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Exteriörbedömning av stövare Enligt önskemål skall jag försöka ge min syn på exteriörbedömning av
hundar i allmänhet och stövare i synnerhet. Det som jag kommer att redovisa är inte byggt på någon
vetenskap eller exakthet utan är en samlad erfarenhet som hund-ägare, utställare och exteriördomare.
Syftet med utställningarna är att göra en utvärdering av avelsresultatet. Alltså man utvärderar föräldradjuren
och bakomliggande generationer för just den kombinationens resultat, när det gäller den exteriöra delen.
Det finns de som har åsikten ”att det är inte så noga hur hunden ser ut bara den jagar”. Just därför att det är
jakthundar vi har, så är det av största vikt att hunden är funktionellt byggd.
En felaktigt byggd hund ådrar sig lättare förslitningsskador under jakt och håller inte lika länge som en
välbyggd hund.
Vad är då en välbyggd hund? Enligt SKK:s ”Regler för bedömning” står för ett 2:a pris, ”En i typ och
byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott
avelsresultat”.
Sv Stk har anslutit sig till den definitionen och anser att en 2:a pris i kvalitet, vid utställning, är ett bra pris
vilket ger hunden möjlighet till att bli jaktchampion och är godkänt för avel.
Många frågar sig, med rätta, hur kan det komma sig att en hund kan få priser från CK-kvalite ner till ett 2:a
pris och ibland av samma domare. Svaret kan delvis hämtas från idrottsvärlden. Vid en tävling vinner en
utövare överlägset för att vid nästa tävling hamna långt ner i prislistan. Domaren/domarna kan vid ett av
tillfällena förbisett någon viktig del på hunden vilket då påverkar priset.
Domarna är också bara människa och kan i en stressad situation göra fel bedömning eller helt enkelt ha en
dålig dag.
Hunden kan också uppträda olika. För att vid ena utställningen vara alert i bra kondition och visar att han
tycker detta är roligt och har ”här kommer jag”-mentalitet. Till att vid nästa tillfälle vara slö, trög och i något
högt hull och vill lämna ringen så fort som möjligt. Jag påstår att ägaren har ett stort ansvar för hur hunden
agerar i ringen.
Hur skall då ägaren förbereda sig och hunden för en utställning? Att ha god kontakt med hunden är av
största vikt. Detta erhålles om hunden är en av familjen, den får följa med på promenader, man har hundens
koppel i handen när vi cyklar med den och så vidare. Detta påbygges med att deltaga på Stövarklubbens
dressyrkurser. Hunden får då lära sig att umgås med andra hundar, vardagsdressyr, linföring samt att gå i
löst koppel. Den får också klart för sig att det är husse/matte som är ledaren. Ägaren får lära sig vilken
utrustning man bör ha och hur man kommunicerar med hunden.
Hunden uppträder därmed med säkerhet i ringen och utan stress och känner ägarens stöd och uppmuntran
när den gör något bra. Den ger en positiv utstrålning. Förutom att vi därigenom får en trevligare hund att ha
hemma så är det också en del av den inledande träningen för att göra hunden rådjursren.
Jag anser att en stövare bör hålla ungefär samma vikt året om. Den mår bättre så och påfrestningarna blir
inte så stora när man skall ”jaga ner hunden till jaktkondition”.
Hur övervikt kan påverka utställningsresultatet återkommer jag till i kommande artiklar.
Vid utställningsdagen skall ägaren ha med sig registreringsbeviset där det framgår att hunden har rätt
vaccination och ID-märkning. Därutöver skall man ha med sig ett liggunderlag, en vattenskål och eventuellt
skydd mot sol och regn.
I senare artiklar återkommer jag till den exteriöra delen och hur den påverkar prissättningen.

