 
mankhöjd. Alltid när du visar hund tänk 
attityd! Hunden skall se pigg och alert ut 
utan att blir för mycket (hoppa och bita 
i koppel är en styggelse). Träning och 
åter träning leder till resultat! Hur ser 
ni ut egentligen? Ställ hunden framför 

en spegel och justera så du är nöjd. Det 
kan vara halsskinn som du dragit ner på 
hunden och som syns eller att hunden 
lutar bakåt. 

Träna inte bara hemma på trädgården, 
ställ upp hunden överallt! Varför inte i 
köket på en halkfri matta (undertiden 
potatisen kokar..). Valpar tränas med 
fördel på bord. Glöm inte att underlaget 
måste vara halkfritt. 

Springträning i trav …
På utställningen ska du springa motsols 
i en stor cirkel med hunden på insidan, 
även fram och tillbaka på ett rakt spår 
eller i en triangel. När hunden rör sig 
ska den trava med ett rastypiskt steg. 
Jobba med att få hunden att se alert ut 
med rätt attityd, glad och ärtig. Tänk på 
att hunden springer i din arms längd, 
inte fot bredvid ditt ben. Spring lagom 
fort, det är ingen tävling om vem som 
kan springa snabbast men det ska heller 
inte gå för sakta. Ta långa steg så tar 
även hunden ut stegen. Använd gärna 
godis för de hundar som behöver en ex-
tra kick. Det är viktigt att hunden gillar 
att visa upp sig och showa. När du bör-
jar träna var positiv och undvik att fya 
hunden om den hoppar. Om du fyar för 
mycket kan hunden uppfattat utställ-
ningsträning som läskigt. Om hunden 
hoppar dra istället ner lite på farten och 
titta inte på hunden utan spring vidare. 
När hunden slutar hoppa (det kan ta ett 
par varv) beröm. Här räcker det med 
ett ”bra” i vanligt tonläge, den har inte 
gjort några stordåd bara slutat hoppa. 
När du tränar, spring på flera varv så 
hunden kommer i avslappnad trav. 
Försök få hunden att bjuda framåt vilket 
är svårt att beskriva här hur du ska göra 
då hundar är olika. Pipleksak, godis och 
mycket beröm när hunden springer på. 
Alla hjälpmedel är tillåtna…på träning 
förståss. I ringen skall inga pipleksaker 
användas. Pipleksaker kan störa andra 
hundar som springer före eller efter. 
Godis är ok. 
Fortsättning på nästa sida...

en spegel och justera så du är nöjd. Det 

Sitta eller stå och visa, vad är bäst?



När du är i ringen och domaren ber dig 
springa, glöm inte att samla ihop dig och 
hunden innan. Gör som på lydnaden ta 
kontakt med hunden, är du med? När ni 
springer fram och tillbaka kalla på hun-
den strax innan du vänder, hunden vet 
inte när du har tänk att kovända eller 
hur? 

Kläm och titt träning…
Domaren kommer att känna igenom 
hunden på utställningen och även titta 
på tänderna, så det är bra att hunden 
är van vid det. Träna på att någon tar 
i hunden och klämmer försiktigt med 
stadigt över hela kroppen. Glöm inte att 
även titta i munnen. Be grannen, komp-
isen eller brevbäraren om hjälp. Ju fler 
som känner på hunden desto bättre. 
Det ska vara helt naturligt för hunden. 
Tycker den att det är obehagligt, ta det 
försiktigt i början. Inga hastiga rörelser. 

Koppel…
Utställningskoppel finns i många vari-
anter. Under träning är det bättre att 
inte använda sig av ett utställningskop-
pel, i alla fall inte av sådana som är tun-
na. Det är lätt hänt att hunden känner 
sig stryp då den inte är van. Använd ett 
utställningskoppel som är lite bredare 
eller ditt vanliga ut-och-gå koppel (dock 
ej strypkoppel).  

Hur ska kopplet sitta då? Ja, om det tvi-
star de lärda. Antingen gillar man (och 
hunden) ett löst hängande halsband. 
Det innebär att hunden själv måste 
hålla upp huvudet och bjuda framåt. 
Eller lägger man upp halsbandet bakom 
käkbenet. Kopplet ska då sitta stramt. 
På detta sätt hjälper kopplet hunden att 
hålla upp huvudet. Du har även lättare 
att styra hunden. Tänk på att inte ”hän-
ga upp” hunden i kopplet så den spring-
er och sväljer. Det är varken snyggt eller 
trevligt för hunden!  

Valet av utställningskoppel är upp till 
var och en. En del vill att kopplet ska 
synas så lite som möjligt och väljer då 
ofta svart eller brunt andra vill att kop-
plet ska passa ihop med kläderna han-
dlern har på sig. Vissa vill använda kedja 
andra vill ha bling bling.. Huvudsaken 
är att det fungerar för dig och din hund. 
Det ska se snyggt ut och vara funktio-
nellt. Att hänga en tjock kedja på en liten 
nätt setterfröken passar inte riktigt. När 
du visar din hund glöm inte att vika 

ihop kopplet i handen, det är inte snyggt 
om det hänger ett rep och slänger i rin-
gen.  Då kan det också vara bra att köpa 
ett kortare utställningskoppel. Lagom är 
bäst som man säger. 

När du ställer upp hunden läggs kopplet 
löst över manken. Det går även bra att 
ta av kopplet och hänga det över han-
dleden, snyggt men då ska man vara 
säker på att hunden inte sticker iväg på 
en tur. Sammanfattningsvis kan man 
säga att kopplet synas så lite som möjligt. 
Det är ju hunden du vill visa upp.

Kläderna…
Vad ska man nu ha på sig? Inga kläder 
skall störa domaren när han/hon 
bedömer din hund. Tänk på att kläder-
na skall vara hela och rena. Helst inte 
för blommigt, helst inte för säckigt och 
kanske inte för urringat. Shorts eller en 
kort kjol/klänning passar sällan. Du ska 
bli en snygg bakgrund till hunden och 
du ska inte stjäla uppmärksamheten för 
det är hunden domaren ska se.  Är det 
inomhus och kanske en viktig utställn-
ing, här skulle kanske en dress passar 
allra bäst. För killar kanske jeans och 
en snygg skjorta eller en snygg som-
markostym. En viktig punkt är också att 
kläderna har fickor. Det är inte så kul 
att ha leversnittar i munnen eller i bys-
thållaren. 

Skor ska man ha på sig. Barfota passar 
inte i utställningsringen ( jag vet att det 
är många som tycker det är ok men.. nä 
helst inte). 

Bekväma snygga skor.  Det kan bli mån-
ga varv i ringen och då måste man ha 
skor som går att springa i. 

Sen ett litet tips som kanske kan verka 
överflödigt. Men!  Vi tjejer ska tänka på 
val av BH. Köp en BH som klarar av att 
du springer och att du lutar dig ner (för 
att flytta ett ben på hunden t.ex.) utan 
att ”de” trillar ut. Det är skönt att ha 
dom på plats med andra ord.

 Snyggt visad med löst koppel

 Snyggt visad med koppel under käkbenet



Före utställningen…
När man ska bada sin hund beror på; 
väder, typ av päls och tid. Vissa föredrar 
att bada kvällen innan och föna hunden 
torr. Och torr är just vad den skall vara 
då den ska lägga sig för natten. Speci-
ellt varma och fuktiga somrar är det lätt 
hänt att ett våteksem dyker upp p.g.a. 
hunden fått ligga fuktig. Är det sommar 
och hunden inte smutsar ner sig kan tre 
dagar före utställningen var bra att bada 
hunden. Då hinner lockarna lägga sig 
och pälsen återfuktas. Är det höst med 
smuts och lera är det vanligt att man 
schamponerar dem kvällen innan och 
fönar dem torra. 

Använd schampo och balsam som är 
avsedda för hundar. Skölj pälsen noga så 
att inga shamporeser finns kvar. Hundar 
som har yvig/lockig päls kan man köpa 
en så kallad drycoat till. Detta plattar 
ner håret och ger lyster. Har man inte 
en drycoat går en t-shirt nästan lika bra. 
För att få platt hår på svansen kan man 
linda svansen från svansroten och ut. 
Låt det sitta en natt för att sedan ta av 
den på utställningens morgon. Trimning 
av hund bör göras då hunden är badad, 
detta för att inte förstöra saxar och för 
att se hur håret ligger. Klor skall klippas 
och ludd (på t.ex. huvudet) skall ryckas. 
Tovor skall redas ut. Hur du trimmar 
din hund står att läsa på ISF’s hemsida. 

På utställningen…
Om du har tänkt åka på fler är en ut-
ställning kan det vara bra att investera 
i en bur. Det är så skönt att kunna sätta 
in hunden i buren istället för att ha den 
i koppel. Du kan ta en kopp kaffe med-

an hunden kopplar av. Hunden är också 
skyddad från andra hundar och kan 
vila inför entrén. Nu finns det tygburar 
som väger nästan ingenting och är lätta 
att bära med sig. Tänk också på att inte 
låta din hund skälla på andra hundar/
människor som går förbi. Lägg i så fall 
en filt över så förbipasserande känner 
sig trygga. Om man inte vill lägga ut så 
mycket pengar fungerar en skruv bra på 
utomhusutställningar. Försök hitta en 
skuggig plats om solen ligger på. 

För den vane utställaren används tält. 
Här har hunden skydd mot alla sorters 
väder. Perfekt om man visar flera hun-
dar. 

Innan du går in i ringen…
Var beredd på när det är din tur att gå 
in i ringen. Gå bort till närmaste rast-
plats om du inte redan gjort det. Värm 
upp hunden innan för att få igång den 
(speciellt äldre hundar som är lite stela).  
Borsta igenom pälsen och sätt på ett ut-
ställningskoppel. Torka bort dregel. Om 
utställningen är inomhus, fukta tassarna 
med vatten (ger hunden bättre fäste). 
Sätt på dig nummerlappen så att domar-
en/ringsekreteraren kan se den. Godis-
bit (om det behövs) läggs i fickan. Samla 
upp kopplet och innan du kliver in i 
ringen fånga hundens uppmärksamhet! 
Visa attityd! Tänk på att domaren ser dig 
och din hund både i och utanför ringen. 

När du är i ringen visa hänsyn! Håll 
avstånd till framförvarande hund. Låt 
aldrig din hund stå och mäta sig med 
andra hundar (inte så vanligt bland 
settrar men men..).  Håll linjen det vill 

säga ställ inte din hund innanför och al-
drig framför någon annan hund, detta 
visar brist på respekt för andra tävlande.  
Korsa aldrig ringen när annan hund 
visas. Håll dig ajour och lyssna på vad 
ringsekreteraren säger. Nu har du ca 
två minuter på dig att visa vilken vacker 
hund du har. Lycka till!

PS. Passa på att anmäla dig och din hund 
till en ISF utställning där tempot är lug-
nare samt att det alltid finns erfarna 
handlers att råda och lära av på plats. 

Inga fingrar som syns under hakan!  Uppställd hund med kopplet över manken

Tips att ta med till utställningen…

Bur för hunden /alt skruv)
Stol 
Vaccinationsintyg (kontrollera i god 
tid att alla vaccinationer som behövs 
är gjorda)
Trimsax i fall du behöver finlira
Kaffe/lunch pengar
Pengar till P-automaten
Utställningskoppel
Fika till både dig och hunden
Vatten & vattenskål
Filt för hunden att ligga på 
Sprayflaska med vatten (till tramp-
dynor eller svalka dig och hunden 
med)
Borste
Nummerlappshållare
Handduk att torka hundens 
mun med


