
Til alle berørte parter. 

 
Vedrørende dommerinnlegget fra vår jubileumsutstilling på Merket 2008. 

 Dette innlegget har forårsaket en mengde reaksjoner av forskjellig lengde og innhold.  

Saken er tatt opp med vårt hovedorgan Norsk Terrier Klubb, og hovedstyret der er helt klar i sin 
uttalelse: slipp ikke dette løs verken i bladet eller på hjemmesiden.  

 Styret har da valgt følgende reaksjon; Dommerens innlegg blir stående i bladet og på hjemmesiden. 
Øvrige innlegg i denne forbindelse blir ikke publisert. Dette gjelder også innlegg som allerede er satt 
inn på hjemmesiden. Styret beklager, men anser dette som den beste løsning.  

 
Kolbotn  1/10 08  

For styret: Thomas Hammond.     

 

  

Dommerens kommentarer: 

Det var stor ære for meg å bli invitert til å dømme Irish Softcoated Wheaten Terrier klubbens 20 års 
jubileumsutstilling. 

Påmeldingsantallet, 67 i offisielle klasser og 14 valper, var veldig lovende. Utstillingsplassen var 
velorganisert og lå i en vakker del av Norge. Været var fint, med god temperatur for irske hunder, og 
heldigvis holdt regnet seg borte. 

En STOR TAKK til ringsekretær og skriver for all hjelpen jeg fikk. 

Kvaliteten på hundene var forskjellig. Jeg fant noen virkelig flotte Wheaten terriere med typiske hoder 
som hadde det rette TERRIERUTRYKKET, ører av god størrelse, mørke øyne, velproposjonerte kropper 
med gode benstammer, rette overlinjer og høyt halefeste, flotte hvetefargede pelser - bløte, bølgete 
og glansfulle. MEN jeg har aldri sett så mange lyse, gule øyne, som er forferdelige, og aldri skulle 



vært brukt i et avlsprogram. Ørenes størrelse og plassering er et annet problem. Store ører gir galt 
utrykk hos Wheaten terrier. Bitt og mangel på premolarer (jeksler) må man også se opp for. En tispe 
som manglet 6 pm burde aldri bli brukt i avl, da dette er en uvanlig feil hos Wheaten. Denne feilen går 
parallelt med dårlige beinstammer. 

Lederen i klubben syntes mine premieringer var for harde. Jeg fortalte han at som rasespesialist og 
oppdretter av rasen i mer enn 30 år, mener jeg ikke at mine dommeroppdrag skal være ferier og 
heller ikke tilfredsstille utstillerne. Det er opp til dommerne å hjelpe oppdretterne å finne en utvei til å 
oppdrette bedre hunder som passer til rasestandarden. 

Jeg tror det ville hjelpe og arrangere seminarer for å forklare rasestandarden til oppdrettere og 
nykommere. Å drive raseoppdrett er ikke bare en hobby. Alle må følge standarden og arbeide for 
rasens helse. Å produsere valper, det ene kullet etter det andre, kan hjelpe noen til å tjene penger, 
men det hjelper absolutt ikke rasen i det hele tatt. 

Min BIR-vinner var Ch Lakkas Astrakan Extra Prima, en 4 år gammel fullt utviklet hannhund med et 
vakkert hode med korrekt størrelse og plassering av ørene, mørke øyne, velvinklet og velutviklet 
kropp, stram overlinje, høyt halefeste, skinnende, bløt, bølgete, hvetefarget pels. Han beveger seg og 
viser seg godt og var virkelig velpresentert. Min BIM-hund, Lakkas Calville Blanc D’hiver, var en meget 
stilig 2 år gammel tispe som fremdeles trenger tid. Hun har feminint hode med korrekt uttrykk, 
velproposjonert kropp, utmerket overlinje og halefeste og utmerket pels og farge for alderen. Hun 
beveger seg parallelt fram og bak. 

Jeg satte pris på oppholdet mitt i Norge og den hyggelige atmosfæren rundt ringen og under 
middagen etterpå. For en flott idé å kopiere sangen om Wheaten terrierne. Det var en virkelig 
hyggelig kveld. 

Jeg takker alle for deres gjestfrihet og hjelp, og takk til utstillerne for at dere var ”fair” ringside. 

Jeg ønsker dere lykke til videre med klubben og rasens utvikling! 

  

Margret Möller-Sieber 

  

................................................................................................................................................... 

 Utstillingskomiteen vil gjerne rette en takk til ALLE som hjalp til med opprigging og nedrigging av telt 
etc på Merket. 

Utstillingskomiteen vil takke Kari Eriksen og Harald Andreassen som nå trekker seg fra 
utstillingskomiteen etter mange års arbeid i komiteen.  

En takk til Eukanuba som sponset forpremier på Merket. 

 på vegne av komiteen  

Robert Berthelsen 

  

  



UTSTILLINGS DVD MERKET 2008. 

 De av oss som var på Merket la muligens merke til at det ble filmet under hele utstillingen samt 
under det sosiale samværet på fredag og lørdag. 

Det er skal lages en DVD av dette materialet. DVD blir lagt til salgs og vil koste kr. 250,- 

Når denne blir ferdig vites ikke i øyeblikket, men det er mulig å forhåndsbestille denne hos Robert 
Berthelsen på e-mail adr: robeb@online.no 

 Utstillingskritikker 2007 

 Utstillingskrtikkene for utstillingsåret 2007 foreligger nå, pris kr.  200,- 

bestillingsadr: robeb@online.no. 

 Kompendium i forbindelse med dommerkonferansen 2008 

 I forbindelse med dommerkonferansen 12. januar 2008 ble det laget et kompendium for rasen vår. 
Denne inneholder alt man trenger å vite om rasen vår. 

denne koster kr. 200,. og kan bestilles adr. robeb@online.no 
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