
TUOMARIKOMMENTIT Thank you very much for the opportunity to judge male adult Labradors at the 
Specialty Show in Lohja. I was very impressed by the overall quality of the males this day, and had dogs in 
every class that I really liked a lot, all with excellent breed type and correct movements. In the Best Male 
class, there were several dogs that I am sure could have won classes everywhere in the world, so 
competition was very hard indeed. My two best males both came from Open class and were simply 
smashing. Both of them well balanced, in excellent body condition and moving efficiently with style. True 
Labradors in every  way, with only details making me place the chocolate over the black. A lovely yellow 
from Champion class in position number three. So full of quality, standing foresquare and an equally 
excellent mover. The last one to be placed was the wonderful chocolate boy from Intermediate class. 
Although still very young, I could not resist his excellent type, correct breed details and efficient movement. 
During the day I noticed some dogs carrying a little too much weight and/or being too deep in body 
compared to length of legs. In my opinion such exaggerations should be looked out for and not 
encouraged. Some dogs also were short or sloping in croup, faults that could affect both movement, 
toplines and tail carriage. However, as said earlier, my total impression of the standard of the breed in your 
country after judging the show in Lohja, is very positive. I want to thank all the exhibitors for showing under 
me and taking my decisions in such a sporting way, my ring stewards for their excellent work and the 
Finnish Labrador Club for inviting me and for great hospitality during my visit.  

-Torunn Sörbye  

 

Kiitos erittäin paljon kutsusta tulla arvostelemaan labradoriurokset erikoisnäyttelyynne Lohjalle. Olin 
erittäin vaikuttunut urosten laadusta, kaikissa luokissa oli useita uroksia, joista pidin erittäin paljon. Ne 
olivat erinomaista tyyppiä ja liikkuivat hyvin.  Paras uros-luokassa oli monia koiria, jotka voisivat voittaa 
luokkia missä tahansa maailmassa, joten kilpailu oli todella tiukka.  Kaksi parasta urosta tulivat molemmat 
avoimesta luokasta ja olivat yksinkertaisesti upeita. Molemmat olivat todella tasapainoisia, erinomaisessa 
kunnossa ja liikkuivat tehokkaasti ja tyylikkäästi. Todellisia labradoreja kaikin tavoin ja vain yksityiskohdat 
saivat minut sijoittamaan ruskean mustan edelle.  Ihastuttava keltainen valioluokasta tuli kolmanneksi. 
Täynnä laatua, seisten tasapainoisesti ja myös erittäin hyvä liikkuja. Neljänneksi sijoittunut oli upea ruskea 
nuorten luokasta. Vaikkakin vielä hyvin nuori, en voinut vastustaa sen erinomaista tyyppiä, oikeita rodun 
yksityiskohtia ja tehokkaita liikkeitä. Päivän aikana huomasin joitain koiria, jotka olivat liian lihavia ja/ tai 
niillä oli liian syvä rintakehä jalkojen pituuteen nähden. Mielestäni tämän kaltaisiin ylilyönteihin pitäisi 
kiinnittää huomiota eikä kannustaa. Joillain koirilla oli myös erittäin lyhyt tai laskeva lantio, virheitä jotka 
molemmat vaikuttavat niin liikkeisiin, ylälinjaan sekä hännän asentoon. Kuitenkin, kuten aiemmin sanoin, 
arvosteltuani Lohjalla kokonaisvaikutelmani rodun tasosta maassanne on erittäin positiivinen.   Haluan 
kiittää kaikkia näytteilleasettajia siitä, että toitte koiranne arvosteltavakseni ja siitä että otitte päätökseni 
niin hyvässä hengessä. Kiitokset myös kehäsihteereilleni erinomaisesta työskentelystä ja 
Labradorinnoutajakerhoa kutsusta ja vieraanvaraisuudesta vierailuni aikana.   

-Torunn Sörbye  
 

Thank you all for a well organized and nice show. The hall was exceptional with the artificial grass. Excellent 
for the dogs. The stewards functioned very well. It was a pleasure to cooperate with them. Generally, I 
found a very good quality of the dogs shown. However, I found some individuals with a bit short in legs, and 
therefore not with  

the best proportions. The winners had a very high quality with feminine, very nice heads and correct 
expression, Very good angulated with excellent movements. In the intermediate I had two top bitches. The 
winner: Kavamel Set Fire to the Rain had strong completion from the runner up: Just Known Bride of a 



Pirate. Bothe feminine, well coupled and with very good coats. In the Open class the winner: Strongline's 
Quissy became also second best bitch. She obtained her championship, as I was told later. In the Working 
class I also found some very high quality individuals. The winner was Follies Finntastique. The veterans had 
also a very high quality. they were shown in very good condition. The Best bitch came from the Champion 
Class in tough competition with the winners of the other classes. The winner was: Strongline's Make My 
Day. She was well built, excellent mover and in very good coat. Another feminine champion: Mallorn's 
Fairytale was also placed in the Best Bitch class.   During the day I met many nice exhibitors. They chowed 
their labs in a good way. However, a few could need more ring training. I thank the organizational 
committee fro a memorable weekend.  

-Anne Liland  

 

Kiitos kaikille erinomaisesti järjestetystä ja mukavasta näyttelystä. Halli oli poikkeuksellinen erinomaisella 
keinonurmipohjalla. Erinomainen koirille. Kehäsihteerit toimivat erittäin hyvin ja oli ilo työskennellä heidän 
kanssaan. Yleisesti ottaen mielestäni koirien taso oli erittäin hyvä. Kuitenkin oli joitain yksilöitä, joilla oli 
hieman lyhyet jalat ja siitä johtuen ei parhaat mahdolliset mittasuhteet.  Voittajat olivat erittäin tasokkaita 
ja feminiinisiä, erittäin hyvät päät ja oikeat ilmeet, hyvin kulmautuneet ja erinomaiset liikkeet. 
Nuortenluokassa oli kaksi huippunarttua. Voittaja Kavamel Set Fire to the Rain sai kovan vastuksen toiseksi 
tulleeksi Just Known Bride of a Piratesta. Molemmat feminiinisiä, hyvät rungot ja erittäin hyvät turkit. 
Avoimen luokan voittaja Strongline's Quissy oli myös PN-2 ja saavutti myös muotovalion arvon.  
Käyttöluokassa oli myös erinomaisia yksilöitä. Voittaja oli Follies Finntastique. Veteraanit olivat myös 
erittäin korkealaatuisia ja esiintyivät erittäin hyvässä kunnossa.  Paras narttu tuli valioluokasta tiukan 
kilpailun jälkeen muiden luokkavoittajien kanssa. Voittaja oli Strongline's Make My Day. Se oli hyvin 
rakentunut, erinomainen liikkuja ja erittäin hyvässä turkissa. Toinen feminiininen valio, Mallorn's Fairytale, 
sijoittui myös paras narttu-luokassa.  Päivän aikana tapasin paljon miellyttäviä näytteilleasettajia, jotka 
esittivät labradorinsa kauniisti. Kuitenkin jotkut tartvitsevat lisää kehäkokemusta. Kiitän järjestävää 
organisaatiota ikimuistoisesta viikonlopusta.  

-Anne Liland  

 

I was delighted to to be invited to judge Labradors at the annual club show in Lohja and it gave me great 
pleasure to judge with Anne Liland and Torunn Sorbye, fellow breeders and judges from Norway, whom I 
have known and admired for a long time. It came as no surprise to me that we see the bred very similarly in 
most ways and we had plenty of opportunities to talk about – yes, Labra-dors!The club is to be 
congratulated on wonderful hospitality and first class accommodation and nothing seemed to left to 
chance: flight booked well in time, hotel of top-class standing, good food and ex-cellent stewards, friendly 
exhibitors and overall very good dogs to judge in a super venue – hard to beat!!My task was to judge the 
puppies and a large junior bitch class totalling about 75 dogs. I was fortu-nate to have very good stewards 
enabling me to complete my assignment in good time.There were some very promising puppies at the 
show, mostly with excellent bone, coat and tails albeit some rather overdone with too much body, bone 
and coat. A Labrador is a gundog, not a Mastiff, and although strong he must also be an athletic gundog, 
and not overly cloddy at such a young age. As one would expect, there was some variation among the 
puppies, but I very  much like my two yellow winners whom I wish the very best for the future. They both 
combined good construction, excellent breed points and type with soundness and type and I am sure they 
will have a good future. The very big junior class of bitches (26) gave me much food for though. Most of the 
participants were of excellent overall quality, others too low on the legs and overly heavy in bone and body 
while others were too fine and weedy overall. The four bitches I placed were however all of lovely breed 



type and had correct outlines, coats and tails with sound movement – not an easy combina-tion!Overall, I 
felt, type, bone, coat and tails were good, but there were quite a few dogs in all classes that there very 
short in neck with overly short legs and this is not correct. I was also st ruck by the fact that so very many 
dogs throughout my entry had large round eyes which is not correct for the breed . Please bear this is mind 
in the future, also that a Labrador should have deep strong muzzle but not be overly short as this detracts 
from expression and functionality in a dog that should be able to retrieve a big bird. My two favourite 
Norwegian co-judges had sent me two excellent dogs for BOB, and I liked them both very  much, but could 
not get away from the lovely head, beautiful neck and shoulders and extra pleasing outline of the chocolate 
dog who finally won BIS- a pity he is not mine! Many thanks to the club for lovey day with Labradors and for 
looking after us like royalty!  

-Dan Ericsson 

 

Olin ilahtunut kutsusta tulla arvostelemaan labradoreja pääerikoisnäyttelyyn Lohjalle ja ilokseni 
kollegoikseni sain Anne Lilandin ja Torunn Sorbyen, kasvattajakollegat Norjasta, jotka olen tuntenut ja 
arvostanut pitkään. Minulle ei tullut yllätyksenä, että näkemyksemme rodustamme on hyvin 
samankaltainen monin tavoin ja meillä oli paljon puhuttavaa – kyllä, labradoreista! 

Onnittelut ja kiitokset kerholle loistavasta vieraanvaraisuudesta ja ensiluokkaisesta majoituksesta. Mitään 
ei olisi voinut tehdä paremmin: lennot varattu ajoissa, huippuluokan hotelli, hyvää ruokaa, erinomaiset 
kehäsihteerit, ystävälliset näytteilleasettajat ja kokonaisuudessaan erinomaiset koirat arvosteltavaksi 
loistavassa ympäristössä – vaikea pistää paremmaksi! Tehtävänäni oli arvostella pennut ja juniorinartut, 
kaikkiaan noin 75 koiraa. Olin onnekas saatuani kehään hyvät kehäsihteerit, jotka mahdollistivat tehtäväni 
aikataulussa.  Pennuissa oli useita erittäin lupaavia pentuja, useimmilla erinomainen luusto, turkki ja häntä. 
Osa melko raskaita, joilla oli liikaa runkoa, luustoa ja turkkia. Labradori on metsästyskoira, ei mastiffi ja 
vaikkakin se on vankkarakenteinen, sen tulee olla myös sporttinen metsästyskoira eikä liian raskas niin 
nuoressa iässä. Kuten oletettua, pennuissa oli jonkin verran vaihtelua, mutta pidin erittäin paljon kahdesta 
voittajastani, joille toivon kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Ne molemmat olivat hyvin rakentuneita, omasivat 
erinomaiset rodun yksityiskohdat ja olivat tasapainoisia rotutyypilt ään ja uskon, että niillä on edessään 
hyvä tulevaisuus.Suuri narttujen junioriluokka (26) teetti minulla töitä. Useimmat osallistujista olivat 
erinomaisia kokonaislaadultaan, joillain oli liian lyhyet jalat ja liian raskas luusto ja runko kun taas jotkut 
olivat liian hinteliä ja kevyitä kokonaisuutena. Neljä narttua, jotka sijoitin, olivat kuitenkin kaikki ihastuttavia 
rotutyypiltään ja omasivat kauniit ääriviivat, hyvät turkit ja hännät sekä liikkeet – ei helppo 
kokonaisuus!Kaiken kaikkiaan tyyppi, luustot, turkit sekä hännät olivat hyviä, mutta luokissa oli muutamia 
koiria, joilla oli liian lyhyt kaula ja aivan liian lyhyet jalat mikä ei ole korrektia. Olin myös yllättynyt, että niin 
monella koiralla oli pyöreät silmät, mikä ei ole labradorille tyypillistä. Kannattaa pitää mielessä jatkossa, 
että labradorilla tulee olla voimakas kuono, joka ei ole liian lyhyt mikä häiritsee ilmettä ja vaikeuttaa koiraa 
noutamasta suurta lintua. Lempi norjalaistuomarini lähettivät minulle ROP-kehään kaksi erinomaista koiraa, 
joista pidin molemmista todella paljon, mutta en saanut silmiäni irti ruskean uroksen ihastuttavasta päästä, 
kauniista kaulasta ja lavoista sekä erittäin hyvästä ylälinjasta ja näin uros voitti Best in shown –harmi ettei 
se ole minun! Tuhannet kiitokset kerholle hienosta päivästä labradorien kanssa ja meidän kuninkaallisesta 
kohtelustamme! 

-Dan Ericsson 


