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Our judge Mr Jean-Louis Blais gives her  
comments about the show and the dogs: 

 

Dear Labrador Club Members and Exhibitors! 
 

First let me say “Thank You” for your very kind invitation to judge at your Club Show in Kotka, june 
2013. It was an honour and a real pleasure to be with you in Finland. 
  

I had a great time the day before your show judging at the International Kotka Show. Judging Flat Coat  

Retrievers was particularly a great moment, the quality of the breed exhibits was absolutely stunning.  
Judging Labrador Females for your Club has been a l so a great experience. Weather was wonderful, 
ring stewards and exhibitors were absolutely friendly and I had an excellent entry of quality bitches in 
each class. 
 

The puppy classes were great and the BOB Puppy Palabras Baltic Princess was stunning showing a 

gorgeous type.. In the 7 - 9 months old class my four placements were from the same kennel (Follies 
Labradors). Congratulations again, they were lovely puppies. 
 

My Best Bitch was FIN & S MVA FIN KVA Strongline’s Piggywiggy; an awesome Veteran of twelve years 
old. Full of correct type and still so sound she showed her best for me and I was so pleased to award 
her Best Bitch. She finished going BISS under my friend & co-judge Janis Granneman. Thank you Janis.. 
My others best bitches were all lovely. Second & CAC was the beautiful young yellow Tealway Park 
Avenue. Third was a real gorgeous chocolate girl named Mallorn’s Good Girl Gone Bad. I learned at the 
end of the show that she was the full sister of the beautiful Best Dog Mallorn’s Ring My Bell and that 
both were sired by Int. Ch. Chablais Your Place or Mine “Dylan” owned by Anja Veerbeck (Farbourne). 
My wife Madeleine and I were surprised and so happy to know that. My fourth Best Bitch was Follies 
Maryland, another lovely girl from that great kennel. 
 

Breeder Class went to Loresho Labradors. Congratulations again Anna-Liisa. 
Thank you all again for having entered your wonderful Labradors under me. 
 

Hope to come back again one day and have another chance to judge your beautiful labradors. May be 

this time I could judge your males. 
 
My very Best to all of you. 
Jean-Louis Blais 
 
 



 
Tuomarimme Mr Jean-Louis Blais kommentoi näyttelyä ja koiria: 

 

Ensimmäiseksi haluan sanoa ”Kiitos” ystävällisestä kutsustanne tulla arvostelemaan erikoisnäyttely 

Kotkassa kesäkuussa 2013. Oli kunnia ja nautinto olla kanssanne Suomessa. 
 

Minulla oli erittäin mukava päivä edellisenä päivänä kun arvostelin Kotkan kansainvälisessä näyttelyssä. 
Sileäkarvaisten noutajien arvosteleminen oli erityisen hienoa, sillä koirien taso oli suorastaan tyrmäävä.  
Labradorinarttujen arvosteleminen erikoisnäyttelyssä oli myös hieno kokemus. Sää oli loistava, 
kehäsihteerit ja näytteilleasettajat todella ystävällisiä ja minulle oli ilmoitettu erittäin hyvätasoisia 
narttuja kaikkiin luokkiin.  
 

Pentuluokat olivat erinomaisia ja ROP-Pentu Palabras Baltic Princess oli tyrmäävä ja upean tyyppinen.  

7-9 kuukautisten luokassa kaikki neljä sijoittamaani koiraa olivat samasta kennelistä (Follies). Onnittelut 
jälleen, ne olivat ihania pentuja.  
 

Paras narttuni oli FIN & S MVA FIN KVA Strongline’s Piggywiggy; erinomainen 12-vuotias veteraani. Se 
omasi oikean rotutyypin ollen erittäin tasapainoinen ja esittäen parhaat puolensa ja valitsin sen 
mielelläni parhaaksi nartuksi. Kollegani Janis Grannemann valitsi sen lopulta Best In Show:ksi. Kiitos 
Janis. Myös kaikki muut paras narttu-luokan koirat olivat ihastuttavia. Toinen oli kaunis nuori keltainen 
Tealway Park Avenue. Kolmas oli erittäin upea ruskea narttu Mallorn’s Good Girl Gone Bad. Näyttelyn 
jälkeen kuulin, että se on parhaaksi urokseksi valitun erittäin kauniin Mallorn’s Ring My Bellin täyssisko ja 
että niiden isä on INT MVA Chablais Your Place Or Mine ”Dylan”, jonka omistaa Anja Verbeek (kennel 
Farbourne). Vaimoni Madeleine ja minä olimme erittäin yllättyneitä ja onnellisia tämän kuullessamme. 
Neljänneksi paras narttu luokassa sijoittui Follies Maryland, jälleen ihastuttava narttu tästä hienosta 
kennelistä. 
 

ROP-Kasvattajan voitti kennel Loresho. Onnittelut jälleen Anna-Liisa. 
Kiitos vielä kaikille, jotka olivat ilmoittaneet upeita labradorejanne minulle arvosteltavaksi. 
 

Toivon, että voin vielä joskus saada mahdollisuuden arvostella uudelleen kauniita labradorejanne. Ehkä 

sillä kertaa uroksia. 
 

Parhain terveisin 

Jean-Louis Blais 
Chablais Labrador Retrievers 
Quebec, Canada 
 
 
 
 
 
 
 



 
Our judge Mrs Janis Grannemann gives her  
comments about the show and the dogs: 

 
Thank you so much for inviting me to judge your show. This is my second visit to Finland and certainly 
not my last.  My first trip was a sightseeing trip into northern Finland with my friends from Sweden. I 
remember the country as beautiful and the people friendly and kind.  It has not changed.  Everyone 
took such great care of me and your smiles were contagious.  The country is as beautiful as I 
remembered. 

I want to give a special thank you to my two ring stewards.  I could not have done it without them.  
They were wonderful.  Thank you ________________ and _______________. Also a special thank you 
to Satu for making the long drive to Helsinki Airport, not once but twice. 

Now to the dogs.  I was so impressed with my entry.  On the whole, they had beautiful outlines and 

were standing well over their legs.  They had good length of neck, leading into well-angled shoulders 
and strong toplines.  The coats were correct which led to many beautiful otter tails.  Briskets on the 
whole were nice as was depth of body. 

The one thing I was most happy to see was the length of the loins.  It is becoming far to common to 

see long bodied dogs with all the length in the loin.  This is not only happening in labradors, but in all 
breeds.  

What we all need to watch is the balance between the front and the rear.  Remember we are looking 
for a canoe, not a barge.  Our labradors’ fronts cannot be too heavy or they will not be able to swim well 
- especially carrying a heavy bird.  This balance between the front and the rear I thought was well 
demonstrated in my two winners. 

CH Strongline’s Piggywiggy was just so correct.  She had a beautiful outline with a strong front, correct 
shoulders, solid body and topline with a strong rear to propel the whole thing forward.  As I moved my 
hands over her body, I was so happy to feel the beautiful spring to the ribs.  She had plenty of room for 
her heart and lungs.  The loin was short and the rear had nice angles and short hocks.  Her movement 
was clean though a little stiff in the hocks, but at her age that can be forgiven.  I was most pleased to 
have given her BOB and Best Veteran. 

Mallorn’s Ring My Bell did just that.  He also had a most wonderful outline with a super neck leading to 

good shoulders, strong topline to a perfect tail set.  His angles and body depth were good.  His 
expression was soft and all labrador.  He had a clean neck and neat ears.  His movement was powerful 
and correct.  He is also quite the showman.  He gave to the bitch on rib spring which still may come as 
he is a young dog.  I was proud to award him BOS and Best Dog. I also want to comment on the 
puppies.  They are really quite nice and bode well for the future. 

Jan 

 

 



 
Tuomarimme Mrs Janis Grannemann kommentoi näyttelyä ja koiria: 

 

Suuret kiitokset kutsusta tulla arvostelemaan näyttelyänne. Tämä oli toinen vierailuni Suomeen eikä 

varmasti viimeinen. Ensimmäinen matkani oli nähtävyyksien katselua Pohjois-Suomessa ruotsalaisten 
ystävieni kanssa. Muistan maan kauniina ja ihmiset ystävällisinä. Tämä ei ollut muuttunut. Kaikki pitivät 
minusta erittäin hyvää huolta ja hymynne olivat tarttuvia. Maa on juuri niin kaunis kuin muistinkin. 

Haluan esittää erityskiitokseni kahdelle kehäsihteerilleni. En olisi selvinnyt ilman heitä. He olivat 

loistavia. Kiitos Helena Puujalka ja Suvi Lindholm. Erityiskiitos myös Satulle, joka ajoi Helsingin 
lentokentälle ei vain kerran, vaan kahdesti. 

Sitten koiriin. Olin erittäin vaikuttunut minulle ilmoitetuista koirista. Kaiken kaikkiaan koirilla oli kauniit 
ääriviivat ja ne seisoivat hyvin jalat rungon alla. Niillä oli hyvän mittaiset kaulat, jotka laskeutuivat hyvin 
kulmautuneeseen etuosaan ja vahvaan ylälinjaan. Turkit olivat oikeanlaisia, minkä vuoksi oli myös paljon 
kauniita saukonhäntiä. Rintakehät olivat kokonaisuutena hyviä kuten myös rungon syvyys.  

Eräs asia, josta olin erittäin iloinen, oli lanteiden pituus. Nykyisin näkee aivan liian usein pitkärunkoisia 
koiria, joilla pituus on erityisesti lanteessa. Tätä näkee paitsi labradoreissa, myös muissa roduissa. 

Asia, johon meidän kaikkien tulee kiinnittää huomiota, on etu- ja takaosan välinen suhde. Muistakaa, 

että haluamme kanootin, emme proomua. Labradorin etuosa ei saa olla liian raskas tai ne eivät kykene 
uimaan kunnolla, erityisesti jos kantavat lintua suussaan. Tämä etu- ja takaosan tasapaino näkyi 
mielestäni erittäin hyvin kahdessa voittajassani. 

MVA Strongline’s Piggywiggy oli niin virheetön. Sillä oli kauniit ääriviivat, voimakas etuosa, oikeanlaiset 
lavat, vankka runko ja ylälinja sekä voimakas takaosa, jolla työntää kokonaisuutta eteenpäin. Kun 
kuljetin käteni sen runkoa pitkin, olin erittäin iloinen tuntiessani loistavan kylkiluiden kaaren. Sillä on 
runsaasti tilaa sydämelleen ja keuhkoilleen. Lanne oli lyhyt ja takaosa hyvin kulmautunut sekä matalat 
kintereet. Se liikkui puhtaasti vaikka olikin jo hieman jäykkä kintereistään, mutta siinä iässä se voidaan 
antaa jo anteeksi. Palkitsin sen erittäin mielelläni Rodun parhaaksi ja Rodun parhaaksi veteraaniksi. 

Mallorn’s Ring My Bell oli kaikkea. Sillä oli myös mitä upeimmat ääriviivat, kaunis kaula laskeutuen 
hyviin lapoihin, vahva ylälinja ja täydellinen hännän kiinnitys. Sen kulmaukset ja rungon syvyys olivat 
hyvät. Ilme pehmeä ja juuri niin labradoria. Sillä oli hyvä kaula ja siistit korvat. Sen liikkeet olivat 
voimakkaat ja oikeanlaiset. Se oli myös varsinainen showmies. Se hävisi nartulle kylkiluiden 
kaarevuudessa, mutta se voi vielä kehittyä, koska kyseessä on nuori koira. Olin ylpeä valitessani sen 
parhaaksi urokseksi ja Vastakkaisen sukupuolen parhaaksi.  

Haluan myös kommentoida pentuja. Ne olivat varsin kivoja ja enteilevät hyvää tulevaisuutta. 

Jan 

 

 


