
Tak til Labrador retrieverklubben skåne for at invitere mig til at dømme jeres skue den 18. maj.  

Tak for god forplejning, en hyggelig stemning og for det store arbejde I har gjort med at skaffe mange 

flotte præmier til deltagerne, det er altid sjovere at dømme, når dem der vinder får flotte præmier. 

Tak til mine ringsekretærer, I gjorde dagen ekstra god.  

Jeg havde 57 hunde til bedømmelse og to opdrætsgrupper, tusinde tak til alle deltager for at I kom 

og viste jeres hunde. 

Jeg havde nogle super fine babyer og hvalpe og i BIS var det ikke let at vælge, dog stod min BIS1 ud 

på dagen, en rigtig fin hanhvalp på 7 mdr. der var meget velbygget, for alderen stod han meget 

harmonisk, han viste sig også fra sin bedste side i ringen, veltrænet og velpræsenteret af sin ejer. 

Min BIS 2 og 3 viste sig at være søskende, to rigtigt fine baby hvalpe, der begge er velbyggede og 

med meget charmerende hoveder og udtryk, med lidt træning i at bevæge sig, skal de nok have en 

god fremtid i ringen. 

 

Min BIS veteran var en stor fornøjelse på dagen, jeg stod med 5 rigtigt fine og meget velholdte 

hunde, der alle stadig nyder at være med på udstilling.  

Placeringerne var ikke lette at give, alder giver en labrador charme og jeg nød at se dem alle bevæge 

sig i ringen.  

Min BIS 1 var en meget fin ældre herre på 11 år, dagens ældste men bestemt en velholdt veteran, 

som trods alderen stadig viste, at han har været en særdeles flot herre i sine yngre dage, en 

velbygget, velvinklet veteran med super hoved og udtryk samt en vældig god pels. 

Han vandt på dagen pga. hans helt igennem super bevægelser, han kunne stadig løbe som en ung 

hund. En hund som ejeren må være stolt over og som skal have ros for at holde ham så flot. 

 

I BIS havde jeg et flot udvalg af hunde og vejen til de 5 bedste var ikke en let beslutning.  

BIS reserve blev på dagen en meget fin ung tæve, velbygget og veludviklet for sin alder.  

BIS4 var på dagen den flotte champion hanhund, en smuk hanhund som ikke er hverken for lidt eller 

for meget, desværre var han på dagen en anelse ivrig og det gik udover hans ellers fine bevægelser.  

BIS3 var den lovende juniorhan, han er endnu under udvikling, men det er hanhunde ofte i den alder, 

en hanhund med et skønt udtryk, fin krop og masse for hans alder, en hund med godt drive. 

Til sidst stod jeg med min fine tæve fra åbenkl. Og den fine champion tæve.  

Min åbenklasse tæve er en harmonisk tæve hvor alt er helt tilpas, hverken for lidt eller for meget, en 

velbygget tæve med harmoni i det hele 

Champion tæven stod ud fra start, et helt super hoved og udtryk, en hund med super vinkler for og 

bag, et godt forbryst og på dagen en af dem med den mest korrekte labrador pels, en hund der er sin 

status som champion værdig.  

Hun stod måske en anelse tung på dagen, men hun tog BIS1 på sine helt super bevægelser. Stort 

tillykke til ejeren af denne smukke hund. 

Endnu engang, tak til arrangørerne, som har lavet et fantastisk stykke arbejde, og et stort tillykke til 

alle med jeres resultater. 

  

Med venlig hilsen 

Sara Pedersen 

 


