NBK avd Østfolds utstilling i august 2016
Av dommer Gill Davies

Etter en slitsom reise med bl a en kjøretur på 7,5 t fra Wales til Manchester ved det godt å bli møtt av
Lars Erik og hans hyggelige kone, og engelsktalende betjening på hotellet gjorde at innsjekk gikk fort
og hodet snart var plassert på puten.
En nydelig lørdag ble brukt til å være tilskuer til et triathlon jeg til min glede oppdaget ble arrangert i
nærheten (jeg er glad i sport!), og til å rusle langs elven og se på byen. Jeg har bare vært i Norge en
gang før – det var i Trondheim, men menneskene er alltid vennlige, det er så rent over alt og naturen
er selvsagt slående.
Utstillingen ble holdt i en nydelig, grønn park, med stor og god ring, parkering like ved og med god
mat.
Generelt ble hundene vist fram velstelte og i god kondisjon. Et vanlig problem var mangelen på
ringtrening, men det var unntak og alle vinnerne mine var godt trent og vant til å bli håndtert.
Med boxeren er det sånn at «what you see is what you get». Det er vanskelig å skjule feil og det er
heller ikke nødvendig å ta mye på hundene under bedømmelse – det er egentlig bare nødvendig å
bruke hendene for å sjekke bittet og til å kontrollere at hannhundene har begge testiklene på plass.
Det var flere hunder som ikke i det hele tatt var glad for å bli kjent på, g noen reagerte til og med
overfor eieren. Dette er noe som det må gjøres noe med.
På den positive siden var det flere med jordvinnende bevegelser å se, hundene var generelt
velmuskulerte og i god, hard kondisjon. Det var synd at det var så mange upigmenterte blinkhinner å
se, siden dette har en tendens til å ødelegge uttrykket.
Jeg koste meg virkelig med å dømme og var svært fornøyd med de hundene jeg plukket ut som
vinnere.
Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag so Svein arrangerte. På mandag tok Svein meg med på
en rundtur på øyene og i gamlebyen – jeg kommer gjerne tilbake for å se det igjen!
Jeg vil gjerne takke alle som fikk meg til å føle meg så velkommen, og ønsker dere lykke til med
hundene deres i fremtiden!

