NBK avd Vestfolds utstilling i august
Inntrykk fra dommeren, Radim Fiala

Kjære norske boxervenner,
Det var en ære for meg å få dømme utstillingen deres i Horten. Jeg vil gjerne få dele noen inntrykk
med dere. Jeg var positivt overrasket over nivået på norsk boxeroppdrett. Nå har det gått en tid
siden utstillingen så jeg husker ikke enkelthunder og klasser, men jeg vil skrive om det generelle
inntrykket.
Noen hunder hadde en "gammeldags" hodetype. Med det mener jeg at skallen er bred og flat. Andre
hadde en mer moderne hodetype. Jeg synes også at uttrykket er viktig for boxeren. Blant annet
består uttrykket til boxeren av store, runde mørke øyne, men noen hadde skråstilte øyne med en
farge som var lysere enn pigmentet i pelsen. Et problem som bør diskuteres er upigmenterte
blinkhinner. Jeg må si at jeg var overrasket over hvor mange hunder som hadde en eller to hvite
blinkhinner. Selv om dette ikke er en feil som går ut over hundens helse eller funksjon, er det
selvsagt en feil som ikke er i tråd med standarden for rasen.
Snuter og bitt var gjennomgående uten feil, og overlinjene var sterke og rette. Fargene var gode - i
noen land i Europa tenderer tigrede hunder mot å bli for svarte, men de er korrekte i Norge.
Hundene hadde dype og gode brystkasser. Skuldervinklene var ofte for rette, og mange manglet
tilstrekkelig forbryst. Bakbeinsvinklene var gjennomgående gode.
Å se hundene i bevegelse er også viktig for bedømmelsen, og denne parameteren la jeg stor vekt på.
Her var det store forskjeller. Noen hunder var veldig gode, mens andre hadde store mangler.
Jeg vil gjenta og understreke at den helhetlige kvaliteten på hundene var svært god. Jeg var også
begeistret over utstillingsområdet, været var perfekt og jeg var glad for å treffe hyggelige og trivelige
nordmenn. Jeg ønsker dere en god jul og et godt nytt år, og håper å se dere igjen!

