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Judging labradors at the Club Show Helsinki 2013 was a real pleasure  and also a new experience for us. It 
was nice to see so many beautiful labradors of very good breed type.  
 

We both took notice of the excellent long, clean necks of almost all the entries! Another element that has 
to be praised are the perfect toplines and tailsets in the finnish labradors - something that other countries 
still need to work on. 
 

Our attention was turned to the heads of the dogs - we saw different head types and quite a few where 
we would like to see a better pronounced stop. Some animals also had a bit too small and slanting eye 
which results in the lack of the "kind expression" so typical in the breed. Many of our critiques 
mentioned the preference of better fronts. This is something that we would prefer in the general population 
all over the world - labradors should have a forechest. 
 

Coming to an end we would also like to praise the lovely temperaments of the dogs we have seen - all very 
friendly and happy. No shy or aggressive dogs which is very important. 
 

Thank you to the exhibitors for showing us your dogs. 
Sonia Czajor & Monika Dowgiallo 
 
 
Labradorien arvostelu Club Showssa Helsingissä 2013 oli todella miellyttävää ja myöskin uusi kokemus 
meille. Oli mukava nähdä niin monia kauniita ja erittäin rodun omaisia labradoreja.  
 

Kiinnitimme huomiota lähes jokaisella koiralla pitkään kauniiseen kaulaan.  
Toinen asia mitä haluamme kehua on suomalaisten labradorien täydelliset ylälinjat ja hännänkiinnitykset.  
Asioita joita muissa maissa täytyy vielä työstää. 
 

Huomiomme kääntyi päihin - näimme erityyppisiä päitä ja useammalle olisimme toivoneet voimakkaamman 
otsapenkereen. Joillain oli myöskin hieman liian pienet ja vinot silmät, jolloin rodulle niin tyypillinen 
"ystävällinen ilme" jää puuttumaan. 
Useassa arvostelussa mainitsimme haluavamme parempia etuosia. Tätä toivomme maailman laajuisesti - 
labradorilla tulisi olla eturinta. 
 

Lopuksi haluamme vielä kehua koirienne ihania luonteita - kaikki olivat ystävällisiä ja iloisia.  
Arkoja tai agressiivisia koiria ei ollut, joka on erittäin tärkeää. 
 

Kiitos paljon näytteilleasettajille, kun esititte koiranne meille 
Sonia Czajor & Monika Dowgiallo 
 
Käännös: Anna-Liisa Kaitila 
 
 


