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Sommaren är intensiv  
för alla som tävlar med  
många resor och nya miljöer 
för både hundar och ägare! 
I år har vi dessutom fått vår 
beskärda del av regn… 
Kerrisar är inte till sin fördel 
när de är genomblöta, så 
för alla som har deltagit i 
utomhus utställningar har det 
varit mycket bära hund och 
paraplyer för att försöka hålla våra små vänner så torra som 
möjligt. Själv har jag lyckats bli blötare och lerigare på årets 
utställningar än någonsin tidigare. 

Men en tävling klarade sig undan regnet! Kerryspeci-
alen var en mycket trevlig tillställning som i år hölls i Mäshult, 
en bit in i landet från Varberg. Ett 30-tal hundar var anmälda 
till utställningen, tre ekipage deltog i lydnadstävlingen och 
därutöver kom ett flertal hundar med hussar och mattar och 
tittade på och umgicks med andra Kerryägare. Det är inte så 
ofta som så många Kerrisar samlas på en och samma plats 
på samma gång, så det är en begivenhet i sig att bara se 
alla dessa vackra hundar på en gång! 

Årets seger i utställningen gick till Norge igen genom 
tiken NUCH JWW-10 Kerzmin’s Biagotti. Våra gratulationer 
till segern och stort tack till vår domare Marina Belyatseva 
från Ryssland, som gjorde ett fantastiskt jobb! 

En nyhet i år var lydnadstävlingen som hade tre delta-
gande ekipage, alla från Sverige. Segern gick till SEUCH 
Yvenus Piraya med föraren Dorte Bernro. Stort grattis till 
er! Resultat och bilder ser ni i reportaget från Kerryspecialen 
längre fram i tidningen. 

I år fick klubben en mycket generös donation av Inga-
Lill Olsson, en trogen Kerryägare sedan många år som var 
mycket engagerad i klubben redan tidigt i dess historia! Det 
gjorde att klubben kunde instifta ett nytt vandringspris till 
minnet av Inga-Lills första hund Int NordCH Lingus Amber 
Dream. Priset tilldelas Bästa Svenskfödda Hund på Kerry-
specialen och i år tillföll priset Edrus Lady Of The Lake. 
Stort tack till Inga-Lill, som även deltog vid årets utställning 
och den första utdelningen av vandringspriset. 

Sist vill jag passa på att redan nu bjuda in till nästa års 
stora begivenhet Irish Breed Festival som går av stapeln 
den 18 juli på Vilsta utanför Eskilstuna! Vi ordnar Kerryspeci-
alen 2013 som en del av IBF och det innebär att den utställ-
ningen blir officiell och man kan alltså vinna certifikat och bli 
Champion! Domare blir Philip O´Brien, Kennel Edbrios på 
Irland. 

Eva
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Best In Show blev NUCH JWW-10 Kerzmin’s Biagotti, uppfödare Sergiy 
Vyazmin, Oslo och ägare Camilla Midtkjell Bakk, Oppdal. BIM blev Int 
NordUCH WW-12 Shyloch Navigator To Edrus, uppfödare Helge Kvive-
sen, Halden och ägare Eva & Charlie Lejdbrandt, Lödöse. 

Bästa valp blev Edrus Narelle, uppfödare och ägare Eva & Charlie 
Lejdbrandt, Lödöse. BIM valp blev McDuffy’s Derrynane, uppfödare 
och ägare Rose-Marie Sunnanväder, Blentarp. 

Kerryspecialen 2012

Årets Kerryspecial lockade ett trettital hundar från  
Sverige och Norge till Mäshult i Halland till en trevlig 

dag med utställning, lydnadstävling och lite skoj!
Samtliga foton är tagna av Andrea Bernro

Årets utställningsdomare var Marina Belyatseva, t v, från Ryssland, här i samspråk 
med vår ordförande Eva Lejdbrandt.

Klippa, klippa , putsa, putsa
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Bästa junior blev Shyloch Obama, uppfödare och ägare  
Helge Kvivesen, Halden. 

Bästa senior och vinnare av lydnadstäv-
lingen blev SUCH Yvenus Piraya, uppfödare 
Ylva Alpheim, Helsingborg. Här med sin 
medtävlande ägare, Dorte Bernro, Dalby. 

Lydnadstävlingen dömdes av Charlie Lejdbrandt 
och Lise-Lotte Hallberg räknade poängen.

Eldrus Imprin Oisin’s  
Trademark med husse
kom på tredje plats. 

På andra plats lydnad kom Pia Zvorc med 
Eldrus Imprin t of  Oisin

Kerryspecialen 2012
Forts.

Bästa uppfödarklass blev Kennel Kerzmin’s, Sergiy Vyazmin, Oslo 
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Efter avslutade tävlingar tog hundsnacket vid över lite öl och vin, en 
enklare tipspromenad och lite lotterier innan en gemensam middag!
Ett stort tack till alla som var med och bidrog till en trevlig dag!

En katt bland hermelinerna?! 
Shanna Kolheden luggar sin  
Pinto Yellow Brick Road.

En som funderar över sakernas ordning. 

Shanna tog bilden med sin mobil.

Kerryspecialen 2012
Forts.

Rose-Marie Sunnanväder 
med söt liten valp

Bästa svenskfödda hund blev Edrus Lady of  The Lake
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Samtliga resultat Kerryspecialen 2012

Bästa hanhundsklass
1. Int Nord uCh WW-12 Shyloch Navigator To Edrus
2. NOJV-11 Kerzmin’s Cruiser
3. NO DK uCh JWW-10 NV-11 Kerzmin’s Byblos
4. Shyloch Obama

Bästa tikklass
1. N uCh JWW-10 Kerzmin’s Biagiotti
2. Int NO SE uCh NOV-08-10 NordV-10  
 Kerzmin’s Andante
3. Arkama Play With Fire
4. Edrus Lady of  the Lake

Klassvinnare

Valpklass I – Hanhundar
1. McDuffy’s Derrynane

Valpklass I – Tikar
1. Edrus Narelle
2. McDuffy’s Kerry Keel

Juniorklass – Hanhundar
1. Shyloch Obama
2. Shyloch Professor
3. Northbound Artic Link To McDuffys
4. Mc Duffy’s Hot News

Certklass – Hanhundar
1. NOJV-11 Kerzmin’s Cruiser
2. Kebulak Born To Rock
3. Lingus O’Boy
4. Rollick’s Spoiling The Party

Championklass I – Hanhundar
1. Int Nord uCh WW-12 Shyloch Navigator To Edrus
2. NO DK uCh JWW-10 NV-11 Kerzmin’s Byblos

Juniorklass – Tikar
1. Arkama Play With Fire
2. McDuffy’s Hotline-Puck Fair
3. Edrus Oisin’s Design

Certklass – Tikar
1. Edrus Lady of  the Lake
2. Shyloch Nonstop
3. Edrus Igrane of  Tintangel

Championklass I – Tikar
1. N uCh JWW-10 Kerzmin’s Biagiotti

Championklass II – Tikar
1. Int NO SE uCh NOV-08-10 NordV-10 Kerzmin’s Andante
2. SE uCh Irish Hippy Shamrock For Lingus

Seniorklass – Tikar
1. SE uCh Yvenus Piraya

Lydnadstävling
1. SE uCh Yvenus Piraya
2. Edrus Imprint of  Oisin
3. Edrus Oisin’s Trademark

McDuffy’s Derrynane

Edrus Narelle

McDuffy’s Kerry Keel

Shyloch Obama

Shyloch Professor

Domare: Marina Belyavtseva, Ryssland
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Kerryspecialen 2012
Forts.

Northbound Artic Link To McDuffys

Mc Duffy’s Hot News

NOJV-11 Kerzmin’s Cruiser

Kebulak Born To Rock

Lingus O’Boy

Rollick’s  
Spoiling  

The Party

Int Nord uCh WW-12 Shyloch Navigator To Edrus

NO DK uCh JWW-10 NV-11 Kerzmin’s Byblos

Arkama Play With Fire
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Kerryspecialen 2012
Forts.

Edrus Oisin’s Design

Edrus Lady of  the Lake

Shyloch Nonstop

Edrus Igrane of  Tintangel

N uCh JWW-10 Kerzmin’s Biagiotti

Int NO SE uCh NOV-08-10 NordV-10 Kerzmin’s Andante

SE uCh Irish Hippy Shamrock For Lingus

SE uCh Yvenus Piraya

McDuffy’s Hotline-Puck Fair



Scandinavian shows have always managed to 
make a special impression to me with it well or-
ganized and somehow special atmos-phere. The 
WDS-2008 in particular stands aside of all my 
previous show experiences, that´s why I wasn’t 
doubting´t  a bit taking an invitation to judge the 
SKBTK specialty in Sweden. 

It was even more exiting to judge the dogs 
at such a reputable show not from the point of 
a dog show judge, but from a breeder´s point of 
view. It was important for me to judge not only a 
preparation and a show condition 
of a dog, which is very important for our breed 
, but in a first place I was trying to find  in a 
dog such a qualities and nuances, which I con-
sider essential for the breed, the things, show 
judges often «Slipping through their fingers».

Basically  Swedish dogs, who showed up, have 
made a very good impression me. Most of them 
were very quality and solid , without any seri-
ous faults , possessing all the main qualities of a 
good show Kerry Blue. 

By the way, I was very surprised by the coat 
quality. Since it has always been considered a 
big problem all over the world for a long time, I 
wasn’t expecting to get so much 
of a correct coat representatives 
in my ring. But with some small 
exceptions, your dogs showed 
both the good quality and the 
correct color. 

I didn´t find any faults in the 
dental system neither. Almost 
all the dogs had both nice teeth 
and a dark pigment. Mostly the 
dogs had a correct heads and 
expressions, some of them un-
fortunately were lacking volume 
of the muzzle and were not wide 
enough in jaws. I liked balance 
& movements of the majority of 
the dogs, but for some of them I 
could have a wish for more long 
and laid back shoulders.

Being choosing my winners I was mostly  
concentrated not only on the total impression, 
but  the breed details I find most essential for the 
future developing of our breed. 

I have been breeding Kerries quite a long time 
before my personal kennel»Iz Goluboi Legendy» 
was established in 1998. I got 120 kerry blues 
under my own prefix, 50 of them are  the champi-
ons of a different countries, possessing different 
show titles as well. So being engaged in kerries 
for a quite a while, I consider that we can´t af-
ford for the breed to miss the typical breed coat 
quality, open and friendly and at the same time 
proud and independent powerful carriage of a 
kerry blue. And vice a verse -woolly, easy tangled 
, cotton coat , all signs of uncertainty & aggres-
sion, yellow eyes and pink gums, low tail set, 
short and fidget, uncertain movements in the ring 
wouldn´t make the breed any compliments or 
create any new audience at all.

It´s a pity , that it become more and more com-
mon practice for  dog show judges to put up just 
a good looking dog, without paying attention to 
a specific breed details, which is very important. 
Grooming & handling comes over the essential 
breed details & qualities. Don´t think that´s the 

 
The Swedish Show notes ( SKBTK Specialty 2012)
Vår domare Marina Belyatseva skriver om sina intryck från Kerry Specialen 2012

Shyloch Obama

 
The Swedish Show notes ( SKBTK Specialty 2012) forts.
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Shyloch Obama

right way to do. Being choosing a show cham-
pion , judge should remember, that he is  put-
ting  up a dog as a benchmark for the breeding 
as well and it should satisfy standard demands 
as good as an aesthetic 
sense. Above mentioned 
are the most essentials 
reasons behind my deci-
sions at the show.

Junior males class got 
to be a very good ex-
ample of what I´m trying 
to say. I had to choose 
my winner out of quite 
a big number of a dogs 
of a different type. At 
least 4 of them can eas-
ily win not only a breed 
but do well in  BIS com-
petition. One of them 
seemed to look more 
preferable to me as a 
breeder - he got to show 
the best coat for the day, 
dark vivid pigment and 

a very dark skin concerning 
his early & light color, which 
was very important to me. 
Strong & well balanced, with 
a masculine head and nice 
movements he was,perhaps, 
shown a bit worth then 
the other dogs ,I placed in 
that class, but it couldn´t 
spoil  the whole picture for 
me.

The Best Male was incred-
ible good as well, though 
I would like to see him a 
bit more elegant. Wonderfully 
developed three years old 
male in a good balance, with 
the beautiful masculine head, 
wide jaws,beautiful & blue 
coat , powerful movements 
with the wide rears and nice 

angles at the same time was prepared & shown 
to his very advantages. An experienced ring fight-
er looked focused & serious.

Int Nord uCh WW-12 Shyloch Navigator To Edrus

N uCh JWW-10 Kerzmin’s Biagotti

 
The Swedish Show notes ( SKBTK Specialty 2012) forts.

KerryNytt 2/12



Talking about the dogs I prefer over the others 
at the show, i have to mention the best pup& the 
BOB indeed. Those two bitches made my heart 
go faster when I saw them in the ring. They were 
flawless in the movements, but in addition had a 
very special charm i couldn´t resist. 

Basically  I consider it to be a very important 
quality to make everybody notice you at the ring, 
to capture everybody attention. Not too big, ele-
gant, beautifully blue, with a deep chest, with the 
very good feminine head and perfect balance, 
this bitch beated the concurrent in every point. 
Neat ears, shown perfectly, very engaged ex-
pression of her eyes and wagging tale  were try-
ing to say: «Hey, who are you? Lets get together! 
C´mon! Be my friend!» Smashing movements 
& exceptional proud carriage, neat proportional 
outline & wonderful grooming- she had it all to 
steel the show! She was bearing herself with a 
great self confidence, letting everybody enjoy her 
beauty.

It was very pleasant, that a lot of Kerries really 
enjoyed being in the ring that day. Especially it 
was obvious and pleasant at that matter to look 
at the veteran bitch(senior class). She was so 
involved and happy in the ring, which is amazing 
for her age.

I would like to say, I had a wonderful time and 
meet a lot of nice people while judging in Sweden 
. The hospitality of the Swedish Kerry Club was 
superb, I will definitely keep it in my heart with the 
warmest memories about Sweden! 

Thank you very-very much The Swedish Kerry 
Blue Terrier Club - it was a big honor and a very 
useful experience! 

Marina

 
The Swedish Show notes ( SKBTK Specialty 2012) forts.

S uCh Yvenus Piraya

BIS valp Edrus Narelle, BIM-valp McDuffy’s Derrynane
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Till minne av Int Nord CH  
Lingus Amber Dream har  
Inga-Lill Olsson instiftat  
ett vandringspris till  
”Bästa Svenskfödda Hund”.

Det delades ut för första gången 
på årets Kerryspecial och gick till  
Edrus Lady of The Lake. 

Bästa  
Svenskfödda 
Hund

Nyinstiftat pris!



OCCIS KENNEL PROUDLY PRESENT OUR UPCOMING LITTER
 

Breeder & owner: 
SOFIA DAFGÅRD 
OCCIS KENNEL

www.occiskennel.se

SEUCH NOUCH DKUCH 

Occis 
Blame Fame

NORDJW-07 SEUCH HRCH

Rollicks  
In The Spotlight

“Heidi”
 

“Cecil”
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Selma heter egentligen 
Occis Aim For Fame och är 
född i augusti 2007. Hon flyttade 
hem till mig våren 2008 och var 
tänkt till sällskap, utställning och 
agility. Selma, som den vänliga 
varelse hon är, anpassade sig 
snabbt till sin nya flock och vi 
kom igång med träning och 
kurser. En utställning i junior-
klass hann vi med, med 1:a och 
hp som resultat, men sedan 
blev det ett ofrivilligt avbrott då 
Selmas korpsvarta päls kunde 
göra vilken pudelägare som 
helst avundsjuk. Men, vi fortsatte 
med agilityträningen och njöt av 
kortklippt frisyr i sommarvärmen.

När min lite äldre flatcoated 
retrievertik Vinga, som jag tävlat 
freestyle med i flera år, blev ska-
dad, så stod jag plötsligt utan 
tävlingshund. Selma, som redan 
kunde en del tricks, fick hoppa 
in istället för Vinga och startade 
sin karriär på en tävling på den 
lokala brukshundklubben! Plöts-
ligt hade jag en ny träningskom-
pis på freestyleplanen. Vinga fick en alltför tidig pension, 
Selma fick vara freestylehund på heltid och agilityn lades 
tillfälligt på hyllan. 

Freestyle är en relativt ny sport i Sverige. Free-
style, ”fri stil”, kan beskrivas som ett slags fritt kompone-
rat lydnadsprogram till musik. Föraren väljer själv musik, 
som skall passa hundens rörelsemönster och attityd, och 
sätter sedan ihop ett program fyllt av valfria rörelser och 
snygga övergångar mellan dessa rörelser. Det är viktigt 
att tänka utifrån hundens förutsättningar vid skapandet 
av ett program. Rörelserna får aldrig vara skadliga för 
hunden! Några exempel på enkla rörelser för klass I 
är: snurr, hopp över föremål, vacker tass, slalom mellan 
förarens ben, sitt vackert och buga.

All träning sker med positiva inlärningsmetoder. 
Man kan aldrig tvinga hunden att utföra tricks och kon-
ster. Samarbete och moment lärs in med belöningar som 
godis, lek och sociala belöningar som klappar och mys. 
Hunden jobbar för att få tillgång till belöningarna, inte 
för att den måste! På freestyleplanen vill man se glada, 
uppmärksamma hundar och alla korrigeringar är sträng-
eligen förbjudna på tävling.  

I Sverige tävlar man i tre 
klasser, klass I-III, där klass I 
är den lägsta klassen. Det do-
marna tittar på är, bland annat, 
samarbete, precision, tolkning av 
musik och programmets plane-
ring. Freestyle är en publiksport 
och programmet bör, i alla fall i 
de högre klasserna, ha ett visst 
underhållningsvärde. Detta gör 
sporten varierad och kul. Det är 
alltid roligt att titta på ett bra free-
styleprogram.

Våra svenska freestyle-
hundar behöver en del speci-
ella egenskaper för att lyckas på 
tävling. De behöver framförallt 
vara miljöstarka. Våra tävlingar går 
på allt från Brukshundklubbens 
gräsplaner till centralt belägna 
torg eller inomhus på stora hund-
utställningar. Hundarna bör även 
tidigt vänjas vid hög musik vid 
träning, samt publik som klappar 
och skriker! 

Selma har alltid varit gan-
ska oberörd av ny miljö och hög 

musik. Men, när vi nu kommit upp och tävlar i klass III 
så märks det att hon ibland drabbas av scenskräck och 
tycker plötsligt programmet är väldigt svårt när en stor 
publik tittar på. Som tur är har Selma en matte som gillar 
utmaningar! Varje tillfälle att träna inför publik utnyttjas. 
Vi tränar på agilitytävlingar, hundutställningar och gärna 
mitt i stan och det har gett resultat. Just nu ligger terriern 
nämligen väldigt nära 
en kvalplats till SM, 
som går av stapeln 
på MyDog i Göteborg 
i januari. Men innan 
dess återstår ett antal 
kvaltillfällen och man 
vet aldrig hur det går. 
Men om ni håller alla 
tummar så kanske, 
kanske, kan vi få se en 
liten blå på SM 2012.

Johanna Lehman

Foto: Yvonne Öster, 
hundfoto.com

Freestyle-kerryn Selma!
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Hur kan det komma sig att din hund ena dagen får 
Excellent och BIR och nästa dag slutar på Very good 
eller kanske till och med ännu lägre? Många utstäl-
lare ställer denna fråga och svaren är lika många som 
frågorna. Ett snabbt och enkelt svar är kanske att 
vi alla är levande individer, både domare, utställare 
och hundar. Levande individer med olika erfarenhe-
ter, kunskaper, uppfattningar, värderingar och sin-
nesstämningar. Likaså att vi dömer just nu och inte 
sedan! 

Internationell sport Hundsporten och framför allt 
utställningar har ett stort internationellt intresse. Det 
sträcker sig runt hela vår jord från Sydamerika i väst till 
Japan i öst. Tusentals människor med vitt skilda kulturer 
och bakgrunder reser världen runt och dömer hundar. 
En viktigt gemensam nämnare har alla dessa domare, 
kanske också den enda, ett intresse för hund! 

Domarens utbildning Oavsett från vilken del i världen 
som domaren kommer finns det en mängd omständighe-
ter som spelar en viktig roll för den slutliga prissättningen 
av din hund. Bakgrund och erfarenheter? Vilken grund- 
och vidareutbildning har man genomgått? Deltagande på 
domarkonferenser och egna studier? Vilka referensramar 
har man byggt upp, både nationellt och internationellt? 
Hur kontinuerligt dömer man en ras eller flera på inoffi-
ciella som officiella utställningar? Vilken förmåga har man 
att kunna se, känna, jämföra och värdera? Liksom att 
kunna motivera sig, fatta beslut, både enkla och svåra?

Rasstandarden Till domarens hjälp finns rasstandar-
den. En beskrivning på idealhunden som i princip inte 
existerar. Vår moderorganisation FCI (Fédération Cynolo-

gique Internationale) erkänner de raser som vi bedömer. 
Dessutom finns ett antal inhemska erkända raser i såväl 
Sverige som andra länder.  Standarden skrivs av res-
pektive ras hemland. Därefter översätts den inte enbart 
på de större internationella språken utan även på res-
pektive lands språk. Det kan innebära att både ord och 
värdefulla nyanser faller bort vid dessa översättningar. 
Det finns otroligt detaljerade rasstandarder på flera sidor 
som exempelvis för mastino napoletano. Det finns också 
motsatsen, såsom för golden retriever. Den första kräver 
både måttband och matematiska formler. Den andra 
lämnar mycket öppet för egna tolkningar. Eller hur skulle 
du tolka meningar som ”halsens omfång ska på dess 
mitt vara lika mycket som 8/10 av mankhöjden”? Liksom 
att en hals på annan ras ska vara placerad så att den 
med ”lätthet kan följa ett spår”? Likaså ord som måttligt, 
lagom, medelstor och av god längd?

Om jag i båda fallen skulle dela ut dessa två standar-
der till en grupp domare och utställare, vet jag att jag 
skulle få nästan lika många svar som deltagare på vad 
var och en värderar högst vid sin bedömning. Några ser 
typ och helhet främst medans andra skulle se till huvud 
och uttryck. Det finns de som skulle ha valt anatomi och 
rörelser istället före funktionell pälskvalitet liksom tempe-
rament före en komplett tandrad eller rätt storlek. Vem 
har den rätta prioriteringen? En hund består av både fel 
och förtjänster och de ska alltid vägas mot varandra om 
det inte tydligt anges i standarden som fel eller diskvali-
ficerande. Men inte ens de diskvalificerande felen skulle 
vi tolka lika!

Prissättning Alla hundar har fel! Men det är inte så 
enkelt som några tror att ett fel påverkar graderingen från 
Excellent/CK till enbart Excellent. Vid två fel, från Excel-

Varför dömer domare så olika?
Hans Rosenberg, författare till artikeln, är utbildad exteriördomare sedan 1984.
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lent till Very good och skulle hunden ha fyra fel eller fler 
skulle priset bli Sufficient eller till och med Disqualified. 
Nej, det är summan av hundens förtjänster som sätter 
det slutliga priset, oavsett om jag som domare hittade 
ett eller flera fel! Återigen är det utrymme för domarens 
personliga tolkning. 

Handen på hjärtat – har du jämfört din hund mot gäl-
lande standard? Kan du se objektivt på din hund? Är det 
verkligen så att alla hundar som ställs ut är av champion-
kvalitet? För det är ju ändå det priset som majoriteten av 
utställare förväntar sig att de ska få? 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
(SRD) Dessutom finns numera SRD att ta hänsyn till vid 
bedömningen. Det innebär att; hundar ska kunna an-
das obesvärat, hundar ska kunna uppvisa ögon fri från 
irritation, hundar ska ha frisk hud liksom friska tänder, 
inga hundar ska varken vara överviktiga eller för magra 
för sin ras, pälsen får inte vara så omfångsrik att den 
besvärar hunden liksom att alla hundar ska kunna röra 
sig rastypiskt utan synbar ansträngning. Dessutom ska 
alla hundar ha mentalitet som tillåter att de kan fungera i 
samhället. Väldigt viktiga punkter men som ger utrymmet 
för domarens egna tolkningar.

Bedömningen i ringen Arrangören på utställningen 
räknar med att domaren dömer ca 20-25 hundar i tim-
men. Det blir max tre minuter/hund. Det kan tyckas lite 
men med domarens rutin, utmärkta ringsekreterare 
och duktiga utställare fungerar det oftast utan problem. 
Under dessa tre minuter ska jag som domare bedöma 
hundarna enskilt med kritik och i konkurrens med övriga 
deltagare i klass och ras. Som publik har du mer tid att 
bedöma samma hund, därför att du kanske ser den vid 
andra tidpunkter, utanför ringen och under tiden som 
hunden befinner sig i ringen med sina konkurrenter.

Domarkonferenser För att vi domare både ska för-
kovra oss på raserna och på sikt ska få en enhetligare 
bedömning arrangerar de flesta ras- och specialklubbar 
återkommande domarkonferenser, med blandat resultat. 
Bäst genomslagskraft beror oftast på hur rasen presen-
teras både i teori och i praktik liksom genom klubbarnas 
raskompendier. Likaså vilka hundar som klubben har valt 
att symbolisera idealhunden. Här har klubbarna ett stort 
ansvar som kan påverka domarna. 

Hundens del i bedömningen Hundens dagsform 
spelar ytterligare en stor roll för bedömningen. Exem-
pelvis kan hunden påverkas beroende på plats och 
omgivning. Tidpunkten i hundens liv, konkurrenternas 
beteende och förarens nervositet. En jobbig bilresa till en 
utställning kan resultera i trötta rörelser, brist på utstrål-
ning och dålig hållning. En tik i löpperiod är kanske inte 
lika ”på” som en hane som känner vittringen av densam-

ma! En päls som för länge sedan varit i sin blomning är 
inte detsamma som en som är på G! Höjden på hundar 
förändras inte bara pågrund av ovana och underlag utan 
också hundens sinnesstämning vid tidpunkten. 

Men hur kan samma hund få olika pris av 
samma domare?  Anledningarna är naturligtvis de-
samma som jag redan nämnt men jag kan ge ett konkret 
exempel. Det var en hund av en något udda ras som jag 
dömde i juniorklass. Han var naturligtvis under utveckling 
men jag bedömde honom att ha utmärkta förutsättningar. 
Det resulterade i både Cert och BIR. Samma hund 
ställdes ut senare för mig med resultat 2:a! (enligt det 
tidigare systemet). Det berodde på att han såg än mer 
omogen ut än vid vårt första möte tre år tidigare. Likaså 
har hundar som jag tidigare premierat högt kommit till-
baka i dålig kondition. Det har resulterat i lägre pris och 
sura utställarminer. 

Finns det ingen som dömer fel? Vi domare dömer 
utifrån våra kunskaper och naturligtvis kan dessa vara 
högst skiftande. Samtidigt är det viktigt att arrangören 
tar sitt ansvar och bjuder in rätt domare på rätt ras! Jag 
tycker t ex det är högst oärligt att låta allrounders från 
”landet långt bort” döma våra inhemska nordiska raser, 
då de knappt finns utanför Nordens gränser. Likaså att 
man verkligen frågar samma domare vilka rasgrupper 
som han föredrar. Detta med hänsyn till att domaren då 
kan välja de raser som han bäst behärskar. 

Samma pris men olika värde Jag hävdar att vi tar 
både vinst och förlust på olika sätt beroende på vem 
som dömer. Respekten för domaren och hans kunska-
per liksom engagemang och uppförande kan vara nog 
så betydande för hur utställare värderar en domares 
bedömning. 

Slutligen Finns det någon som har facit på denna 
fråga? Varför dömer vi så olika? Vem dömer rätt och 
vem dömer fel? Som jag skrev i inledningen är vi inte 
mer än människor med olika erfarenheter, bakgrunder 
och värderingar. Det är precis som livet utanför utställ-
ningsringen. Konsten är den att vi alla måste respektera 
varandra om det så är inom politik, religion eller i den 
närmaste familjen. Bedömningen är domarens subjek-
tiva uppfattning av din hund. Till den dagen vi får ett nytt 
bedömningssystem får vi göra så gott vi kan och det är 
jag övertygad om att många av världens domare redan 
gör. Får du någon gång en möjlighet att själva döma, 
ta den – förståelsen för domarens beslut brukar bli mer 
tydliga då!

Stockholm juli 2012
Hans Rosenberg, utbildad exteriördomare 1984

Varför dömer ... forts.
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Här följer ett inlägg om mentalbeskrivning. Jag 
försöker beskriva kort om vad det är och varför man 
använder det samt vad jag tycker eftersom jag är 
van vid MH men har just genomfört BPH istället, på 
senaste kullen.  

Mentalbeskrivning Hund (MH) har i använts sedan 
1997. MH framtogs ursprungligen som en beskrivning för 
de klassiska bruksraserna. Momenten i MH är avsedda 
att beskriva väsentliga egenskaper med hänsyn till 
rasens användningsområden i praktiskt bruksarbete. MH 
kan så klart även beskriva egenskaper som är väsentliga 
för alla hundar i samhället men det har dock funnits en 
viss kritik mot MH då en del anser att beskrivningen just 
varit utformat för bruksraser och inte ”för alla raser”. Flera 
Kerryuppfödare har använt MH som ett kompletterande 
instrument i sitt avelsarbete för utvärdering av mentali-
teten. Kerryägare har deltagit i MH för att få sin hunds 
mentalitet beskriven i syfte att utnyttja kunskapen i sin 
träning av hunden.

Beteende-och Personlighetsbeskrivning Hund 
(BPH) Under 2009 tog SKK ett beslut om att ta fram ett 
nytt bastest för mentalitet som är mer utformat för alla 
raser. Samhället idag ställer stora krav på våra hundar 
oberoende av ras och våra rasklubbar behöver någon 
form av test för utvärdering av rasens mentala utveckling 
över tid i sitt RAS-arbete. Mentaliteten hos våra hundar är 
en viktig och prioriterad fråga. Från 2012–01–01 är BPH 
en officiell beskrivning och data registreras på SKK och 
kommer att göras tillgängliga för rasklubbar, uppfödare 
och hundägare. 

Momenten är olika utformade vid MH och BPH. 
Det är två olika former av beskrivningar med olika profiler 

men båda avser att beskriva viktiga egenskaper för alla 
raser bl.a. hundens förhållande till främmande personer, 
rädslor av olika slag, lekintresse, nyfikenhet och ljudkäns-
lighet. BPH är konstruerat för att fånga fler nyanser av 
hundens beteende än MH och BPH-protokollen är mer 
detaljerade.

Hur går den nya beskrivningen till? BPH ge-
nomförs på en brukshundklubb och på klubbens stora 
gräsplan finns det olika ”stationer” uppställda. Oavsett 
var i Sverige man gör BPH bedöms momenten helt lika 
enligt ett noggrant schema med tidsintervaller för att 
alla hundar ska ha samma förutsättningar. Alla hundens 
reaktioner dokumenteras noga under beskrivningen. Det 
finns inget rätt eller fel beteende för hundens reaktioner 
och det är just en beskrivning och inte en bedömning! 
Beskrivningen är en möjlighet för ägaren att lära känna 
sin hund bättre samtidigt som uppfödaren får värdefull 
information om hundens mentala egenskaper. 

Den första stationen handlar om ”främmande per-
son” och där vill man se hur social hunden är med andra 
människor. Om den vill följa med en främmande män-
niska och om den vill leka med en främmande människa. 
Man ser också hur stort föremålsintresse hunden har 
eftersom den främmande människan kommer att bjuda 
upp till lek med en leksak. Vid nästa station ser man 
hur matmotiverad hunden är då det bjuds på lite godis 
i olika burkar och om hunden är uthållig när det gäller 
att faktiskt klura upp burkarna för att nå godiset. Nästa 
moment handlar om överraskning och det genomförs på 
det sätt att det hoppar upp en slags ritad halvfigur iklädd 
t-shirt en bit framför hunden och då ser man hur hunden 
reagerar på det. Hunden får möjlighet att undersöka  

MH eller BPH?
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momenten varje gång. Vidare följer momentet skram-
mel och det är en kedja som åker runt i en plåtburk, 
även här får hunden undersöka saken efteråt. Momentet 
”närmande person” innebär att en person i hatt, rock 
och solglasögon närmar sig och även här vill man se 
hur hunden reagerar. Efter det kommer två moment med 
olika underlag och då ska hunden gå på en vickande 
gångbro samt på plast tillsammans med sin ägare. Sista 
momentet är skott och då promenerar man lite och så 
smäller två kontrollerade skott från en slags startpistol. 
Skulle hunden bli rädd så avbryter man så klart. 

Så MH eller BPH? I juli 2012 genomförde jag min 
första BPH med min senaste kull (5 individer) efter att i 
många år ha använt mig av MH på delar av mina kullar. 
Jag har diskuterat momenten med en av mina ”valpä-

gare” som gjort MH och BPH och vi kommer båda fram 
till att BPH beskrivningen känns lite mer greppbar särskilt 
för de valpägare som ”bara” tänkt ha sin Kerry som 
sällskap. Dels därför att man befinner sig på en plan och 
har en annan överblick över momenten och dels därför 
att protokollet kan upplevas som lite enklare att ta till sig. 
Det verkar vara lättare för ägaren att relatera till moment 
som godisburken och att gå på underlag än ”spöken 
i skogen”. Om ägarna har lättare att relatera till dessa 
moment för att de mer liknar vardagliga situationer så får 
vi ju fler ägare som beskriver och det är ju ett skäl så gott 
som något. För uppfödarna kan resultatet från båda be-
skrivningarna troligen vara relativt likvärdigt. Personligen 
hade jag så klart velat ha en blandning av MH och BPH. 
Ta tex momentet passivitet i MH, ett visserligen mycket 
tråkigt moment för de som tittar på eftersom hunden ska 
stå passiv i 3 minuter. 

Men ett värdefullt moment när man kan se resultatet. Här 
kan man utläsa om rasen kan koppla av när ingenting 
händer, dvs växla mellan aktivitet och passivitet, och det 
tycker jag kan vara mycket bra för uppfödaren att veta. 
Om resultatet blir att man i vissa linjer ser att individerna 
gnäller, är oroliga och far runt i momentet och i andra lin-
jer ser att individerna står still, lägger sig ner eller kollar 
på sin förare så har man ju ganska mycket information 

om rasen bara där. Utifrån det kan vi ju sedan diskutera 
vilken variant vi tror är att föredra på rasen och vad som 
kan vara rastypiskt. Jag tycker också att det är bra att de 
tagit bort jaktmomentet i BPH beskrivningen eftersom 
det var många frågetecken till momentets tolkningar. Jag 

Den första stationen handlar om ”främmande person” och 
där vill man se hur social hunden är.

Vid nästa station ser man hur matmotiverad hunden är

Momentet ”skrammel”

Momentet ”närmande person”

Överraskningsmomentet
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har sett ett otal Kerrysar vända sig om för att de är upp-
märksamma på testledaren som skriker ”starta” för att i 
nästa sekund missa bytet i banan. För inte tala om deras 
lugg som blåst för ögonen i dessa sekunder. Så momen-
tet har inte kunnat utläsas korrekt trots repetitioner. Jaga 
eller inte jaga – det är frågan?

I Skåne kommer det att vara fler BPH än MH vilket 
gör att det också blir enklare att boka plats och jag 
tycker trots allt att det stämmer att BPH är mer utarbetad 
för andra raser än bruksraser vilket ju gör att det känns 
lite mer anpassat till vår fina ras. Om man tänker tävla i 
bruksgrenar så krävs det dock att hunden har gjort ett 
MH. Jag hoppas dock att minst två Kerrysar till snart ge-
nomgår ett MH då det är 58 stycken som gjort det just nu 
och det är först vid 60 individer som man kan säkerställa 
ett medelvärde.

Som ni förstår kan man analysera vad man får ut 
av varje moment hur mycket som helst men som helhet 
är min bedömning att det finns för och nackdelar med 
båda. Som med allt annat. Det viktigaste är att man väljer 
att göra en beskrivning, hellre än att avstå för att man 
inte vet vilken man ska välja, och få en känd mental sta-
tus så att vi kan öka informationen om vår ras och rasens 
mentala egenskaper och dess beteende. 

Ylva Alpheim, Yvenus Kerry Blue

I två moment ingår att hunden ska gå, tillsammans med sin ägare, på 
olika underlag, en vickande gångbro samt på plast.

Känner du till någon hund som gjort en bragd 
under året? Du kan nominera hundar året runt. 

Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar 
livet på någon, jagar brottslingar eller varnar vid brand. Även 
mindre dramatiska insatser kan vara mycket betydelsefulla. 
Hundar kan göra livsviktiga insatser, som till exempel sällskap åt 
ensamma, sjuka eller gamla människor eller som bästa kamrater 
till barn – helt vardagliga bragder som sker i det tysta och van-
ligtvis inte får stora rubriker. Alla hundar som inte är ”proffs”  
(det vill säga tjänstehundar) kan kandidera. 

Prisutdelning på Stockholm Hundmässa
Årets bragdhund koras i december på Stockholm Hundmässa, 
tillsammans med Årets polishund och Årets narkotikasökhund. 
Årets bragdhund får en medalj och ett smaskigt köttben och 
ägaren bjuds på en exklusiv VIP-helg i samband med Stock-
holm Hundmässa. Även den person som skickat in det vinnande 
bidraget belönas.

Årets bragdhund utses av en jury från Svenska Kennelklubben 
och Agria Djurförsäkring. Utmärkelsen tilldelas en hund som 
under året utfört en prestation som är värd att uppmärksammas.

Årets bragdhund instiftades 1989 i samband med Svenska Ken-
nelklubbens 100-års jubileum. Tanken var att uppmärksamma 
hundens betydelse för den enskilda människan i såväl stora som 
små sammanhang.

Nominera fram till 15 november
Bragden ska ha utförts från den 15 november föregående år 
fram till sista anmälningsdagen som är den 15 november inneva-
rande år. Bidragen för 2012 ska inkomma till Svenska Kennel-
klubben senast den 15 november 2012. Bifoga gärna en bild 
eller annat som förstärker berättelsen. Använd gärna formuläret 
som finns på SKKs hemsida. Du kan också skicka ditt bidrag 
med e-post till bragdhund@skk.se eller med post till Svenska 
Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA. Märk kuvertet eller kortet med 
”Årets bragdhund” eller skriv ”Årets bragdhund” i ärenderaden.
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Uppfödarmöte

Lördagen den 20 oktober på Scandic Elmia i Jönköping.

Svenska Kerry Blue Terrierklubben bjuder in till uppfödarmöte! Vi ska lämna en reviderad 
RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) för Kerry Blue Terrier till SKK i år och därför behöver vi 
träffas för att diskutera vilka målsättningar och ambitioner vi ska ha för aveln de kom-
mande 5 åren. Vi kommer också att få en genomgång av BPH och diskutera hur vi ska 
gå vidare med MH och BPH.

Program
 
0930-1000   Kaffe och smörgås serveras

1000-1200  BPH och MH 
   Genomgång av BPH med Inga-Lill Larsson samt diskussion om hur   
   vi går vidare med BPH och MH. 

1200-1300  Lunchbuffé

1300-1430  Hälsoenkäten
   Genomgång av hälsoenkätens resultat och ev slutsatser.

1430-1500  Kaffe

1500-1600  Revidering av RAS
   Genomgång av aktuell statistik och sammanfattande diskussion om   
   ambitions nivå och målsättningar för kommande 5 år

2012

Anmälan om deltagande görs online på skbtk.com senast 10 oktober! 
Där kan du också meddela om du har önskemål om samåkning.
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Vad gör de egentligen på en utställning? Varför 
springer de ut och in i ”ringen” hela tiden? Ena stun-
den står de stilla och nästa stund springer de runt 
ensamma eller alla på en gång. Och så är det en män-
niska som skriker och håller upp olikfärgade lappar 
hela tiden, det verkar helt förvirrat...! 

De flesta som ställer ut sin hund vill att den 
ska bli utställningschampion. För att bli det här i 
Sverige krävs minst tre certifikat för tre olika domare där 
det sista ska vinnas efter att hunden fyllt 24 månader. 

Man kan sedan tävla vidare om internationallt cham-
pionat genom att vinna 4 internationella certifikat, Cacib, i 
minst tre olika länder för olika domare där sista Cacib ska 
vinnas minst 12 månader efter det första och hunden ska 
vara minst 24 månader. 

Reglerna på en officiell ut-
ställning kan till att börja med 
verka förvirrande, men är egentligen 
rätt enkla. Hundarna tävlar i ord-
ningen hanar för sig först och tikar 
för sig sedan. Dessutom tävlar de 
indelade i åldersklasser. 

Valpar deltar utanför den 
officiella tävlingen eftersom de 
fortfarnde är så unga. Valp är man 
till dess man fyller 9 månader. Vissa 
utställningsarrangörer har valpklas-
ser från 4 månader, men vanligtvis 
ska de vara 6 månader.

Utställning – kan det vara något?

Hanvalpar tävlar först och därefter tikarna. De val-
par som fått hederspris, HP (lila), tävlar vidare om Bästa 
valp i rasen, BIR valp (rosa/gul) och bäst i motsatt kön, 
BIM valp (ljusgrön/vit).

De övriga åldersklasserna 
är junior från 9 till 18 månader, 
unghund 15–24 månader, öppen 
15 månader och uppåt, veteran 
från det att man fyllt 8 år. 

Några klasser har krav både 
på ålder och meriter. Champion-
klass kräver att man är 15 mån 
och utställningschampion. (Man 
kan bli champion vid 15 månader i 
andra länder och då kan de tävla i 
championklass här.) 

Har hunden bruks- eller jaktme-
riter och är 15 månader kan den tävla i bruks/jaktklass. 
Man måste anmäla hunden till rätt klass eftersom man 
normalt inte får byta klass på utställningen!

Förutom domaren finns det två ringsekreterare 
som hjälper till i ringen. Den ena hjälper domaren med 
att skriva ner varje individuell bedömning och den kall-
lar in rätt hundar och ställa dem i nummerordning för 
bedömning. Om du är osäker, be den inkallande rings-
ekreteraren om hjälp! 

Först gör domaren en individuell kvalitetsbedöm-
ning av respektive hund och ger den ett kvalitetspris i 
förhållande till rasstandarden, som kan vara fyra olika 
nivåer; excellent (röd), very good (blå), good (gul) och 
sufficient (grön). Ringsekreteraraen visar ett färgat kort 
för det pris du fått. 

Hundar som 
tilldelas excel-
lent och i vissa fall 
very good (om det 
är färre än 4 excel-
lent i klassen) tävlar 
vidare i konkurren-
sen inom klassen. 
Där placerar doma-

ren hundarna i ordningen 1-4 där färgerna används för 
placeringsordningen 1, röd, 2, blå, 3, gul och 4, grön. 
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är utsedda tävlar man om Bäst i Rasen BIR, röd/gul och 
Bäst i Motsatt Kön BIM, grön/vit.

När BIR och BIM är utsedda är rasbedömningen 
slut och du får en sammanställning med en beskrivning 
av din hund och vilka placeringar du fått under bedöm-
ningen. Den kallas en kritik. 

Beroende på vilken utställningsarrangör som an-
svara för den utställning du deltar i ser finaltävlingarna 
lite olika ut. 

Är det en specialklubb (i vårt fall Svenska Terrierklub-
ben) som ordnar utställningen är det en finaltävling för 

bästa hund varje åldersklass plus en 
Best In Show tävling allra sist där BIR-
hundarna deltar. 

Är det kennelklubben som arrang-
erar tävlar endast BIR valpar och BIR 
hundarna vidare i resp gruppfinal.  
Best In Show finalen går sist och där är 
det respektive gruppvinnare som tävlar.

Där delar domaren också ut CK (certifikatkvalitet, 
rosa) till de hundar domaren anser har den kvaliteten. 
Har hunden fått CK ska du vara beredd att komma till-
baka lite senare och tävla vidare. 

När alla hanklasserna varit inne 
och blivit bedömda tävlar man om bästa 
hane. Då ska alla hanar som fått CK kom-
ma tillbaka och konkurrera mot varandra. 
Ringsekreteraren ställer hundarna i ord-
ning och domaren placerar 4 hundar. 

Den bästa hanen får ett certifikat 
och tvåan får reserv-certifikat. Skulle den 
bästa hunden redan vara svensk utställ-
ningschampion går certifikatet vidare till 
två och reserv-certifikatet till trean osv.  

Tikarna tävlar på motsvarande sätt. 

Är utställningen 
internationell 
tävlar hundarna 
även om Cacib som 
är ett internationellt 
certifikat. Juniorer 
och veteraner tävlor 
dock inte om cacib.

Till slut när bästa 
hane och bästa tik 

Lycka till i 
ringen!

Eva Lejdbrandt,  
ordförande

 

Utställning forts.



21  
KerryNytt 2/12

Torsdagen den 18 juli
för lrish Breed Festival 2013

Mer information hittar du på hemsidan för Irish Breed Festival: 

http://www.irishbreedfestival2013.n.nu

Domare: Philip O’Brien, Irland, kennel Edbrios

Nästa års Kerryspecial kommer att hållas som en del av Irish Breed Festival 2013. 

Irish Breed Festival är en samlingsutställning för de irländska nationalraserna med  
enbart irländska domare. Utställningen är nationell vilket innebär att det kommer att delas  
ut certifikat på denna utställning. Utställningen är lagd i samband med den internationella 
länsklubbsutställningen i Köping den 20–21 juli.

Irish Breed Festival 2013 kommer att innehålla mer än bara den traditionella utställnings-
delen, den kommer att utformas som ett ”mångt-aktivitets-projekt”, men arrangemangets stora 
huvudattraktion blir de åtta rasspecialerna.

Utställningen/festivalen äger rum på Vilsta Sporthotell strax  
utanför Eskilstuna 10 mil väster om Stockholm.

Boka redan nu!

HJÄRTLIGT  
VÄLKOMNA!


