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På en vakker søndag i slutten av august hadde jeg gleden av å dømme på utstillingen til
Telemarksavdelingen til Norsk Boxerklubb. Vertskapet var veldig hyggelig. Både klubbens leder
Cecilie Strømstad, Henning Lund i utstillingsrådet og lokalavdelingens Mette Lyster - og flere andre –
gjorde alt de kunne for å gi meg et uforglemmelig opphold i vakre Tønsberg.

Med rundt 40 påmeldte hunder var det ingen stor utstilling, men hundene hadde generelt svært god
kondisjon og struktur. Jeg hadde ventet å se mange tunge hunder med grove hoder og slappe
bevegelser, men isteden fant jeg gode og velbalanserte hunder med mye energi! Med unntak av et
par hunder hadde alle utmerket konstruksjon, med gode vinkler både i skulder og kne, godt utviklede
muskler, stramme overlinjer og sunne bevegelser.

En ting jeg vil bemerke etter å ha dømte alle de utstilte hundene, er de overdrevent korte snutene på
mange av hundene. Norske oppdrettere burde ha oppmerksomheten rettet mot det riktige 1:2-
forholdet mellom snute og skalle som er definert i standarden, siden nesten alle hundene hadde et
forhold på 1:3. Det betyr at snutens lengde er en tredjedel av lengden av skallen fra øyet til
nakkeknølen - det er for kort! Ved siden av å være feil gjør dette problemet at uttrykket forandres og
at hodet ser tungt ut.

Jeg endte opp med to nydelige hunder som beste hannhund - Kenbru Maximillion - og beste tispe -
Ch Hotbox One Hot Sweetheart - som kunne ha gjort det bra hvor som helst i verden! BIR-vinneren
var en herlig tispe, absolutt korrekt med upåklagelige bevegelser og svært godt vist frem av eieren.

Til forskjell fra jeg normalt ellers ser av boxerhandling i Europa, var alle utstillerne i Telemark
amatører men svært bevisst på å stille opp hundene på korrekt måte - uten å strekke ut bakparten på
en overdreven måte som gjør at dommeren ikke kan gjøre en god vurdering av vinklene i kryss, kne
og haseledd. Mine gratulasjoner til alle utstillerne!

Jeg forlot Norge ikke bare med gode minner om en herlig helg, men også med en god følelse for
hvordan vår vakre rase blir tatt vare på der.


