Rapport fra utstillingen til avd Trøndelag 2. juli 2017
Av dommer John Cormack, England
Mange takk til Norsk Boxerklubb avd Trøndelag for den hyggelige invitasjonen! Gjestfriheten til
klubben var fantastisk og generøs, og jeg vil takke alle involverte!
Av de 36 hundene jeg hadde til bedømmelse var nesten alle fra oppdrettere som prøver, og har
suksess med, å produsere en kvadratisk hund som standarden ber om. Det var få eller ingen spor av
lange eller svake rygger. Godt arbeid! Imidlertid var en feil som bekymret meg at de yngre tispene
var for korte i snuten og viste frem tennene når munnen var lukket. Dette må holdes under oppsikt
og forbedres. Noen var for korte i overarmen og for rette i knevinklene slik at de manglet driv i
bevegelsene. Generelt hadde hundene vennlig og utadvendt temperament, og det er noe av det som
gjør at vi blir så glad i denne rasen.
Jeg så godt muskulerte hunder i god form, med bra benstamme og substans og som var i stand til å
gjøre en jobb. Et mindre irritasjonsmoment var at noen av hundene ikke var trent til å bli håndtert av
en dommer. Dette var svært frustrerende når jeg skulle gå over hunden og kontrollere bittet.
Championklassene i begge kjønn var av svært god kvalitet og det ga meg stor glede å dømme dem.
Alle hadde mange gode rasetrekk, og jeg vil si "godt gjort" til alle oppdretterne!
BIR valp var en rød og hvit hannhund: Agamemnon of Troy by Siennabox. Åtte måneder gammel
har han en nydelig fasong på hodet med bred og dyp snute som inneholder et bredt bitt, og han har
masse hake. Han har god stopp og skallehvelving, og øynene er godt plassert og har god farge. Han
har en skarp silhuett, med nok høyde i forbeina og god brystkasse. Ryggen er kort og bakbeina er
godt vinklet. I bevegelse hadde han steglengden jeg så etter. Han ble godt vist frem og var en glad
hund.
BIM: Boxerhavens Lambda. Denne røde og hvite junioren har en iøynefallende silhuett med en
harmonisk kropp; den elegante halsen flyter over i den alle beste av forparter. Albuene ligger tett
inntil en brystkasse som har god bredde og dybde. Han har ren overlinje og halefeste, sterk bakpart
med godt utviklede bakbein og korte haser. Hodet hans har det korrekte forholdet mellom snute og
skalle. Han har godt plasserte øyne, rene kinn og et funksjonelt bitt.
Det som gjorde at denne hannhunden skilte seg fra de andre i mine øyne, var muskeldefinisjonen.
Han var i steinhard kondisjon med tydelig muskelspill under den korte røde pelsen. Med god
konstruksjon og kondisjon beveget han seg uanstrengt og markvinnende.
Han ble slått av den beste tispen fordi hun hadde et mykere uttrykk
BIR: Multi Ch Kronions Dixi Darling. To år gammel rød og hvit. Denne tispa er min oppfatning av
standarden. Hun er middels stor med kvadratisk silhuett og mye "dagslys" under seg. Hun har
parallell front med god benstamme og kattepoter, og har gode ribbein og brystkasse med mye plass
til hjerte og lunger. Hun har kort rygg og korrekt halefeste. Bakbeinsvinklene er korrekte med god
bredde i leggen, og sett bakfra har hun velutviklede lår med korte haser. Hodet er tørt og velskåret
med rene kinn, og med mørke uttrykksfulle øyne av korrekte fasong. Hun har bredt bitt og en tydelig
hake. Alt dette toppes med fantastiske bevegelser, som er parallelle og presise sett forfra og bakfra
og har godt driv og steglengde i profil. Livlig temperament.

BIR veteran: Ch Sulez Showdown. Tigret og hvit. Det var et nydelig hode på denne nesten ni år
gamle tispa. Hun har svært godt utmeislede trekk, og spesielt likte jeg den fulle snuten. Hun har
mørke, uttrykksfulle øyne, og silhuetten er skarp. Hun stod stødig som et fjell under bedømmelsen,
men da hun ble bedt om å løpe ble jeg overrasket over hvor atletisk hun er – hun beveger seg helt
uanstrengt rundt ringen. Hun var svært godt presentert.

