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Tap og vinn med
samme sinn - og stil
Smak og behag er vel noe av det mennesker aldri kommer til å bli enige
om, men at man alltid bør gjøre sitt beste tror jeg de fleste synes er et
godt utgangspunkt.
Tekst og foto | Jonna Sandén og
Lene Weum
Denne gangen skal vi si litt om hvorfor eller
hvordan handlerens antrekk kan være en
faktor som er med på å påvirke resultatet på
en hundeutstilling, og hvordan du kan lære
deg triksene. Tilslutt sier vi litt om at også
innen hundesporten gjelder den gyldene regelen om å tape og vinne med samme sinn.
Du har kanskje sett på de som møter opp
på utstillinger i drakter, med slips eller skjørt og tenkt at for noe jåleri, det er
vel ikke folka som skal bedømmes og at
det tross alt er hunder vi holder på med.
Så tar du på deg noen godt brukte joggesko, et par olabukser du pleier å bruke
når du holder på med hunden og ei jakke
eller en vest med lommer som enten ser
ut som et jaktantrekk eller noe som ser
”sporty” ut – du har jo en jakthund! Ja,
det er faktisk ikke nødvendig å overdrive
verken i den ene eller andre retninngen.
De fleste dommere har gjerne pyntet seg litt
for anledningen, mange mannlige dommere har enten dress eller fin bukse og
jakke, damene har gjerne skjørt eller en pen
drakt, siden dommerne har tatt ”bryderiet”
med å se litt pene ut skylder vi de å vise
litt respekt og kle oss ordentlig. Det er en
utstilling og du har vel heller aldri sett at
det står en leirete bil og at det er ei dame
med bustete hår og joggedress som presenterer den på en bilutstilling? Det å vise
hund handler om å presentere en helhet.
Selvsagt er det hunden som skal bedømmes. Du bør la de mest fancy og glorete
antrekkene henge hjemme, og skjørtene
bør i det minste være i en anstendig lengde,
men sørg for å ha rene, pene klær, rene sko
som er gode å løpe i og en overdel med
praktiske lommer, har du ikke lommer
bør du sørge for å ha en slags ”løslomme”
eller lignende til å ha godbiter osv. i.
Det her med valg av farge på klær er mye
viktigere enn man først tror. Hvis du velger
å ha klær i en farge som står i sterk kontrast
til hundens farge så vil hunden synes mer
enn om du velger en farge som er lik eller
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nesten lik hundens farge. En hvit puddel og
sort eller blå dress er et flott syn. Hvis man
vender på det, har du en sort hund og viser
den i sorte bukser ”forsvinner” hunden,
ikke minst i bevegelse. Når du løper ved
siden av hunden blir det vanskeligere for
dommeren å se hunden dersom bena og
kroppen dens ”forsvinner” i dine sorte
bukser. Dersom du står veldig nær eller på
siden av hunden når du stiller den opp vil
hodet og halsen også gå i ett med dine klær
og gjøre det vanskeligere for dommeren å
se silhuetten av hunden. Så finn et antrekk
som ikke er for grelt, vi skal tross alt ikke
på sirkus, men som passer til hundens
farge på en sånn måte at du fremhever
hunden og ikke først og fremst deg selv.
Før du kler deg for dagens utstilling så kast
et blikk ut av vinduet. Er det striregn og
dere skal være på en gressplen hele dagen
– ja da kan kanskje det korte skjørtet eller
den hvite dressen bli hengende i garderoben
å bli erstattet av regntøy og støvler. Sunn
fornuft er det man kommer lengst med!
Når du så har fått på deg klærne og skal
inn i ringen med hunden så rett deg opp i
ryggen og SMIL!!!! Sørg for å ha kontroll på
hunden når du entrer ringen og gå til din
plass. Se etter den som har nummeret før eller etter deg og still deg før eller etter denne.
Still opp hunden med en gang, husk at dommere er av den sjeldne rasen som har øyne
i nakken. Uansett hva dommeren måtte
mene så synes du at din hund er verdens
fineste, VIS DET, ha rett rygg og hevet hode,
følg med på dommeren og smil og småprat
med hunden din. Uansett hvordan man vrir
og vender på det hele så er dommere også
bare mennesker og da er det viktig å gjøre
et godt førsteinntrykk. En ekvipasje som
ser ut som om de har det gøy sammen er
alltid flott å se på. Husk at du ikke alltid
kan vinne, men du kan ALLTID gå inn
med en innstilling om at du skal vinne!

med trening, bading, klipping og planlegging mange bruker på hobbyen sin så kan
man forstå at man i blant kan bli skuffet
når det ikke går så bra som man kanskje
hadde håpet, men man bør holde seg for
god til å vise det for resten av verden.
Ikke mye ser verre ut enn en dårlig taper
som blir helt ”rød i toppen” og marsjerer ut
av ringen uten å strekke ut en gratulerende
hånd til vinneren eller nekte å være med
på et BIR/BIM bilde. Dine private synspunkter om bedømmelsen, hunden som
vant osv holder man for seg selv eller som
en av mine læremestere sa: ”banner gjør
jeg i bilen”. Husk at neste gang kan det
være din tur til å stå først, og vil ikke du da
gjerne ta imot gratulasjoner? At publikum
ringside også er med og klapper og skaper
god stemning er andre viktige momenter
som er med på å gjøre dagen ennå bedre.
Er du selv ferdig for dagen er det en fin gest
å bli igjen til finaler for å heie på kameratene, og man lærer mye av å sitte å se på
mange fine hunder på slutten av dagen.
Ikke minst har veldig mange voksne mye
å lære av å studere de flinke ungdommer
som konkurrerer i Juniorhandling. Her
kan man nyte handling på det beste der
alt fra klær til presentasjon av hunden ut
fra rasens måte å vise den på er fullendt.
Når du ser ekvipasjen som står på toppen
av pallen og får BIS-rosetten, så husk at det
ligger mye arbeid bak. Som sagt tidligere så
kan du mene hva du vil om både hunden,
eieren og bedømmingen, men unn disse
to dette øyeblikket! Det er en enorm god
følelse å stå der, det eneste som er synd er at
øyeblikket varer i så kort tid, men minnene
varer for alltid. Hjelp til å bidra slik at det
virkelig blir et øyeblikk å huske og hvem
vet, plutselig er det du som står der og kan
høste applausen og jubelen fra publikum!

Om det ikke skulle gå så bra for din hund
kan du allikevel gratulere vinnerne!
For mange betyr resultater på utstillinger
veldig mye, kanskje litt for mye vil noen
påstå, men med tanke på hvor mange timer
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Samme hund, samme handler og samme dag - men se hvor viktig presentasjonen av hunden er!
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