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MyDog inriktade sig på hundägare av 
alla sorter och intresseområden, men 
även hundlösa familjer hade mycket 
intressant att roa sig med. 

Uppvisningar av nytto-hundar 
En stor fi nalring hade ordnats med läk-
tare. Där fanns uppvisningar, som drog 
stor publik hela dagarna. Vi fi ck se, 
ledarhundar som tog sina förare med 
förbundna ögon igenom en knivig hin-
derbana, assistanshundar som servade 
sina funktionshindrade ägare. Mitt på 
dagen visades även ett tänkt scenario 
där en väktare med tjänstehund kom 
på en handel med otillåtna preparat 
inne på avstängt industriområde. 

Då väktaren skulle avhysa ”bovarna” 
så angrep en av dessa väktaren. Väk-
tarhunden visade sig vara till mycket 
stor hjälp och tog snabbt kontroll över 
den farliga situationen. Den andre 
boven hann slänga ”knarket” och fl y 
från platsen. 

Polisen kom en med preparat sök-
hund in på scenen. Väktaren var med 
och pekade på ett ungefär ut platsen. 
Vi fi ck se ett imponerande arbete där 
hunden förutom det slängda ”knar-
ket” även letade rätt på den andre 
misstänkte som gömt sig i publiken. 
”Polisen” fi ck förutom de misstänkta 
även bevismaterial med sig tack vare 
sin hund. Hundarnas arbete gick hela 
tiden att följa på storbildsskärm och 
speakern förklarade, vilket gjorde 
uppvisningarna lättförståliga för hela 
familjerna.

Efter detta fick vi se en ”tävlings 
skyddshund”, en tävlingsgren som 
utformats, för att i mycket föreställa 
tjänstehundarnas uppgifter. Många 
tjänstehundar tävlar på hög nivå mot 
civila i denna gren. Direkt efter denna 
förevisning fi ck alla som ville klappa 
”den farliga” hunden och se att det 
egentligen var en mycket snäll hund. 
Skyddshunds pussarna uppskattades 
framförallt av de yngre...

Under dagen kunde man även se 
lydnadshundar, som utförde olika 
uppgifter på begäran från publiken. 
Dessutom fi ck vi se några som dansade 
med sina hundar till musik!

Agility Action
Agility Action, är precis som det låter;  
en fartfylld sport. Hundarna ska så 
snabbt som möjligt ta sig över, under 
och igenom en mängd olika hinder. 
Hinderbanan som är numrerad påmin-
ner en hel del om en hästhoppnings 
bana. Det gäller för föraren att vara 
med och snabbt tala om för hunden 
vad den ska forcera. 

Det gick även att få se några av 
Nordens lydigaste hundar på MyDog. 
Det tävlades i att vara lydig. Med pre-
cision och snabbhet konkurrerade ett 
tiotal hundar i dessa lydnadstävlingar.
Domare betygssatte utförandena och 
allt från nollor till riktiga tiopoängare 
gick att få se.

Montrar, montrar
Naturligtvis fanns det mycket att hand-

la i hundväg, men även andra intres-
santa utställare fanns på plats. Böcker, 
varma friluftskläder, anti-smutsmattor 
och exklusiva handväskor gick att köpa 
till mässpriser. 

I många montrar delades prover och 
andra reklamprodukter generöst ut till 
alla som ville ha. Många hundraser 
fanns representerade i egna montrar 
och de som funderade på att köpa 
hund kunde få många goda råd av 
duktiga specialister. Även näringsex-

perter fanns på plats och kunde svara 
på hundfoder funderingar. Även en 
hund sägs vara vad den äter.

Det är just nu moderiktigt i vissa 
kretsar att ha accessoarer i former av 
små söta och påklädda hundar. MyDog 
mässan var inget undantag i den nya 
trenden. Det gick att hitta montrar 
(och hundar) med hundörhängen, 
hundtröjjor, speciell hundparfym och 
bajspåsar i alla regnbågens färger. 
Människan bäste vän kunde till och 
med få en rosa strassförsedd bur med 
matchande halsband eller en egen 
skinnsoffa eller med sig hem om 
hundägaren nu skulle vilja det. 

MyDog – Mässan för hundbitna 
en mässa där du får räkna med att bli utskälld

Årets stora begivenhet för hundälskare i Göteborg ägde som 
vanligt rum i början av januari. Hundevenemanget hade fått 
en rejäl upplyftning och var sig inte riktigt lik, den var enormt 
bättre! Den besöktes av 40 047 personer (utställare inräknade) 
under fyra dagar. 

Utställning av hundar

Det är utställningarna av välkammade 
hundar som tidigare varit tongivande 
och det fanns gott om dem även i år. 
På MyDog var det över 7 000 hundar 
som fi ck visa upp sig i olika ringar, de 
fl esta med sina hussar och mattar men 
undantag fanns. En av dagarna efter 
kunde vi läsa i morgontidningen om 
en fantastiskt vacker hund som fl yg-
transporterats hit ända från Canada, 
endast på grund av sitt utseende.

Denne hund har hyrts för att visa 
upp sig från sin bästa sida och den 
hängde trött efter resan över armen på 
sin inhyrare. Naturligtvis hade hunden 
vunnit massa rosetter för sitt fi na utse-
ende i fl era olika länder och nu ska den 
även ta Sverige med häpnad. Hunden 
vann även på MyDog och ska åka runt 
på många fl er utställningar under året. 
Vi får hoppas att denne snygging inte 
saknar sin riktige ägare (bäste vän?) i 
Canada alltför mycket...  

MyDog är här för att stanna
Hundmässan blev en stor succé och 
kommer anordnas igen.Inriktningen 
kommer vara som årets men med yt-
terligare förbättringar. Bland annat 
skall mer plats och ytor ges till besö-
karna, man hade inte riktigt räknat 
med så många som 40 000! 

Uppvisningarna skall bli fl er per dag 
och om möjligt bättre. Hundutställarna 
ska få bättre mattförsedda ringar att 
visa sina hundar i och Agilityn bättre 
åskådarmöjligheter. 

Text: Louise Abrahamsson

Fler bilder från mässan fi nner man på 
bland annat www.krokasmeden.com 
och www.lindjax.com

En pudel i förberedelser för att kunna visa 
sin bästa sida.

Stefan Mattsson med Årets skyddshund - 2005, den Nordiska mästarinnan 
Lindjax Akita stoppar ett överfall från ”busen” Sverker Lindblad.

Handväskor för 
hundtokiga.

Skönhet kan arta sig på många sätt! 
Över 200 st raser deltog.

”Människans bästa vän” kan även vara 
en danspartner!


