Til Spansk Vannhundklubb Norge

Kjære venner:
Når Spansk Vannhundklubb Norge tilbød meg å komme for å dømme rasespesialen deres, ble
jeg veldig smigret over å få den ære. Det var også veldig hyggelig å kunne få dele min visjon
og kunnskap om PAE på innlegget jeg holdt. Det ble en virkelig fin «norsk opplevelse» for
meg, rett og slett uforglemmelig. Jeg vil med dette uttrykke min takknemlighet til alle dere
som var med på å gjennomføre dette.

Før jeg kom til dere viste jeg ikke hvordan norske PAEs var, og om jeg ville møte få hunder
hvor innavl var et problem og hvor kvaliteten på rasen var lav, noe jeg var blitt gjort
oppmerksom på kunne være tilfelle i deres naboland. Heldigvis var ikke dette tilfelle hverken
på den internasjonale utstillingen i Trondheim den 30. og den 1. juli kunne jeg se at det jeg
fryktet, var langt fra tilfelle. Norske raseentusiaster kan være stolte over hundene sine og
dere må også
være stolte over å ha en så velorganisert klubb og over ha slik kvalitet på oppdretterene og
ikke minst i forhold til sportslig oppførsel under utstillingen. Med hensyn til hundene jeg
dømte var kvaliteten overraskende bra. Dersom de samme hundene stilte på utstilling i
Spania, kan jeg forsikrede dere om at de absolutt ville ha vært blant de beste hundene.
Rustikke, gode bevegelser, fantastisk gemytt og kjønnstypiske.
Fine stump haler og ellers svært få alvorlige feil. Nesten alle gode avlshunder. Jeg husker
spesielt eksemplarene i gruppe valp, championklassse hann, tispe og veteraner. Hadde vært
interessant å krysse BIR og BIM. De to beste hannhundene var utmerket.
Jeg anbefaler dere å være varsomme med å bruke stumphaler ukritisk. Bruk dem med andre
med lang hale og gjerne undersøk med genetiske tester i forhold til bestemmelsen av
stumphalefaktoren og i forhold til pelskvalitiet (dilution og tetthet i pels og krøllkvalitet)
Til slutt oppfordrer jeg dere til å bruke PAE-arbeidstester. Jeg har sett flere av deres hunder
som absolutt er trent for dette. Med denne linken kan dere laste ned arbeidstesten. Den er på
spansk så den må oversettes:
http://www.rsce.es/web/images/rsce/Perros_Muestra/Reglamentos/REGLAMENTO_PRUEB
AS_POLIVALENTES_TRABAJO_PARA_PERRO_DE_AGUA_ESPANYOL.pdf
Bevar kvalitet på deres hunder og vær oppmerksom på importer. Jg håper å kunne følge dere
videre på deres utvikling og håper å se dere igjen senere.
Tusen takk for deres arbeide med PAE og gratulere så mye med resultatene deres.

Hilsen
Manuel Angulo Morales

