
TUOMARIKOMMENTIT 

Thank you so much to the Labrador Retriver Club of Finland for inviting me to Judge your show.  

My best bitch Troberry’s Joy and Glory is a beautiful quality bitch that has wonderful type with her lovely 
head, coat and tail combined with an excellent Labrador outline. Lots of promise with this girl. 

BIS Breeder is kennel Mallorn’s. The Labrador type on the four Labradors presented was quality and 
consistent with each other. All possessing beautiful heads, coats, tails and lovely angles and outlines. A 
credit to this kennel. 

My best veteran bitch Evenings Kismet Kallope. So easy to see this bitch has all the right elements to make 
up a quality Labrador. The twinkle in her eyes was all Labrador. 

Champion Class Winner Stronglines Princess Leia - Easy to see how this lovely bitch is a champion. Super 
outline, coat, head and tail, very nice type. It was my pleasure to Judge her. 

It was an honor to Judge the dogs in Finland. Thank you so much everyone for kindly accepting my 
placements. Thank you to the Club for their incredible warmth and hospitality. I enjoyed my visit to 
Rovaniemi very much! 

Allison Rogers 

Kiitos paljon Suomen Labradorinnoutajakerholle kutsusta tulla arvostelemaan näyttelyynne. 

Minun paras narttuni Troberry’s Joy and Glory on kaunis laatunarttu, joka on erinomaista tyyppiä, jolla on 
ihana pää, turkki ja häntä yhdistettynä erinomaiseen labradorin ylälinjaan. Tämä narttu on täynnä lupausta. 

BIS Kasvattaja on kennel Mallorn’s.  Kaikki neljä labradoria, jotka esitettiin,  olivat tyypiltään laadukkaita ja 
keskenään yhtenäisiä. Kaikilla oli kauniit päät, turkit, hännät ja ylälinjat. Kunniaksi tälle kennelille. 

 

Paras veteraani narttuni oli Evenings Kismet Kallope. Oli helppo nähdä, että tällä nartulla oli kaikki oikeat 
elementit, mistä laatu labradori muodostuu. Hänen silmissään oli labradorimainen pilke.  

Valioluokan voittaja Stronglines Princess Leia – Oli helppo nähdä, että tämä ihastuttava narttu on valio. 
Super ylälinja, turkki, pää ja häntä, erittäin kivaa tyyppiä.  Tuotti nautintoa minulle arvostella häntä. 

Oli kunnia arvostella koiria Suomessa. Kiitos paljon kaikille ystävällisestä sijoitusteni hyväksymisestä. Kiitos 
kerholle uskomattomasta lämmöstä ja vieraanvaraisuudesta.. Minä nautin vierailustani Rovaniemellä 
erittäin paljon! 

Allison Rogers 

Käännös: Krisse Niittyvuopio 

First of all, I would like to thank the club for inviting me to judge your specialty.  It is always a huge honor to 
be asked to judge, especially overseas.  My daughter and I received such hospitality and kindness from 
everyone.  A special thanks goes to Krisse Niittyvuopio for taking care of us and to my ring stewards, Paula 
and Tiina (with two i’s) who ran an efficient ring and worked hard to keep me on track. 



I thought the quality of Labradors in Finland would be good and I was not disappointed. 

From the baby puppy classes to the veterans class, there was depth of quality throughout. My best dog was 
a young black boy, Mallorn’s Big Brother.  Everything was right about this boy.  He had a pleasing head and 
a beautiful reach of neck.  Everything about him flowed together.  He was beautifully balanced, front to 
rear, with a level top line and tail set and a correct coat.   He moved beautifully.  I gave him best in 
specialty. 

My best puppy was a darling yellow boy, Firespirit’s Shining Armor.   He was a very balanced puppy with a 
sweet expression, moved well and showed well for a baby.  He will have a bright future. 

Finally, my best veteran was Stenveyz Mango-Mango.  He is an outstanding yellow boy that stood four-
square.  He had a lovely head, beautiful top line and tail set and moved well.  A truly lovely boy. 
Thanks again to everyone who made our visit to Rovaniemi so unforgettable.  

Karen Helmers  

Kaikkein ensimmäiseksi haluaisin kiittää kerhoa kutsusta tulla arvostelemaan teidän erikoisnäyttelyynne. Se 
on aina suuri kunnia saada kutsu arvostelemaan, erityisesti ulkomaille. Tyttäreni ja minä koimme kaikilta 
sellaista vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä. Erityiskiitokset menevät Krisse Niittyvuopiolle, joka huolehti 
meistä ja kehäsihteereilleni Paulalle ja Tiina (kahdella i kirjaimella), jotka hoitivat tehokkaasti kehää ja 
tekivät kovasti töitä pitääkseen minut aisoissa. 

Minä ajattelin, että labradorien laatu Suomessa olisi hyvä, enkä pettynyt. Pikku pentuluokasta 
veteraaniluokkaan, laadussa oli syvyyttä kauttaaltaan. 
 
Minun paras urokseni oli nuori musta poika Mallorn’s Big Brother. Tässä pojassa oli kaikki oikein. Hänellä oli 
miellyttävä pää ja kaunis reach of neck. Kaikki hänessä sulautui yhteen. Hän oli kauniisti tasapainoinen 
edestä takaosaan, huippu ylälinja ja hännänkiinnitys ja oikeanlainen turkki.   Hän liikkui kauniisti. Valitsin 
hänen BIS-1. 

Minun paras pentuni oli keltainen kullanmuru uros,  Firespirit’s Shining Armor. Hän oli hyvin tasapainoinen 
pentu, jolla oli suloinen ilme, liikkui hyvin ja esiintyi hyvin pikkupennuksi. Hänellä tulee olemaan kirkas 
tulevaisuus. 

Lopuksi, minun paras veteraani oli Stenveyz Mango-Mango.  Hän on erinomainen keltainen uros, joka seisoi 
neliömäisesti. Hänellä oli ihastuttava pää, kaunis ylälinja ja hännänkiinnitys ja liikkui hyvin. Todella ihana 
poika. 

Kiitos vielä kaikille, jotka tekivät vierailustamme Rovaniemelle niin unohtumattoman.  

Karen Helmers 

Käännös Krisse Niittyvuopio 

 


