
Puppy & Veteran Show 26.10.2013 
 
Tuomarikommenttini: 
Ensiksi, suurkiitos näyttelytoimikunnalle kutsusta saada tulla tuomariksi 
yhdistyksemme perinteikkääseen Puppy & Veteran Showhun. 
 
Alkujännitys oli kova, mutta matkalla kohti Hyvinkään koiraurheilukeskusta 
rauhoittelin itseäni ajattelemalla, että kun minun ei tarvitse esittää yksinlaulua 
eikä pitää esitelmää koko porukalle tänään, niin enköhän tästä selviä. Itse 
asiassa tehtävä oli mitä mielenkiintoisin tilaisuus saada arvioida toisten 
esittämiä labbiksia kehän sisäpuolella. Ulkopuolellahan sitä on tehty jo 
toistakymmentä vuotta. 
 
Kristina Wikbergin kanssa meillä ei tietenkään ollut etukäteen tietoa siitä, 
keitä meille tultiin esittämään. Mutta näyttelytoimikunta keräsi meille 
tulosluettelot näyttelyn päätyttyä, jotta pystyisimme kommenteissamme 
kertomaan valinnoistamme nimien kera. Ilokseni huomasin, että olin valinnut 
parhaiksi ne koirat, joista olen pitänyt myös kehän ulkopuolelta katsottuna.  
 
Arvosteltavanani olivat siis urospennut sekä myös kaikki veteraanit. 
  
Urospentujen luokkaan 1 (n. 4 - 5 kk) osallistui yhteensä 10 suloista palleroa. 
Suloisimmaksi valitsin mustan vahvarunkoisen ja hyväylälinjaisen Mouldhill`s 
Oh Jay Jay´n ja toiseksi suloisimmaksi mustan Brufinn Dark Knight`n, jonka 
veli sijoittui viidenneksi.  
 
Luokkaan 2 (n. 6 – 7 kk) osallistui 13 pentua, joista parhaimmaksi valitsin 
mustan vankan ja leveäreitisen Adventurer`s King and I´n ja toiseksi ruskean 
Scentaction`s Choco Epicean, jonka veli sijoittui myös viidenneksi. 
 
Luokkaan 3 (n. 7 – 10 kk) osallistui 6 pentua, joista parhain mielestäni oli 
musta upeaakin upeampi 9½ kuukauden ikäinen Night Club Bella Mare, jonka 
valitsin lopulta myös parhaaksi urospennuksi. Kiinnitin heti huomiotani sen 
upeaan paksuun kiiltävään ja kiharattomaan turkkiin, leveisiin reisiin ja 
vahvoihin eturaajoihin. Hieno tuhti pakkaus mustaa labbispentuenergiaa. 
Toiseksi valitsin keltaisen Sidewild Your Almighty`n, jolla on erittäin kaunis 
pää vaikkakin harmillisen huono pigmentti. Siitä huolimatta pentu on 
mielestäni niin hyvä kokonaisuus, että se oli sijoitettava kärkipäähän. Kiinnitin 
huomiotani myös ryhmässä sijoittuneisiin kahteen ruskeaan pentuun, joiden 
turkin värit olivat erinomaisen tummat ja tasaiset. Itse asiassa en nähnyt 
yhtään vaaleaksi haalistunutta taikka läikällistä ruskeaa pentua enkä 
veteraania kehässä. 
 



Luokkaan 4 (n. 10 kk – 1,4 v.) osallistui 8 pentua. Parhaimmaksi valitsin 
upean vaaleankeltaisen vuoden ikäisen Follies Rainierin, joka oli todella 
ryhdikäs kokonaisuus. Sillä on upea selkälinja ja suoraan selän jatkeena 
heiluva hieno häntä. Hännän kiinnitykset eivät kaikilla pennuilla olleet ihan 
parhaat mahdolliset. Follies Rainier oli mielestäni vahva vaihtoehto koko 
shown ykkösurospennuksi.  
Toiseksi valitsin mustan Rubens Herbu Zadoran, kolmanneksi ykkösen 
veljen, paksuturkkisen veljeään hiukan tummemman Follies Right as Rain`n.  
 
Luokassa 5 (1,4 – 1,6 v.) oli vain 3 osallistujaa. Ykköseksi valitsin mustan 
ryhdikkään Strongline`s Funky Beatin, toiseksi keltaisen Do Day`s Farronin ja 
kolmanneksi mustan Minaros Hurricanen. 
 
Oli hieno nähdä, että kaikki pennut olivat reippaita ja hyviä esiintyjiä.  Vain 
yksi pentu perääntyi hampaita katsottaessa, eikä sitten tahtonut esiintyä enää 
ollenkaan. Esittäjä viisaasti veikin sitten pikkuisen pois kehästä lepäämään ja 
rauhoittumaan.  
 
Veteraani urokset luokassa 6 oli onneksi tasan 5 osallistujaa, joten sain 
ojentaa jokaiselle näyttelytoimikunnan hankkiman suuren ruusukkeen.  
Tässä ryhmässä oli hyvin eri-ikäisen näköisiä ja toki myös eri-ikäisiä 
herrasmiehiä, olihan ikähaarukka 7 vuodesta 10 vuoteen asti. Joillakin 
harmaantuminen ja silmien sinerrys oli jo alkanut näkyä kun taas toisilla 
vanhenemisen merkkejä ei ollut vielä juurikaan näkyvissä iästä huolimatta.  
Parhaaksi valitsin tämän ryhmän kolmanneksi nuorimman eli mustan 8 
vuotiaan CIB & CIE MULTI MVA & V Adventurer`s Taittingerin, jonka valitsin 
myös parhaaksi urosveteraaniksi sekä lopulta BIS-veteraaniksi. Taittinger ei 
näytä vielä veteraani-ikäiseltä. Se on valloittava hännänheiluttaja, josta ei 
löydy moitittavaa. Se on ilmiömäinen esiintyjä, joka ravaa lujalla vauhdilla 
kehässä. 
Ryhmän 6 toiseksi parhaaksi valitsin tummankeltaisen vankkarunkoisen 
charmantisti harmaantuneen yli 8 vuotiaan FI MVA Lenches Wordsworthin. 
Sillä harmaantuminen näkyi hauskana vaaleana maskina silmien ja kuonon 
ympärillä. Kolmanneksi valitsin keltaisen myös yli 8-vuotiaan FIN MVA 
Strongline`s Unon, neljänneksi mustan melkein 10-vuotiaan FIN&EE MVA 
Follies No Kidding`n ja viidenneksi mustan 7-vuotiaan FI JVA Saskian Dirty 
Dancen, joka on edellisen poika. 
 
Urokset luokka 7 eli yli 10-vuotiaat vanhat herrat. Osallistujia oli kaksi, 
molemmat keltaisia ja samasta kennelistä, 10-vuotias FIN & EST MVA JW-04 
W-05 VW-12 Lucky My Born Free ja 11-vuotias Lucky My If I Fell. Nuorempi 
vei tänään voiton.  
 



Nartut luokassa 6, eli yli 7-vuotiaat vaan ei vielä 10-vuotiaat, osallistujia oli 
yhdeksän. Parhaaksi valitsin ruskean 8-vuotiaan C.I.B C.I.E FIN MVA SE 
MVA(N) FI JVA SE JVA LV MVA EE MVA LT MVA BALT MVA RU MVA BY 
MVA JMVA BY JMVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JV-06 BALT-07 
EEV-09 LVV-07 Wizard`s Creek Pia Desideria`n, joka on edelleen vankka, 
tasapainoinen narttu, jolla silläkin on upea tumman ruskea turkin väritys. 
 
Viimeiset muttei vähäisimmät arvosteltavani olivat nartut luokassa 7, yli 10-
vuotiaat ikinuoret. Näitä arvostellessani oli pakko nieleskellä kyyneleitä, ne 
olivat niin hurmaavia vanhuksia. Olisin halunnut jakaa kaikille viidelletoista 
omat ruusukkeet sekä pokaalit jo siitä syystä, että osallistuivat tähän 
näyttelyyn. 
Parhaaksi valitsin sitten iki-ihanan vaaleankeltaisen 12-vuotiaan laatunartun 
FIN MVA Rosanan Ice Follies`n. Se on niin mahtava, arvokkaasti ja 
vaatimattoman vähäeleisesti esiintyvä vanha lady. Toiseksi parhaaksi valitsin 
keltaisen 10-vuotiaan C.I.B. & FI & EE MVA Sweetmix Doris Day`n, 
kolmanneksi keltaisen 12-vuotiaan C.I.B. & FI & RU MVA FI JVA RKFW-97 
Strongline`s Well-Known, jonka vaaleansininen katse on niin koskettava. 
Onko suloisempaa?  Well-Known on edelleen ryhdikäs ja komea katsella 
sokeudestaan huolimatta. Neljänneksi valitsin ruskean 12-vuotiaan suloisesti 
kuonosta ja etutassuista harmaantuneen Mallorn`s Cafe Au Lait´n ja 
viidenneksi mustan 10-vuotiaan FI JVA Loresho Real Romancen. 
Rosanan Ice Follies`in valitsin lopulta myös parhaaksi veteraaninartuksi. 
Vanhat koirat ovat aarteita, vai mitä? 
 
BIS-pennun valitsimme Kristinan kanssa yhdessä, ja yhteisymmärryksessä 
päädyimme upeaan vaaleankeltaiseen Follies Raindrop`in, jonka kahdesta 
veljestä pidin urospentukehässä myös todella paljon.  
 
Päivä tuomarina oli ikimuistoinen ja hieno. Kaikille kutsun saaville empijöille 
sanoisin, että rohkeasti kutsu vastaan ja kehän sisäpuolelle, kivaa se on.  
 
Lopuksi haluan kiittää näyttelytoimikuntalaisten ja talkoolaisten lisäksi ihan 
parhaita kehäsihteereitäni Seija Salosta kehän pyörittäjänä ja Minna Ulmasta 
kirjoittajana, joka pysyi hienosti mukana vaikka välillä innostuinkin 
ryöpsäyttämään arvostelut vähän liian nopealla tahdilla. 
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