Sheltiedag i Helsingør den 2. august 2003.
Skue

Dommer Charlotte Høier, Danmark

52 tilmeldt

Babyklasse hanner
Zarvo’s American Silverblue Sky, 07063/2003, 11.04.03, BM (Wynset’s Dark Shadows - Kensil’s Pebbles ‘N Pearls) O:
Bianca Rosenkilde, E: Louise & Preben Møller, Strædet 7 A, Niløse, 4293 Dianalund, tlf. 58260649.
16 uger gammel, pragtfuld hanhvalp med vidunderligt temperament og selvtillid, meget smukt veludfyldt hoved med velkippede
ører og et usædvanligt smukt forhoved, mørke øjne, måske en anelse til den runde side, herlige benstammer og velfyldt
forbryst, meget smukke vinkler, korrekt lang hale, bevæger sig særdeles effektivt og ganske usædvanligt flot for så lille ene
hvalp, flot haleføring, viser sig suverænt, farven er klar, men er man meget kritisk kunne man ønske mere klart defineret blue
merle aftegninger.
SL 1.baby han BIR Baby
Ophian Focus On Findus, 07039/2003, 07.04.03, z/hv. (DKLPCH DKAGCH DKSPCH Ophian Bronze Bozo - LP2 BRGPR
Sunsweet Geena Davis) O: Annette Dalgaard, E: Sabine Philipps, Orebyvej 27, 4990 Sakskøbing, tlf. 54705595.
16 uger gammel sheltie hvalp med usædvanligt dejligt temperament, meget smukke ører for alderen, mørke udtryksfulde øjne,
passende benstammer, han virker for øjeblikket en anelse højbenet hvilket er naturligt for alderen, hale af korrekt længde som
bæres lovligt højt, usædvanlige nydelige bevægelser for alderen, viser sig med stor entusiasme.
SL 2.baby han
Mianet’s Krystal Mac- Zico, 08527/2003, 01.05.03, z/hv. (Moorwood Foreign Destiny EUUV97 KBUV97 DKCH SCH LP1 Moorwood Krystal Dream) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Maj-Britt & Ulrik Jakobsen,
Sejerøvej 27, 3140 Ålsgårde, tlf. 49708999.
3 mdr. gammel, tilpas stor, herlige mørke øjne som kunne ønskes en anelse mere mandelformede, ganske nydelige ører som
dog bør kippe mere overbevisende, passende benstammer, dejlig veludfyldt krop for alderen, korrekt halelængde, bevæger sig
parallelt bagtil, men lidt højt fortil, bevægelserne bør med alderen blive længere, herligt temperament.
SL 3.baby han
Ophian Fabulous Fabi, 07040/2003, 07.04.03, z/hv. (DKLPCH DKAGCH DKSPCH Ophian Bronze Bozo - LP2 BRGPR
Sunsweet Geena Davis) O: Annette Dalgaard, E: Lone Wilken, Kulsviertoften 46, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45878903.
16 uger gammel, med usædvanlig smukke mørke øjne, meget smukke ører, passende benstammer, velvinklet, dejlig lang
hale, god veludfyldt krop for alderen, haleføringen er lige lovlig høj, nydelige forbensbevægelser, parallelle
bagbensbevægelser, en dejlig sheltiehvalp der får SL.
SL 4.baby han
Bubbly Mason, 03004/2003, 12.02.03, z/hv. (Hazy Dawn's China Town - Danbret’s A.Made For Money) O: Anne Jensen, E:
Jørgen Toft, Fortvænget 9, 2650 Hvidovre, tlf. 36782451
En meget stor hanhund, maskulin med vidunderligt temperament, korrekte ører, smukt udtryk, pæn hals og overlinje, passende
benstammer, hale af korrekt længe som bæres nydeligt, veludfyldt krop, han må definitivt ikke blive større, bevæger sig
parallelt bagtil, lidt høje men parallele forbensbevægelser, en meget sund velkonstrueret hund som desværre er lidt for meget
“collie Type” og derfor får et lysblåt bånd.
L
Mianet’s Krystal Mandy Mikko, 08526/2003, 01.05.03, z/hv. (Moorwood Foreign Destiny EUUV97 KBUV97 DKCH SCH LP1 Moorwood Krystal Dream) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Lars V. Sørensen,
Egevangshusene 31, 2630 Tåstrup, tlf. 435320254.
3 mdr. gammel hvalp, som i dag til lejligheden har valgt at stritte med ørerne, lidt runde øjne, nydeligt forhoved, benstammerne
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kunne ønskes kraftigere, men kroppen er passende for alderen, tilstrækkelig lang hale som bæres for højt, bevægelserne er
nydelige bagtil, men vanskelige at bedømme fortil, herlig farve, på grund af stritører og lidt runde øjne gives lyseblåt bånd.
L

Babyklasse tæver
Rambye’s Haute Coture, 07719/2003, 22.04.03, z/hv. (Forestland Storm Alert - Burning Love’s Lily Of The Valley) O & E:
Ruth & Harald Kudahl Hansen, Humlebækvej 43, Søholm, 3480 Fredensborg, tlf. 49160066.
3½ mdr. gammel usædvanlig feminin charmerende sheltiehvalp, herlig størrelse og kropskontur, dejligt temperament,
velkippede ører, skallen skal komme op med alderen, øjnene er mørke men lidt runde, passende benstammer, pragtfuldt langt
overlår, særdeles velvinklet, bevæger sig effektivt og parallelt med perfekt haleføring, viser sig overbevisende, en særdeles
lovende sheltiehvalp.
SL 1.baby tæve BIM baby
Rambye’s Hou About Me, 07720/2003, 22.04.03, z/hv. (Forestland Storm Alert - Burning Love’s Lily Of The Valley) O & E:
Ruth & Harald Kudahl Hansen, E: Lone Andreasen, Lundemosen 76, 2670 Greve, tlf. 43693339.
3 mdr. gammel, meget glad og charmerende tævehvalp af passende størrelse, racetypisk hoved med mørke øjne som dog er
lidt for runde, nydelige ører, herlig velfyldt krop, passende benstammer, lang hale som ikke må bæres højere, effektive
bevægelser både for og bag, dog en anelse løst fortil, viser sig glad og frimodig.
SL 2.baby tæve
Zarvo’s American Bi Blue Sunshine, 07065/2003, 11.04.03, BM (Wynset’s Dark Shadows - Kensil’s Pebbles ‘N Pearls) O:
Bianca Rosenkilde, E: Helle Christiansen, Løjtoftevej 120, 4900 Nakskov, tlf. 54924452.
3½ mdr. gammel passende stor sheltietæve, små og desværre helt runde øjne, velkippede ører, veludfyldt forhoved, ganske
pæn hals, godt bryst og veludfyldt krop for alderen, hun er velvinklet, halen er af korrekt længde, hendes bagbensbevægelser
er parallelle, men forbensbevægelserne er en anelse løse og flettende. Pæn blue merle farve.
SL 3.baby tæve

Hvalpeklasse hanner
Mickey, 20175/2002, 08.11.02, tri. (Shellove In The Middle Of The Night - Cindy) O & E: Marianne & Jørgen Kruse,
Hvidovrevej 212. 2, 2650 Hvidovre, tlf. 36750640.
Vidunderligt temperament, herlig størrelse, helt perfekte små ører, mørke udtryksfulde øjne, forhovedet bør med alderen
udvikles ligesom benstammerne bør blive kraftigere, veludfyldt krop for alderen, passende lang hale, han bevæger sig parallelt
men noget smalt bagtil, nydelige forbensbevægelsr, med alderen kunne keg ønske ham lidt mere maskulin.
SL 1.han hvalp BIM hvalp
KS-Difox Sønnen Zimba, 01573/2003, 06.01.2003, z/hv. (Vaks - Hazy Dawn’s Exelsa) O: Kate Schlüter, E: Hanne E. Hansen,
Jernbanegade 5, 4400 Kalundborg, tlf. 59515614.
Charmerende hanhund, godt temperament, desværre er han utilladeligt stor, men ikke desto mindre passer det hele sammen,
meget smukke mørke øjne, stoppet er lidt for lavt placeret og ørerne lidt for tunge, velfyldt forhoved, herlig stærk krop med godt
dybt bryst, en hale jeg sjældent har set så lang og flot, han bevæger sig stabilt og nydeligt, herlig pels, alene på grund af
størrelsen får han lyseblåt bånd.
L
Hvalpeklasse tæver
Ahl’s Frække Frida, 01245/2003, 03.01.03, z/hv. (LP1 LP2 BRGPR Ahl’s Barske Brutus - Zarvo’s I’Am Miss Diana) O & E:
Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
Meget feminin tæve som ikke må blive større, men hun er en usædvanlig smuk sheltie type, helt perfekte ører, mørke men lidt
for runde øjne, pæn skalle og stop, passende kraftige benstammer, herlige kropsproportioner og kropsmasse, nydelige vinkler
for og bag, korrekt lang hale som bæres acceptabelt, hun bevæger sig nydeligt, kunne vise sig med en anelse mere selvtillid,
men hendes type er vidunderlig.
SL 1.tæve hvalp BIR hvalp
Minnie, 20176/2002, 08.11.02, tri. (Shellove In The Middle Of The Night - Cindy) O & E: Marianne & Jørgen Kruse, Hvidovrevej
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212. 2, 2650 Hvidovre, tlf. 36750640.
Meget feminin tilpas stor tæve, pragtfuldt temperament, meget smukke små ører, mørke men lidt for små øjne, jeg kunne
ønske lidt mere fylde i forhovedet, passende benstammer, hun er særdeles veludfyldt i bryst og krop og har et smukt og meget
langt overlår, hale af korrekt længse som bæres nydeligt, parallelle bagbensbevægelser, lidt løse forbensbevægelser, meget
smuk sheltie silhuet.
SL 2.tæve hvalp
Ahl’s Festlige Frederikke, 01244/2003, 03.01.03, tri.. (LP1 LP2 BRGPR Ahl’s Barske Brutus - Zarvo’s I’Am Miss Diana) O:
Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen, E: Anni Pedersen, Langesøvej 7, 4953 Vesterberg, tlf. 28962040.
Meget feminin 7 mdr. gammel tæve af perfekt størrelse, meget smukke små ører, mørke øjne med herligt udtryk, forhovedet
kunne ønskes lidt bedre udfyldt, benstammerne er for spinkle i forhold til hendes størrelse, men hendes krop er meget
veludfyldt for alderen, hun bevæger sig parallelt men smalt bagtil, for alderen nydeligt fortil, haleføringen må ikke blive højere,
viser sig nydeligt.
SL 3.tæve hvalp
Brigo Go-For-Gold Goody, 00637/2003, 03.01.03, z/hv. (DKAGCH LP1 Brigo Chu-Hej Chano - LP1 Nipornas Golden Miss
Swedi) O & E: Tina Brigo-Hansen, Niels Finsens Alle 7 st. th., 2860 Søborg, tlf. 39690708.
7 mdr. gammel tævehvalp som definitivt ikke må blive større, hun er feminin, lidt store dominerende øjne, forhovedet og
specielt underkæben ønskes kraftigere, nydelig krop, men benstammerne for spinkle i forhold til hendes størrelse, korrekt lang
hale som bæres nydeligt, hun bevæger sig meget løst fortil, ganske pænt bagtil, i forhold til sin størrelse mangler hun fylde og
masse og stabilitet fortil, og får derfor i dag et lyseblåt bånd.
L
Ahl’s Frk. Fønix Feo, 01247/2003, 03.01.03, tri. (LP1 LP2 BRGPR Ahl’s Barske Brutus - Zarvo’s I’Am Miss Diana) O & E:
Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
7 mdr. gammel tævehvalp som desværre er for stor, men har en herlig facon og et pragtfuldt temperament, mørke øjne, pæne
ører, hovedprofilen er ukorrekt da stoppet er for lavt placeret, og hovedets silhuet er i 3 planer, passende benstammer, smukt
vinklet bagtil, acceptabelt vinklet fortil, flot lang hale som bæres for højt, meget smukke effektive bagbensbevægelser, for høje
dansende forbensbevægelser, flot dyb sort farve, på grund af størrelse og hovedfacon gives lysblåt bånd.
L

Unghundeklasse hanner
Smedjenäs Candyman, S 21532/2002, 16.02.02, tri. (Eastflash Hurrycane - Smedjenäs Evita) O: Ingvar Nielsson, E: Inga
Svensson, Drageholmsgatan 1, S-265 38 Åstorp, Sverige.
17 mdr. gammel hanhund som ikke må blive større, meget maskulin, flad smuk skalle men han savner fylde under øjnene og i
forhovedet, og øjnene ønskes mørkere, herlig stærk krop, nydeligt vinklet specielt bagtil, hale af korrekt længde som bæres
meget flot, parallelle korrekte bagbensbevægelser, meget løse forbensbevægelser, pragtfulde farver, viser sig nydeligt når han
ikke er på bordet.
1.pr. 1.ungkl.

Voksenklasse hanner
DKSPCH LP1 DKAGCH Zarvo's American Golden Stardust, 10331/99, 17.05.99, z/hv. (USACH CANCH Wynstones Midnite
Confessin - DKCH Rainbeau’s Rose Garden) O: Bianca Rosenkilde, E: Preben Møller, Strædet 7 B, Niløse, 4293 Dianalund, tlf.
58260649.
Perfekt størrelse, meget maskulin med herligt stabilt temperament, smukke små velkippede ører, flot flad skalle, alt for runde
øjne, han er noget for dyb i bagskallen, og forhovedet næsten for kraftigt, fantastisk godt forbryst, herlig krop, stærke
benstammer, halen kunne ønskes længere og den må ikke bæres højere, parallelle bevægelsr, men vildtkløerne på
bagbenene generer helhedsindtrykket set bagfra, viser sig meget smukt.
1.pr. 1.vkl. HP
Danbrets A. Johnny Walker, S 55470/2002, 24.06.01, z/hv. (SCH Evros Indian Summer - Danbrets A. Made For Money) O:
Birgit Knudsen, E: Anne Marie Leandersson, Annerovägen 36 C, S-254 62, Helsingborg, Sverige.
Meget maskulin og meget stor hanhund, men han er meget harmonisk, usædvanligt smukke mandelformede øjne, pragtfuld
flad skalle, meget smukke velkippede ører, herlige benstammer, velvinklet med flot pels, hale af korrekt længde som bæres
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nydeligt, lange effektive bevægelser bagtil, lidt ustabile forbensbevægelser, viser sig meget interesseret og nydeligt.
1.pr. 2.vkl.
Bækbo's Blaki Dakar, 15883/2001, 25.08.01, tri. (Capstone Heartbreaking Boy - Peerie Gold Queen) O: Karen Jørgensen, E:
Jannie W. Hansen, Camilla Nielsensvej 34, 3.th, 2000 Frederiksberg, tlf. 38740540.
Maskulin hanhund, acceptabel størrelse, lidt vel tungt kippede ører men de er af perfekt størrelse, meget mørke øjne, en
anelse små, ønsker mere fylde under øjnene, passende benstammer, meget veludfyldt krop, acceptabelt vinklet, halen er lige
netop lang nok men den bæres uacceptabelt ind over ryggen, parallelle noget korte bevægelser, viser sig nydeligt.
2.pr.
Mianet's Krystal Morning Love Milo, 13501/99, 04.07.99, z/hv. (Nigma Sumac - EUUV97 KBUV97 DKCH SCH LP1
Moorwood Krystal Dream) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Margit Johansen, Ellebakken 27, 3460 Birkerød, tlf. 45820045.
En meget stor men særdeles maskulin hanhund, nydelige ører, en anelse store dominerende øjne, velfyldt underkæbe men
mangler fylde under øjnene, mangler også et par tænder, pragtfulde benstammer, velfyldt stærk krop, halen er kun lige lang
nok, han bevæger sig meget flot bagtil med nydelig haleføring, og stabilt fortil, jeg ville ønske der var en anelse mindre af ham
overalt, så ville han være en overordentlig sheltie.
2.pr.
Vaks, 05390/97, 26.02.97, z/hv. (Shellove Sort Sol - Shellove Dad's Devilline) O: Lotte Skriver, E: Hanne E. Hansen,
Jernbanegade 5, 4400 Kalundborg, tlf. 59515614.
Usædvanlig maskulin hanhund, stor men ikke uacceptabelt stor, meget smuk flad skalle, perfekte mørke øjne, godt stop,
meget smukke ører, passende benstammer, nydelig krop og bryst, han er noget stejlt vinklet bagtil, lidt bedre fortil, hale af
korrekt længde som for det meste bæres acceptabelt, men som også kan føres ind over ryggen, han bevæger sig parallelt
men lidt kort, viser sig nydeligt, halsen er for kort.
2.pr.
Mianet's Krystal Morning Star Mick, 13498/99, 04.07.99, z/hv
(Nigma Sumac - EUUV97 KBUV97 DKCH SCH LP1 Moorwood Krystal Dream) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Lillian Brock
Madsen, Bøgebakken 41, 3000 Helsingør, tlf. 49224387.
En meget stor, og for stor sheltie han af “collie type”, hovedet en anelse langt, skallen flot og flad, han savner fylde under
øjnene, og øjnene er store og dominerende, meget smukke ører, pragtfulde benstammer, herlig krop, halen er lidt for kort, han
er ganske pænt vinklet, herlig strid pelsstruktur, når han er alene i ringen bæres halen nydeligt, men med andre hanner foran
sig kan den godt blive høj, viser sig meget smukt, på grund af størrelse og type gives blåt bånd.
2.pr.

Seniorklasse hanner
LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH Zobella Racing With The Moon, 00700/95, 15.12.94, Tri. (Poulsgaards Seimon Says Zobella Midnight Run-Up) O: Kirsten & Bent NIelsen, E: Ivan & Karin Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
Ualmindelig smuk type, helt perfekt størrelse, meget smukt placerede ører, mørke udtryksfulde øjne, men han mangler masse
under øjnene, han mangler uacceptabelt mange tænder hvilket er en stor skam da hans øvrige kvaliteter er indlysende, godt
forbryst og han er velvinklet, velfyldt i kroppen, flot lang hale, parallelle stabile bagbensbevægelser, lidt korte men parallelle
forbensbevægelser, jeg tror han er trænet til at holde halen nede, en sheltie der viser sig meget perfekt.
1.pr. 1.senkl. HP
Threethebaggi, 06766/94, 06.03.94, z/hv. (Peerie Sunlight The Shellover - Peerie Call Me Sheena) O. ? E: Henrik Thomas &
Jane Ranthe, Mosevangen 17, 4220 Korsør, tlf. 58374675.
9 år gammel hanhund med meget smukke velplacerede ører, flot flad skalle, øjnene begynder at blive en anelse store og han
kunne ønske lidt mere fylde under øjnene, herlige kraftige benstammer, usædvanligt udfyldt bryst og krop, velvinklet, men
halen er for kort og bæres for højt, kraftfulde parallelle bagbensbevægelser, viser sig overbevisende flot, flot kondition for
alderen.
1.pr. 2.senkl.

Veteranklasse hanner
SLPCH DKELCH LPELIT SLP2 BRGPR Smedjenäs Amaretto, S22495/93, 10.02.93, sort/hv. (SCH LPCH Smedjenäs

4

Dreamboy - SLP1 KBHV98 DKCH Grindslanten's Quinny) O: Ingvar Nielsson, E: Anne-Marie Leandersson, Annerov. 36, S25462 Helsingborg, Sverige.
En af de desværre meget sjældent sete sort/hvide shelties, 10½ år gammel i flot kondition, meget smukke små velkippede
ører, flotte tænder, mørke øjne, herlige benstammer, pragtfuld bryst og krop, halen kun lige netop lang nok, ganske pænt
vinklet, han bevæger sig trangt men parallelt, lidt flettende fortil, stående udgør han et nydeligt billede, flot pels.
1.pr. 1.vetkl. HP BHK1 BIM
DKLCH DKAGCH DKSPCH Ophian Bronze Bozo, 17447/90, 19.07.90, z/hv, (PZG DKCH INTCH KBHV83 Poulsgaards Elton
John - DKCH DKLCH SFLCH DKAGCH LPDM93 LP4 Eikica Odds-ON Ofie) O: Annette Dalgaard, E: Sabine Philipps, Orebyvej
27, 4990 Sakskøbing, tlf. 54705595.
En 13 år gammel sheltie i fabelagtig flot kondition og med et vidunderligt temperament, tænder som mange unge hunde ville
misunde ham, venstre øre er meget ustabilt, flotte mørke klare øjne, perfekte benstammer, stærk krop, halen er for kort men
bæres nydeligt, han er godt vinklet, spænstige effektive bevægelser, man begynder at ane alderen i forbensbevægelserne,
viser sig med vidunderligt humør og stor glæde, ejeren fortjener meget ros for at holde ham så flot.
1.pr. 2.vetkl.

Æreklasse Hanner
DKCH LP1 BRGPR LP2 DKSPCH AG1 AG2 Ahl's Alfred, 10644/97, 06.05.97, z/hv. (LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH Zobella
Racing With The Moon - LP1 LP2 BRGPR Zobella Fair Design In Gold) O & E: Karin & Ivan Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900
Nakskov, tlf. 54927868.
Usædvanlig maskulin han, flot størrelse og type, meget racetypisk hoved med små velkippede ører, herlig flad skalle og
velafrundet næseparti, udtryksfulde øjne, herlige benstammer, dejligt langt overlår, velvinklet bagtil, acceptabelt vinklet fortil,
hale af korrekt længde, han er desværre ikke helt parallel bagtil, fortil er bevægelserne nydelige, nydelig haleføring både
stående og gående, han er en herlig sheltie til trods for bagbensbevægelserne.
1.pr. 1.æreskl. HP BIM æresklasse
LP1 LP2 BRGPR Ahl's Barske Brutus, 18423/98, 10.09.98, z/hv. (LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH Zobella Racing With The
Moon - LP1 LP2 BRGPR Zobella Fair Design In Gold) O & E: Ivan, Christine & Karin Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900
Nakskov, tlf. 54927868.
Meget maskulin tilpas stor hanhund, velkippede men lidt store ører, øjnene er for runde og dominerende, og han er for bred i
bagskallen, velfyldt forhoved, kraftige benstammer, herlig krop, hale af korrekt længde, han bevæger sig parallelt bagtil, men
lidt løst fortil, meget flot haleføring, herlig strid pelsstruktur.
1.pr. 2.æreskl.

Unghundeklasse tæver
Mianet’s Krystal Maiden Madonna, 18444/2002, 13.10.02, z/hv. (Moorwood Foreign Destiny - EUUW97 KBUV97 DKCH
SCH LP1 Moorwood Krystal Dream) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Helle Boldsen, Løvvænget 29 A, 3100 Hornbæk, tlf.
49704590.
Tilpas stor, meget feminin tæve, perfekte ører, nydelig skalle for alderen, forhovedet bør udvikles med alderen ligesom
benstammerne der ønskes kraftigere i forhold til hendes størrelse, ganske godt bryst og krop, tilpas lang hale, hun bevæger
sig virkelig nydeligt bagtil med meget flot haleføring, men træder noget indad med forpoterne, vises i dag næsten ude af pels,
men hun har mange kvaliteter, og i fuld pels ville hun være en yndig sheltie.
1.pr. 1.ungkl. HP
Mianet's Hot Magic Molly, 09729/2002, 22.05.02, z/hv. (DJCH DCHVDH DCHKLB Excellent Choice Impish Fire - Mianet's
Krystal Hot Chili) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Rita Bolbroe & Steen Jørgensen, Hestehaven 8, 4330 Hvalsø, tlf. 46409727.
Meget feminin tæve med herligt temperament og tiltalende type, smukke velkippede ører, nydelig skalle, næsepartiet lidt
firkantet og mangler fylde i siderne, passende benstammer, herlig krop for alderen, har i dag valgt at iføre sig bikini, men
pelsstrukturen er god, meget smuk haleføring, bevæger sig lidt smalt men parallelt bagtil, mangler lidt stabilitet i fronten under
bevægelse, viser sig nydeligt og er meget interesseret, i fuld pels ville hun udgøre et smukt billede.
1.pr. 2.ungkl.
Mianet's Hot Mellow Milka, 09727/2002, 22.05.02, z/hv. (DJCH DCHVDH DCHKLB Excellent Choice Impish Fire - Mianet's
Krystal Hot Chili) O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E:Mado & Werner Rothschild, Lyngskrænten 37, 2840 Holte, tlf. 45809989.
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Meget feminin og yndig sheltie med et bedårende temperament, meget smukke øjne, korrekte ører, flotte tænder og flad skalle,
hovedet må ikke blive længere, acceptable benstammer, herlig kropsfacon, langt overlår, men hun går og skyder ryggen op
(karperyg) hvilket giver en meget ukorrekt sihuet, parallelle bagbensbevægelser, lidt løse forbensbevægelser, halen føres lavt
men med krog til siden, på grund af rygstillingen gives 2.pr.
2.pr.
Enghaven’s Marvellous Sun Look Maya, 14287/2002, 24.07.02, z/hv. (Mianet’s Krystal Morning Sun Melvis - LP1 Mianet’s
Marvellous Maidenly Miehe) O: Tove & Erik Andersen, E: Steffen Andersen & Hanne Knudsen, Askov Huse 3, 4440 Mørkøv,,
tlf. 59274219.
Meget yndig lille lidt miniature præget tæve, sødt temperament, i dag er ørerne meget lette, smukke mørke mandelformede
øjne, forhovedet er meget spinkelt og benstammerne ditto, hun vises i dag næsten ude af pels, pænt vinklet bagtil, noget stejlt
vinklet fortil, meget smalle men parallelle bagbensbevægelser, flot haleføring, lidt korte trippendeforbens bevægelser, på grund
af lette ører og for let bygning gives 2.pr.
2.pr.
Rambye's First Lady, 07325/2002, 13.04.02, z/hv. (Rambye's Bodyguard - Burning Love's Lily Of The Valley) O: Ruth &
Harald Kudahl Hansen, E: Louise Druedahl, Knolden 178, 4000 Roskilde, tlf. 46753557.
En forholdsvis stor tæve, feminin med herligt temperament, ørerne er lidt lette men af god størrelse, flot flad skalle, øjnene lidt
store og lyse, passende benstammer, hale af korrekt længde, haleføringen er desværre uacceptabel høj, herlige
bagbensbevægelser, men hun er lidt løs og ustabil i fronten, vises i dag noget ude af pels, på grund af lette ører, lidt lyse øjne
og for høj haleføring gives 2.pr., men hun bør udstilles igen når ørerne har stabiliseret sig og pelsen står i fuldt flor.
2.pr.

Voksenklasse tæver
LP1 BRGPR Ahl's Frk. Brahe, 18420/98, 10.09.98, z/hv. (LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH Zobella Racing With The Moon LP1 LP2 BRGPR Zobella Fair Design In Gold) O & E: Ivan, Christine & Karin Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf.
54927868.
Perfekte ører, herlig skalle, meget smukke udtryksfulde øjne, underkæben kunne ønskes en anelse kraftigere og hun savner
lidt forbryst, acceptable benstammer, herlig facon på kroppen, nydelig hale, parallelle bagbensbevægelser, ganske gode
forbensbevægelser, en bedårende sheltie type der viser sig suverænt.
1.pr. 1.vkl. HP
Moorwood Krystal Rose, 13685/97, 18.04.97, z/hv. (Moorwood Handsome Boss - SCH DKCH Moorwood Krystal Delilah) O:
Birgitta & Per Svarstad, E: Evy & Kurt Stolbjerg Hansen, Græsager 501, 2980 Kokkedal, tlf. 49146113.
Pragtfuld type og størrelse, meget feminin, hovedet domineres af meget runde øjne, men skallen er 100% flad, ørerne har god
størrelse og forhovedet er ganske pænt udfyldt, hun er i lidt for god foderstand, nydelige vinkler, halen er for kort, meget smuk
haleføring, parallelle bagbensbevægelser, nydelige forbensbevægelser, en meget smuk sheltie tæve som med bedre øjne ville
være en ypperlig repræsentant for racen.
1.pr. 2.vkl. HP
Enghaven's Marvellous Lucky Sun, 05828/2001, 14.03.01, z/hv. (Mianet's Krystal Morning Sun Melvis - LP1 Mianet's
Marvellous Maidenly Miehe) O & E: Tove & Erik Andersen, Enghaven 1, 4450 Jyderup, tlf. 59275228.
Meget feminin tilpas stor tæve, smukke mørke øjne, herligt udtryk, velfyldt forhoved, lidt spinkle benstammer, lidt god
foderstand, ganske godt vinklet, parallelle bagbensbevægelser, pæn haleføring, acceptable forbensbevægelser, viser sig
momentvis godt.
1.pr. 3.vkl.
Zarvo's I'am Miss Diana, 16570/2000, 11.09.00, tri. (USACH CDNCH Wynstones Midnite Confession - Zarvo's Secret
Confession) O: Bianca Rosenkilde, E: Christine, Ivan & Karin Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
Perfekt størrelse, herlige ører af korrekt størrelse, en anelse hvælvet skalle, hun er alt for uudfyldt under øjnene, øjnene er
mørke men udtrykket kunne være sødere, lidt spinkle benstammer i forhold til størrelsen, herlig krop, nydeligt vinklet bagtil,
acceptabelt vinklet fortil, hale af korrekt længde, parallelle men lidt snævre bagbensbevægelser, korrekt haleføring, meget
dansende forbensbevægelser, stående i smuk silhuet.
1.pr. 4.vkl
Zarvo’s American Rose Macy, 18575/2001, 13.10.01, z/hv. (USACH CDNCH Wynstones Midnite Confession - DKCH
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Rainbeau’s Rose Garden) O: Bianca Rosenkilde, E: Louise & Preben Møller, Strædet 7 A, Niløse, 4293 Dianalund, tlf.
58260649.
Passende stor, herlig type, små velkippede ører, god skalle, øjnene lidt runde og dominerende og stoppet noget langt, meget
kraftig underkæbe, herlige benstammer, godt forbryst, halen kun netop lang nok, acceptabelt vinklet, haleføringen er for høj,
bevæger sig parallelt bagtil, men noget snævert, en anelse løse forbensbevægelser, til trods for høj haleføring får hun en 1.pr.
på grund af sin nydelige type.
1.pr.
Rævebakken Tass, 13829/2000, 05.07.00, tri. (SLPCH DKELCH LPELIT SLP2 BRGPR Smedjenäs Amaretto - Shellove Black
Angel) O: Minna Birketoft, E: Susanne Nielsen, Stjernevej 6, 3100 Hornbæk, tlf. 49701754.
Lidt runde men mørke øjne, velkippede ører og flad skalle, næselinjen en anelse affaldende, hun er i for god foderstand,
passende benstammer, ganske pænt vinklet, flot knald sort farve, hjulbenet bagtil og løs i fronten, nydelig haleføring, viser sig
meget flot og interesseret, set fra siden er bevægelserne nydelige og stående er hun bedårende, hvorfor hun får en 1.pr.
1 pr.
Kræmer's Imagine Issi, 13534/2001, 10.07.01, z/hv. (SCH Evros Indian Summer - Kræmer's Absolut Amanda) O: Vivi
Kræmer, E: Margot Lindegaard, Sjølundsparken 34, 3150 Hellebæk, tlf. 49708123.
Alt for stor tæve som kunne ønskes en anelse mere feminin, meget smukke små ører, men øjnene kunne ønskes lidt mindre,
stærke tænder, herlige kraftige benstammer, må ikke blive tykkere, parallelle bevægelser, lidt løse forbensbevægelser,
pragtfuldt temperament, på grund af størrelsen gives blåt bånd.
2.pr.
Eikica Golden Etta, 18209/2001, 08.09.01, z/hv. (DKCH SCH KLBCH Danbrets Bronze Bajadser - LP1 LP2 BRGPR Eikica
Cute Sunshine) O: Hanne Bøckhaus, E: Kis Aalling Nielsen, Sjørringvej 12, 2770 Kastrup, tlf. 32504657.
Tilpas stor, meget feminin tæve med herligt temperament, smuk flad skalle, mørke mandelformede øjne, højre øre stritter i dag,
passende benstammer, hale af korrekt længde, bevæger sig parallelt bagtil, men lidt korte trippende bevægelser, hun er lidt
løs og trippende fortil, smuk pels, viser sig nydeligt, på grund af stritøre er jeg nødt til at give et blåt bånd i dag.
2.pr.
Thopia Super Shania, 10742/2001, 04.06.01, z/hv. (SCH Evros Indian Summer - Bubbly Super Sally) O: Pia & Thomas
Bramsbye, E: Henrik Thomas & Jane Ranthe, Mosevangen 17, 4220 Korsør, tlf. 58374675.
Meget smukke mørke øjne, velkippede ører, bagskallen en anelse bred og dyb, skallen kunne ønskes en anelse fladere,
ligesom der kunne ønskes lidt mere fylde under øjnene, halsen er for kort, benstammerne er pasende, hale af korrekt længde,
parallelle men trange bagbensbevægelser, bevægelserne er korte, hun er i for god foderstand hvilket får hende til at se endnu
mere kort og kompakt ud.
2.pr.
Haxy Dawn's Excelsa, 12792/2000, 30.05.00, tri. (Hazy Dawn's Crimson Globe - Chiroska's Twiddle) O: Mats Kasurinen &
Lars Palmquist) E: Kate Schlütter, Holbækvej 132, Snævre, 4420 Regstrup, tlf. 59183774
Pragtfuldt temperament, meget feminin med herlige små ører, fuldstændig flad skalle, men desværre er hun meget uudfyldt
under øjnene hvilket giver noget disharmoni i hovedet, ganske gode benstammer, nydelig hals, herlig kropsfacon, hun er flot
vinklet bagtil, acceptabelt vinklet fortil, hun bevæger sig parallelt men meget trangt bagtil, acceptable forbensbevægelser,
hovedet er noget “collie type” hvorfor hun får en 2.pr.
2.pr.

Seniorklasse tæver
LP1 Mianet's Marvellous Maidenly Miehe, 16142/94, 20.06.94, z/hv. (LP1 Francehill Potter - LP1 Mianet's Marvellous Malou)
O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Tove Andersen Enghaven 1, 4450 Jyderup, tlf. 59275228.
Bedårende feminin tæve med enestående sødt temperament, smukke små ører, herlige udtryksfulde øjne, meget smukt
veludfyldt forhoved, en anelse spinkle benstammer, velfyldt krop, flot lang hale, en anelse svag i ryglinjen, hun skal have
klippet negle, parallelle men lidt smalle bagbensbevægelser, lidt løse flettende forbensbevægelser, vises i dag næsten ude af
pels.
1.pr. 1.senkl. HP
Mianet's Marvellous Magic Manja, 09591/96, 21.04.96, z/hv. (LP1 Francehill Potter - LP1 Mianet's Marvellous Malou) O:
Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Mado Rothschild, Lyngskrænten 37, 2840 Holte, tlf. 45807989.
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Forholdsvis stor men ikke grov tæve, vidunderligt temperament, meget smukke ører, mørke øjne, mangler adskillige tænder,
herlige benstammer, vidunderlig facon med herlig hals, hale af korrekt længde, nydeligt vinklet, hun bevæger sig nydeligt bagtil
med flot haleføring, uacceptabelt bredt og løst fortil, flot pelsstruktur, til trods for bevægelserne fortil får hun 1.pr.
1.pr. 2.senkl.

Veteranklasse tæver
DKCH DKAGCH DKSPCH KBHV96 LP2 BRGPR AG2 SP2 Biades Carmen, 13255/90, 28.05.90, z/hv. (Biades Black Cap Smedjenäs Cassey) O: Jytte & John Højegaard, E: Tina Brigo Hansen, Niels Finsens Alle 7, st., 2860 Søborg, tlf. 39690708.
En sheltie tæve med en facon som man desværre sjældent ser, racetypisk hoved og udtryk, små korrekte ører, højre øre dog
lidt let, blidt sødmefyldt udtryk, dejlige benstammer, fantastisk krop, halen er for kort men bæres korrekt, dejlige jordvindende
bevægelser med et vidunderligt flow, en guddommelig gammel veteran i en kondition ud over det sædvanlige, en stor
fornøjelse at dømme.
1.pr. 1.vetkl. HP BIR Helsingørvinder
Rambye’s Over The Moon, 20267/93, 01.08.93, z/hv. (DKCH KLBCH SCH Danbrets Bronze Bajadser - Rambye’s Key To
The Black Gold) O & E Ruth & Harald Kudahl Hansen, Humlebækvej 43, Søholm, 3480 Fredensborg, tlf. 49160066.
Meget yndig feminin tæve, herligt temperament, herlige små ører som kunne kippe lidt mere overbevisende, en anelse runde
øjne, benstammerne kunne ønskes en anelse kraftigere, veludfyldt krop, halen kun lige netop lang nok, bevæger sig parallelt
og korrekt både for og bag, men lidt kort, en yndig tæve som jeg kunne ønske der var lidt mere af overalt.
1.pr. 2.vetkl. HP

Æresklasse tæver
Alyasta’s Dixie Chick, 19974/2002, 01.07.02, z/hv. (USACH Macdega Sausalito - CANCH Shelou’n Alyasta Tri Tri Again) O:
Nancy Maier, E: Birte & Kresten Scheel, Humlebækvej 27, 3480 Fredensborg, tlf. 48484298.
Pragtfuld facon, velplacerede ører af korrekt størrelse, flad skalle som med alderen bør blive bredere, veludfyldt forhoved,
meget smuk underkæbe, jeg kunne ønske mere mandelformede øjne, usædvanligt godt forbryst, passende benstammer,
veludfyldt stærk krop, nydeligt vinklet, hale af korrekt længde, meget stabile effektive bagbensbevægelser, acceptable
forbensbevægelser, det er velgørende at se en sheltie med hvid krave, viser sig meget interesseret og overbevisende, hvis
hovedet med alderen - specielt i bagskallen - kan få lidt mere volume bliver hun en ualmindelig herlig sheltie.
1.pr. 1.æreskl. HP BIR æreskl. Helsingør æresvinder.
LP1 LP2 BRGPR AG3 SP3 INTCH NORDCH DKCH SCH FINCH ESTCH KBHV93 Brigo All-Time Anjes, 14066/91, 25.05.91,
Tri. (DKCH KBHV88 KBHV90 Nicky - DKSPCH DKAGCH LP2 BRGPR LPDM93 AG1 Shellove String Of Jewels) O & E: Tina
Brigo-Hansen, Niels Finsens Alle 7, st., 2860 Søborg, tlf. 39690708.
Pragtfuld størrelse og type, meget feminin, vidunderligt temperament, lidt bredt ansatte ører og man begynder at se alderen i
øjnene, super benstammer, pragtfuld stærk krop, men krydset lidt smalt som det bliver på gamle hunde, velvinklet, velgående
med flot haleføring, pelsen ikke helt overbevisende sort, man er ikke et sekund i tvivl om at hun har været meget smuk som
ung, viser sig formidabelt.
1.pr. 2.æreskl. HP
Mianet's Hot Melody Of Melba, 11161/2001, 08.06.01, z/hv. (DJCH DCHVDH DCHKLB Excellent Choice Impish Fire Mianet's Krystal Hot Chili) O & E: Kirsten & Gert Klitsgaard, Hegnet 6, 3000 Helsingør, tlf. 49299142. C/o Jonna Hemmingen,
Gilleleje.
Herlig silhuet, perfekt størrelse, type og kønspræg, bedårende ører, herlig skalle, kunne ønske en anelse mere fylde i
forhovedet, ganske gode benstammer, hun er meget godt vinklet bagtil, acceptabelt vinklet fortil, hale af korrekt længde, hun
bevæger sig parallelt men lidt trippende både for og bag, kunne vise sig med en anelse mere selvtillid.
1.pr 3.æreskl.
Zarvo's American Blue Blossom, 09085/99, 27.04.99, BM (USACH CANCH Wynstones Midnite Confession - Zarvo's
American Blue Powder) O: Bianca Rosenkilde, E: Dorthe Kierulff & Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk, tlf. 49704485.
Herlig størrelse, super feminin, meget smuk flad skalle, ualmindeligt dejligt veludfyldt forhoved, passende benstammer, herlig
stærk krop, ganske godt vinklet, hale af korrekt længde, fantastisk smukke blue merle farver, korte ueffektive bevægelser,
noget brede og ustabile forbensbevægelser, hun er langt bedre stående end gående.
1.pr. 4.æreskl.
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