Intervju med Helen Bakewell
Dommer ved Gruppe Rogalands utstilling 2018
Hvilke raser har du eid og/eller vist?
For tiden har jeg en interesse for mange raser, Jeg har vært leder for «Mercia Toy Poodle Club» i 20 + år.
Jeg sitter i den engelske Australsk Terrier klubben og jeg var med å starte opp «The Black and Tan
Coonhound Committee», denne rasen nettopp er blitt anerkjent av den engelske Kennel klubben.
Over den tid har jeg oppdrettet mellompudler har en av dem har blitt Maltesisk champion, mine toy pudler
har oppnådd flere CC og reserve CC. Jeg har også eid og oppdrettet australsk terrier og har hatt gleden av å
se 3 av dem bli champions. Jeg har også eid Wheaten terrier som plukket med seg en reserve CC på veien, vi
har også Norfolk terriere.
Når ble du dommer og hvorfor?
Jeg startet å dømme i 1987 fordi jeg ville føre min nye kunnskap og erfaring tilbake til de rasene jeg elsket
og andre raser som jeg likte godt og ønsket å eie, men man kan jo ikke eie alle de rasene du elsker dessverre.
Jeg har dømt alle puddelvariantene på championship nivå i England.
Dømmer du andre raser?
Jeg dømmer også Wheaten terrier og Australsk terrier på championshipnivå. Jeg har dømt Australsk terrier i
Finland, og i dag står jeg nok på listen over all-round dommer i gruppe selskapshunder og terriere.

Hva ser du etter hos en puddel?
Når jeg dømmer en puddel liker jeg å se en velbalansert, rasetypisk puddel med den rette
puddelpersonligheten, og gode bevegelser.
Hva er din menig om frisyrer, og kan en klipp skjule feil?
Mener du at enkelte fargevarianter byr på større utfordringer enn andre?
Jeg syns ikke det er farger eller størrelser som har større utfordringer enn andre og når det gjelder frisyrer så
kan man bedømme pelskvalitet, men man kan ikke endre på hundens konstruksjon under pelsen.

Hva er din mening om de skandinaviske pudlene i dag?
Jeg har alltid beundret de skandinaviske pudlene både i Finland og Sverige og jeg gleder meg til å komme til
Norge å dømme og se deres pudler.
* Challenge Certificat(deles bare ut på kennel klubb utstillinger)
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