Kort fra dommerforsamlingen 2017

Som sædvanlig – velkomst og godkendelse af referat fra sidste år – og dejligt at så mange dommere endnu
engang har fundet vej til dommermøde.
Der er 32 dommere og to gæster.
Med hensyn til ønsker for mødet 2018 blev der sagt, at det kunne være rart med et møde som det der var i
DK – ’13
Her var der samlet en del hunde, som ikke skulle udstilles – og som så blev diskuteret imellem dommerne.
Der blev tilføjet, at man gerne ville have en diskussion omkring proportioner igen – med hensyntagen til
alder. Unge hunde og gamle hunde. Der er stadig problemer i mange lande med kortbenede hunde – og det
er en arbejdshund/bjerghund. Ikke andet.
Så blev der diskuteret bedømmelser i Portugal. Her var der en del hunde som ikke overholdt standarden.
Især hvad proportioner angik. En enkelt dommer ville give en hund i champ. Klassen et Gut. Men da
ringpersonalet var henne og hente overdommeren, måtte der gives et VG. Som det blev påtalt af en anden
dommer, så er det netop på WUSB at vi skal have skilt fårene fra bukkene – her skal vi KUN dømme ud fra
FCI standarden. Og virkelig vise, at vi som specialdommere er denne standard tro. Det kan altid være et
problem, at nogle hunde er blevet champion på Int. Udstillinger – hvor det ikke har været specialdommere,
men så må vi dømme dem rigtigt på WUSB. Og holde fast i vores FCI standard. Det bliv også nævnt, at
andre dommere havde givet champ hunde G på andre udstillinger. Bla. Pga. diskvalificerende tandfejl.
Selvfølgelig kan man kun dømme det der kommer i ringen, men der er jo ingen der siger, at de skal have V
bare fordi det er champ hunde.
Her stopper Ruedi Thomann diskussionen – da Christian Tessier også har et oplæg omkring type. Og der er
et møde senere igen, desværre i samme lokaler.
Så var der foredrag omkring type – denne gang i forbindelse med, hvad der er gået tabt i da vi i 1855 har
krydset med Newfoundlænder. Her er netop tabt en hel del benlængde og en del hovedtype. Vi skal passe
på – især når der opdrættes langhårs, at vi ikke taber endnu mere. Her snakkes om runde hoveder og
øjenform samt proportioner. Også om vinkler på især bagben.
Her kom en lang og god diskussion i gang omkring skelet og hud. Det er meget vigtigt, at dommeren husker
at føle på hundene, og mærke om skelettet er rigtigt. Du kan sagtens have en hund med den rigtige
hovedtype, men som så grundet for meget hud ser overtypisk ud. Det var heller ikke vist, for bare at tale
overtype – men især for at sige, at vi skal passe på i vores opdræt – og dommerne i deres bedømmelser.
Der blev vist en del billeder af rigtig gamle hunde – og de har jo lige netop den type vi vil have i dag – den
rigtige bjerghund.
Vi skal se fremad og ikke bagud. Og dermed sagt, vi skal uddanne dommere og opdrættere – så vi netop får
den rigtige type. Men forhåbning om, at det virkelig kommer frem – måske til næste år i Italien, så blev det
diskuteret om der ikke skulle nogle flere opdrættermøder op og stå. Både på WUSB – men også i de enkelte
medlemslande.
Det vil jeg som opdrætter se meget frem til – og holde dem fast i. Men Rom blev desværre ikke bygget på
en dag – og der er ikke noget aktuelt endnu – men håber det kommer.
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