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Tusen takk for en hyggelig og velarrangert utstilling i vakre Ulriksdals slottspark. 

Jeg hadde gledet meg lenge til å dømme denne utstillingen, og jeg var gledelig overrasket over alle 
anmeldelsene; 

80 dvergpinschere er ikke verdagskost, 

Jeg har kunnet konstantere gjennom de siste årene at kvaliteten på rasen har forbedret seg 
betraktelig eksteriørmessig, noe som desverre har gått litt utover størrelsen, særlig på 
hannene. Størrelse har gjennom alle år vært en av mine "kjepphester", og ingen var vel overrasket 
over at jeg målte så mange hunder. Dverpinscher er, som navnet sier, en liten hund, og standarden er 
bestemt på hvordan dette skal bestraffes!! At det finnes så mange store hunder, må vi dommere ta vår 
del av skylden for, men selvsagt er det oppdretterne som må ta hovedansvaret. Imidlertid forstår jeg 
godt at oppdretterne ikke prioriterer dette når dommerne ikke bryr seg. Det er lettere å få en vakker 
hund når størrelsen øker, men målet MÅ være en vakker hund innenfor de, i standarden, oppgitte mål! 

Utover størrelsen var jeg godt fornøyd med kvaliteten - I stort sett meget bra hoder og halser, lange 
kropper er helt forsvunnet og bryst og vinkler er gjennomgående bra. Steile overarmer og utsvingte 
albuer er fortsatt noe som oppdretterne bør jobbe med, og høye forbensbevegelser henger fortsatt 
noe igjen fra gamle dager da vi gjerne ville ha "hackny" forbensbevegelser. Kun et fåtall hunder 
kritiserte jeg for kjønnspreg og farge. 

Jeg var godt fornøyd med mentaliteten, men det finnes fortsatt en del hunder som mangler selvtillit, 
noe eierne må jobbe med. Spesielt må de trenes i å bli målt. Dette er meget viktig fordi jeg tror det kan 
bli nødvendig for Dvergpinscherklubben å kreve generell måling av alle dvergpinschere igjen. 

Jeg var meget godt fornøyd med mine vinnere. BIR-vinnende tispe kom fra juniorklasse, og hadde det 
meste av det jeg ser etter i denne rasen - kjønnspreg, størrelse, vakkert hode, utmerket hals, kort 
stram rygg, meget bra forbryst, korrekte vinkler og typiske, frie bevegelser, men kjære handler, ikke 
still henne opp som en dobermann, men hold godbiten litt høyere, slik at hun hever hodet noe mer. 

Tusen takk til mine  svært dyktige ringsekretærer. Det blir ikke enkelt å jobbe for meg etter disse to. 
Også utstillerne får min honnør - alltid blide og vennlige, og de fleste virket kunnige og forståelsesfulle 
over de feil jeg påpekte. 

Igjen takk for en meget hyggelig utstilling. 

Vennlig hilsen 

Rodi Hübenthal. 

 


