
 

 

 

ISWTK’s  Open Show på Merket 2011, Dommerens opplevelse: 

Hei og takk for sist til alle som var på årets Open show på Merket. 

 Det ble dommerendring, som dere vet, og jeg ble spurt om jeg kunne dømme isteden. 

Det kom litt bus på meg, men valgte å benytte meg av muligheten. Alle gode ting er 3 og dette var 
altså min tredje gang som dommer på Wheatenterrier. 

Det var veldig morsomt, interessant og lærerikt for meg igjen å få prøve meg som dommer. 

Alle oppdrettere burde få sjansen, for det er et fantastisk privilegium å kunne si, og til og med skrive 
ned hva en synes om de forskjellige hundene uten å bli motsagt! Det er fantastisk å kunne kjenne 
igjennom hundene og se alle detaljer en ikke ser når en står ringside eller selv er i ringen med en 
hund. 

 Jeg var imponert over hvor fint hundene var stelt og presentert. Som kanskje noen vet, er jeg veldig 
opptatt av at hundene skal være klippet vakkert og at eieren har lagt sin ”sjel” i jobben med å pynte 
og stelle dem før utstilling.  

Det var også veldig hyggelig at alle handlerne viste meg respekt i ringen og var passelige nervøse 
under presentasjonen. DET har en jo selv erfaring med som den vanlige oppdretter jeg selv er. 



Det var mange vakre hunder på utstillingen. Jeg hadde ventet at det ville være varierende kvalitet på 
et Open show, men det var ikke tilfelle og høy kvalitet gjorde jobben vanskeligere for meg enn 
forventet. 

Det var mange Wheaten med mørke øyne og fine hoder, men det fantes flere med noe markerte 
kinnben. Noen var litt marktrange bak, og det hadde jeg ikke forventet. Vi har jo hatt litt problem 
med at de kan være hasetrange, men det så jeg heldigvis lite av.  
 

Noen ganske få gikk med litt korte steg, men de fleste beveget seg veldig fritt, med lange steg og 
verdighet i ringen og hadde sterke overlinjer og fine kropper. Alle hadde fine tenner, så nær som et 
par stykker med små tenner. En sto i tangbitt, men det er lov på vår rase, så det ble ikke bemerket. 

Spesielt var det vanskelig å dømme championtispene. De var av høy kvalitet alle sammen og jeg 
kjente virkelig hvor vanskelig det er for en dommer å skulle sile ut disse med bare små detaljer for å 
få plassert dem. 

3 tispevalper stilte og de var lovende alle sammen. 

BIS og BIM hundene synes jeg veldig mye om. Begge hadde utrolig bra drive i stegene, vakre pelser 
og en herlig anatomi og er verdige representanter for vår rase. 

Vil også nevne vinneren av åpen klasse tisper. Det var en vakker hund, som jeg ikke kunne fatte at 
ikke var blitt champion tidligere. Hun var vel voksen og av høy kvalitet. (Gleden var stor da jeg fikk 
vite i etterkant, kort tid etter Merket, at hun fikk sitt championat.) 

Jeg avslutter med å takke både ringsekretæren , Harald Andreassen  og skriveren Else M. Halvorsen , 
som gjorde en glimrende innsats. Spesielt ble jeg imponert over skriveren, som var uerfaren med 
skrivingen på Wheaten. Hun gjorde en glimrende jobb for meg. 

Tusen takk for at jeg fikk en fin opplevelse på vårt Open show og lykke til videre til alle som stilte ut.  

 Med vennlig hilsen 

Ann-Mari Virtanen 


