
Tuomarikommentit: 

It was an honor to be invited to jugde at the club show in Helsinski together with 
Anastasia Egorova. The show area was beautiful, nice size rings and overall the place 
was filled with smiling faces and there was a friendly and nice atmosphere. Despite 
the overwhelmingly large numbers of participants ( total 195 ) the place did not 
seem crowded and the stewards got it all to flow easily. I was very impressed with 
the overall quality of the bitches in my ring and in every class there was several 
stunning bitches making it hard to chose. The lineup for best bitch was a joy to the 
eye, the competition was high and i could have placed a numbers of them but in the 
end my winning bitch was Strongline's Versace a eyecatching chocolate girl in super 
condition with a beautiful feminin expression, excellent movement and top coat. 
Thanks to the LRC team and all involved for the warm welcome and hospitality, it 
have been a educational and memorable weekend.  

Oli kunnia tulla kutsutuksi arvostelemaan Club Showhun Helsinkiin yhdessä 
Anastasia Egorovan kanssa. Näyttelypaikka oli kaunis, hyvän kokoiset kehät ja 
kaikkiaan näyttelypaikka oli täynnä hymyileviä kasvoja ja ystävällistä ilmapiiriä. 
Huolimatta todella suuresta osanottajamäärästä (kaikkiaan 195) alue ei vaikuttanut 
ruuhkaiselta ja kehätoimitsijat saivat kaiken menemään sujuvasti. Olin erittäin 
vaikuttunut narttujen laadusta kokonaisuutena ja joka luokassa oli useita erittäin 
ihastuttavia koiria, jotka tekivät valinnat vaikeiksi. Paras narttu-luokan rivistö oli 
todellakin ilo silmälle, kilpailu oli kovaa ja olisin voinut sijoittaa useammankin 
koirista, mutta lopulta voittajani oli Strongline’s Versace, ruskea katseen vangitseva 
narttu upeassa kunnossa, kaunis feminiininen ilme, erinomaiset liikkeet ja hieno 
turkki. Kiitos Labradorinnoutajakerhon toimikunnalle ja kaikille osallisille lämpimästä 
vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta, oli opettavainen ja ikimuistoinen viikonloppu. 
Mette Alstrup   

I would like to express my sincere gratitude to the Labrador Club of Finland for 
choosing me to judge males and Puppy I bitches at the Club Show in August 17 and 
providing this unique opportunity! I was truly impressed to see so many lovely 
Labradors in the ring during one day. It all started with two huge Puppy I classes, that 
were a real challenge for me! The overall quality of the puppy classes was 
outstanding. Sometimes I was regretting that I only have 5 dogs to place, because I 
pointed out much more of them that I liked. My two class winners, a boy and a girl, 
appeared to be litter-mates, but they were just fully representing my type of 
Labradors and were in excellent shape & balance at that point in time, without any 



puppy growth phase instabilities. Then I also saw some very nice puppies in the 
older puppy classes, that for sure will have a promising future. Among the junior and 
younger dogs, I would like to specifically point out my intermediate class winner. I 
have never seen such a picture-perfect chocolate male! I liked everything about him, 
from head to toe. I am glad that Mette also noticed his quality and he got the Best 
Yearling dog title. If I was to place males at the finals, he would have been my 
Reserve Best Male.  
Open & Champion classes were another difficult ones, with so many gorgeous 
representatives. I always had especially hard choice between my 1st and 2nd 
placements, as these were just dogs of different type, but both with excellent 
structure & condition and sound movements. I tried to be fully neutral to coat 
colors, only judging by the overall appearance & temperament (although my 
personal preference goes to yellow J), and, surprisingly, it appeared that my Best 
Male went to be an outstanding chocolate boy. I believe he is representing a true 
Labrador the way it should be, having it all! For me he was in severe competition 
with the intermediate chocolate, but just had an advantage of being more mature 
and stable. Veterans classes deserve a special note! Almost all of them could easily & 
successfully compete with Champions, as these were super quality dogs, in excellent 
shape for their age, full of energy and moving with drive. Again, the first two made 
me suffer from hesitation, as I wish I could place both to be winners. Huge THANK 
YOU to all the exhibitors who came to show their dogs under my judgment! It was a 
pleasure to get over 90 entries, with lots of promising & prominent breed 
representatives. And last but not the least, I’d like to thank the organizational 
committee for perfect organization, friendly atmosphere and warm welcome! You 
made my day! 

Haluan osoittaa nöyrimmät kiitokseni Labradorinnoutajakerholle kutsusta 
arvostelemaan urokset ja narttujen I pentuluokan Club Showhun 17.8. ja 
mahdollisuudesta tähän ainutlaatuiseen kokemukseen! Olin erittäin vaikuttunut 
nähdessäni niin monia ihastuttavia labradoreja kehässä päivän aikana. 
Kaikki alkoi kahdella suurella pentu I-luokilla, jotka olivat erittäin haastavia minulle! 
Luokkien kokonaislaatu oli erinomainen. Välillä minua harmitti, että sain sijoittaa 
vain 5 koiraa, sillä silmiini osui monta useampaa, joista pidin. Kaksi luokkavoittajaani, 
uros ja narttu, osoittautuivat pentuesisaruksiksi, mutta ne edustivat juuri sitä 
tyyppiä, jonka kaltaisista labradoreista pidän, ja olivat erinomaisessa kunnossa ja 
tasapainossa tässä kasvuvaiheessa ilman pentuvaiheen kasvun epätasaisuuksia. Näin 
myös useita erittäin kivoja pentuja vanhempien pentujen luokissa, joilla uskon 



olevan edessään lupaavan tulevaisuuden.  
Junioreista ja nuorista haluan erityisesti nostaa esiin nuorten luokan voittajani. En 
ole koskaan nähnyt niin kuvankaunista ruskeaa urosta! Pidin kaikesta siinä, päästä 
varpaisiin. Olen iloinen, että Mette oli kanssani samaa mieltä ja se valittiin parhaaksi 
nuoreksi. Jos paras uros-luokassa olisi sijoitettu useampia, olisi tämä koira ollut 
toinen.  
Avoin- ja valioluokka olivat myös vaikeita luokkia, niin monta upeaa edustajaa. 
Minulla oli erityisesti vaikeuksia 1. ja 2. sijoitusten kanssa, sillä koirat olivat eri 
tyyppisiä, mutta molemmat erinomaisia rakenteeltaan ja kunnoltaan ja tasapainoisia 
liikkujia. Yritin olla puolueeton eri värien kohdalla ja keskittyä kokonaisuuteen ja 
luonteeseen (vaikkakin oma mieltymykseni onkin keltaisissa koirissa) ja, 
yllätyksekseni, paras uros oli silmäänpistävän kaunis ruskea uros. Minusta se edusti 
todellista labradoria, jolla oli kaikki kohdallaan! Sillä ja nuorella ruskealla oli 
silmissäni tiukka kilpailu, mutta tämä voitti olemalla aikuisempi ja tasapainoisempi.  
Veteraaniluokat ansaitsevat erityismaininnan! Lähes kaikki niissä esitetyistä koirista 
olisi voinut helposti ja menestyksekkäästi kilpailla myös valioissa, sillä ne olivat 
erittäin korkealuokkaisia koiria erinomaisessa kunnossa ikäisikseen täynnä energiaa 
ja liikkeissä lennokkuutta. Jälleen kerran kahden ensimmäisen sijoittaminen oli 
vaikeaa ja olisin toivonut voivani valita ne molemmat voittajiksi.  
Suuret kiitokset kaikille näytteilleasettajille, jotka toivat koiransa arvosteltavakseni! 
Oli ilo saada yli 90 osallistujaa, joiden joukossa oli useita lupaavia ja merkittäviä 
rodun edustajia. Ja viimeiseksi muttei vähäisimmäksi, haluan kiittää 
järjestelytoimikuntaa erinomaisista järjestelyistä, ystävällisestä ilmapiiristä ja 
lämpimästä vastaanotosta! Te todella teitte päiväni! 
Anastasia Egorova 

 


