
Rapport om utstilling. 

Innledning 

På oppdrag fra Styret i Norsk Breton Klubb har arbeidsgruppe gjennomgått utstillingsresultater med 

grunnlag i det mandatet som er gitt. Oppdraget har vært å beskrive rasens utvikling for årskull og se 

på om det har skjedd en utvikling i eksteriøret for bretonen i Norge. 

Gruppen skal vurdere rasens utvikling i forhold til tiltak og avlsmål som beskrevet i avlsplanene.  

Arbeidsgruppen skal vurdere om det er hensiktsmessig å dele populasjonen inn i mindre grupper og 

sammenligne gruppene. Valg av mindre populasjoner skal begrunnes. 

Spesifikt bes det om  

 Andel hunder stilt på utstilling i hvert årskull 

 Andel med Excellent, very good eller 1 AK 

 Gjennomgang av årsaken til «kan ikke bedømmes» eller ikke rasetypisk eller lav premiegrad. 

 Er hunder som har gjort det særlig godt på utstilling benyttet i avl 

 Hva skjer med valper etter foreldre med HD? Blir disse stilt på utstilling i samme grad som 

valper etter HD-frie foreldre? 

Avlsplan om eksteriør 

Mål: Over 65% av breton bør få karakteren «Excellent eller very good ved utgangen av neste periode. 

Tiltak: bidra til å få flere bretoner til å delta på utstilling. Hunder med særlig godt eksteriør bør 

brukes mer i avl.  

Utvalg for undersøkelsen 

Som grunnlag for gjennomgangen er det blitt hentet excelfiler med informasjon fra dogbase ved 

hjelp av Arne Klingsheim. Arne har respondert og delt av sin kunnskap. 

Materialet vi startet med utgjorde nær 3800 utstillingsresultater fra 2000 til 2014. Dette var et 

MEGET stort materiale som det var vanskelig å håndtere ettersom deler av gjennomgangen måtte 

gjøres manuelt. Opprinnelig var tanken å gjennomgå utstillingsresultater fra 2000. Grunnen til dette 

var at NBK omtrent på dette tidspunktet sendte 3 norske dommere til Frankrike for å lære 

eksterørbedømmelse fra rasens opphavsland. Etter 2000 vil det derfor være en formodning at 

bedømmelsen ble mer korrekt og likeartet. 

Stoffomfanget var likevel så overveldende at det var et sterkt behov for å redusere mengden. Vi 

begrenset derfor populasjonen til å gjelde årskullene fom årskullet 2004 og til og med 2013. Årskullet 

2014 hadde enda ikke stilt på utstilling i særlig grad. 

Det vil være flere kilder til feil, og vi har ingen ambisjoner om å fremstille alle tall feilfritt med en 

vitenskapelig presisjon. Det er imidlertid god grunn til å vektlegge de tendenser som resultatene 

viser.  

Om Mandatet. 

Mandatet er omfangsrikt, og på grunn av tilgjengelig tid, samt det omfattende materialet, har det 

vært nødvendig å redusere ambisjonsnivået noe. Vi vil likevel begrunne de valg som er gjort. 



Vi har bla ikke sett spesielt på hva som skjer med avkom etter foreldre med HD. Ettersom Årsmøte 

har vedtatt at breton ikke skal benytte HD som indikator for avl og har avløst HD med HQ, mener vi 

det er uriktig å bruke ressurser på å fastslå om HD har hatt betydning for deltakelse på utstillinger og 

hvilke resultater dette har gitt. Dette kan gi feil signal om at dette er viktig. 

Når det skal sammenlignes utvikling av prestasjoner for årskull over en 10 års periode, gir det 

spesielle utfordringer at det i 2011 ble en overgang til nye premiegrader. Tidligere hadde vi en 4-delt 

skala med 1.pr – 3.pr og 0 pr/kip. Etter 2011 ble det innført 4 premiegrader og o pr/KIP. Det er 

tidligere opplyst at excellent og very good skulle tilsvare 1 pr i kvalitetsklassene. VG kan kvalifisere for 

jch  mot tidligere 1pr AK. 

Funn 

I tabellen nedenfor framkommer det en oversikt over antallet hunder i hvert årskull med norsk 

registreringsnummer, hvor stor andel av disse som har stilt på utstilling, og i hvilken grad disse har 

fått very good, Excellent eller 1 pr. Arbeidsgruppen har ikke begrenset utvalget til hunder over en viss 

alder. 1 pr vil i dette tilfellet omfatte alle hunder som har fått uk, jk og ak. Vet og ch er blitt holdt 

utenfor. 

Årskull Antall valper 
født 

Hunder som 
har vært på 
utstilling 

Så mange har fått 
1.premie, Excellent 
eller Very Good 

Av de som har 
stilt på utstilling, 
har så stor andel 
fått 1.pr/E/VG 

2004 199 111 (56%) 72 65% 

2005 188 86 (46%) 53 61% 

2006 190 58 (31%) 36 62% 

2007 160 70 (44%) 44 62% 

2008 225 84 (37%) 68 81% 

2009 205 69 (33%) 53 76% 

2010 164 75 (46%) 61 81% 

2011 113 55 (49%) 45 81% 

2012 212 68 (32%) 60 88% 

2013 241 34 (14%) 29 85% 

 1897 710 (37 %) 521 73 % 

 

Oversikten viser at NBK har oppnådd sin målsetting om at minst 65% skal ha oppnådd excellent eller 

very good eller 1 AK. (Her vil også UK og JK være med) Dette må oppfattes som positivt. Det er en del 

hunder som har deltatt på utstilling flere ganger for å oppnå denne premieringen. Det er også flere 

hunder av de som har excellent som samtidig har 0 pr/KIP på andre utstillinger. Vi ser at det er en 

betydelig endring fra 2007 til 2008 årgangen med «bedring» av eksteriøret. Vi har ikke funnet noen 

entydig forklaring på dette «hoppet». Gjennom å analysere tallmaterialet, kan det tenkes at 

overgangen til ny bedømming kan være noe av forklaringen gjennom at flere av de som tidligere fikk 

2 pr etter 2011 har fått very good. Dette forutsetter i så fall at det er vesentlig større andel av 2008 

årgangen som har stilt på utstilling i 2011 sammenlignet med 2007 årgangen. 

 

Det var 11  hunder fra 2007 og 7 fra 2006 årgangen som stilte på utstilling i 2011, og 29 hunder fra 

2008 årgangen. Dette kan tyde på at noen av forklaringen ligger her. 

  



Utlandet 

Arbeidsgruppen har sett på effekten etter innførsel av hunder fra andre land. Vi har her undersøkt 

resultater for individer med norsk registreringsnummer der en eller begge foreldre har et utenlands 

registreringsnummer. Hunder med utenlands registreringsnummer vil utelukkende ha betydning for 

norsk breton i den grad de er benytte i avl. Samtidig begrenses dette til avkom i første generasjon. 

Senere generasjoner kan ha innslag av flere nsjonaliteter, herunder norske. Det vil i liten grad være 

mulig å knytte premier fra utstilling til hunder flere generasjoner tidligere. Det innebærer følgelig at 

hunder som er innført med utenlands registreringsnummer ikke er tatt med i dette materialet. 

Dette viser følgende: 

Årskull (en eller begge 
foreldrene med 
utenlandsk 
registreringsnummer)  

antall hunder stilt på 
utstilling 

antallet hunder med 
1.pr/E/VG 

andel 1.pr/E/VG 

2004 56 36 66% 

2005 45 29 64% 

2006 27 14 52% 

2007 21 14 67% 

2008 34 24 71% 

2009 44 32 72% 

2010 43 35 81% 

2011 32 25 78% 

2012 21 17 81% 

2013 26 21 81% 

 349 247 71 % 

 

Basert på disse resultatene kan det fastslås at avkom etter innførte hunder ikke har bidratt til å øke 

andelen hunder med E/VG/1.pr. Samtidig holder avkommene seg innenfor målet om 65%. 

Noen refleksjoner: 

Breton i Norge viser totalt sett et godt eksteriør, og det er ikke noe som gir grunnlag for bekymringer 

eller tegn på at vi er i ferd med å bevege oss ut fra gjeldende standard på noen områder. 

Utstillingsresultatene svinger for en del hunder, og i enkelte tilfeller er nær hele skalaen benyttet 

dersom vi trekker inn mange resultater. Hunder som blir målt som høyere enn tillatt, har i andre 

tilfeller fått excellent.  

Det ser ut til at fører av hund i mange tilfeller kan ha stor betydning for utfallet. Noen er flinke førere 

som gang på gang viser hundene fram på en utmerket måte. I noen tilfeller er det dyktige fører som 

stiller andres hunder til en excellent premiegrad. På samme måte vil en uerfaren fører i mange 

tilfeller ikke klarer å vise hunden fram i utstillingsringen slik at den framstår som den beste utgaven 

av seg selv.  

Særlig for Good og Suffisient kan det være avvik fra rasestandard som spriker svært mye fra hund til 

hund, og noen ganger for samme hund på forskjellige utstillinger. Selve premiegraden er i seg selv 

uegnet til å fastslå hvor problemet ligger. Det kan befinne seg utvendig et sted mellom nesetipp til 

halerot, og i noen tilfeller vil selve gemyttet, i dette tilfellet evnen til å presentere seg, gi grunnlag for 

en lavere premiegrad. Det vil derfor være viktig å lese utstillingskritikker for å unngå å forsterke 

negative egenskaper ved avl. 



Avlsplanen har et mål som ligger betydelig lavere enn de faktiske prestasjonene. Målet bør etter vår 

oppfatning ikke settes lavere enn de faktiske prestasjonene oppnådd over tid.  Tiltaket for å oppnå 

målet, dvs å få flere hunder til å stille på utstilling, må sies å være uegnet som et tiltak. Man får ikke 

bedre eksteriør i seg selv av at flere hunder stiller på utstilling. Man får imidlertid en oversikt over 

hvordan rasen holder seg i forhold til rasestandard og har mulighet til å iverksette tiltak dersom det 

skjer en negativ utvikling. Det er ikke parametre i dogbase for å trekke ut systematisert informasjon. 

Ved negativ utvikling må man lese utstillingskritikker for å finne ut hvor problemet ligger. Det vil 

være svært tidkrevende å systematisere dette. Alternativt kan være å innføre felter på 

utstillingskritikkskjema som sier noe som status. For eksempel kan det være høydeavvik, fargeavvik, 

tannfeil ol. 

En viktig faktor for å oppnå gode resultater er at fører av hunden er dyktig. For å få den reelle status 

på antall excellent og very good, vil det derfor være viktig at det tilbys kurs i utstillingsteknikk. Dette 

vil trolig øke andelen E og VG. Slike enkle kurs i føring av hund på utstilling bør legges inn på 

samlinger i DK regi. Ikke bare fører, men også hunden skal lære å oppføre seg i ringen. 

Arbeidsgruppen registrerer at noe under halvparten av hundene stiller på utstilling. Denne 

deltakelsen samt at de hunder som det avles på har stilt på utstilling, vil sikre en akseptabel kontroll 

med utviklingen innenfor rasen.  

Arbeidsgruppen har ikke undersøkt om det er avvik i bedømming der få eller mange deltar. Det må 

forutsettes at eksteriørdommerne er i stand til å foreta en faglig forsvarlig bedømming av hundene 

uavhengig av antall deltakere. Det kan imidlertid være et nyttig tiltak å gjennomføre konferanser 

med eksteriørdommere for å kalibrere og oppdatere kunnskap for å utjevne eventuelle forskjeller i 

den faglige tilnærmingen. 

Mulige tiltak som bør vurderes inn i ny avlsplan. Utstillingsstatistikk er en ting, hva vi erfarer på 

utstillinger er en annen og kommer ikke fram i statistikken. De fleste hunder som stilles på 

utstillinger, spesielt når de er over 2 år, vet eier omtrent om de oppnår E eller VG. Dårligere hunder 

stilles ikke ut mer eller stilles bare unntaksvis,  selv om de muligens har oppnådd VG som 

junior/unghund.  

Videre vet vi at det er store forskjeller på oppdretteres kompetanse på eksteriør samt vektlegging av 

dette ved avlsplanlegging. Det er fortsatt et klart avlsmål at vi skal produsere valper med godt 

eksteriør og ypperlige jaktlige kvaliteter. Begge deler må vektlegges like mye. 

For å oppnå målet er vi avhengig av gode eksteriørdommeres. Heldigvis har vi nå mange gode i 

Norge, men det kommer stadig nye til. Endel allround dommere oppgraderer seg på gr. 7 hunder. 

Her bør NBK kunne tilby disse enkle spesialkurs for oppgradering på breton og  derved kvalitetssikre.  

Har en dommer sett mange gode breton vil han gjenkjenne den bare med et blikk! Har en ikke det og 

kanskje skal bedømme tre middelmådigheter på en liten utstilling blir det ofte for vanskelig å dømme 

helt korrekt. God bedømmelse er av stor betydning for at vi skal kunne stole på utstillingsresultatene. 

 

 


