Introduktion – Avlsrådskonference.
d. 20-21. marts var scenen sat til et arrangement af internationale proportioner, racen indbød til Nordisk
Avlsrådskonference. Konferencen er en tilbagevendende begivenhed, hvor værtskabet går på skift mellem
de 4 nordiske lande, hvert andet år. I år var det så Danmark som stod for arrangementet, og til formålet
havde vi lånt DKK’s lokaler i Solrød, samt terræn i nærheden til praktiske øvelser. Formanden bød
velkommen og forklarede at der ville være en kort information på dansk, herefter ville resten af dagen
foregå på engelsk, af hensyn til alle vore internationale gæster. Det har været kutyme at konferencerne
afholdes for delegerede fra de deltagende lande, men i år havde Racen valgt at åbne op for alle
interesserede, så derfor var gruppen der mødtes en smule større end sædvanligt. Alle var med til at gøre
arrangementet til en stor succes.
Programmet var sat, og lørdagen stod derfor i eksteriørens tegn. Der var inviterede racespecialister fra
Norge, Danmark, Sverige og England. Den finske dommer havde desværre meldt afbud. Dommerne gav en
kort præsentation. Panelet bestod af: Erling Kjær Pedersen (DK), Lena Hägglund (SE), Anne-Berit Waskaas
(N) og Brenda Hutchison (UK). Alle dommerne havde en lang historie i racen, og ingen var i tvivl om at det
var et yderst kompetent panel som var til rådighed under dagens program. Alle havde haft racen siden
starten/midten af 70’erne, så historisk set havde de oplevet det meste indenfor racens udvikling i deres
egenskab af opdrættere og autoriserede dommere for racen.
Efter introduktionen gennemgik Brenda Hutchison racens engelske standard. Den afviger ganske lidt fra
den danske standard, mest i ordvalg. Brenda gjorde opmærksom på at hun ville gennemgå standarden med
udgangspunkt i hundens funktion og ville dermed vise sammenhængen mellem den skrevne standard og
det arbejde hunden skal være bygget til at udfører. Standarden er ikke en beskrivelse af den optimale
jagthund, men en beskrivelse af hvordan den optimale flatcoat er bygget. På den måde har man søgt at
sikre at hundene var bygget til at være jagthunde.
Som med alt andet der skrives, bliver fortolkninger baseret på subjektive observationer, og kan derfor
fortolkes vidt eller snævert. Brenda refererede her til mange engelske labrador opdrættere, som lod
standarden være meget åben, og dermed ”tillod” hunde med forskellige funktioner. Der er altså meget
elastik i det skrevne ord, og derfor var det af yderste vigtighed at standarden altid blev fortolket udfra
hensynet til hundens funktion som jagthund.
Her indsættes Brendas præsentation.

Brenda startede med at forklarer hendes måde at skelne mellem grove fejl (faults) og mindre grove fejl
(failings). Det var noget som hun opfordrede alle i salen til at holde sig for øje hele dagen. ALLE hunde har
fejl, når man leder efter dem, men det er vigtigt ikke at hænge sig i alle fejl og mangler, men derimod at
se hunden som en helhed, og herefter vurderer den udfra racens standard. Brenda opfordrede til at man
ikke stirrede sig blinde på detaljer, for på den måde risikerer racen at miste gode repræsentanter som kan
tilfører mange positive ting til avlsbasen.
General appearance (Generelt indtryk af hunden):
Brenda udtrykte i denne forbindelse bekymring for at hundene vi så på udstilling blev lavet for store.
Bekymringen byggede på antagelsen at hvis vi alle laver hundene store, så vil det være det billede som
dommerne på udstilling får på nethinden, og i fremtiden vil det kunne ændre fortolkningen af standarden,
således at store hunde bliver reglen nærmere end undtagelsen. Det er ikke ønskeligt at en retriever der
skal hente fugle hele dagen på en jagt bliver for stor og massiv. Den vil efter al sandsynlighed slides
hurtigere i sit bevægeapparat, og vil derfor være mere eksponeret for lidelser i led og skelet. På den

anden side var det heller ikke ønskeligt med for små og spinkle hunde, som ikke ville være stærke nok i
krop og skelet til at holde til arbejdet, uanset vilje og evner i øvrigt. Devisen var at hverken for lidt eller
for meget, men lige tilpas.
Brenda mente at spørgsmålet om, hvorvidt en hund har nok masse (substance), ikke så udtalt hos danske
brugshunde som hos de engelske, hvor forskellen i konstruktion generelt er mere udtalt.
Characteristics:
Brenda fortalt at hun havde problemer med at bedømme udtrykket natural gundog abilities som dommer.
Hvordan kan det ses i en ring? Det handlede ikke nødvendigvis om hvorvidt hundene logrede intenst eller
ej. En hund er hverken bedre eller dårligere konstrueret, hvis den logre som en gal under hele
bedømmelsen. Hun havde stor forståelse for de hunde som ikke fandt det med at stå i en ring så
inspirerende, det var trods alt ikke et spørgsmål om at logre mest for at vinde. Når det var sagt, så var det
samtidigt klart at en glad og tilpas hund gav et meget bedre indtryk end en hunde der hang og ikke synes
om at stå til skue i ringen.
Temperament.
Angående hundenes temperament, så var det af største vigtighed at hundene hvilede nok i sig selv til at
begå sig blandt mange hunde af begge køn. De skulle jo kunne håndterer at blive mast sammen på en
jagtvogn i en stor flok uden problemer. Igen var balance af største vigtighed.
Head and Skull (Hoved og skalle):
One piece head. Alt skal være skåret ud I et stykke. Ingen stop eller kraftige kinder. Skallen skal være flad
og proportioneret med hovedet i øvrigt.
Kæber:
Brenda påpegede at der ikke var grund grund til overdrive med længden på næsepartiet, da selv en cocker
kan bære en fasan. Kæbens styrke derimod er yderst vigtig. En smal underkæbe gør det vanskeligere for
hunden at bærer vildtet korrekt, derfor er et meget smalt næse parti heller ikke ønskeligt.
Bid:
Saksebid er at foretrække, men et tangbid kan accepteres.
Snavsede tænder? Kan blive tillagt betydning hos nogle hunde.
Øjne.
Stramme øjenkanter hjælper hunden når den går igennem buske og skrub, så den ikke, får en masse i
øjnene. Øjenfarven. Mørke øjne at foretrække, men skal stemme overens med pelsfarven. Sort er ikke
ønskeligt.
Ører.
Ørene skal sidde i tilstrækkelig højde på hovedet, og skal lige kunne nå at tørre en tåre i øjenkrogen.
Skulderen:

Længden af nakken afgøres at skulderens placering. En vel tilbagelagt skulder og velproportioneret
længde af nakken er afgørende for hundens evne til effektivt at samle en løber op. Halsen skal være
velmusklet. Halsen må ikke være en svanehals.
Vinklen på skulder og overarm er ønskeligt 90 grader. Der skal være symmetri og balance mellem vinkling
for og bag for at sikre flydende og jordvindende bevægelser.
Forpart:
Brystbenet skal være veldefineret, albuerne skal ligge tæt ind til bryst kassen, for at sikre effektive
bevægelser.
Brystkassen skal være velhvælvet brystkasse, således at buen af brystkassen er bredest efter skulderen,
for herefter at svinde ind mod lændepartiet. Benstammerne må ikke være for kraftige, da bevægelserne
skal være så effektive som muligt og kraftige benstammer kræver naturligt mere styrke og muskelmasse.
Brenda tegnede og fortalte om de ofteste sete fejl i hundenes front. Ret front – betyder at hundens vinkel
i mellem skulderblad og overarm er større end 90 grader. Dette nedsætter kroppens evne til at absorberer
stød når hunden bevæger sig. For bred front – betyder at fronten er bredere end bagstellet. Hunden er her
nødt til at kompenserer for den brede front under bevægelse. Dette ses ved at hunden ruller med kroppen
når den bevæger sig. Snæver front – betyder at hunden også her skal kompenserer når den bevæger sig,
for at opretholde balancen. Resultatet er upræcise bevægelser, ofte løber hunden på ”flere spor”, dvs
hunden sætter mere end to rækker spor når den træder ned.
Queen Ann Front – hunden er rund i fronten og ser ud som om den kan have en tønde mellem forbenene
når den bevæger sig. Albuerne stikker ud og hundens poter peger indad.
Den ønskelige front er balanceret og korrekt vinklet, som tillader hunden at løbe på to spor, med
jordvindende bevægelser med så lidt energispild som muligt.
Kroppen:
”Well ribbed up” – ribbenene fortsætter langs med hunden, lænden skal være kort og firkantet. Forholdet
75% ribben, 25% lændestykker er optimalt, når hundens balance bedømmes.
Stærke overlinje, betyder en veltrænet hund. Helt lige overlinje og
Bagbensvinkler – skal være i overensstemmelse med vinklerne i fronten. Overvinkling bag til betyder at
hundens bevægelser i fronten kompenserer, således at for og bagben ikke kolliderer.
Brenda bemærkede at racer med en lang hase er som regel hunde som er opdrættede til at løbe stærkt.
Poter og hale:
- Flade poter har sværere ved at absorberer stød.
Failing – høj haleføring. Ødelægger indtrykket.
Bevægelser:
Hunden skal ideelt sætte bagbenene i forbenenes spor. Altså løbe på et højre og et venstre spor.
Kort overarm betyder korte skridt. Derfor er en korrekt længde på overarmen ønskelig for effektive
bevægelser.

Indtrykket skal være balanceret. Hunden skal vises i den rette fart.
Pels:
Så flad som mulig.

Vis hundene i god pels. Pelsen er prikken over i’et. Ikke overdrevet pels. Det hæmmer hundens funktion.
Leverfarvede skal være mørke, og ikke samme farve som en Sussex spaniel.
Trimning: Overtrimning er blevet moderne, UK bebrejder Skandinavien for det modeflip. Trimning skal
understøtte en god hund, og kan ikke skabe den.

Efter gennemgangen var det tid til at gå ud og se hunde fra det virkelige liv. Desværre var vejrguderne
ikke med os på dagen, så hundene blev vist i silende regn. Dommerne gav en kritik af hver af de 10 hunde
og efter hver bedømmelse havde tilskuerne mulighed for at stille spørgsmål angående bedømmelserne.
Vejret var med til at lægge en dæmper på længden af de diskussioner der opstod. Personligt var jeg
meget taknemmelig for at vi har jagthunde som kan tåle at blive våde, for det havde ikke været let, hvis
vi skulle have bedømt klipning, og styling i øvrigt. Så der blev mærket efter, kigget bevægelser og
herefter givet bedømmelser.
Her følger billeder og bedømmelser af de deltagende hunde. Dommerne skiftedes til at være den første til
at give kritik. Her er alle bedømmelserne sat op i vilkårlig rækkefølge. Der er 4 bedømmelser pr hund.
Hanner:
Hund nr 1

-

Erling Kjær Pedersen:

2,5 år gammel han. Godt hoved og udtryk, passende hals, god overlinje, fin hale, normal vinklet, god
brystkasse, må ikke være længere i lænden, gode benstammer, fin pels, bevægelser OK, acceptabelt
forbryst.
-

Lena Hägglund:

Ung han under udvikling. Hoved med fine proportioner, mørke, velformede øjne, meget god overlinje,
en anelse fremskudt skulder, god overarm, normal krop for alderen, meget godt bagkrop, dog med en
anelse høj hase, gode ben og poter. Bevæger sig med god skridtlængde set fra siden, en smule ustabil
i fronten. Herlig attitude, med en konstant viftende hale. Udmærket pelskvalitet.
-

Anne-Berit Waskaas:

Hanhund af god størrelse. Godt hoved og udtryk, god skulder og overlinje. God benstamme, noget svag
mellemhånd, god krop, velvinklet bag. Bevæger sig noget snævert set forfra, en smule snævert
bagfra. God pelskvalitet.
-

Brenda Hutchison:

2.5 år gammel han. Stadig under udvikling. Medium størrelse. Velformet hoved, Velformede øjne og
god øjenfarve. Har tilstrækkeligt forbryst, albuerne er en smule løse. Gode benstammer og lidt stejl i
fronten. Korrekte mellemhånd I front, men en smule kortere haser ønskeligt. Poterne kunne være en
smule mere samlede. Korrekt vinklet bade for og bag. Korrekt længde af lænden. God haleansætning
og haleføring. Bevægelserne var noget upræcise og rullende under bevægelse.

Hund nr 2

-

Erling Kjær Pedersen:

Godt langt hoved, pæne øjne, godt udtryk, tilstrækkelig hals, god ryg, lidt lavt ansat hale, normalt
vinklet, kunne ønske dybere brystkasse, god overarm, men kunne have bedre forbryst, bevæger sig
noget snævert bag, kunne have kraftigere benstammer. OK pels, lidt løs i fronten, lidt lang lænd.
-

Lena Hägglund:

En anelse forsiktig ung han. Hoved med gode proportioner, nøddebrune øjne. Noget store og noget
lavtansatte øre. Ganske god overlinje, noget faldende kryds. En anelse fremskudt i skulderen. Ikke
tilstrækkeligt vinklet bag. Noget uudviklet krop for alderen. Tilpas benstamme. OK poter. Bevæger sig
med noget korte skridt, og mangler drive under bevægelse, pga. af krydsets konstruktion. En anelse
kort i skridtlængden set bagfra. God pelskvalitet.
-

Anne-Berit Waskaas:

2 år gammel hanhund. Kraftigt hoved, har brug for mere tid til at udvikle sig. God skulder, noget stejl
i overarmen. God overlinje, men noget faldende kryds. Kraftigere benstamme ønskelig. Noget svag
mellemhånd, velvinklet bag. Noget tynd i kroppen. Bevæger sig godt set fra siden, noget snævert for
og bag. Har brug for mere selvtillid.
-

Brenda Hutchison:

2 år gammel han. Meget umoden, ikke tilstrækkelig benstamme og substans for sin alder. Godt hoved
og velformede øjne. Ørene er en smule lange og ansat en smule lavt/tilbagetrukket på hovedet.
Vinkling for og bag tilstrækkelig. Snæver i fronten ved bevægelse. Mangler tilstrækkelig udstrækning
under bevægelse. Noget lang i lænden. Poterne kunne være mere samlede. En hvid plet på brystet.
Hund nr 3

-

Erling Kjær Pedersen:

Harmonisk bygget, må ikke være tungere, hoved af god længde, lidt grov skalle. Kunne have mørkere
øjne, fin overlinje, anelse lavt ansat hale. Lidt stejl i fronten, velvinklet bag. Kraftige benstammer,
lidt blød mellemhånd, passende brystdybde, fin pels, sunde bevægelser, kunne være mere elegant.
-

Lena Hägglund:

4.5 år gammel han. Kraftfuld hanhund som ger noget kompakt for min smag. Jeg fortrækker en hund
med en mere linjeret konstruktion. Kraftfuldt maskulint hoved, med noget markerede kinder.
Velformede øjne med god farve. God overlinje, mangler forbryst. Veludviklet krop, god benstamme,
poterne kunne være mere samlede. Brede velmusklede lår. Bevæger sig godt set fra siden og bag.
Ustabile bevægelser i fronten. Meget god pelskvalitet.

- Anne-Berit Waskaas:
4.5 år gammel hanhund. Hovedet er for tungt i skallen og mere længde på hovedet ønskes. God hals
og skulder. Kraftige benstammer med gode poter. Veludviklet krop som ikke må blive tungere. God
overlinje. Velvinklet, gode bevægelser set bagfra, brede bevægelser i fronten, OK bevægelser set fra
siden.
-

Brenda Hutchison:

4.5 år gammel han. Meget moden og balanceret. Hovedet er ikke klassisk, noget Labrador-agtigt.
Gode, men en smule runde øjne. Gode vinkler både for og bag, med masser af plads til hjertet. Dyb
brystkasse med veltilpassede albuer. Stærk overlinje. God lænd. Stærke benstammer og korrekte
poter, neglene kræver dog lidt opmærksomhed. Bevægelser OK, men kunne have ønsket mere drive.
En god hund, hvis indtryk påvirkes negativt af hovedet.
Hund nr 4

-

Erling Kjær Pedersen:

Harmonisk bygget. Pænt hoved, god hals og ryg, normalt vinklet, anelse lavt ansat hale, kunne have
bedre hvælvet bryst. Tilstrækkelig brystdybde, mangler forbryst. Passende benstammer. OK pels, OK
bevægelser. Kunne være strammere i fronten, lidt lang i lænden.
-

Lena Hägglund:

Vellinjeret og velbalanceret hanhund. Godt hoved som muligvis burde være mere udfyldt under
øjnene. Udmærket overlinje, balanceret (harmoniske vinkler) for og bag. Muligvis noget lille i kroppen
for sine 5 år, men fin form i brystkassen. Gode ben og poter. Bevæger sig med lang kraftfuldt
skridtlængde. En smule ustabil i fronten, på grund af at brystkassen ikke har tilstrækkelig dybde og
volumen til at stabiliserer bevægelserne i fronten. Meget god pels kvalitet
-

Anne-Berit Waskaas:

5 år gammel hanhund. Meget godt hoved og udtryk. God skulder og overarm, gode benstammer og
gode poter. Noget tynd i kroppen, god overlinje, velvinklet bag, noget snæver i fronten, bevæger sig
OK fra siden.
-

Brenda Hutchison:

5 år gammel han. Meget stilren, med et klassisk hoved. Ikke så mørke øjne som den forrige hund, men
indenfor standarden. God længde af hals, ret i fronten, korrekte benstammer, gode poter. Bedre
vinklet bag end i fronten. Havde gerne set mere forbryst. God overlinje, en smule glad for sin hale
under bevægelse, meget racetypisk i sin profil. Bevægede sig elegant i bevægelse, med en tendens til
at være lidt kort i frontbevægelserne.
Hund nr 5

-

Erling Kjær Pedersen:

Hoved af normal længde, lidt kraftig skalle, rigeligt stop, kraftigt næseparti, god hals, meget
faldende kryds, lavt ansat hale, meget stejl i fronten, normalt vinklet bag, tilstrækkelig
benstamme, mangler brystdybde og forbryst. Bevæger sig OK bag, med for korte bevægelser i
fronten med højtløftede forben. OK pels.
-

Lena Hägglund:
Uudviklet krop for alderen, hvor krop og hoved ikke er i balance. (Vel meget hoved i forhold til
kroppen.) Noget markeret stop, runde øjne. Stærk ryg, faldende kryds, hvilket betyder at han står
”under sig”. Bevæger sig også, på grund af dette, med kort skridt. Utilstrækkeligt vinklet både for
og bag. Har brug for et bedre vinklet knæ for at få en bedre skridtlængde. Tynd, ikke
tilstrækkeligt udviklet brystkasse, mangler forbryst. Tynd i benstammen og flade poter. God pels
kvalitet

-

Anne-Berit Waskaas:
Hanhund på 3 år. Hovedet har gode linjer, men noget stop og lyse øjne. God hals og overlinje,
men noget faldende kryds. Spinkle benstammer og flade poter. Alt for tynd i kroppen og mangler
forbryst. Velvinklet bag. Kunne ønske bedre afsæt sæt fra siden og er snæver i fronten. Har brug
for mere selvtillid.

-

Brenda Hutchison:
3 år gammel han. For kraftigt et hoved set i forhold til kroppen, med ørene ansat for langt tilbage
på hovedet. Har meget lidt forbryst, hvilket, i kombination med en stejl skulder og kort overarm,
giver ham en ”terrier-front”. Uudviklet brystkasse. Ikke tilstrækkeligt udviklet brystkasse,Ikke
tilstrækkelig benstamme, hare fødder, som på dagen skæmmes af for lange negle. God overlinje
og god kort lænd. Tilstrækkelig vinkling bag, men da det samme ikke er tilfældet med vinklingen i
fronten, påvirkes skridtlængden negativt. Bevæger sig indtået i trav. Kompenserede også ved at
løfte forbenene højt under bevægelse.

Hund nr 8
Intet billede
-

Erling Kjær Pedersen:
10 mdr gammel han. Harmonisk, virker lidt tung. Hoved af passende længde, lidt kort hals, fin
ryg, meget lavt ansat hale. Kunne have bedre brystdybde og forbryst. Passende benstamme.
Temmelig kraftig pels. Bevæger sig lidt trangt bag og løs i fronten. Stående lidt kohaset. Bedre
under bevægelse. Kunne have bedre fylde under øjnene.

-

Lena Hägglund:
Særdeles velpelset junior han, som er alt for kompakt i min smag. Pelsens volumen bidrager til
det kompakte indtryk. Maskulint hoved, som burde være mere velskåret i detaljerne. Blød
overlinje både stående og i bevægelse. Faldende kryds. God skulde rog overarm. Noget vag i
haserne. God krop for alderen. Bevæger sig snævert bag. Bredde ved albuerne som gør at
bevægelserne i fronten bliver indtåede. Masser af tyk pels. Kan muligvis give et mindre kompakt
indtryk, når han har skiftet pels.

-

Anne-Berit Waskaas:

Hanhund på 10 måneder. Kraftigt hoved og godt udtryk. Meget god benstamme. Kunne ønske mere
forbryst, god skulder og overlinje. Faldende kryds, god krop som ikke må blive tungere. Velvinklet
bag. Bevæger sig understilled og snævert bag. Noget løs i fronten. Virker på dagen noget tung i
indtrykket og mangler flattens elegance.

-

Brenda Hutchison:
10 måneder gammel han. Tung og for færdig. Mere tydeligt racepræg ønskeligt, men bærer også
meget kraftig pels. Løs halshud, vag kæbe i forhold til det kraftige hoved. Kunne ønske mere
længde af hals og bedre vinklet front. Kraftige benstammer, men balanceret med det øvrige
indtryk. God overlinje, kort lænd, faldende kryds. Overvinklet bag, hvilket gør at hunden står
kohaset. Gode poter.

Tæver
Hund nr 6

-

Erling Kjær Pedersen:
Harmonisk, velbygget tæve, feminint typisk hoved. Fin hals og ryg. Velvinklet for og bag. God
bryst kasse velvinklet krop. Passende benstamme. Fin pels. Sunde bevægelser.

-

Lena Hägglund:
Smuk og velkonstrueret veteran tæve af højeste kvalitet, præsenteret i prima, velmusklet
kondition. Udmærket størrelse, smukt, velformet hoved, herligt udtryk i mørke, velformede øjne.
Udmærket overlinje stående, en anelse blødere overlinje under bevægelse. Balancerede vinkler.

Udemærket krop og passende benstamme. Udemærkede spændstige vbevægelser. Glad og
udadvendt attutyde!
-

Anne-Berit Waskaas:
Smuk veteran tæve på 11 år som holder sin alder utroligt godt. Feminint hoved med godt udtryk.
Flot hals og overlinje. God front. Udmærkede benstammer. Noget flade poter, flot krop.
Velvinklet bag. Bevæger sig meget godt for alderen. Gode bevægelser bag.

-

Brenda Hutchison:
11 år gammel tæve – fantastisk ældre dame. Ungdommelige bevægelser, men kunne ønske en
smule længere udstrækning. Sødt hoved og udtryk. Gode øjne. God benstamme og poter.
Veludviklet brystkasse. Stærk overlinje – fortrinlig for alderen. Kort krop med dybde. God lænd,
godt vinklet bag.

Hund nr 7

-

Erling Kjær Pedersen:
3 år gammel tæve. Kunne have bedre udtryk. Lidt mindre stop ønskeligt. Fin hals og ryg, meget
lavt ansat hale. Kunne være bedre vinklet. Kunne have bedre brystdybde og forbryst. Kunne have
bedre benstammer. Lidt kort pels. Bevæger sig OK, men lidt kort.

-

Lena Hägglund:

3 år gammel tæve. God størrelse, men noget uudviklet for alderen. Ikke de bedte proportioner
mellem næse og skallepartiet, da skallen er noget bred, og har markerede kinder. God hals, stærk
ryg, faldende kryds, som gør hun står understillet. Skuldrene kunne ønskes mere tilbagelagte.
Bagparten er, grundet det faldende kryds, ikke tilstrækkeligt kraftfuldt, og kan derfor ikke give
nok styrke i bevægelsen. Karper med lænden under bevægelse. God pelskvalitet.
-

Anne-Berit Waskaas:
3 år gammel tæve. Fin størrelse. Kunne ønske et mere feminint hoved. God skulde rog overlinje,
dog noget faldende kryds. Kunne ønske noget kraftigere benstammer, gode poter. Kunne ønske
noget mere forbryst, noget stejl overarm. God krop. Bevæger sig noget understillet. Velvinklet
bag, kunne ønske sig noget bedre frontbevægelser.

-

Brenda Hutchison:
3 år gammel tæve. Hovedet minder om en FT lab, hvilket ødelagde udtrykket. Havde stejl skulder
og var kort i overarmen. Meget lidt forbryst. Kunne ønske mere benstamme. Poter OK. Dyb,
veludviklet brystkasse og veltilpassede albuer. Lænd OK. Tilstrækkelig vinklet bag. Faldende
kryds, ikke meget pels. Bære lidt for meget vægt, hvilket gjorde bevægelserne i fronten brede.
Bevæger sig upræcist. Havde en tendens til at være “høj bagtil” under bevægelse, muligvis på
grund af ubalance mellem vinklingen for og bag.

Hund nr 9

-

Erling Kjær Pedersen:
Pænt feminint hoved, god hals og ryg. Lidt lavt ansat hale, velvinklet, god brystkasse, anelse lang
lænd, passende benstammer, fin pels, sunde bevægelser.

-

Lena Hägglund:

Veterantæve i meget god kondition, for dagen ej i bedste pels. Pænt hoved med korrekte
proportioner, venligt udtryk. Stærk overlinje, en anelse faldende kryds. Stejl i overarmen,
bagparten burde være stærkere både stående og i bevægelse. Gode poter, noget vag i
mellemhånden.
-

Anne-Berit Waskaas:
9 år gammel tæve. Meget godt hoved og udtryk. God hals og overlinje. Noget faldende kryds, god
benstamme og svag mellemhånd. God krop, normale vinkler bag, bevæger sig noget understillet.
Bevæger sig godt bagtil.

-

Brenda Hutchison:
9 år gammel tæve. Må ikke være højere. Hoved OK, korrekt front. Ville foretrække mere samlede
poter og mellemhånden var svag. Behøvede mere forbryst. Dyb brystkasse, en anelse lang i
lænden. Ej i bedste pels. Bevægelser OK, lidt trippende og løs i albuerne.

Hund nr 10

-

Erling Kjær Pedersen:
10.5 år gammel tæve. Pænt feminint hoved, pæne øjne. God hals og ryg. Velvinklet. God
brystkasse, gode poter, sunde bevægelser, fin helhed.

-

Lena Hägglund:

Værdig veterantæve af høgeste kvalitet. Særdeles velproportioneret. Smukt hoved og herligt
udtryk! Udemærket overlinje, mangler forbryst. God krop med fin længde af brystkassen.
Harmoniske vinkler for og bag. Stabil bagpart. Passende benstammer og stærke mellemhænder.
Bevæger sig stabilt og med værdighed.
-

Anne-Berit Waskaas:
10.5 år gammel tæve. Meget godt hoved og udtryk, god hals og skulder, god overlinje. God
benstamme, noget stejl i skulderen, noget svag mellemhånd. Kunne ønske noget mere forbryst.
Udmærket krop og velvinklet bag. Bevæger sig godt.

-

Brenda Hutchison:
10.5 år gammel tæve. Meget sød ældre dame. Pænt hoved. Velformede øjne, acceptable
øjenfarve. God hals, god vinkling for og bag. Korrekt front, benstammer og poter. Kunne ønske
lidt mere forbryst. Fortrinlig overlinje, især med tanke på alderen. Korrekt haleansætning. Ikke så
velmusklet og albuerne var en smule lose, hvilket kan tilgives i hendes alder. Sunde bevægelser
men uden stor entusiasme (måske pga af vejret).

Brenda knyttede desuden denne kommentar til sine bedømmelser: ” Gennemgående, kiggede jeg efter
kombinationen af god racetype og en konstruktion som gjorde at hunden kunne bevæge sig effektivt og
udholdende. Jeg gjorde også forskel i min bedømmelse af “failings” (mere kosmetiske fejl) og “faults”
(mere alvorlige fejl)”.
Herefter fik alle en tiltrængt frokostpause.
Næste punkt på programmet var en præsentation fra Opdrætterudvalget omkring deres arbejde for racen.
Udvalget havde delt et lille spørgeskema rundt under frokosten, og resultatet indgik i præsentationen.
Efter præsentationen, var der åbent for spørgsmål fra salen.
Herefter var kom Sundhedsudvalget på banen. Dorthe Rasmussen fremlagde en gennemgang af
sundhedsudvalgets arbejde gennem årene, med fokus på de nyere undersøgelser der var foretaget.
-

Undersøgelse om kugle hjerte – opfølgning udeblev af forskellige årsager.
Spondylose undersøgelser. – Se HUNDEN 2009. Hundene har efter alt at dømme ikke gener.
Hunde database fra DKK. Statestik. Sammenligning med Norden.
Cancer – 2008 6. race på listen over mest ramte hunde race. Mange former for cancer.
DKK projekt – besvarelse bygget på den svenske RAS
Sundhedsskema på hjemmesiden.

Dagen afsluttedes med en kort spørgerunde, hvor alle deltagerne fik lejlighed til at komme med spørgsmål
til det de havde oplevet i løbet af dagen. De forskellige delegationer kom med deres syn på, hvad der
eksteriørt voldte de største problemer i racen i deres respektive lande.
Brenda lagde ud med de problemer som hun oftest så blandt de engelske hunde. Her var et gennemgående
problem at hundene havde dårlige bagbensbevægelser. Dette gav sig udtryk i hunde som ikke strakte ud
bag til under bevægelse, som gik snævert, som havde for lange haser, eller lignende. Generelt påpegede
Brenda, at problemer der kommer til udtryk i bevægelserne, stammer fra problemer i konstruktionen. En
hund der ikke er konstrueret korrekt, vil helt naturligt forsøge at kompenserer for fejl og mangler når den
bevæger sig. Så en hunds bevægelser er nøglen til at bedømme dens konstruktion.

Den norske delegation påpegede et problem med faldende kryds, og hoveder som ikke var helt så elegante
som kunne ønskes. De kunne også nikke genkendende til Brendas observationer omkring
bagbensbevægelser.
Svenskerne og finnerne tillagde bekymringer omkring stejle fronter og korte overarme, manglende
forbryst, og bekymringer omkring størrelsen. Mange af hundene var blevet alt for store, set i forhold til
deres praktiske arbejde på jagt. Det er jo helt klart ikke et spørgsmål om en stor hund kan/vil arbejde,
men stor og tungere hund, vil uvilkårligt blive hurtigere slidt af arbejdet som apportør, end en mindre
hund af samme konstruktion i øvrigt.
Fra Danmark bakkede vi op om de nævnte problemer, og tillagde bekymringer om overvinkling og flade
kryds.
Alle var enige om at konstruktion og bevægelse hører sammen. En hund som er balanceret i sin vinkling,
vil have bedre muligheder for at bevæge effektivt og med mest mulig udnyttelse af sin energi, i forhold til
en hund der for eksempel er bedre vinklet bag til end i fronten. Det afskub, som kommer fra en godt
vinklet bagpart, kan ikke udnyttes optimalt, hvis ikke fronten er vinklet i samme grad. Det er fysikkens
love der sætter de begrænsninger. Hunden vil derfor blive tvunget til at kompenserer på en eller anden
måde når den bevæger sig, hvilket kan give sig udtryk på mange måder, men ses ganske så tydeligt når
man kigger efter.
Brenda kom med en opfordring til alle der var med og til alle der i øvrigt læser dette. Kig forbi
tophundene, når I vælger avlspartner. En tophund er ikke nødvendigvis en god avlshund. Det vigtige er at
kigge på om lige den hanhund har alle de gode punkter som kan balancere tævens fejl og mangler, og
omvendt. Såfremt hundene samtidigt har gode punkter til fælles, er dette bare et plus på kontoen, da
man så vil have mulighed for at styrke disse træk, hos afkommet.
Efter en lang og lærerig dag takkede formanden alle de fremmødte for god ro og orden og alle de
inviterede for at stille op og dele ud af deres erfaringer. Jeg er sikker på at dagen har affødt en masse
snak og diskussioner rundt om i bilerne under hjemturen, men selv var jeg nok mest af alt proppet med
indtryk og havde tusind tanker og ideer i hovedet efter den lange dag. Så det var bare om at få hvilet ud,
så man var klar til markprøvedagen, søndag.
- Randi

