
Rapport från domarkonferensen 16/11 2007

Svenska Kennelklubben hade kallat till utbildning på vattenhundsraserna för ett 80-tal svenska 
utställningsdomare. Konferensen ägde rum på Scandic Infra City i Upplands Väsby den 16/11 2007.

Till konferensen hade de olika vattenhundsklubbarna (Portugisisk vattenhund, Spansk vattenhund, 
Lagotto och Barbet) fått möjlighet att göra ett kompendium om respektive ras.
Kenneth Edh på Svenska Kennelklubben var den som sammanställt Barbetkompendiet. Styrelsen i 
Barbetklubben hade dock beretts tillfälle att kommentera innehållet innan det gick i tryck. Det är 
första gången i Sverige som rasen Barbet är representerad vid en domarkonferens

Raskompendiet innehöll lite historik om rasen, samt standarden för Barbet.
FCI-nummer 105
Originalstandard 21/2 2006
FCI-Standard 9/5 2006  Franska
SKK: s Standardkommitté 21/8 2006

Man hade kommenterat ett antal punkter som domarna skulle fästa speciell vikt vid i sin 
bedömning. Avslutningsvis fanns det 26 sidor med foto på olika barbeter och med kommentarer på
utseendet.

Från början var det tänkt att varje ras skulle representeras av 10 hundar. Antalet individer har 
ändrats under resans gång. Barbetklubben fick i alla fall ihop hela 7st.
Vi samlades klockan 09.00 på fredagsmorgonen. Gänget kom från olika delar av landet, men även 
från Finland och Danmark. 

Annette Bakk Fredriksen från Danmark var där med åldermannen, Monsieur (Monsieur Barbet Du 
Pre Leveque), Anders Fasth från Linköping kom med Monza (R´Monza Noir de L´etang de 
Fontmerle), Marie Lidblad från Gotland hade med sig Amande (Nelum-Himalis Amande), Mikael 
och Ewa Thurfjell kom från Sundsvall med Akilles (Luddelumps Akilles), Eva Haag Lindström och Alf
Lindström anlände med Ludde från Hälsingland (Luddelumps Boy of Beijing), Kjell och Marlene 
Remahl från Finland samt Camilla Remahl från Luleå kom med Nadina (Nelum Himalis Bobine) och 
slutligen infann sig Gunnel och Joachim Svinhufvud från Skåne med Axa (Luddelumps Desirée 
Delight).

In på superflotta Infra City tågade vi med våra hundar. Vi möttes av SKK: s Kenneth Edh som 
anvisade oss ett stort rum, där han gick igenom alla hundarna väldigt noggrant och skrev ned sina 
kommentarer. 

Därefter fick vi vänta medan Kenneth Edh i en angränsande sal gick igenom kompendiet med den 
samlade domarkåren. Sedan kallades vi in och vi fick gå upp på podiet en och en, varvid Kenneth 
berättade för domarna vad han tyckte om respektive hund. Han utgick från rasstandarden när han 
kommenterade hundarna. Varje hundgenomgång avslutades med att domarna fick kommentera 
och fråga. Slutligen valde han ut de tre hundar som han ansåg representera rasen på bästa sätt. 
Dessa var Monsieur, Monza och Amande.



Annette Bakk Fredriksen  var den som förde klubbens talan och hon framhöll att eftersom 
populationen är så liten, så kan man inte i aveln välja bort individer, bara för att de inte helt 
uppfyller kraven i rasstandarden. Man måste arbeta för rasens bästa och se till helheten. På en 
direkt fråga om sjukdomar i rasen så konstaterade Annette det förekommer epilepsi i vissa linjer.

Mötet avslutades med att samtliga domare fick möjlighet att klämma och känna på våra hundar. En
allmän kommentar bland domarna var att man sällan sett en samling hundar som var så lugna och 
coola.  

Barbetgänget intog därefter en gemensam lunch på en närliggande restaurang och sedan bar det 
av mot respektive hemort.

Vi som var med om detta evenemang tyckte att det var mycket intressant att få en inblick i hur 
domarkåren resonerar i sina bedömningar. 
Som vanligt var det roligt att få träffa sina Barbetvänner, både ägare och hundar.  

Gunnel och Joachim Svinhufvud
Lerberget


