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Träna din 
hund för 

utställnings-
ringen

En hund som visar sig i ringen med kraftfulla steg och glatt vif-
tande svans i harmoni med sin handler utstrålar självförtroende 
och drar ögonen till sig. Det kan se enkelt ut men bakom de 
framgångsrika ekipagen ligger ofta målmedveten och strategisk 
träning. I den här artikeln berättar vi om ur man kan träna sin 
hund för att ge den de bästa förutsättningarna för en positiv 
utställningsdebut.

Den allra första träningen bör ske i en 

så störningsfri miljö som möjligt, för-

slagsvis på en lugn plats i ert hem. Det 

viktigaste i början är att skapa en positiv 

kontakt mellan dig och hunden. 

Ta en leksak hunden tycker är rolig 

och uppmuntra den till att leka. Kanske 

får du dra leksaken lite längs golvet och 

prata glatt med hunden för att få den att 

komma igång. Försök se till att ni leker 

med leksaken ihop så att inte att hunden 

leker med den själv och du blir passiv. 

Det behöver inte vara en vild och fart-

fylld lek men hunden ska uppfatta den 

som rolig. 

Ställ dig sedan upp med leksaken i 

höger hand och för den runt lite så hun-

den får följa den. Försök hålla hunden i 

rörelse hela tiden så att den inte sätter 

sig. Det är just därför du behöver hålla 

handen med leksaken i rörelse. Detta är 

första steget till att få hunden att visa sig 

fritt med positiv attityd.

Prova sedan att ersätta leksaken med 

något gott och gärna mjukt godis. Håll 

det i högra handen och för den långsamt 

runt dig på samma sätt. Hunden känner 

troligtvis igen leken och förstår vad det 

handlar om. Belöna med lite godis då 

och då så hunden blir uppmuntrad att 

fortsätta, men inte för mycket utan bara 

pyttesmå bitar som hunden snabbt äter 

upp. Efterhand kan man belöna mer 

sällan så hunden får jobba, det vill säga 

fortsätta att aktivt följa handen en längre 

stund.

Att få hunden att stå stilla
Nu är det dags att försöka få hunden att 

stå mer still med samma glada attityd. 

Rör hunden runt dig som du brukar och 

prova sedan att hålla godishanden, alltså 

Text: Jenny och Linda Widebeck



11

Träna din 
hund för 

utställnings-
ringen

högra handen, stilla vid hundens nos 

när hunden står med långsidan framför 

dina ben. Stöd gärna hunden lite med 

den vänstra handen i sidan strax fram-

för bakbenet. Det gör att hunden inte 

lika lätt sätter sig eller fortsätter röra sig 

framåt, utan stannar till. Beröm och tala 

uppmuntrande till hunden när den gör 

rätt. Börja inte plocka med hundens ben 

eller svans. Försök istället hålla hunden 

så glad att den viftar på svansen.

Om hunden sätter sig försöker du 

bara få den i rörelse igen och stanna se-

dan upp och prova samma sak på nytt. 

Banna aldrig hunden för att den sätter 

sig ned, träningen ska enbart vara po-

sitiv. Du vill inte tappa hundens härligt 

positiva attityd genom att lägga in för 

mycket krav i träningen. Kom också ihåg 

att inte träna för länge utan gör hellre 

korta men regelbundna träningspass. 

Träna vidare och få hunden 
att stå fritt
När hunden börjar förstå att det är stå 

som den förväntas göra kan du börja 

arbeta bort vänstra fingret i sidan. An-

vänd istället handen till att klappa och 

stryka över hundens rygg om den verkar 

bli glad av det. Börja också jobba bort 

direktkontakten mellan godisbiten och 

hundens mun. Testa först att ta upp han-

den i luften en halv sekund för att sedan 

föra tillbaka den och belöna. Utöka se-

dan tiden, men se fortfarande till att be-

löna ofta. 

Avancera träningen med 
kommando och tasstramp
När din hund kan stå still och vifta på 

svansen i väntan på en godbit har du nått 

en bra grund att utgå från i er fortsatta 

utställningsträning. Prova att lägga på 

ett kommando, exempelvis ”stå”, genom 

att säga det precis när hunden stannar 

upp och visar den attityd du eftersträvar. 

Belöna snabbt när det blir rätt. Blir det 

fel testar du bara igen. Fortfarande ska 

träningen vara positiv, undvik hårda ord 

och plötsliga krav. 

 En annan sak som är användbart i 

utställningsringen är om du enkelt kan 

få din hund att ta ett litet steg framåt el-

ler bakåt. Man vill gärna att hunden ska 

stå balanserat och fördela vikten jämnt 

på alla fyra tassarna. Om exempelvis 

en baktass är sträckt långt bak och den 

andra placerad under hundens mage 

står hunden inte balanserat. Då är det 

smidigt om du med små tecken kan få 

hunden att trampa om. 

Testa att gå lite mot eller från hun-

den och belöna med godis om den 

flyttar sig i önskvärd riktning. Om du 

lär hunden detta kan du lätt signalera 

till hunden att du vill att den flyttar sig 

framåt eller bakåt genom att själv göra 

små rörelser.

Olika raser visas lite olika
Oavsett ras ser det alltid trevligt ut om 

hundarna kan ställa sig fritt och föra sig 

i ringen med härlig utstrålning och po-

sitiv attityd. Men det finns detaljer som 

skiljer sig mellan hur man visar de olika 

raserna som kan vara bra att känna till så 

att du kan väva in det i din hunds utställ-

ningsträning. 

Har du en liten spaniel bör den ex-

empelvis vänjas vid att stå på ett bord och 

en golden retriever visas ibland genom 

att man med en hand håller ut svansen 

som en förlängning på rygglinjen. Om 

du är osäker på vad som gäller för din 

ras råder vi dig att prata med din uppfö-

dare eller rasklubb för att få mer infor-

mation och tips om hur du ska träna just 

dessa detaljer.

Så här kan det se ut i början av träningen. Godiset i höger hand i direktkontakt med hundens 
nos och vänsterhanden stöder lite precis framför bakbenet.

När hunden har lärt sig att den ska stå, kan man testa att ställa sig framför hunden istället. 
Då är det dags att börja jobba bort direktkontakten mellan godiset och hundens nos.
Foto: Mille Selander

Stora bilden till vänster: Den här hunden 
har lärt sig att stå och titta på sin handler 
med en glatt viftande svans.
Foto: Mille Selander
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Kom ihåg att träna hantering
I utställningsringen kommer domaren 

att känna igenom hunden när den står 

still. Domaren klämmer och tar ofta på 

hunden på ett sätt den inte är van vid 

och därför är det viktigt att träna den 

typen av hantering inför utställningsde-

buten. 

Träna till en början med en familje-

medlem eller andra personer som hun-

den redan känner. Låt personen stryka 

med händerna över hela hundens kropp 

medan du har den i stående position 

som du tränat. Ha gärna en godbit fram-

för hundens nos och stöd den lite i sidan 

om du behöver. Både du och personen 

som känner igenom hunden kan prata 

med hunden och berömma den, så att 

den inte upplever situationen som stel 

och konstig. Träna även på att låta per-

sonen titta på hundens bett och om det 

är en hane även kontrollera testiklarna.

Den här typen av hanteringsträning 

är det bra att träna ofta och regelbundet 

med olika personer om man har en oer-

faren hund. Vid träningen bör man all-

tid se till att personen går mot hunden 

framifrån och inte har mörka solglas-

ögon eller annat som täcker ansiktet, då 

hunden kan tycka att det är obehagligt.

Rörelserna ska visas i trav
Din hund måste även lära sig att visa sig 

i trav i cirklar eller trianglar samt fram 

och tillbaka på en rak linje. Hunden 

ska alltid vara på din vänstra sida och 

i innervarv. Hitta ett lagom tempo där 

hunden kan trava bredvid dig. Springer 

du för fort är det lätt att hunden börjar 

galoppera och om du har ett för lågt 

tempo kan det hända att hunden faller 

in i passgång. 

Målet med träningen är att få hun-

den att trava avslappnat vid din sida och 

följa med smidigt i alla vändningar. Om 

den sackar efter får du försöka peppa 

och locka och blir den istället för ivrig 

får du lugna och bromsa den. En lug-

nare hund kan man berömma med ett 

glatt tonläge och kanske locka med en 

godbit eller leksak, medan man med en 

spralligare hund kanske helt får plocka 

bort hjälpmedlen och tala till den med 

lugn röst för att hålla den på marken i 

rätt tempo.

Vänj hunden vid utställnings-
kopplet
På utställning visar man hunden i ett 

tunt diskret koppel. Vänj hunden vid att 

ha kopplet på sig både när du tränar den 

att stå och i rörelse. När hunden står ska 

kopplet hänga löst runt halsen. Även i 

rörelse kan kopplet gärna få vara lite le-

digt, se till att du varken behöver släpa 

hunden i kopplet eller att den släpar 

fram dig. Ta även för vana att samla upp 

den lösa koppeländen i handen när du 

visar hunden så att den inte hänger och 

stör.

Träna ihop med andra hundar
Innan du visar hunden på utställning 

bör du testa att träna allt detta i grupp 

med andra hundar. Hunden bör vänja 

sig vid att stå i en cirkel med andra hun-

När du tränar hunden på att visa sig i trav, ha den alltid på din vänstra sida och låt kopplet 
hänga ledigt. Foto: Mille Selander

När domaren känner igenom hunden kan 
man hålla en godbit vid nosen och om man 
behöver kan man även stötta den lite med ett 
finger framför bakbenet.

När domaren kontrollerar bettet ska hunden inte ha godis i munnen, men man kan fortsätta 
stötta den lite med fingret framför bakbenet.
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dar framför sig och bakom sig och ändå 

ha fokus på dig. 

Det är även nyttigt att träna på att 

springa i en cirkel ihop med andra eki-

page. Att springa i en ring utan att hälsa 

på de andra kan upplevas som lite märk-

ligt för hunden, speciellt om den är van 

att få leka med andra hundar som den 

möter. 

Unga hanar som håller på att bli 

könsmogna kan ibland uppleva det 

som lite jobbigt och stressande att ha 

en okänd hane bakom eller framför sig. 

Därför är det viktigt att du är lugn och 

trygg. Tänk på att hålla avstånd mellan 

hundarna och träna gärna ihop med 

äldre hundar som är vana att springa 

i ringen och kan skapa en avslappnad 

stämning för de unga.

Det viktigaste är alltid att ha 
roligt
När man tränar hunden för utställnings-

ringen är det viktigt att komma ihåg att 

man, precis som med all annan hundträ-

ning, både kommer att ha träningspass 

som känns bättre och de som känns 

sämre. Kanske fastnar man i ett moment 

Målbilden är att hunden ska trava med ett avslappnat, vägvinnande steg och ha fokus 
framåt. Foto: Mille Selander

lite längre medan andra flyter på lättare. 

Oavsett så är alltid det viktigaste att du 

och hunden har roligt ihop. 

I flera av våra spaniel- och retrieverra-

sers standarder går det att läsa att de ska 

vara vänliga, glada och aktiva. Lyckas du 

träna din hund till att visa sig med positiv 

attityd, kraftfulla steg och viftande svans 

kommer den, oavsett vilken bedömning 

den får för dagen, både ge ett trevligt in-

tryck i utställningsringen och återspegla 

just de orden från rasstandarden. n


