T HE L A B R AD O R M AIN S P E CI A LT Y /
PÄ Ä E R IK OIS N ÄY T TE L Y 2.2 .2 0 13 , H YV INK Ä Ä
Our judge Mr Ian Ganney gives her
comments about the show and the dogs:

My first impression of the exhibits was how good their condition was for youngsters. A majority, were in
very good coat, good muscle tone and ample bone and only a couple were carrying a little too much weight
in my view. Some were light on bone and a few were narrow in head and slightly snipey.

I was more than please with my principle winners. Some of the puppies I thought were stunning. It will be
interesting to see how they fare in the future. My Best Puppy in Show was stunning, and a credit to his
breeder. When he came into the ring he took my eye straight away. The veterans were amazing. All in good
hard condition and still moving well at their ages, even the 13 year old.

A thank you must go to my ring stewards and especially my scribe. They worked tirelessly, keeping the
ring flowing.

What

did stand out was the amount of dogs short in upper arm. This was more noticeable in the
movement, with a lack of front extension. Some were moving close behind and one or two wide in front and
elbows turning out. I noticed feet varied somewhat from being tight & round to splayed and some with long
toes.

A

thank you must go to my ring stewards and especially my scribe. They worked tirelessly, keeping the
ring flowing. Most of all the Committee deserve the most praise for putting on a well run show in what we
in England would consider atrocious weather conditions The hospitality was second to none, looking after us
from when we arrived to when we left.

It was indeed an honour to be invited to judge this show, and I hope the exhibitors enjoyed the day
much as I did.
Ian Ganney

as

Tuomarimme Mr Ian Ganney kommentoi näyttelyä ja koiria:

Ensivaikutelma

näyttelystä oli nuorten koirienne hyvä kunto. Suurimmalla osalla oli erittäin hyvä turkki,
hyvä lihaskunto ja vahva luusto. Vain muutamat olivat mielestäni hieman ylipainoisia. Jokunen luustoton ja
muutama kapea ja hieman suippo pää mahtui joukkoon.

Olin

enemmän kuin tyytyväinen voittajiini. Mielestäni jotkut pennut olivat todella upeita ja on
mielenkiintoista nähdä, miten ne menestyvät tulevaisuudessa. BIS pentu oli kerrassaan upea, ja kunnia
kasvattajalleen. Heti kun tämä pentu tuli kehään en saanut silmiäni irti siitä. Veteraanit olivat uskomattomia.
Kaikki hyväkuntoisia ja liikkuivat hyvin ikäisekseen, jopa 13 vuotta vanha.

Kiitos kehäsihteereilleni ja varsinkin kirjoittavalle. He työskentelivät väsymättä, pitäen kehän pyörimässä.
Lyhyiden

olkavarsien määrä pisti silmään. Tämä tuli ennemminkin esiin puutteellisesta ulottuvuudesta
etuliikkeissä. Jotkut liikkuivat ahtaasti takaa ja yksi tai kaksi leveästi edestä kyynärpäät ulkokierteisesti.
Käpälät vaihtelivat jokseenkin tiiviistä & pyöreistä hajavarpaisiin ja muutamiin pitkiin käpäliin.

Näyttelytoimikunta

ansaitsee suurimman kiitokseni hyvin järjestetystä näyttelystä, jota englantilaisittain
kutsuisimme hirveiksi sääoloiksi. Vieraanvaraisuutenne oli vailla vertaa ja piditte meistä huolta koko
matkamme ajan.

Oli kunnia saada arvostella näyttelyssänne ja toivon, että näytteilleasettajat nauttivat päivästä yhtä paljon
kuin minä.
Ian Ganney
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