Varför ställa ut sin hund?
Som uppfödare får jag ofta önskemålet från mina valpköpare att de bara vill ha en vanlig
sällskapshund, inte en utställningshund.
Text: Charlotta Mellin
Jag svarar att ”Jag säljer bara sällskapshundar. Utställning är en aktivitet för hundarna bland många andra,
som t ex lydnad och agility.” Men jag undrar ibland, ”tror de att utställningshundar är något man förvarar på en
hylla mellan utställningarna”? Nej, tanken är nog den att de önskar en valp som är vald utifrån sin trevlighet
och inte sitt utseende. Tyvärr är det så att de då kan få en valp som inte riktigt håller exteriört och om den är
trevlig eller inte är nog mer en slump. Det är omöjligt att vid 8 veckors ålder ha en bestämd uppfattning om en
valps mentalitet.
När du som valpköpare bestämt dig för att köpa en shiba så är det förhoppningsvis just shibans mentalitet och
utseende du fallit för och inte blir du då glad om den valp du fått hem växer upp och är mer lik en finnspets och
har en personlighet som en pittbullterrier? Naturligtvis kommer du att älska din hund ändå, för man älskar ju
sin hund liksom man älskar sina barn oavsett om de passar in i gängse skönhetsmall eller får en
bokstavskombination som diagnos. Men om man hade kunnat välja…
Det är uppfödarnas skyldighet att föda upp hundar som så bra som möjligt motsvarar rasstandarden som dels
beskriver hur rasen ska se ut, dels vilket typ av temperament den ska ha.
Till hjälp för uppfödarna i deras strävan efter att föda upp rastypiska hundar finns systemet med utställningar.
Tanken med bedömningen är inte att välja ut vilka som blir de bästa avelsdjuren utan det är istället att bedöma
resultatet av den avel som uppfödaren bedrivit. Det är alltså föräldradjuren till de utställda hundarna som får
credit för att deras avkommor gör bra ifrån sig. Som enskild hundägare kan du bidra till att information om de
olika avelsdjurens för- och nackdelar i aveln blir känd genom att ställa ut din hund.
I utställningarnas begynnelse så var det just det här det handlade om, en kvalitetsbedömning av avkommor.
Men för att gör det lite roligare införde man lite mer tävlingsmoment. Det är ju många av oss som är
tävlingsmänninskor, mer eller mindre. Vi vill ha finaste bilen, mest lyckade barnen och högsta lönen och vill
gärna visa upp det vi lyckas med för vår omgivning. På samma sätt är det många av oss som vill ha en fin hund
och bevis på det genom utmärkelser i utställningsringarna. Det är här några kommer in och tycker att vi roar
oss på hundens bekostnad. Men så ska de inte vara! Hundutställande är en hobby som man gör tillsammans
med sin hund och om hunden inte uppskattar det så är det ingen ide att hålla på. En hund som inte är road
vinner inga priser.
En anledning till att jag uppmuntrar mina valpköpare att ställa ut är att de då blir peppade att hålla sina hundar
i bra kondition. Det är ingen ide att ställa ut en fet och omotionerad hund. Jag föder också upp Kerry Blue som
är en pälshund som ska badas, borstas och klippas regelbundet. De av mina valpköpare som ställt ut sina
hundar har fått vanan att hålla pälsen i fin kondition och gör det även sedan hunden inte längre är aktiv i
ringen. Andra valpköpare som aldrig ställt ut har ofta inte förstått vitsen med pälsvård utan låter sina hundar
bli långhåriga och toviga, vilket inte är roligt för hunden.
En annan viktig aspekt på utställandet är att man träffar så många roliga människor som delar sitt intresse för
hund. Jag vet många utställare som är ute och tävlar var och varannan helg utan att vinna några priser men
som ändå tycker att det är värt det för att få komma bort från vardagen och träffa trevliga människor.
Har du inte provat ännu så ge det en chans. Kanske du blir en av många som blir fast när du och din hund
vunnit sin första rosett.

