Skötsel av din Clumber
av Karin Brostam

Följande ypperliga artikel skrev Karin Brostam för ca 20 år sen.På vissa ställen
har redaktören gjort smärre ändringar och tillägg, då t ex clumberns svans idag
är okuperad.

”Trimningen på en clumber ska vara som på en kvinna – den ska
inte synas – men finns den inte
skall du sakna den!”
En förutsättning för framgångar i
utställningsringen är att hunden är
välpresenterad, dvs vältrimmad och
ordentligt badad.
Det är dessutom oartigt mot domaren att
inte ha en välpresenterad hund.
Till vardags är trimningen dock ändå
viktigare – det är en stor del av din hunds hygien, och det är a och o för att undvika
svampinfektioner i tassar och öron.

Vänj valpen redan från början att hanteras, helst på ett bord med en gummimatta
(duschmatta). Bordet ger dig en skön arbetsställning, mattan gör att valpen känner
sig säkrare, då den inte riskerar att halka.
VAR KOMPROMISSLÖS!
Vad gäller hanterbarheten så tillåts inga kompromisser. Ibland får man lov att ta i
ordentlig för att få en envis valp att ge sig, men det har både valpen och man själv
igen hundrafalt i framtiden, då arbetet går snabbt och lätt.
Valpen ska acceptera att du inspekterar och klämmer på fötterna, på magen och
öronen, och ska kunna såväl ligga som stå stilla. Många hundar är dock kittliga,
speciellt på baktassarna, vilket kan ge upphov till ”livliga diskussioner” med den.
KOM IHÅG – valpen ska inte få komma ner från bordet förrän du gjort det du vill,
det mår inga hundben bra av. Lyft ner (eller ge den stöd under bröstkorgen) när du
är klar.
VAD BEHÖVS?
Bra verktyg är en förutsättning för att bra reultat.
Vad du behöver är:
Tandskrapa för tandsten
Effileringssax dvs urtunningssax
(Välj en enkelsidig, den tar mindre åt gången)
Vanlig sax
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Eventuellt en tät kam

1

till vardags och utställning
VAD BEHÖVER MAN GÖRA MELLAN TRIMNINGARNA?
Clumberns päls är vanligtvis lättskött och tovar inte särskilt mycket. Vissa hundar
har dock en större benägenhet till tovor, beroende på pälskvalitet, myckna bad etc.
ATT GÖRA 1 GÅNG/VECKA – VAR 14:E DAG
Borsta igenom hela hunden med kardan.
Tovor är vanligast:
Bakom öronen
I byxorna
Mellan frambenen
I frambensfanorna
Klippa klorna.
Ju oftare man klipper en klo.ju kortare
blir den, beroende på att pulpan drar
sig tillbaka. Pulpan är den
smärtkänsliga, blodfyllda mitten av
klon.
KLON BLÖDER!
Om man råkar klippa för långt kan det börja blöda från pulpan _ detta är dock inget
farligt, det slutar snart. Dock bör man tänka på att inte klippa hunden alldeles innan en
utställning, dvs dagen innan eller samma dag. Om man råkar klippa för långt kan
hunden halta, och därmed dömas ut.
Kolla öron och tassar
Clumbern kan få svamp i öron, tassar och mungipor. Svampen är brun, geggig och har
en mycket karaktäristisk doft – vilket en del säger liknar järn!?. Om din hund har detta,
torka ur med utspädd Jodopax (finns på apoteket, färdigutspädd och outspädd)
Har din hund var i öronen-kontakta omedelbart veterinär!
Överhuvudtaget kan du behandla de flesta blemmor din hund får i huden med utspädd
Jodopax. Har den vätskande eksem ska du dock badda med uttorkande alsollösning.
På hanhundar kollar du även förhuden. Hanhundar har lätt att få förhudskatarr, vilket
du ser på att det är gulgrön-kletigt längs ut på ”snoppen”. Det behandlar du också
med mycket svag Jodopaxlösning eller med koksaltlösning. Spruta med hjälp av en så
kallad bollspruta in under förhuden och gnugga runt. Gör detta en gång dagligen tills
besvären försvinner. (Dock har många hanar en lindrigare form av förhudskatarr mer
eller mindre permanent vilket inte är farligt. Vill du , kan du fråga din veterinär vid nästa
besök)
TRIMNINGEN
Det är egentligen ingen skillnad mellan att trimma till vardags eller till utställning.
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Möjligen är det ”petigare” till utställning.
Det är, på de flesta hundar, lämpligt att utställningstrimma 7-14 dagar innan
utställningen.. När sedan hunden är badad innan utställningen kan du göra en
efterputsning.
Trimma aldrig din hund om den inte är ren och torr. Det finns inget som sliter på
saxarna som en grusig och sandig päls, och ju bättre slipade saxar ju lättare går
arbetet, och ju bättre blir resultatet.
Tassarna
Verktyg: Vanlig sax, klotång. Till bakhasorna
behövs effileringssax och kam.
Mål: Clumberns tass ska vara stor, rund och
sluten. Hasen ska vara jämn och snygg, och
ge intryck av en kraftig benstomme.
VÄLKLIPPTA TASSAR DRAR IN MINDRE
SMUTS!
Klipp håret mellan trampdynorna kort från
undersidan. SKALA EJ NER TILL HUDEN –
du riskerar då att bereda väg för infektoiner till huden inuti tassen.
Forma tassens ytterprofil rund. Klipp underifrån och rakt uppåt, det är lättast.
Snedda inte upp över tassen – det ger en platt och ful tass.
Klipp ytterst försiktigt bort eventuella tovor mellan tårna. Spar för övrigt håret
mellan tårna, då det bidrar till den kompakta och stora tassen. Det ska inte synas
uppifrån att det ev är klippt mellan tårna. TILL VARDAGS: SKALA SÅ MYCKET
DU VILL!
Mellanhanden, dvs från framtassen till den extra trampdynan, klipps kort, UTOM
ytterkanten, där du låter pälsen mjukt utgöra en fortsättning av fanorna. Detta för
att ge intryck av en kort, stark mellanhand.
När du klipper hasorna ska hunden stå!
Hasen klipps till skillnad från tassarna med dffileringssaxen. Kamma först igenom
pälsen på hasorna. Klipp sedan i hårets rikting, dvs nedåt – och forma en jämn,
tjock och snygg has. Skala inte in till huden – benet ska ge intryck av att vara
tjockt!
Nu när hunden står kollar du även tassarnas forn – och putsar bort de testar dom
alltid kommer fram när hunden belastar tassen.
Klipp klorna.
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Öronen
Verktyg: Fingrarna, vanlig och effileringssax.
Mål: Ett clumberöra ska vara vinlövsformat och
inte ha hår nedanför öronkanten. På insidan ska
det inte vara hår i sådan mängd att luftningen av
hörselgångarna försvåras. Undvik tovbildning
bakom örat.
Klipp med den vanliga saxen rent inuti örat.
Ytterörat ska plockas eller effileras eå att
vinlövsformen framhävs. Det kånga håret på örats
övre del, kortas och tunnas ur. Detta göres med
fingrarna – ryckes bort. Eller om man är lat med
effileringssaxen, vilket alltid jag gör.
Håret bakom örat effileras bort – detta gör att
hunden ser ut att ha längre hals.
Huvudet
Verktyg; Vanlig sax.
Mål: Ett rent och välvårdat intryck, med en
bred och kvadratisk nos.
Klipp bort morrhåren - detta är ingenting
nödvändigt, utan en fråga om tycke och smak.
Halsen
Verktyg; Effileringssaxen
Mål; En lång,välansatt hals - med snygg profil.
Med utgångspunkt från det du tunnat ur bakom
örat, fortsätter du och tunnar ur på
halsens undersida. Se till att du får en
snygg övergång till ”haklappen”. Blir
övergången här skarp ser hunden
direkt övertrimmad ut!
Fronten
Verktyg: Effileringssax och
fingrarna.
Mål: En rak och parallell front
framifrån. Från sidan en välvinklad
front, med lång överarm och väl
åtliggande armbågar.
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På utsidan av armbågarna har clumbern ofta virvlar vilket gör att den ser ut att vara
lös i armbågarna. Försök ryck bort detta. Går inte det så klipp försiktigt
FRAMIFRÅN, så att det blir jämnt.
Om din hund har mycket päls och en bra front, försök framhäva den genom att
försiktigt markera överarmens sträckning.
Forma till ”haklappen” så att den får en snygg, naturlig front.
Bakstället
Verktyg: Effileringssaxen.
Mål: En välvinklad bakkärra, som är bred
och parallell bakifrån.
Klipp försiktigt med effileringssaxen så att
du formar byxornas nederkant till ett
uppochner - vänt V.
Om din hund har långa fanor nedanför
knäet, korta dem, och forma med hjälp av dem
en snygg vinkel.
Svansen
Verktyg: Vanliga saxen.
Mål: En prydlig svans med välformad fana.
NU MÅSTE HUNDEN STÅ, annars går det inte att
få ett snyggt resultat!
Kamma igenom.
Ta tagi svansroten och dra håret med hjälp av handen rakt ut till svanstippen. Klipp
”tofsen” rakt av ett par cm utanför svanstippen. Släpp ner håret.
Kamma.
Forma hela svansen till en jämn fana som där den är som längst är ca 10 cm.
Kamma igen och putsa.
(detta stycke är delvis skrivet av red. eftersom vi numer har långa svansar på
våra hundar)
Outlinen
Verktyg: Effileringssaxen.
Mål: En balanseras helhet och en hund som inte ser överpälsad ut.
Detta gäller bara dig som har en hund med LÅNGA behäng på undersodan.
Klipp fram en snygg, balanserad profil på din hund.
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Tänderna
Verktyg: Tandskrapa, ev tandborste och hundtandkräm.
Mål: Rena, vita tänder. Undvika dålig andedräkt.
Skrapa bort all tandsten med tandskrapan. SKRAPA ALLTID NEDÅT!! Annars
riskerar du att skjuta upp flisor i tandköttet.
Har din hund inte tandsten, utan bara gula beläggningar, får du ett bra resultat
genom att borsta tänderna med en tandborste doppad i mycket svag Jodopax.
Badet
Verktyg: Hundschampo, spädningsflaska,
rotborste eller scotch brite, handdukar och
säkerhetsnålar.
Mål: En ren och fräsch hund!
Blanda schampo med ljummet vatten i en flaska
(om schampot ska späs ut).
Leta rätt på hunden, som vid det här laget säkert
gömt sig i någon hörna och blivit döv…!
Blöt hela hunden, schamponera in den. Gnugga upp ett kraftigt lödder med borsten
eller scotch briten. GNUGGA ÖVERALLT! Glöm inte ansiktet…
Skölj ordentligt. När du tror att du fått bort allt schampo, skölj en gångtill.
Passa på att göra rent öronen och spola snoppen om det behövs.
Frottera hunden med handdukar, var noga med att torka runt och i öronen.
Låt hunden torka till den är halvtorr. Kamma den sedan, så att pälsen ligger som
den ska.
Om din hund har tendens till lockar så ska den nu torka med täcke av frotté. Fäst
med säkerhetsnålar under hakan, under magen och under svansen. Denna handduk
ska hunden ha på sig tills den är riktigt torr – förslagsvis under natten. (Idag är det
också vanligt att föntorka sin hund inför en utställning, red. anm.)

Du som vill ha hjälp med,
eller bara vill fråga om,
vardags-eller
utställningstrimning kontakta din uppfödare för
råd! Det är aldrig så lätt i
början, vilket ”de gamla
uvarna” alltid tycks ha
glömt...
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