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World Dog Show Poland – Poznan 09.- 12. 11. 2006

    Seekordne ülemaailmne koertenäitus sattus aasta lõpu poole. Sõit kohale nagu ikka bussiga. 
Minul oli esimene kord kasutada Miljamreisi teenuseid. Hea võrdlus eelkäijatega: Oluliselt on 
paranenud sõiduaja kasutamine (v.a. bussi rikke korral) et kiiresti sihtkohta jõuda. Hotellitoad on 
paranenud. Näituse platsile sõit hotellist õigeaegsem, et ei pea närveerima sellepärast, et kas ma 
ikka jõuan piisavalt vara kohale, et rahulikult süveneda etteastesse. 
    Poolakate auks tuleb müts maha võtta: (See riik areneb tõusvas joones). Terjerite päeval ei 
kohanud ma uksel mingisugust vet.kontrolli järjekorda. Paviljonid olid suurte numbritega 
märgistatud, et viletsa nägemisega ka näeks. Paviljonid olid avarad. Puhtus kõikjal. 
    Harjumatult tavatu oli olukord ringis kus vaipkatet ei jätkunud suurele pindalale ja seegi vähene 
oli  paigutatud valesti: vaid kohtuniku laua alla ja selja taha ning nelinurkselt ringi äärde kus istus 
publik. Keskele jäi libe tsementpõrand kus koerad pidid näituse seisu võtma ja edasi-tagasi liikuma. 
Näituse teisel poolel (emaste koerte aegu) siiski kohtunik pani koerad liikuma pealtvaatajate 
varvastele. Mingeid linte ega rosette ei jagatud. Kõige enne siseneti ringi  korraga (antud klassi 
koerad), seal nad siis liikusid ringiratast. Siis järjekorras kohtuniku käe alt läbi. Sellel kohtunikul oli 
oma idee: seisma lauale pandes pidi koer seisma kohtuniku ees selle küljega mis oli ringis liikudes 
tema eest varjatud. Hea  oli näha et kohtunik vaatles koera paar meetrit eemalt kui koer seisis laual. 
Iga koer sai kohtuniku tähelepanu osaliseks – ka konkurenditum.  Hindamise lõppedes veelkordne 
liikumine ja seismine. Nüüd valis ta välja 4 koera ja ülejäänud saadeti käeviipega minema. Algas 
uus võistlus kus selgusid klassi kohad. Välja valitutele anti kaante vahel olev hindamisleht ja 
metallist medal (kuld-, hõbe- ja pronks). Esimine läks teiste klasside esimesega võistlema. Sealt 
valiti üks välja kes läks võistlema vastassugupoolega kõigi magusamate tiitlite peale. Parim isane 
Wireproof MAGIC CARPET RIDE sünd. 16.11.2003 kasv.  ja omanik H.J. van Zuthem. Parim 
emane Chelines LA REMUNDIALESKA s. 22. 06. 2004. kasv. ja omanik   Alberto Velasco. 
   Mis oli väga halvasti: Osavõtja pisike Nr. Selleks et märkmeid teha läksin foto tegijatega ühte ritta 
et näha numbreid. Tase oli seinast seina. Silma torkasid kohe nn. mütsiga lööjad. Kohalikud kes ei 
jätnud juhust kasutamata, teadmata taset ja seda , et koer peab ka liikuma, seisma, trimmitud olema 
ja ka maailma parimatele konkurentsi pakkuma aga eks minagi olin 6 a. tagasi esimest korda 
Milanos sellisel tasemel. Tõsi minu koer tol korral vähemalt liikus, seisis ja oli enam-vähem 
trimmitud. Väga tugevalt oli esindatud seekord Venemaa. Heal tasemel aga siiski jäid esikohast 
ilma. Minu enese foksterjer Golden Crown s. 21.04.2005 nr.8977, kes oli eesti ainuke foks, saavutas 
noorte klassis III koha suurepärase hindega. Arvan, et ta oleks kindlasti vähemalt ühe koha võrra 
tõusnud kui tal oleks parem liikumine. Paraku ei näe ma tema liikumise paranemist sest ta on 
„lootusetu“ jahikoer. Edaspidi hakkab ta esinema ainult kasutusklassis. Nina maas ja soov leida 
jälge igal pool, ei lase kahjuks sellel kehaliselt kaunil koeral Best in Show'le jõuda. Nöörrihmaga 
pead tõstes läheb olukord veelgi  halvemaks. 
Registreerinud oli 75 karmi foksi, kataloogis nr. 8922 – 8997. Kohtunik Walter Jungblut Saksamaalt

Järelsõna!
Kallid fokside omanikud. Terjeri rühm ( III rühm) on väga suur, üle 40 tõu. Selle rühma head, 
asjalikud kohtunikud leiad ainult suurtel näitustel ja ERInäitustel. Ära karda. Otsi õiget kohtunikku. 
Ära lase endale ja koerale amatööridel „vett peale tõmmata“. Tule suurtele näitustele aga treeni 
enne koera ja ennast. Ära tule mütsiga lööma!
Kohtume 2008  3 – 6 juuli Stokholmis ja enne seda näitustel kus on spetsiaalne terjerite kohtunik. 
Näitus on kallis lõbu. Milleks tuju rikkuda oma raha eest!
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