Forklaringer til ord og uttrykk i dommerkritikken på utstilling:
Anatomisk
del
Hode

Uttrykk

Forklaring

Godt skåret hode

Hodet er formet i hht.
standarden
At hodets pels er tettsittende,
har ikke løst skinn
Maske på grå elghund betyr at
snutepartiet skal være svart.
En sotet maske blir lite
dekkende mht. svart farge.
Stoppet markerer overgangen
fra snutepartiet til skallen.
Denne overgangen kan være
bratt (godt markert stopp)
eller mindre bratt/ubetydelig
(svakt/lite stopp).
Snutepartiet er for tynt
(spisst), ofte med lite markert
underkjeve.
Kinnene er for markerte
(dominante).
Hodet er av god type for
rasen og hvor snutepartiet er
passe kraftig.
Tørr hals er når hud og pels
sitter stramt inntil halsen.
Bløt hals er når hud og pels
sitter løs/henger ut fra halsen.
At ørene peker noe utover/til
siden.
Øyenfargen (iris) er for lys i
forhold til mørk brun farge
(som gjelder for de fleste
raser).
Kan bety 1) at bittet er feil (de
fleste skal ha saksebitt), eller
2) tannmangel.
Saksebitt: De øvre fortennene
passerer akkurat over de
nedre fortenner (som en
saks).
Tangbitt: Fortennene over og
under møtes (som en tang).
Overbitt: Avstand mellom de
øvre fortenner (i front) og de
nedre fortenner.
Underbitt: Avstand mellom de

Tørt skåret hode
Sotet maske

Lite stopp

Snipete snuteparti
Brede kinn
Godt hode som fyller i
kjakene
Hals

Tørr hals

Ører

Vidstilte ører

Øyne

Lyse øyne

Tenner

Tannfeil
Saksebitt

Kommentarer

En noe merkelig
formulering/uttrykk

Dårlig uttrykk.

Tillates mer hos hvit
elghund.
Karelsk bjørnhund kan
ha lysere øyenfarge.
Noe unøyaktig uttrykk.

Kjønnspreg

Dårlig kjønnspreg
Feminint/maskulint
hode

Pels

Dårlig underpels
Lite dekkhår

Halsull
Farge

Sotete
Slips
Fargefeil

Kropp

Hvit haletipp
Steil skulder =
Framskutt skulder
Steilt håndledd = Dårlig
vinklet håndledd = Litt
steil mellomarm = Kort
steil mellomarm

nedre fortenner (i front) og de
øvre fortenner.
Bygning i hode og kropp reiser
tvil om hvilket kjønn hunden
er.
Feminint betyr hunnlig/tispe,
og maskulin betyr
hannlig/hannhund. Dette er
positivt mht. det riktige
kjønnet, men meget negativt
mht. uttrykket brukt på det
motsatte kjønn.
Pelsen består av to typer;
underpels og dekkpels.
Lite underpels er dårlig
underpels. Lite dekkhår kan
bety helt eller delvis avrøytet
dekkpels.
Usikker forklaring: Kan være
bløt hals.
Mørkere farger i det grå,
spesielt på brystet og
bakbena/innsiden av lårene.
Bredere eller smalere lys
sammenhengende stripe fra
strupen til brystet.
Feil farge i forhold til
standarden.
Hvit farge på haletippen.
Vinkelen mellom skulder og
overarm er for bratt/steil (for
lite tilbakelagt skulderblad).
Vinkelen mellom underarm og
mellomhånd er for bratt/steil.

Dårlig uttrykk.
Benyttet for grå elghund
og Jämthund.
Benyttet for Jämthund.
Eks. brunt hos grå og
svart elghund.
Feil hos grå elghund.

Mellomarm er et feil
uttrykk.
Foran er det
mellomhånd og bak er
det mellomfot.

Løse albuer =
Løs i fronten =
Noe løs i bevegelsene

Albuene sitter ikke
tilstrekkelig inntil
kroppen/brystet.

Ofte hos unge hunder
med for lite utviklet
muskulatur.

Fransker
Løse poter
Knappe vinkler fram
Grunn brystkasse

Utvridde forpoter.
Sprikende tær.

Dårlig uttrykk.
Unøyaktig uttrykk.

Underbrystet når ikke ned på
linje med albuene.
Overlinjen (fra manken, via

Ofte hos unge hunder.

Ettergivende rygg =

Dårlig uttrykk.

Dårlig overlinje

Opptrukket underlinje

Bratt kryss

Dårlig knevinkler
Hasevinkel
Understilte
bakbensbevegelser =
Trippende
bakbensbevegelser
Gode vinkler

Åpne vinkler
Hasetrang
Bevegelser

Velgående
Parallelle bevegelser
Marktrange bevegelser

Hale

Åpen hale
Lavt ansatt hale

ryggen og lenden) senker seg,
stående og/eller under
bevegelse. En god overlinje er
stabil uten senking.
Lite muskulatur fra
brystkassen mot bakbena
(flankepartiet), ofte
kombinert med kort
brystlengde.
Etter lenden kommer krysset
(bestående av bekkenet). En
nedadgående helning på
dette er bratt/avfallende.

For lite vinklet mellom overog underlår.
Vinkelen mellom underlåret
og mellomfoten.
Bakbena gir kort steglengde
og befinner seg stort sett
under hunden i stedet for å ta
skrittet tilstrekkelig ut/bak
Tilstrekkelig/korrekt vinklet i
alle ledd.

For lite vinklet (motsatt av
spisse vinkler).
Liten avstand mellom hasene
sett bakfra, stående og/eller
under bevegelse.
Beveger seg jevnt og stødig
med parallelle bein, og har
god steglengde.
For- og bakben går parallelt;
ikke skrått («crabbing») eller
løst/slingrete.
For- og/eller bakben er hhv.
for nært hverandre.
For lite ringet hale; luftig.
Halefestet sitter for langt ned
på bekkenet/krysset.

Ofte negativt på
elghundrasene.
Korte/kvadratiske
kropper (grå- og
svarthund) har ikke
hellende/bratte kryss,
mens
lengre/rektangulære
kropper (Jämt- og
hvithund) tillates mer
hellende kryss.

Ofte pga. lite vinkel i
kne- og haseledd.
Kvadratiske hunder skal
ha mindre (åpne) vinkler
enn rektangulære
hunder (spissere
vinkler).

Jf. kua stående på båsen
over lang tid.
Unøyaktig uttrykk.

Generelt om pelsstell
Pelsen skal børstes jevnlig, spesielt under røyting. Se etter ulike ting som skitt, innsekter
(flått), eksem o.a.
Vask eller ikke vask
Det anbefales ikke å benytte shampo hver gang hunden vaskes. Best er å dusje den i lunket
vatn. Dersom den vaskes med middel for ofte, vil pelsen miste det naturlige og beskyttende
fettlaget, og pelsen vil bli utstående/strittende. Dette er ikke forenlig med en brukshund
som skal tåle vær og vind.
Dersom vask før utstilling, så gjør dette i god tid før utstillingsdagen, slik at pelsen igjen
kommer «i ro» med det naturlige fettlaget. En nyvasket hund (dagen før eller samme dag) til
utstillingen vil være uheldig da pelsen dermed ikke er etter standarden.
Tenner og klør
Husk å skrape tannstein (over tid vil tannstein medføre at tennene blir angrepet og råtner –
smertefullt!).
Klipp klørne jevnlig, spesielt om vinteren.
Vise tenner
Alle hunder skal la dommeren få kontrollere bitt og tenner på utstilling. Dette trener du på
fra valpen er liten. Ikke bare familiemedlemmene gjør dette, men også naboer og fremmede
mennesker tilvenner hunden dette.
Måle mankehøyde
Alle elghundrasene skal måles mht. mankehøyde, enten ved kommisjon eller på utstillingen.
Dette er en tilvenning du – og fremmede personer – utfører jevnlig fra hunden er valp/ung.
Forberedelse til utstilling
(Å reise til utstilling – sett fra hundens og hundeeierens ståsted)
• Påmelding: Vurdere hundens hold/fysiske kondisjon, pels, sosiale tilpasning (trenet
sammen med andre?).
• Reise: Kjøre bil (i god tid, med overnatting).
• Ha med: Pose, vatn og skål, mat, håndduk, kam/børste, ustillingsbånd…
• Møte i god tid: Temperatur (skygge, vatn), tilpasses miljøet (hundrevis av hunder,
lyder og lukter). Ikke sitte/ligge foran utstillingsringen på timevis, men gå turer, hvil i
skyggen.
• Bruk sko etter forholdene: Høyhælte sko passer meget dårlig, uansett underlag! (Det
er hunden som skal på skjønnhetsutstilling).
• Bruk klær etter forholdene: Husk du skal springe/jogge.
• Tren på forskjellige underlag: Hunden skal kunne takle alle typer underlag (grus, små
sjingel, asfalt, kort og langt gras, o.a.) «Det er ikke rart det ble dårlig premie da min
hun aldri har vært på slikt (dårlig) underlag».
• Hunden er ditt ansvar: Følg alltid med hunden, også når du snakker med andre
personer (hunden «går sine egne veier» i båndet).
Å stille ut hund
• Luft hunden: En trengende hund føler seg utilpass og vil ikke vise seg (men tenker på
noe helt annet).

•
•
•
•
•

•

Tannkontroll: Alle hunder gjennomgår kontroll av tenner (anatomisk kontroll og
mentaltest). Dette trener du jevnlig på ved hjelp av naboer og andre hundefolk.
Testikkelkontroll: Alle hannhunder gjennomgår testikkelkontroll.
Springe med hunden i ringen: Alle hunder skal vises i trav. Springe/jogge i ring (mot
klokka).
Dommer skal se hunden: Still alltid hunden slik at dommeren ser den (ikke stå
mellom hunden og dommeren).
La hunden stå naturlig: Hunden viser seg best når den står naturlig. Gjentatt/masete
handling gjør hunden (og deg) stresset. Dommer ser som oftest eventuelle feil du
prøver å skjule.
Ikke stress: Dette er ikke en kamp om liv og død, men skal være en hyggelig hobby.
Ta hensyn til dine medutstillere.
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