SSDV 2019-05-30 Elmiautställningen.
Torsdagen den 30 maj 2019, den första Elmiadagen, var jag inbjuden att döma SSDV:s raser på deras
specialutställning. Hela åtta raser av de totalt tio som tillhör klubben ställdes ut och totalt var 48
hundar anmälda. De två numerärt största raserna som visades var Posavski Gonic ( 5 valpar och 14
vuxna) samt Slovensky Kopov (6 vuxna).
Under utställningsdagen fick jag ett flertal gånger frågor från utställare i ringen ”om jag även dömer
andra raser”. Därför passar jag på att berätta att jag dömer cirka 135 raser och varit exteriördomare
sedan 1987. Jag har valt att egentligen bara döma ”jagande raser” så när som på något undantag.
Bland de raser jag har är taxar (nio varianter vad gäller storlek och hårlag) som utgör grupp 4 samt
hela grupp 6 (drivande hundar samt sök- och spårhundar). Dessutom dömer jag grupp 7, som är de
stående fågelhundarna. Vidare dömer jag i grupp 5 (spetsarna) alla jagande utom trädskällarna.
Dessutom har jag dömt många stora wachtelhundsspecialer (grupp 8) som är en stötande hund som
även används mycket till vildsvinsjakt.
Jag dömer också drevprov för drivande hundar och har t ex de tre sista säsongerna dömt mellan 1921 hundar. I första hand drever, basset och tax. Jag har dömt drevprov i 50 år. Nu vet ni lite bättre
vad jag hade med i mitt kynologiska bagage.
Elmiautställningen för era raser var verkligen välordnad. Stor rejäl ring och både trevlig och mycket
kunnig ringpersonal. Och en någorlunda välklippt gräsmatta . Som ni säkert märkte så lägger jag stor
vikt vid hundarnas typ samt funktion. De skall vara välgående med harmoniska rörelser och helst ha
stora rejäla tassar som håller bättre än små i skarpa fören. Dessutom väl behårade, helst både på
tassar och under som skydd för bröst, mage och insidan av låren. Vidare bör hanarna ha väl behårade
testiklar. Svart eller så mörkt pigment som möjligt är att föredra på nos och tassar.
Vädret var i tuffaste laget under utställningen. Stormbyar då och så som gjorde att tälten nästan
lyfte, dessutom kombinerat med ett ständigt smällande och dessutom förförisk vildsvinsdoft inte allt
för långt bort. Som tur var hade vi vittringen från svinen i riktning från ringen. Men hundarna klarade
av det mesta riktigt bra. En del behöver tränas för visningen av bettet men de var lätta att mäta och
de flesta väldigt stabila mentalt och ingen var aggressiv.
Några utställare hade synpunkter på att jag mätte alla vuxna hundar, och även valparna för tränings
skull. Jag tycker att det är viktigt att de vuxna hundarna mäts då och då och särskilt på specialen. Det
är också viktig att måttet registreras hos kennelklubben. Att det kan slå på någon cm mellan olika
utställningar är helt normalt. De kan vara bra att veta att samtliga jagande spetsar och de flesta av de
drivande hundarna har obligatorisk mätning på alla utställningar. Detta gäller även
Utställningschampions. Hela år 2019 och 2020 skall rasen Slovensky Kopov mätas på varje svensk
utställning. Detta kan vara bra att veta. Är det så att domaren missar detta så säg till
ringsekreterarna.
De fyra hundar som placerade sig i BIS höll riktigt bra kvalite. Vältypade och alla med harmoniska
rörelser och riktigt bra steg inte minst bak. Dessutom med långa väl skyddande bröstben och
utmärkta bröstkorgar. Det var inte särskilt svårt att utse BIS-hunden som hade lite extra kvalité i
nästan allt.
Nästa års special är om jag är rätt underrättad lördagen den 30 maj 2020 på Tullgarn. Missa inte den
specialen för då blir det säkert också en välarrangerad utställning. Hoppas att vädret då är lite bättre
och att det är lite tystare runt ringen så att domaren då kan ha öppen kritik och helst då med
hundarna i rörelse.
Tack för att jag fick komma och döma. Jättefina presenter till oss i ringen. Fortsätt med samma typ
av trevlig katalog och som grädde på moset. Stora rejäla siffror på nummerlapparna.
Bosse Wallin

