
Trening till utstilling 

Litt som er greit å trene i forkant av en utstilling 

 

Tren på og stille opp hunden, dette er ikke så lett å forklare, men legger ved et utstillingsfoto 

du kan titte på etter dette avsnitet. 

Hunden skal stå med frambena parallelle, ene bakbenet det inn mot deg litt inn under og det 

ytterste bakbeinet strekt ut slik at det står 90 grader ned mot bakken fra vinkelen i beinet. 

Hunden skal da stå oppvakt og våken. Bruk en medhjelper som kan si navnet på hunden eller 

lignende får å få fram og opp ører med mer. 

 

   

Lær hunden å bli håndert, dvs. ta på bena flytt litt på dem med mer. 

 

Hunden skal også vise tenner, så dette er lurt å trene på slik at hunden er vant til  

at forskjellige personer ser på tenna og åpner munnen. 



På hannhunder skal også testikler sjekkes, så det er også lurt at dette er trena på. 

 

I utstillingsringen er det spesielt med schäferhund, den skal helst gå på 2-3 meter lang strak 

line. Derfor er det også her viktig å trene. Ta på et halsbånd som brukes til utstilling, så 

slipper du å lære hunden å dra i det vanlige halsbåndet. Ikke så greit det her, skal som regel 

gå pent i bånd da. 

Ha med en medhjelper som kan gå med hunden, handler. Når handleren går med hunden 

din, går du diagonalt med dem på innsiden av ringen. Slik lærer du at hunden ikke skal dra 

seg ut av utstillingsringen. 

 

Trene på og gå pent, ikke grave seg ned med fronten. Skal gå pent med alle fire bein i 

bakken og med hodet oppvakt framover. En måte og trene dette på er og lufte henne godt i 

vanlig halsbånd, ta så på utstillingslenka. En av dere går 15- 20 meter ifra, kanskje lengre se 

hvordan hunden reagerer. Den andre går med henne i lang strak line..  

Når hunden går kjempe fint får hunden løpe til den som går foran som belønning. Pass på at 

ev. belønning ikke blir for sterk, prøv dere fram kanskje en godbit er det beste.  



Hunden skal gå oppvakt og med godt tempo rundt i ringen. Vi har også traverunder der den 

skal vise fram dette også helst på stram line. 

Sykling er en fin måte og trene på og få et godt trav.  

Har ikke lov og galoppere, kall det gjerne trav og begrens hunden til det. Bruk sele her, ikke 

utstillingslenka. Kanskje et vanlig halsbånd med leiebånd i tillegg for og roe hunden ned, om 

det tar helt av. Å kunne trave er vinn eller forsvinn….  

 

Pass på at både du og hunden beholder roen. Hunden skal verken hoppe eller dra seg ned, 

men gå stolt og våkent framover. 

Før utstillingen bader du hunden din ca 3 dager før du skal i vei. Hunden skal være nystelt og 

pen fra topp til tå når du tar den med. 

Når du kommer på utstillingen, er det lurt å ha avtalt med noen som kan handle hunden 

din.La denne bli litt kjent med hunden din før dem skal inn. 

Utstillingen starter med at hele klassen kommer inn i ringen etter nummerrekkefølge, og tar 

noen runder. Tannvisning og sjekk av steiner hører inn under her. Så skal alle ut og 

dommeren vil se en og en hund. 

Da skal hunden stilles opp stående mot dommeren med siden. Deretter vil han se front og 

bakpart der handleren og hunden går rett ut og inn igjen mot dommeren. Deretter ønsker 

dommeren en traverunde. 

Når alle er bedømt, kommer alle inn i ringen igjen. Her kan det variere litt, noen tar inn igjen 

etter numerrekkefølge andre roper opp etter rangering. 

Så er det klart for enda noen runder i ringen før dommeren blir fornøyd, så kondisen må også 

være på topp. 

Link til påmeldingsskjemaer NKKs utstillinger, elektronisk og manuelt 

Gå inn på utstilling i menyen til venstre, deretter på påmeldinger til NKKs utstillinger og les 

mer, 

der vil du finne påmeldingsskjema både manuelt og elektronisk. 
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