
 

I live in Bergamo near Milan in the the north of Italy, I’ve always had 
dogs by my side during my growth, and for the past 30 years I’ve been 
living with Labradors ever since my wife, our kennel name is 
Dukeland. 
Over the years we have obtained excellent results and 
acknowledgments both in Italy and abroad, several Italian champions, 
Swiss, Swedish, Croatian, Brasilian, European and world champions, 
but one above all our beautiful Multi CH:DUKELAND OVER THE TOP. 
I have had the pleasure of being invited to judge, apart from Italy, also 
in Switzerland, England, Sweden, Hungary, Finland, Norway, Germany, 
Austria, Netherland, Belgium,Poland, Czech Republic, Lituania, 
Slovenia, Croatia, Serbia,Romania,Spain, Estonia, Russia and Potomac 
in USA is the Honour for me. 
 
On 31st August 2019 I had the pleasure of judging this lovely Club 
Show in Oulu together with Anne Hoban. The venue was really lovely 
and very relaxing due to both the exhibitors and the dogs, I would like 
to congratulate Ritu and the whole group for the awesome 
organisation which made it possible for the show to be a real success. 
In the Puppy Class 5 - 7 months my winner was a black male, Mocnys 
Rockin' With Enzo... BIS Puppy II, a puppy that immediately caught my 
eye, well balanced with a lovely head and expression. In the Puppy 
class 7-9 months my winner was Strongline's Rock The Boat.. a lovely 
chocolate puppy with very good topline and very well balanced with 
an already fluid movement and good drive for his age, lovely shade of 
chocolate with correct head in proportion and with a typical 
expression of the breed. 
In the Junior Class my winner was Pramentos Earth Star Diamond, a 
very nice 10 month yellow youngster very clean and elegant, a very 
nice head, lovely topline, overall a dog with plenty of qualities 
 
In the Intermediate Class my winner was a lovely 16 month old black 
male, Strongline's Night in Vegas BEST DOG - 3 & RES CC, well 
balanced with good length of forequarters, very good topline and 
head with good proportion still slightly immature due to age but with 
a very promising future. 
 
In the Open Class my winner was Mallorn's Keeps Gettin' Better.. BEST 
DOG 2 a lovely 6 year old male in top condition, correct topline and 
very good angulations, I would have liked more drive on the move. 
In the Working class my winner was Upwards Discodancer, a 22 
month chocolate male, I liked this dog very much, still a bit immature, 
a typical head, good neck and topline and good angulations, certainly 
neither him nor his owner were used to the ring but with a bit of ring 
training he could go a long way. 
 
In the Champion Class my winner was Assasin Prinssi Sahrami BEST 
DOG - 1, CC, BIS 1.. a 3 year old male, in top condition with correct 
length of neck and well set, very good topline and tail that he uses 
correctly with fluid movement and good drive, very good angulations, 
without doubt my favorite on the day. 
 

In the Veteran class my winner was Mallorn's Libra BEST DOG - 4 BIS 
Veteran I an 8 and a half year old male in top condition and great 
temperament, very good angulations and topline, on the move he 
showed plenty of drive and beautiful fluid movement.  

 

 

Asun Bergamossa, lähellä Milanoa, Pohjois-Italiassa. Minulla on ollut 
koiria rinnallani kasvuni ajan ja viimeiset 30 vuotta olen elänyt 
labradorien kanssa siitä asti kun menin naimisiin vaimoni kanssa, 
kennelnimemme on Dukeland. 
Vuosien varrella olemme saaneet erinomaisia tuloksia ja tunnustusta 
sekä Italiassa että ulkomailla, useita Italian valioita, Sveitsin. Ruotsin, 
Kroatian, Brasilian valioita, Euroopan ja maailman voittajia. Minulla  
on ollut ilo tulla kutsutuksi tuomariksi muuallekin kuin Italiaan, myös 
Sveitsiin, Englantiin, Ruotsiin, Unkariin, Suomeen, Norjaan, Saksaan, 
Itävaltaan, Alankomaihin, Belgiaan, Puolaan, Tsekkiin, Liettuaan, 
Sloveniaan, Kroatiaan, Serbiaan, Romaniaan, Espanjaan, Eestiin, 
Venäjälle. Potomac USA:ssa on ollut kunnia minulle. 
 
31. elokuuta2019 sain ilokseni olla tuomarina erikoisnäyttelysssä 
Oulussa yhdessä Anne Hobanin kanssa. Näyttelypaikka oli todella 
ihastuttava ja hyvin rentouttava sekä näyteilleasettajille että koirille. 
Haluan onnitella koko toimikuntaa erinomaisista järjestelyistä jonka 
vuoksi näyttely oli tosi onnistunut. 
Pentuluokassa 5-7 kk voittajani oli musta uros. Mocnys Rockin’ With 
Enzo, BIS pentu II,pentu joka välittömästi kiinnitti huomioni, hyvin 
tasapainoinen, ihastuttava pää ja ilme. 
Pentuluokassa 7-9 kk voittajani oli Strongline’s rock The Boat… 
ihastuttava ruskea pentu jolla on erittäin hyvä ylälinja, on erittäin 
tasapainoinen ja jolla on jo nyt sulavat liikkeet ja hyvä draivi  
ikäisekseen, ihastuttava ruskea sävy, oikeanlaiset pään mittasuhteet  
ja tyypillinen rodun ilme. 
Junioriluokassa voittajani oli Pramentos Earth Star Diamond, kiva 
10 kk ikäinen keltainen nuori,  
puhdaspiirteinen ja elegantti, erittäin hyvä pää, ihastuttava ylälinja, 
kaikkiaan koira jossa on paljon laatua. 
 
Nuortenluokassa voittajani oli ihastuttava 16 kk vanha musta uros, 
Strongline’s Night In Vegas, PU 3, VARA SERT, hyvin tasapainoinen  
jolla on hyvä etukulauksien pituus, erittäin hyvä ylälinja ja pää, jossa  
on hyvät mittasuhteet, vielä hieman kehittymätön johtuen iästä, 
 mutta erittäin lupaava tulevaisuus. 
 
Avoimen luokan voittajani oli Mallorn’s Keep Gettin’ Better,PU2, 
ihastuttava 6 v huippukunnossa oleva uros, oikeanlainen ylälinja ja 
erittäin hyvät kulmaukset. Toivoisin liikkeeseen enemmän draivia. 
  
 
Käyttöluokan voittajani oli Upward’s Discodancer, 22 kk ruskea uros, 
Pidin koirasta hyvin paljon, vielä hieman kehittymätön, tyypillinen  
pää, hyvä kaula ja ylälinja ja hyvät kulmaukset, varmaan se eikä 
omistajakaan ole tottuneita kehään mutta pienellä kehäkoulutuk- 
sella sillä voisi olla pitkä ura. 
 
Valioluokan voittajani oli Assasin Prinssi Sahrami. PU1, SERT, BIS I 
vuotias huippukuntoinen uros, oikea kaulan pituus, hyvä ylälinja ja 
häntä jota se käyttää oikein, sulavat liikkeet ja hyvä draivi, erittäin  
hyvät kulmaukset, epäilemättä päivän suosikkini, 
 
Veteraailuokan voittajani oli Mallorn’s Libra. PU4, BIS VETERAN, 
huippukunnossa oleva 8 ½ v uros jolla on mahtava luonne. Erittäin  
hyvät kulmaukset ja ylälinja. Liikkeessä sillä on paljon draivia ja 
kauniit sulavat liikkeet. 

 
 



Whilst growing up, dogs were always part of my childhood but my real 
involvement with Labradors began in1986 when a chocolate 
foundation bitch came into our lives. 
Our lovely Ravencrest May Blossom of Meadowleigh became a very 
creditable show and working dog and it was she who introduced us to 
the versatility and biddable nature for which our Labrador breed has 
always been noted.  
Since then, we have bred, shown and worked mainly blacks & 
chocolates, competing successfully at all levels, some gaining their 
Stud Book numbers, consistently qualifying  for  Crufts, as well as BIS 
awards for M Musketeer and a UK recognised KC Show Certificate of 
Merit for our late Meadowleigh Morella. 
We are not a big kennel as such and at the present time, keep no 
more than four Labradors, all of which are home bred. 

I have enjoyed the experience of being an active committee member 
for a local Canine Society and also, after more than twenty five years, I 
am continuing to serve on the Committee of the Labrador Retriever 
Club of the West of England whose membership covers five Counties. 
Since I began in 1994, I have judged almost 200 classes and more than 
650 Labradors for Canine Clubs and Societies all over the UK and am 
currently progressing on the Labrador Breed Council ‘B’ List. 
Importantly, my three breed regional invitations have been for the 
West of England, Cotswold & Wyevern and the North West Labrador 
Retriever Clubs. 

The greatest thrill and highlight for my husband Martin and myself 
and indeed his owners and handler, came in 2015 when my own 
dream of breeding a chocolate Champion came true!  GB CH / IR SH 
CH Meadowleigh Brown Sugar ( ‘Wes’) sired by Keene’s Walnut 
Wesley at Ryedown x Meadowleigh Mariella, was selected with much 
thought and deliberation, from an all chocolate litter of five quality 
males and two lovely bitches. At this time, we were unable to keep a 
male and so Wes was chosen firstly as a ‘pet’ and companion for our 
long term friends but after much encouragement, with the thought  
that they might just like to ‘have a go’ at showing him… At eight weeks 
young, how could I ever foretell his future as turning out to be so 
fantastic!  
Brown Sugar was awarded his first CC at just one year and one week  
by Mrs Marlene Hepper (Mardas) and in June 2015, he was made up 
to a Show Champion at the UK’s most prestigious LRC Championship 
Show by  judge Brian Parrott (Lougin). His Show Gundog Working 
Certificate followed before reaching his third Birthday, giving him the 
status of a Full Champion & being the first chocolate male to achieve 
this award in over 40 years. Brown Sugar has since become an Irish 
Show Champion & currently has 14CC’s with 9 BOB’s, 5 Reserve CC’s, 
7 Irish Green Stars & 2 CACIB’s. Wow!   

Martin & myself feel so very proud to have bred such a special and 
outstanding dog & perhaps we may dare to hope that his daughter, 
Meadowleigh Black In Style ( M Romantic Quest x Ch M Brown Sugar), 
or indeed his other progeny, might play a special part in carrying on 
his legacy for the future. 
I am delighted to be visiting your country and thank the Finnish 
Labrador Retriever Club for their invitation to judge bitches at your 
Speciality Show in Oulu where I shall be very much looking forward to 
the privilege and pleasure of meeting your lovely Labradors. 

My Report  
It was an honour to be invited to judge the bitches at your Speciality in 
Oulu on August 30th where we were blessed with sunshine and warm 
weather.  

A special thanks go to all those who travelled to support me with their 
entries and chose to show their lovely Labradors to me. I thoroughly 
enjoyed my first overseas appointment in Finland and appreciated the 

Kasvaessani koirat olivat aina osa lapsuuttani mutta todellinen elämä 
labradorien kanssa alkoi 1986 kun ruskea kantanarttu tuli elämäämme.  
Ihastuttavasta Ravencrest May Blossom of Meadowleigh:sta tuli 
kiitettävä näyttely- ja työkoira, joka näytti meille monipuolisen ja 
tottelevaisen luonteen mistä meidän labradorirotumme on ollut aina 
tunnettu.  
Siitä lähtien olemme kasvattaneet, esittäneet ja työskennelleet 
enimmäkseen mustien ja ruskeiden kanssa, kilpailleet menestyksek-
käästi kaikilla tasoilla, jotkut saaneet kantakirjanumeron, pätevöity- 
neet Cruftsiin samoin kuin BIS palkinnot M.Musketeerille, ja UK:n 
tunnustuksen kennelklubin sertifikaatin ansioistaan edesmenneelle 
Meadowleigh Morellalle. Meillä ei ole isoa kenneliä ja nykyään ei ole 
enempää kuin neljä labradoria, kaikki omia kasvatteja.  
 
Olen iloinnut kokemuksesta olla aktiivinen jäsen paikallisessa 
koirayhdistyksessä sekä myös yli 25 vuoden jälkeen jatkan työtäni  
Länsi-Englannin labradorinnoutajakerhossa, jonka jäsenyys käsittää 
viisi maakuntaa. Sen jälkeen kun aloitin 1994, olen arvostellut melkein 
200 luokkaa ja 650 labradorikerhojen ja yhdistysten näyttelyissä ja 
edennyt parhaillaan Labrador Breed Councilin B-listalle.  
Tärkeimmät kolme alueellista kutsua ovat olleet West England, 
Costwald&Wyevern ja North West labradorikerhot. 
 
Suurin jännitys ja kohokohta miehelleni Martinille ja minulle varsinkin 
omistajana ja esittäjänä tuli 2015 kun oma unelmani kasvattaa ruskea 
valio toteutui. GB CH, IR SH CH Meadowleigh Brown Sugar (Wes), 
isänä Keene’s Walnur Wesley at Ryedown, emänä Meadowleigh 
Mariella, valittiin monen mietinnän ja harkinnan jälkeen kokoruske- 
asta pentueesta, jossa oli viisi laadukasta urosta ja kaksi ihanaa  
narttua. Siihen aikaan meidän ei ollut mahdollista pitää urosta ja  
niinpä Wes valikoitui ennen kaikkea seuraksi ja lemmikiksi pitkä-
aikaisille ystävillemme mutta monen rohkaisun jälkeen ajatuksella,  
että he mahdollisesti haluaisivat esittää sitä. 8 vk vanhana, kuinka  
voisin ennustaa sen tulevaisuudesta, että siitä tuli niin fantastinen.  
Brown Sugar sai ensimmäisen sertinsä 1 v 1 kk ikäisenä, tuomarina  
Mrs Marlene Hepper (Mardas) ja kesäkuussa 2015 siitä tuli näyttely-
valio Britannian arvostetuimmassa labradorinäyttelyssä, tuomarina 
Brian Parrott (Lougin). Ennen kolmatta syntymäpäiväänsä se sai 
lintukoirien sertifikaatin, sai valionarvon ja sai tämän palkinnon 
ensimmäisenä ruskeana yli 40 vuoteen. Brown Sugarista on sittemmin 
tullut Irlannin valio ja tällä hetkellä sillä on 14 SERT, 9 ROP, 5 VA SERT  
ja 2 CACIB. WOW! 
 
Martin ja minä olemme ylpeitä kun olemme kasvattaneet sellaisen 
erityisen ja erinomaisen koiran ja ehkä uskallamme toivoa, että 
tyttärensä M. Black in Style (M.Romantic Quest x M. Brown Sugar) tai 
sen toiset jälkeläiset, kantaisivat erityisen osan sen perintöä 
tulevaisuudessa. 
 
Olen ilahtunut vierailusta maahanne, kiitän kerhoanne kutsusta tulla 
tuomariksi nartuille Oulun erikoisnäyttelyyn ja odotan kovin etu-
oikeutta ja iloa nähdä ihanat labradorit arvosteltavinani. 
 
Erikoiskiitos kaikille, jotka matkustivat ja ilmoittivat ihastuttavat 
labradorinsa arvosteltavakseni. Nautin perusteellisesti ensimmäisestä 
ulkomaan tapahtumastani Suomessa ja arvostan sitä tapaa, jolla 
päätökseni hyväksyttiin niin ystävällisellä ja urheilullisella tavalla.  
 
Labradorit ovat sydäntäni lähellä oleva rotu ja olen iloinen saadessani 
niin monta laatukoiraa arvosteltavakseni, tehdessäni sijoitukset ja 
päätökset muutamissa suurissa luokissa. Meillä oli hyvän kokoinen  
kehä, jossa huolimatta epätasaisuuksista esittäjät ja heidän koiransa 
pärjäsivät erittäin hyvin ja oli ilo työskennellä kahden loistavan 
kehäsihteerin, Kati Jaaran ja Tiina Kopsan, kanssa. He hoitivat päivän 
ammattimaisesti. 
 



way in which my decisions were accepted in such a friendly and 
sporting manner. 

Labradors are a breed so close to my heart and I was delighted to 
have so many quality dogs to assess, making my placings and 
decisions tough in some large classes. 
We had a good sized ring in which although uneven in places, handlers 
and their dogs managed very well and it was a pleasure to work with 
my two brilliant stewards.....and .....who kept the day running so 
professionally. 
Movement on the whole, was sound and temperaments were 
exceptional throughout as they should be in our breed. I found some 
super baby puppies who were all outgoing and enjoying their day out! 
My Best Puppy had the 'Wow' factor for me and I am sure she will be 
one to watch for the future.  

A few coats were on the blow but this is only temporary and I forgave 
in some of the higher placings where a semblance of 'double' coat was 
evident. It was pleasing to mainly find the correct depth and texture 
with a harsh feel to the finish. Also, I only needed to wipe off my 
hands twice during all of the judging which shows how beautifully 
clean coats were kept! 

Within my entry I found a few 'plain' heads and also what I would 
consider to be 'strong' heads with shorter muzzles & too much stop in 
otherwise well constructed exhibits. There were some 'light' eyes, 
which only add a hardness to what should be and gentle and feminine 
expression in a bitch but there were also many lovely biddable 
expressions with correctly shaped brown eyes which were a delight.  

Depth of body, ribbing, good bone and balance with reach and drive, 
was evident in my top placings and I have always appreciated a good 
reach of neck into clean shoulders. Although front angles and return 
of upper arm continue to be an issue in Labradors, I found very few 
which could be termed 'upright'. 

Hindquarters and toplines were very pleasing for the main part with 
most tails well set on and with some lovely thick 'otters' to 
finish...with only a few examples 'dropping away' over the croup.  

A couple of exhibits had hind angulation which left more power and 
drive to be desired and one or two lovely bitches were unfortunately 
carrying just too much condition (weight) on the day to otherwise gain 
higher places....Fitness for purpose is key in a breed which should be 
capable of moving with ease and do a sustained job of work if 
required. 

Out of my final selection of four bitches, my top two girls pleased me 
enormously for their evident type and balance. They strode out, 
covering the ground well and had the advantage of showing 
themselves positively, making the most of their class & quality in 
head, coat & tail.  

Many Congratulations and good luck for the future! 

Thank you so much to Secretary Ritu and the committee for your 
kindness and hospitality and to Sergio for judging alongside me 
resulting in a most memorable experience in Finland ... 

Your very  'special' country. 

Liikkeet kokonaisuudessaan olivat vakaita ja luonteet kauttaaltaan 
erinomaisin niin kuin rodussamme pitääkin. Näin joitakin loistavia 
pikkupentuja, jotka kaikki olivat seurallisia ja nauttivat päivästä. 
Paras pentuni oli WOW ja olen varma, että sitä pitää seurata 
tulevaisuudessa.  
 
Muutamat turkit eivät olleet kunnossa mutta se on vain väliaikaista ja 
annoin ne anteeksi korkeammilla sijoituksilla kun kaksinkertainen  
turkki oi nähtävissä todisteena. Oli miellyttävää löytää enimmäkseen 
oikeanlaista syvyyttä ja rakennetta sekä karkeaa tuntua. 
Lisäksi minun tarvitsi pyyhkiä käsiäni vain kahdesti koko arvostelun 
aikana, mikä osoittaa miten kauniin puhtaina turkit oli pidetty.  
 
Ilmoittautuneiden joukosta löytyi muutamia ”tavallisia” päitä ja 
myöskin niitä, joita harkitsin ”vahvoiksi” päiksi, lyhyehköt kuonot,  
liikaa otsapengertä, muuten hyvärakenteisia. Oli muutamia vaaleita 
silmiä mikä vain lisää kovuutta siihen mikä pitäisi olla lempeä ja 
narttumainen ilme mutta oli myös monia ihastuttavia tottelevaisia 
ilmeitä, oikeanmuotoisia ruskeita silmiä mikä oli ilahduttavaa. 
 
Rungon syvyys, kylkiluut, hyvä luusto ja tasapaine, ulottuvuus ja tahti 
olivat ilmeisiä ylimmissä sijoituksissani ja olen aina arvostanut kaulan 
pituutta, joka johtaa siisteihin olkapäihin. Vaikka etukulmaukset ja 
olkavarret jatkuvasti ovat ongelma labradoreilla, näin vain harvoja  
joita voisi sanoa pystyiksi.  
 
Takakulmaukset ja ylälinjat olivat hyvia suurimmalla osalla samoin 
hännän kiinnitykset ja muutama ihastuttana paksu ”saukko”. Vain 
muutama tipahti lantion yli. 
 
Muutamalla oli takakulmaukset, joiden takia toivoin vauhtia ja voimaa 
enemmän ja yksi tai kaksi ihastuttavaa narttua oli sinä päivänä 
valitettavasti liian raskaita, muuten olisivat ansainneet paremman 
sijoituksen.  
 
Kunnon tarkoitus on avain rodulle, jonka pitää olla kykenevä  
liikkumaan helposti ja tekemään jatkuvaa työtä tarvittaessa. 
Neljän viimeisen nartun valinnassa kaksi huippunarttua miellyttivät 
minua valtavasti tyypillään ja tasapainoisuudellaan. Ne juoksivat hyvin, 
maatavoittavasti, ja niillä oli etu esiintyä positiivisesti parhaiten 
luokassaan sekä laadukkaat pää, turkki ja häntä.  
 
Onnittelut ja onnea tulevaisuuteen! 
 
Suuret kiitokset toimikunnalle ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta 
sekä Sergiolle tuomaroinnista kanssani, saamistani monista 
mieleenpainuvista muistoista… erityisestä maastanne. 

 

 


