
Sådan udstiller du 

Denne artikel handler om dét, at udstille. Forberedelser op til udstillingsdagen og hvordan en udstilling 

forløber.  

Artiklen er skrevet af Merete Stæhr-Nielsen - dværgschnauzeropdrætter og trimmer gennem mere end 25 år. 

  

Hvis du vil du udstille din hund, må du først sikre dig, at det nu er en god idé. Det bør én, som du har tillid 

til, kunne hjælpe dig med - din opdrætter eksempelvis. For selv om du har købt en fin dværgschnauzerhvalp 

hos en dygtig opdrætter er det - desværre- ikke altid sådan, at alle bliver topmodeller.  

  

Forbered dig i god tid 
Er der givet grønt lys, skal du sikre dig præcist, hvornår der skal gøres hvad. Så det er ikke for tidligt at 

planlægge udstillingen 4-6 måneder før. 

  

Er der brug for en dygtig trimmer, skal du finde frem til sådan èn.  Du kan spørge din opdrætter, eller nogle, 

du mener, må vide det. Fald ikke for fristelsen til at gå på en hundesalon. Kun nogle ganske få saloner, kan 

trimme en dværgschnauzer til udstilling - og de skal anbefales.  

  

Lyt til din trimmer og følg hans eller hendes retningslinjer. Du skal rede uld ud med stor omhyggelighed, du 

skal børste og rede, som du aldrig før har gjort. Du skal med andre ord lægge dig i selen.  

  

Overvej om din er tilpas i form ? Er den måske for tyk eller for tynd. Hvis ja, så søg vejledning omkring 

fodring og motion hos din opdrætter eller hos dyrlægen.  

  

Har din hund psyke til en hundeudstilling? Hvis ikke, skal du træne den til at færdes på steder, hvor der 

meget trafik og støj - og andre hunde. Du kan i DKK-regi melde dig til ringtræning / udstillingstræning. 

Kursusprogrammer kan du se under 'DKK-kredsene' i Dansk Kennel Klubs blad HUNDEN eller på DKK’s 

hjemmeside www.dansk-kennel-klub.dk  

  

Kurser er en god hjælp - også selv om man ikke er helt nybegynder. Det vigtigste er at hunden kan gå i en 

line UDEN at trække i alle retninger på èn gang. Den skal snarere være frisk og umiddelbar mere end den 

skal være en dresseret abe. Derfor må du aldrig lære en udstillingshund at sætte sig ned, hver gang I stopper 

op eller for at få en godbid. En hund, der gør det, er umulig at vise frem på en udstilling. 

  

Typer af udstillinger 
Der findes mange forskellige slags udstillinger, som adskiller sig ved typen af certifikater, som man kan 

vinde på udstillingen:  

 Internationale udstillinger i DKK regi, hvor alle hunderacer kan deltage. Præmiering med både 

internationale og nationale certifikater.  

 Nationale udstillinger i DKK regi, hvor alle hunderacer kan deltage. Præmiering med nationale 

certifikater.  

 Udstillinger i specialklubbernes eget regi og kun i racen. Præmiering med nationale præmier.  

 Skuer for alle hunderacer. Ingen præmieringer men god træning.  

Dværgschnauzerklubbens udstillinger annonceres altid i vores klubblad og her på hjemmesiden. Her finder 

du også tilmeldingsblanketter og oplysninger om, hvordan du tilmelder dig. 

  

Tilmeldinger til DKK's udstillinger kan ske via deres hjemmeside - www.dansk-kennel-klub.dk. Her finder 

du også datoer for kommende udstillinger. 

  

http://www.dansk-kennel-klub.dk/
http://www.dansk-kennel-klub.dk/


Tilmelding til udstillingerne skal ske i god tid - senest 5 uge før udstillingsdatoen. 

 

Ca. 1 uge før udstillingen modtager du et PM ( udstillingsinformation) samt dit udstillingsnummerlap. PM'et 

fortæller, hvor mange hunde, der er tilmeldt udstillingen, hvornår bedømmelsen starter, og måske hvilken 

ring din hund skal bedømmes i. Det er en god idé, at løse materialet omhyggeligt igennem flere gange.  

  

På udstillingsdagen 
På udstillingsdagen står man op i rigtig god tid og ordner sin hund og sig selv. Aftenen før, man skal afsted, 

er det en god idé at lægge alt det frem, som man skal have med:  

 Hundens stambog  

 Vaccinationspapirer (check med din dyrlæge og DKK for vaccinationskrav)  

 Nummer-lappen  

 En stor sikkerhedsnål eller en decideret udstillingsklips (kan købes på en stand på selve udstillingen)  

 Hundeskål, børste/kam og andet nødvendigt udstyr til hundes soignering  

 En udstillingsline, der passer til hunden (sort er altid godt)   

 Mad og drikke og måske en let klapstol.  

  

Sørg for at tage hjemmefra i god tid, så du ankommer til udstillingsstedet senest 1 time før bedømmelsen 

starter. Køb et katalog ved indgangen. Kataloget er numerisk opbygget, og du kan få et overblik over alle de 

tilmeldte hunde. Hvis du ikke kan finde den ring, hvor din hund skal bedømmes, så spørg dem, der står ved 

indgangen. De er altid meget venlige og hjælpsomme.  

  

Når du når frem til ringsiden, så skab dig et overblik. På DKK’s store udstillinger står der ved ringsiden en 

skilt, hvor man kan se, hvilke og hvor mange racer, der bedømmes i ringen. Man kan derfor se, hvor langt 

dommeren er i bedømmelsen. Kig dig lidt omkring - måske er der nogen, du kender, der kan hjælpe lidt 

undervejs. Vis hensyn til de andre udstillere. Er bedømmelsen af din race ikke begyndt endnu, så hold dig i 

baggrunden til der bliver plads ved ringsiden. Husk at holde 2 meters afstand  fra ringsiden, når du slår dig 

ned. 

  

Når bedømmelsen på din race begynder, skal du være opmærksom. Få evt. hjælp til at finde ud af, hvornår 

du skal ind.  

  

Du kan sagtens selv vise sin hund frem, men hvis du har den mindste chance for at få vist hunden frem af én, 

der er vant til det, så tag imod tilbuddet. De ved alt om, hvordan det skal gøres. Har du god kontakt til din 

opdrætter, kan du måske være så heldig, at opdrætterne har tilbudt at fremvise hunden i ringen - eller handle 

den - som det hedder i fagsproget. 

  

Skal du selv vise din hund frem så prøv at studér, hvordan de gode handlere gør. Notér dig,  hvor hunden 

bedømmes i ringen. Når den skal op på bordet, så læg mærke til, hvad vej den skal vende. Vær rolig, men 

vaks og skæld ikke hunden ud. Læg mærke til, hvordan hunden reagerer på dig. Undgå at bukke din ned over 

hunden og hav en godbid parat - hvis du er sikker på, at hunden ikke sætter sig for at få godbidden.   

  

Hunden skal være glad og frisk - og det skal du også. Hold øje med, hvad der sker i ringen og afhold dig fra 

at tale med andre i eller uden for ringen, sålænge du er i aktion. Tal ikke med dommeren, medmindre du 

bliver spurgt om noget. Spørg ringpersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.  

  

Når hunden skal vises i bevægelse, så find det tempo, hvor hunden går raskt til uden at galopere. Er der lagt 

en løber på gulvet, så prøv at lade hunden gå på løberen, mens du selv går ved siden af løberen.  

  



Bær ikke flagrende gevandter - de forstyrrer hundens overlinie. Overvej om den farve tøj, du har på, 

fremhæver eller konkurrerer med hundens farve. Bær ikke træsko eller alt for høje sko. Se pæn ud uden at 

være prangende. Dig og hunden skal udgøre et pænt og harmonisk par.    

  

Hvis du har lyst til at læse mere om, hvad det vil sige, at gå på udstilling med sin hund, kan jeg anbefale 

bogen "Hunden på udstilling" (Hvor kan bogen fås! (HAJ))  

  

Når du begynder på udstillingerne, så husk at inden for enhver sportsgren skal der være plads til alle - og til 

store og små ambitioner. Man kan vælge at tage det som en weekendudflugt, eller som den helt store prøve, 

hvor man sætter alt ind på at vinde.  

  

Uanset hvad du vælger, så husk at al begyndelse er svær, og at alle skal starte et sted. Drag nytte af  den 

erfaring, som de garvede udstillere har og spørg dem til råds. Man bliver aldrig for klog til at lære mere, og 

man bliver aldrig klogere eller bedre, hvis man ikke tør erkende, at der er noget man ikke ved, eller ikke er så 

god til. Det handler bare om at komme i gang. 

Rigtig god fornøjelse! 

  

 


