Udstillingen i Kopparbo 17.juli
dommerens indtryk.
af Merete Stæhr-Nielsen
Tak for invitationen til at dømme på Kopparbo i år. Det er en ære at blive inviteret til at dømme så stor en
special. Man kan ikke gøre alle tilfredse, men jeg håber mine kritikker gav tilstrækkelig med begrundelser for
de givne præmieringer. Det er et imponerende arrangement, I der har. Enhver specialklub må misunde de
arrangører, I har at trække på. Der ligger et kæmpe arbejde i at få det hele til at løbe af stablen. Uden sådanne
ildsjæle sker der ikke meget i en specialklub. Tak til Brith Andersson for kørsel af mig, for dejligt ophold på
Tolvsbo hotel, til ringpersonalet - Susanne Swedjebring og Titti Wickström, det var en hyggelig dag. Jeg vil
ikke takke for mikrofonen til den åbne bedømmelse. Det kræver et særligt entertainergen tror jeg - og nok
20-30 års dommererfaring for at præstere lige der. Tak til Micke for at holde humøret oppe.
Jeg havde 36 hunde at dømme (38 tilmeldte - 2 ikke fremmødte). 35 sorte - og (desværre kun ...) en eneste
peber/salt. Der var 2 hvalpe. Der blev uddelt ialt 26 'excellent,' 16 CK og 8 'very good.' Dvs. halvdelen af de
bedømte hunde opnåede CK. Ud af de 8 'very good' blev 6 givet til unge hunde ( junior- og
unghundeklassen), hvilket giver mening, da racen er lang tid om at udvikle sig - og man som dommer jo ikke
kan formode, hvordan hunden mon kommer til at udvikle sig, men kun kan dømme det man ser på dagen.
Overordnet set synes jeg, der var mange rigtig flotte hunde, og egentlig ingen der var virkelig ringe. Der var
antalsstore åben klasser i begge køn. 7 tilmeldte hanner (1 udebleven) og 8 (1 udebleven) hos tæverne.
BIR hunden kom fra bruksklassen - hanhunden Kantberget's Limited Edition. En værdig repræsentant for
racen i alle detaljer, incl. bevægelser. De lidt for rigelige benhår blev bemærket i kritikken, men ændrer jo
ikke hundens anatomi. BIM hunden viste sig at være kuldsøsteren og kom fra åben klasse - LP1 Kantberget's
Go För Gold. En tæve af høj kvalitet også i samtlige detaljer. Toppet med en pels af fremragende kvalitet.
Held og lykke til opdrætter og ejere med de to søskende fremover.
Generelt så jeg som nævnt mange hunde af høj kvalitet, men lidt for få med korrekt skulder og tilstrækkelig
forbryst. Det går jo igen i alle størrelsesvarianterne, ikke at det er en undskyldning - mere en konstatering.
De for åbne skuldervinkler kommer til udtryk i bevægelsen ved for kort skridtlængde. Til gengæld
modsvaredes den knappe vinkling for - i for knap vinkling bag hos mange af hundene, hvilket totalt set giver
utilstrækkelig 'reach and drive.'
Pelsene var gennemgående af korrekt struktur og farve. Der var de virkelig stride - MED og uden underuld over de medium stride til de virkelig bløde (mjuk) - igen MED og UDEN underuld. Der var hunde der
tydeligvis var vasket (tvættat) så pelsen derved var blevet ekstra mjuk og bølget. HVIS man absolut skal
vaske en sort pels - så gør det flere dage før, så pelsen kan lægge sig :-). Jeg måtte trække CK på et par hunde
der var så blødpelsede, at de ikke levede op til standardens krav til pelsen.
Mange hunde var helt uden underuld. Standarden beskriver en citat: 'ruhåret, hård og tæt pels - med en tæt
underuld og en absolut ikke for kort dækpels der ligger tæt til kroppen ... osv'. Vi har med en brukshund at
gøre, som helst skal kunne holde varmen udendørs - uden tøj på :-). Mange ser nok ikke racen som en
pelsrace - men pelsen er et vitalt redskab for hunden indenfor det arbejdsområde, den nu engang er skabt til
at bestride.
Jeg så udelukkende korrekte bid, og ingen med tandsten eller misligholdte tænder. OGSÅ på veteranerne,
som der var 3 anmeldt af. Bedste veteran blev Koxpomonas Always Lovebite. En tæve der bar sin alder
ubesværet - også i bevægelserne. Ikke i bedste pelskondition på dagen - men en tæve hvis kvaliteter man ikke
kunne overse.

Når de ældste er nævnt, skal de yngste også. Bedste hvalp blev Giant Connections Chott-Ans Angel. En
smuk velgående tævehvalp som allerede er aldeles showvant med fine resultater i bagagen. Held og lykke
med hende fremover - bliver spændende at følge hende.
Temperamenterne på hundene havde jeg intet at udsætte på. Nogle af pojkerne i åben klasse havde behov for
at udtrykke deres mening, men det forblev indenfor rimelighedens grænser. Ingen hunde trak sig eller udviste
overdreven skepsis. Et par hunde havde vist deres debut i udstillingsringen, og havde deres egen fest. Men
igen - alle lod sig villigt håndtere af mig. Ros til ejere og handlere for det.
Ringen var stor, og handlernes kondition blev sat på en prøve. Varmen kom også på over middag - og det
gjorde det jo heller ikke bedre. Stemningen var i top hele dagen - og sådan skal det være :-)

Bedste hilsner
Merete Stæhr-Nielsen

