Opsummering på labrador seminar ved Bolette Heering 24.10.17 DHF

Som udgangspunkt undrede det de tilstedeværende dommere lidt, at der ikke var flere
kollegaer på denne aften.
Ifølge Bolette Heering, så sker der ingen skade ved, at autoriserede dommere opgraderer
deres viden, og generelt betragtet, så er racen god at blive klog på, alene på grund af dens
popularitet.
Bolette lagde klogt ud med at formulere fem punkter, som man som dommer skal have på
rygmarven, for at dømme racen korrekt:
Helhedsindtryk
Temperament
Hoved
Tøndeformet brystkasse
Pels og hale
Seminaret var opbygget med en positiv og negativ liste for hvert af de fem punkter, men
især med fokus på det korrekte. ”Når vi har det rigtige på nethinden”, siger Bolette,” så er
alt andet mere eller mindre forkert”.
Desuden havde vi en kollektion af hunde som modeller. Her kunne vi tydeligt konstatere
racens on/off temperament (3), hvor hundene udtrykte energi og venlighed ved kontakt,
og derefter lagde sig roligt ned, når vi forholdt os passivt i forhold til dem.
Vi kiggede på hoveder og udtryk (2), og kunne ud fra den historiske gennemgang af
racens historie forstå, at mange detaljer i standarden er formuleret således, at labradoren
adskiller sig fra de andre retrievere. F.eks. at stoppet skal være markeret – det skal ses i
forhold til Flat coated hovedet. At den ikke skal have deciderede faner er en adskillelse til
Golden, etc.
Punkt 4 skal man mærke godt efter: Dommeren stiller sig så man kan gribe ned om
brystkassen fra siden/skråt bagfra. Man skal mærke hele forløbet af brystkassen igennem.
Af en eller anden årsag, er en tæves brystkasse altid mere tøndeformet end en hanhunds.

Men de skal begge tydelig have den runde facon. Samtidigt kan man notere sig ”neofrenlaget”, som Bolette kalder det isolerende fedtlag under huden.
Pels og hale: hvis du kan notere dig en tyk odderhale, så ved du også øjeblikkeligt, at
denne hund har en korrekt pels. Dækpelsen skal være hård og Bolette checker altid
pelskvaliteten i lænderegionen (krydset). Er underulden så tæt her, at huden ikke kan ses,
så er alt godt. Lidt lange hår på halen er ikke noget der forstyrrer Bolettes øje. Det vigtige
er pelskvaliteten.
En labrador har enten en korrekt pels fra den er 8 uger gammel eller også har det ikke en
korrekt pels!
Der bliver spurgt til brystpletter, og Bolettes indstilling er, at så længe pletten ikke
forstyrrer helhedsindtrykket, så er det ikke et punkt, hun vægter tungt. I det hele taget
mener hun, at dommerne skal koncentrere sig om de væsentlige kvaliteter (de 5 punkter)
og så rangerer pletter m.m. i detaljeafdelingen.
Punkt 1, helhedsindtrykket, fik vi lejlighed til at vurdere ved at sammenligne og snakke
om de deltagende hundes udtryk, balance, substans, pels og bevægelser. Bolette bad os så
om hver især at udvælge en hund og skrive en kritik på hunden, baseret på de fem
punkter. De der havde lyst, læste så deres kritik op for de øvrige deltagere.
Med den forståelse Bolette har af sin races historie, hvor labradoren som race har kunnet
variere en del i type fra gods til gods og fra terræn til terræn, så har hun også en rimelig
tolerant holdning til Formel 1 modellen. ”Man kan sagtens forestille sig en Formel 1, der
får et good eller et very good”, siger Hun. Tak for et eksemplarisk seminar i DHF Bolette
Heering!
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