
My apologies to the club for my tardiness in sending this short critique. It seems when I get a deadline my 

brain shuts down. 

To start, many thanks for the invitation to judge.so interesting to not only evaluate dogs, but learn how 

they are kept and conditioned around the world. I loved the dogs and I think you have kept the balance 

that sometimes gets away from us here. Our labradors are getting quite heavy bodied for the length of leg. 

The quality of your yellows is excellent, so it was interesting to see the top awards go to blacks. I found a 

very good chocolate unfortunately in his underwear. 

Thanks go to our hosts who drove us hither and yon, got us to and from the airport and showed us wolves 

and reindeer. That will always be remembered. 

I only wish there had been more time to chat with exhibitors about dogs and placements. Writing a critique 

on each dog is a daunting task for those of us not used to it. It was a great experience and I was humbled by 

the invitation and gracious exhibitors. 

Pahoittelen, että lähetän arviointini myöhässä. Minusta tuntuu, että aivoni lakkaavat toimimasta kun 

määräaika lähenee. 

Aluksi haluan kiittää tuomarointi kutsusta. Tuomaroinnin lisäksi, on erittäin mielenkiintoista nähdä miten 

koiria kasvatetaan (ja hoidetaan) eri puolilla maailmaa. Pidin koirista erittäin paljon ja mielestäni olette 

pitäneet yllä tasapainoa. Tämä saattaa meiltä USA:ssa joskus unohtua. Täällä meillä labradorit ovat usein 

melko raskasrakenteisia korkeuteen nähden. Keltaisten taso Suomessa on erinomainen, joten oli 

mielenkiintoista nähdä, että parhaat palkinnot menivät mustille. Lisäksi löysin todella hyvän ruskean, mutta 

valitettavasti huonossa turkissa. 

Kiitos isäntäväelle, joka kyyditsi meitä paikasta toiseen sekä näytti sudet ja porotkin. Muistan aina lämmöllä 

tätä vieraanvaraisuutta. 

Toivon, että minulla olisi ollut enemmän aikaa jutella näytteilleasettajien kanssa koirista ja (niiden) 

sijoituksista. Arvostelun kirjoittaminen jokaiselle koiralle on työläs tehtävä, jos ei ole siihen tottunut. 

Kaiken kaikkiaan tämä oli mahtava kokemus ja olen erittäin otettu kutsusta sekä ystävällisistä 

näytteilleasettajista. 



Thank you for the honor & privilege to judge your Finnish Labrador specialty at Laukaa this June. Hospitality 

towards Sally Bell and myself was superb! Finland is an amazing country to first see by plane --- a lush forest 

with so very many lakes. It was quite the experience to have daylight 24 hours.  

The best part of my visit was being greeted by your Labradors! Overall I was much impressed with the 

depth of quality and type. Outstanding movement with strong toplines and for the most part that lovely 

reach of neck that flowed into many perfect tailsets. Your temperament overall was a-one with that 

friendly and outgoing personality of the Labrador.  

Your veteran Labradors were in amazing condition. My choice for Best of Breed was very difficult as both 

the best male and best bitch were so beautifully presented.  

My Best of Breed is a stallion whose presence commanded the award. My best bitch going Best of Opposite 

would be welcome any day at my home as she was all I would hope to have bred. My second best bitch 

#118 was in hot contention for first place.  

Reading through my catalog it was surprising to see how many of your lines have helped out American 

Labradors gain type throughout the years. I thoroughly enjoyed not only your Labradors but the beauty of 

your country and the special friendship of all your people! I shall fondly remember that reindeer dinner 

along with the camaraderie of your members! 

Kiitos kunniasta ja etuoikeudesta tuomaroida Suomen Labradoriennoutajien erikoisnäyttelyssä Laukaassa 

viime kesäkuussa. Vieraanvaraisuus meitä kohtaan oli aivan loistavaa. Suomi on hämmästyttävä maa jo 

lentokoneesta katsottuna --- runsaasti metsää ja paljon järviä. Oli myös unohtumatonta kokea päivänvalo 

ympäri vuorokauden. 

Parasta vierailussani on kuitenkin tutustua labradoreihinne. Kaiken kaikkiaan olin erittäin vaikuttunut 

korkealaatuisesta tasosta ja tyypistä. Erinomaiset liikkeet ja vahvat ylälinjat ja useimmilla erinomainen 

kaula, joka jatkui täydelliseen hännänkiinnitykseen. Kokonaisuudessaan koirat edustivat A-luokan 

labradorien ystävällisellä ja ulospäinsuuntautuvalla persoonallaan. 

Veteraani labradorit olivat uskomattoman upeita. Oli erittäin vaikea valita rodun paras, sillä sekä paras uros 

että narttu esitettiin kauniisti. 

Valintani rodun parhaaksi oli uros, jonka olemus vaati tulla palkituksi. Rodun parhaan nartun voisin ottaa 

itselleni milloin tahansa, sillä hänessä oli kaikkea, jota haluaisin kasvattaa. Paras narttu 2 numero 118 hävisi 

vain niukasti voittajalle. 

Selaillessani luetteloa olin yllättynyt miten paljon teidän linjat ovat vuosien varrella auttaneet 

amerikkalaisia labradoreja niiden tyypin saavuttamiseen. Labradorienne lisäksi nautin täysin rinnoin 

maanne kauneudesta ja ystävällisyydestä. Muistelen lämmöllä yhteistä poronkäristystä illallista, jonka 

nautimme porukalla. 


