DSSK’s Skue på Sheltiedagen i Helsingør den 31. juli 2004

Dommer Tuula Tammelin, DK

54 tilmeldt heraf 21 hvalpe

Babyklasse hanner
Bubbly Mike Tyson, 05652/2004, 09.03.04, z/hv. (Forestland Storm Alert - Danbrets A. Made For Money) O:
Anne Jensen, E: Johnna T. Olsen & Jørgen K. Larsen, Roskildevej 260, 2. th., 2610 Rødovre, 36416004.
4 mdr., meget tiltalende babyhan, korrekt racetype og proportioner, rette detaljer i hovedet, godt udtryk,
velstillede ben, lidt længere end høj, tilstrækkeligt vinklet, velplejet babypels, godt ansat og båren hale, bevæger
sig jordvindende, godt gemyt.
SL bedste baby han BIM BABY
Rambye’s Jack-Pot, 07375/2004, 05.05.04, z/hv. (Forestland Storm Alert - Burning Love’s Lily Of The Valley)
O: Ruth & Harald Kudahl Hansen, E: Birgit & Michael Budolfsen, Rødlersvej 78, 2990 Nivå, tlf. 49146504.
Knap 4 mdr. babyhan, tiltalende, som i hvert fald ikke bliver for stor, meget tiltalende hoved med rette detaljer,
velvinklet, parallelle ben, lidt længere end høj, lavt ansat tilstrækkelig lang hale, velplejet babypels, bevæger sig
ivrigt, godt temperament.
SL 2.baby han
Sancairn’s Noa, 05661/2004, 15.03.04, tri. (DKCH Rambye’s Bodyguard - Sancairn Isabella, O: Susanne
Møller, E: Suzanne Neesgaard, Plantevej 32. 2.tv, 2870 Dyssegård, tlf. 39561519.
4 mdr. babyhan, må ikke blive meget større, gode racemæssige detaljer, godt udtryk, noget lette ører,
tilstrækkelig hals, parallelle ben, velkroppet, tilstrækkelig vinklet så der ikke er for meget løft i hans gang,
velplejet babypels, lang og lav hale, godt gemyt.
SL 3.baby han
Bækbo’s Charlie, 05884/2004, 19.03.04, z/hv. (Shellove G.Schnitten – Bækbo’s Amanda In Gold) O: Karen
Jørgensen, E: Maj-Britt & Ulrik Jakobsen, Sejerøvej 27, 3140 Ålsgårde, tlf. 49708999.
Godt 4 mdr., meget glad og ivrig, noget stor for alderen, korrekte proportioner som helhed, snudepartiet er lidt
langt og ørerne tunge, parallelle ben, lidt tung i kroppen, lavt ansat tilstrækkelig lang hale, kunne være lidt dybere
vinklet for og bag, bevæger sig ivrigt, men kunne tage lidt længere skridt.
L

Babyklasse tæver
Bubbly Senta, 05613/2004,10.03.04, z/hv. (Danbrets One In A Dreamworld - Bubbly Super Cassandra) O & E:
Anne Jensen, Bakkebjergvej 33, 3230 Græsted, tlf. 48716953.
5 mdr., herlig babytæve, meget velproportioneret og velgående, nydeligt hoved med korrekte detaljer, sødt
udtryk, bærer hovedet stolt, særdeles velbygget, nydelig babypels, lavt ansat og båren lang hale, bevæger sig
prima og jordvindende, prima samarbejde.
SL bedste baby tæve BIR BABY
Shetla’s Cha-Cha Chaya, 06670/2004, 01.03.04, tri. (Shellove Servante – Shetla’s Boisterous Breezy) O & E:
Nanna Holt Kjær, Studehavevej 5, 4895 Errindlev, tlf. 54800878.
5 mdr., herlig babytæve, særdeles velproportionert og velgående, korrekte detaljer i hovedet, må ikke blive
tungere i skallen, bærer hovedet stolt, velvinklet og velstillede lemmer, særdeles velkroppet, stram ryg, lavt ansat
lang hale, dejlig babypels, viser sig uafbrudt, prima samarbejde.
SL 2.baby tæve
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Bubbly Mandy, 05649/2004, 09.03.04, z/hv. (Forestland Storm Alert - Danbrets A. Made For Money) O & E:
Anne Jensen, Bakkebjergvej 33, 3230 Græsted, tlf. 48716953.
5 mdr., herlig babytæve af god størrelse, rette proportioner, korrekt hoved hvor detaljerne harmonerer og giver et
dejligt udtryk, lidt lette ører, bærer hovedet stolt, tilstrækkelig vinklet, velkroppet, stabil ryg, lavt ansat og båren
lang hale, nydelig babypels, bevæger sig meget ivrigt og jordvindende, flot samarbejde.
SL 3.baby tæve
Diasset’s Blue Azeri, 04349/2004, 25.02.04, BM (Xyro Vom Stormarner Land - Rævebakken Tatjana) O:
Martin Mehlsen, E: Helle Christiansen, Løjtoftevej 120, 4900 Nakskov, tlf. 54924452.
5 mdr., feminin babytæve af god størrelse, viser allerede meget fint samarbejde i fremvisningens svære kunst,
udmærkede proportioner og racepræg, noget lette ører, meget velstillede lemmer, velvinklet, velkroppet, velplejet
babypels og flot lang hale, bevæger sig meget ivrigt og jordvindende, kærligt væsen.
SL 4.baby tæve
Bubbly Miss Soffy, 05612/2004, 10.03.04, z/hv. (Danbrets One In A Dreamworld - Bubbly Super Cassandra) O:
Anne Jensen, E: Merete Hoffmeister, Maribovej 16, Veddelev, 4000 Roskilde, tlf. 46755688.
5 mdr., feminin babytæve af god størrelse, korrekt balance og andre detaljer i hovedet, tilstrækkelig hals og
vinkling, står parallelt, velkroppet for alderen, lavt ansat lang hale, velpasset babypels, bevæger sig ivrigt med
tilstrækkelig skridtlængde.
SL
Sancairn’s Nadja, 05663/2004, 15.03.04, tri. (DKCH Rambye’s Bodyguard - Sancairn Isabella, O: Susanne
Møller, E: Anja Christiansen, Plantevej 17, 3.th, 2870 Dyssegård, tlf. 26255110.
5 mdr., korrekt proportioneret helhed, må ikke blive større, korrekt skåret hoved, sødt udtryk, velansatte og bårne
ører, velstillede ben, velvinklet, god fast krop, jævn ryg, lavt ansat tilstrækkelig lang hale, bevæger sig meget
stabilt og jordvindende, rigtigt godt gemyt.
SL
Poulsgaards Lilac Blossom, 03238/2004, 08.02.04, BM (Follow Frenchi Ze Zetlandu - Poulsgaards Bonny
Boobo) O: Tove Winckler Poulsgaard, E: Susanne & Jannick Nielsen, Stjernevej 6, 3100 Hornbæk,
tlf. 49701754.
Næsten 6 mdr., velproportioneret og typefast babytæve som ikke må blive større, godt udtryk i det
velbalancerede hoved, dog med noget lette ører, kunne være lidt dybere vinklet for, lige ben, kunne have lidt
mere ribbensbue, velvinklet bag, lavt ansat lang hale, velplejet babypels, rigtigt godt gemyt, bevæger sig med lidt
korte skridt.
L
Moorwood Treasure Trove, u.reg., 29.02.04, z/hv. (Hillacre Hot To Trot - INTCH Moorwood Orange Bonnet)
O: Per Svarstad, E: Birgitte Othel-Jacobsen, Turbinevej 7, 3150
Hellebæk, tlf. 49707279.
5 mdr., babytæve af god størrelse og proportioner, meget sødt udtryk set forfra, noget dyb i skallen fra siden, lidt
lette ører, meget velstillede ben, velkroppet, velvinklet, lavt ansat noget kort hale, bevæger sig ivrigt og
jordvindende og viser godt samarbejde.
L

Hvalpeklasse hanner
Capstone Medicineman, 20982/2003, 13.11.03, tri. (Capstone Heartbreaking Boy - Capstone Amusing Sara In
Black) O: Dorte Andersen, E: Pernille Scheuer, Kærlundevej 42, 1. tv., 2730 Herlev, tlf. 44912134.
8 mdr. hanhvalp, god størrelse, korrekte proportioner, korrekt skåret hoved, udmærket udtryk, bærer hovedet
stolt, meget velstillede ben, velkroppet, lavt ansat lang hale, flot velplejet pels, nydelige tan aftegninger, bevæger
sig ivrigt og jordvindende.
SL bedste han hvalp BIM hvalp
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Rambye’s Irish Coffe, 02543/2004.29.01.04, z/hv. (Forestland Storm Alert, Rambye’s Dilemma, O: Ruth &
Harald Kudahl Hansen, E: Birthe Løssl, Kromarken 15, Nødebo, 3480 Fredensborg, tlf. 45572640.
6 mdr. hanhvalp, god størrelse og proportioner, velskåret hoved, næsepartiet kunne dog være lidt kraftigere,
bærer hovedt stolt, lidt lette ører, står parallelt, velkroppet for alderen, lavt ansat lang hale, velplejet babypels,
kunne være lidt dybere vinklet for, bevæger sig således ivrigt med lidt korte skridt.
SL 2.han hvalp

Hvalpeklasse tæver
The Charmed Ones’ Angel In Blue, 02797/2004, 25.01.04, BM (Grandgables Dressed To Impress – Zarvo’s
American Blue Blossom) O: Dorthe Kiærulff, E: Rasmus Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk, tlf. 49704485.
6 mdr. herlig tævehvalp af god størrelse og korrekte proportioner, tiltalende helhedsbillede og balance, bevæger
sig prima og jordvindende, udviser rigtigt godt samarbejde, meget vellykket marmorering i denne svære farve.
SL bedste tæve hvalp BIR hvalp
Danbrets Firecracker Alice, 00546/2004, 31.12.03, z/hv. (Lundecock’s Watermark - Danbrets Burning Easter
Moon) O: Birgit Knudsen, E: Anne Schmidt, Lindevej 8, Viskinge, 4470 Svebølle, tlf. 59294508.
7 mdr. nydelig feminin tævehvalp af god størrelse, korrekt racepræg som helhed og i detaljer, sødt udtryk, er
harmonisk og velbygget, har nydelig velplejet pels og korrekt hale, bevæger sig effektivt og jordvindende, kunne
sikkert opnå lidt bedre samarbejde med fører.
SL 2.tæve hvalp
Lykkemosens Aaselil, 02771/2004, 28.01.04, z/hv. (Forestland Storm Alert - Lykkemosens Carmomille) O:
Tove Jensen, E: Ruth Mikkelsen, Gildbrovej 43 - 336, 2635 Ishøj, tlf. 43531924.
6 mdr. feminin tævehvalp af god størrelse, korrekte proportioner, håber at hun med alderen får lige en tanke mere
benstamme og styrke i hovedet, lidt lette ører, hun er velvinklet og velkroppet, bærer sin hale lavt, velplejet
hvalpepels, bevæger sig tilstrækkeligt jordvindende med et godt samarbejde.
SL 3.tæve hvalp
Eikica Black Gipsy, 21049/2003, 11.11.03, tri. (LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH Zobella Racing With The
Moon - Eikica Cute Sunshine) O: Hanne Bøckhaus, E: Margit Rasmussen, Vejlebrovej 16 A, 2635 Ishøj,
tlf. 43544616.
8½ mdr., stabil tævehvalp, må absolut ikke blive større, meget ivrig, viser godt samarbejde, hoved med parallelle
linjer, en tanke langt snudeparti, lidt lette ører, tilstrækkelig vinklet og parallel, god stram krop, korrekt
pelskvalitet, lavt ansat lang hale, bevæger sig ivrigt og jordvindende, godt gemyt.
L
Eikica Black Go-Go-Gina, 21048/2003, 11.11.03, tri. (LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH Zobella Racing With
The Moon - Eikica Cute Sunshine) O: Hanne Bøckhaus, E: Grethe Vinding, Vejlebrovej 20 E, 2635 Ishøj,
tlf. 43700970.
8 mdr., lidt forsigtig tævehvalp som ikke må blive større, korrekt skåret hoved hvor stoppet skulle være
tydeligere, flotte velansatte ører, harmonisk bygget, velvinklet, bevæger sig jordvindende, velplejet pels, lavt
ansat lang hale.
L
Hope, 01806/2004, 14.01.04, z/hv. (Forestland Storm Alert – Rambye’s Ann-Sofie) O & E: Inge-Lise Thomsen,
Brydetoften 22, 3200 Helsinge, tlf. 48796842.
6 mdr. feminin tævehvalp af god størrelse og helhedsharmoni, som dog forstyrres af overvægt, velslåret hoved
med god balance, sødt udtryk, velvinklet og parallel, velplejet pels, lavt ansat lang hale, bevæger sig ivrigt og
jordvindende, godt samarbejde.
L
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Enghaven’s Lucky Lovely Lilo, 02769/2004,31.01.04, z/hv. (DKCH Moorwood Foreign Destiny - Enghavens
Marvellous Lucky Sun) O: Tove & Erik Andersen, E: Louise Parker, Brandvænget 24, 2640 Hedehusene,
tlf. 46564252.
6 mdr. tævehvalp af god størrelse, korrekt skåret hoved, noget lette ører, velstillede ben, tilstrækkelig vinklet,
noget tung i kroppen, hvilket påvirker helhedsvurderingen, lavt ansat lang hale, bevæger sig tilstrækkelig
jordvindende, kunne udvise bedre samarbejde med fremviser.
L

Unghundeklasse 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.
15 mdr., på mange måder en særdeles imponerende unghan af god størrelse, korrekte proportioner, ideel styrke,
imponerende stabil i væsen, særdeles velbygget, korrekt skåret hoved, flot underkæbe, udtryk sødt og ivrigt: se på
mig og jeg kan blive ved, nydelig velplejet pels, halen kunne være lidt længere, bevæger sig jordvindende, prima
og effektivt.
1.pr. 1.ungkl.
Rambye’s He-Man, 07717/2003, 22.04.03, z/hv. (Forestland Storm Alert - Burning Love’s Lily Of The Valley)
O: Ruth & Harald Kudahl Hansen, E: Jette Hansen, Parallelvej 25, 2980 Kokkedal, tlf. 28148657.
15 mdr. hanhund med korrekte proportioner, men lidt stor, korrekt skåret hoved med godt udtryk, noget lette
ører, han er godt vinklet og parallel, tilpas velkroppet, lang og lav hale, nydelig pels i passende mængde, bevæger
sig jordvindende og effektivt.
1.pr. 2.ungkl.
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 mdr., meget venlig unghan med godt samarbejde, korrekte proportioner, kunne med fordel være lidt
kraftigere, korrekt skåret lidt smalt hoved, parallelle ben, lidt smal i kroppen, tilstrækkelig vinklet, lavt ansat lang
hale, nydelig velplejet pels, bevæger sig tilstrækkelig jordvindende, godt gemyt.
1.pr. 3.ungkl.
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 & Alice Toft, Fortvænget 9, 2650 Hvidovre, tlf. 36782451.
17 mdr., noget for stor og meget ivrig og lidt utrænet unghan, korrekte proportioner, korrekt skåret udtryksfuldt
hoved, tilsyneladende står og går han parallelt og jordvindende, er lidt svær at vurdere, lidt længere end høj,
velplejet pels i passende mængde, godt gemyt.
2.pr.
Rævebakken Uljanov, 16787/2003, 31.08.03, z/hv. (Danbrets A. Johnny Walker - Rævebakken Tesnina) O:
Minna Birketoft, E: Bente & Peter Jensen, Bovænget 5, 3140 Ålsgårde, tlf. 49708745.
11 mdr. hanhund med korrekte proportioner fra siden, derudover lidt smal som helhed, korrekt skåret hoved, lidt
lette ører, parallel benstilling, lidt smal i kroppen, lige ryg, lavt ansat hale som kunne være lidt længere, god
pelskvalitet, rigtigt godt gemyt og godt samarbejde med føreren, bevæger sig ivrigt, kunne godt tage lidt længere
skridt.
2.pr.
Voksenklasse hanner
Toven Rikadon Just In Time, 08035/2003, 22.07.01, z/hv. (CDNCH Toven Premonition - Toven Lies And
Alibis) O: Toni F. Mapes, E: Jannie Nielsen, Norgesvej 23, 4293 Dianalund, tlf. 58265182.
3 år, herlig hanhund med passende kønspræg og passende proportioner, meget vågent og samtidig kært udtryk,
flot underkæbe, bærer hovedet stolt, er meget velvinklet og parallel, nydelig pels i passende mængde, flot
brystpels, lav hale, bevæger sig meget sikkert og godt jordvindende, dejligt væsen.
1.pr. 1.vokl. BIM
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Moorwood Orange Craftsman, VDH/ZBRH, 10.04.02, z/hv. (Hillacre Hot Of The Press - Moorwood Orange
Bonnet) O: Birgitta & Per Svarstad, E: Jutta Eichhorst, Zieglerhof 6, D-30655 Hannover, Tyskland.
2 år, hanhund af god størrelse og korrekte proportioner, korrekt skåret hoved, nydeligt udtryk, bærer hovedet
stolt, står parallelt, er tilstrækkelig vinklet og bevæger sig godt og jordvindende, nydelig pels med god brystpels
og faner, lavt båren hale, vel fremvist.
1.pr. 2.vokl.
Zarvo’s American Distant Thunder, 06775/2002, 01.04.02, tri. (Zarvo’s American Wind On The Road –
Zarvo’s Americ Dusty Jeannie) O: Bianca Rosenkilde, E: Bettina Hansen, Sandager 24, 1, 4330 Hvalsø,
tlf. 46409788.
2 år gammel hanhund af god størrelse, lidt længere end høj, udmærket ivrigt udtryk, skallelinjen skulle være mere
parallel, bærer hovedet stolt, er velvinklet og velkroppet, lavt ansat lang hale, bevæger sig tilstrækkeligt
jordvindende, meget stabilt, velplejet pels af passende længde, godt gemyt.
1.pr. 3.vokl.
Rambye's Felix, 07322/2002, 13.04.02, z/hv. (Rambye's Bodyguard - Burning Love's Lily Of The Valley) O:
Ruth & Harald Kudahl Hansen, E: Stina Bagger, Bistrupvej 107 B, lejl. 7, 3460 Birkerød, tlf. 45823355.
2 år gammel hanhund, korrekte proportioner, velskåret hoved med korrekt stop, venligt udtryk, noget lette ører,
parallelt stående, velvinklet fremme, noget tung i kroppen, skulle være noget stærkere i bagpartiet, lidt kort højt
ansat hale, bevæger sig med lidt korte skridt, godt gemyt.
2.pr.
Sillamonte's Senor Shane, 01010/2001, 02.01.01, z/hv. (Rambye's Mr. X - Moorwood Krystal Rose) O: Evy &
Kurt Stolbjerg Hansen, E: Lisbeth Svava Mortensen, Tolvkarlevej 205, 3400 Hillerød, tlf. 48240082.
3 år gammel hanhund med korrekte proportioner, helhedsudtrykket forstyrres noget, korrekt skåret hoved, lidt
lette ører, velvinklet og parallelt for, noget tung i kroppen, skulle være noget stærkere i bagpartiet og har for kort
hale, bevæger sig ivrigt men med korte skridt, lidt skeptisk ved situationen - især på bordet.
2.pr.

Æresklasse hanner
DKCH Moorwood Foreign Destiny, 17111/2001, 10.06.01, z/hv. (SCH NCH INTCH DKCH NORDCH SV90
Moorwood Handsome Destiny - Nigma Fudge) O: Birgitta & Per Svarstad, E: Kirsten & Gert Klitsgaard, C/o
Jonna Hemmingsen, Vinkelåsen 15, 3250 Gilleleje.
3 år gammel han, nydelig hanhund af god størrelse, meget typefast, passende kønspræg, velskåret udtryksfuldt
hoved, bærer hovedet stolt, velstillede ben, lidt længere end høj, lavt båren hale, udmærket pelskvalitet i
passende mængde, god brystpels, bevæger sig jordvindende, godt gemyt.
1 pr. Bedste æresklasse Helsingør æresvinder
KBHV03 LP1 LP2 BRGPR Ahl’s Barske Brutus, 18423/98, 10.09.98, Z7hv. (LP1 LP2 BRGPR LP3 DKLPCH
Zobella Racing With The Moon - LP1 LP2 BRGPR Zobella Fair Design In Gold( O & E: Karin, Christine &
Ivan Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
6 år gammel nydelig hanhund, god størrelse, udmærket racepræg i alle afdelinger, prima pelskvalitet, bærer
hovedet stolt, står parallelt, bærer sin hale lavt, bevæger sig jordvindende, prima samarbejde, herligt væsen.
1.pr. 2.æreskl.

Unghundeklasse tæver
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.
16 mdr. særdeles tiltalende feminin ungtæve, der er korrekt helhedsharmoni og effektivitet fra næsetip til
halespids, rigtigt sødt udtryk, hviler godt i sig selv, har flot rejsning og går som en drøm, flot fremvist.
1.pr. 1.ungkl. BIR Helsingørvinder
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Bækbo’s Bitte, 10858/2003, 05.06.03, z/hv. (Capstone Heartbreaking Boy – Bækbo’s Aio) O: Karen Jørgensen,
E: Jeanette Larsen, Stokholtsvej 30, 4173 Fjenneslev, tlf. 57844029.
1 år gammel feminin ungtæve, korrekte proportioner, velskåret balanceret hoved, sødt udtryk, velvinklet og
parallel for, velkroppet for alderen, velvinklet bag med lavt ansat lang hale, bevæger sig meget ubesværet og
jordvindende, er ved at skifte pels, rigtigt godt gemyt.
1.pr. 2.ungkl.
Firehøje’s Sweet Sheila, 05288/2003, 17.03.03, z/hv. (Forestland Storm Alert - Danbrets A.Made In Sweden)
O: Poul Erik & Lone Jørgensen, E: Mona & Per Lund, Kirkegårdsvej 4, Gundsømagle, 4000 Roskilde,
tlf. 46789717.
16 mdr. feminin tæve, velproportioneret, korrekt skåret hoved med sødt udtryk, velansatte og velbårne ører,
bærer hovedet stolt, tilstrækkelig vinklet, lidt længere end høj, lavt ansat lang hale, velplejet pels i passende
mængde, bevæger sig tilstrækkeligt jordvindende, stabilt væsen.
1 pr. 2.ungkl.
Ophian Giggly Gucci Go-Getter, 20284/2003, 28.10.03, z/hv. (DKLPCH LP4 DKAGCH DKSPCH Ophian
Bronze Bozo - BRGPR LP2 Sunsweet Gina Davis) O & E: Annette Dalgaard, Rådyrvej 15, Nødebo, 3480
Fredensborg, tlf. 48485857.
9 mdr. ungtæve af god størrelse, korrekte proportioner, korrekt skåret hoved, dog kunne næsepartiet ønskes lidt
stærkere, sødt udtryk, nydelige ører, velstillede lemmer, velkroppet for alderen, tilstrækkelig vinklet for, hun
bevæger sig tilstrækkeligt jordvindende, nydelig pels og hale, godt fremvist.
1.pr. 4.ungkl.
Zarvo’s Nice Ivory Blossom, 07860/2003, 24.04.03, tri. (Zarvo’s American Wind On The Road – Zarvo’s
Secret Sensation) O: Bianca Rosenkilse, E: Hanne Sørensen, Hvidovrevej 42, 2610 Rødovre, tlf. 36721648.
15 mdr. meget venlig og ivrig ungtæve af god størrelse, korrekt skåret hoved med ivrigt udtryk, bærer hovedet
stolt, kunne være dybere vinklet for og bag, en anelse tung i kroppen, bevæger sig ivrigt men skulle tage ldt
længere skridt, velplejet ny pels på vej, godt gemyt.
2.pr.

Voksenklasse tæver
Firehøje's Sweet Naja, 09506/2001, 05.05.01, z/hv. (SCH Evros Indian Summer - Danbrets A.Made In
Sweeden) O: Lone & Poul Erik Jørgensen, E: Jørn Blach Hansen, Folemarksvej 57, 2605 Brøndby,
tlf. 43965534.
3 år gammel dejlig feminin tæve, korrekt størrelse, prima proportioner, prima opmærksomhed og samarbejde,
velskåret og udtruksfuldt hoved med korrekte detaljer, bærer hovedet stolt, velvinklet, står parallelt, velkroppet,
nydelig lavt ansat og båret lang hale, flot pels i passende mængde, bevæger sig prima jordvindende, herligt væsen
og samarbejde.
1.pr. 1.vokl.
LP1 BRGPR Brigo Do-Well Doozy, 06133/2000, 30.03.00, z/hv. (LP1 BRGPR LP2 DKAGCH DKSPCH
SAGCH Brigo Bang-Up Bicko - LP1 Nipornas Golden Miss Sweedi) O: Tina Brigo-Hansen, E: Mette Winther,
Søtofteparken 18, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf. 48183545.
4 år gammel feminin tæve af god størrelse, velproportioneret, velskåret hoved, lidt store øjne, bærer hovedet
stolt, står i meget fin balance, velkroppet, velvinklet, nydelig pels i passende mængde, lavt ansat lang hale,
bevæger sig ivrigt og jordvindende, prima samarbejde.
1.pr. 2.vokl.
Ahl’s Frække Frida, 01245/2003, 03.01.03, z/hv. (KBHV03 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.
18 mdr. gammel, nydelig feminin tæve, velbygget ung tæve, korretkt balance og detaljer i hovedet, sødt udtryk,
bærer hovedet stolt, er rigtigt godt bygget og særligt velgående, nydelig pels og lav hale, dejlig ivrig med fint
samarbejde.
1 pr. 3.vokl.
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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.
4 år gammel feminin tæve med korrekt racepræg, velskåret udtryksfuldt hoved, velbygget, velvinklet, velkroppet,
alt harmonerer, lavt ansat og båren hale, velplejet pels, bevæger sig effektivt og har særligt fint samarbejde.
1.pr. 4.vokl.
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.
2 år gammel feminin tæve i passende størrelse, korrelt skåret hoved med venligt udtryk, tilstrækkelig hals, hun er
lidt længere end høj, står parallelt, har god fast krop, er velvinklet, bærer sin hale lavt, velplejet pels af god
kvalitet, bevæger sig ivrigt og jordvindende.
1.pr.
Zarvo’s American Wild Wendy, 06772/2002, 01.04.02, z/hv. (Zarvo’s American Wind On The Road – Zarvo’s
Americ Dusty Jeannie) O: Bianca Rosenkilde, E: Hanne Svejstrup, Ternevænget 7, 4060 Kirke Såby,
tlf. 46499717.
Godt 2 år gammel tæve, korrekte proportioner, velskåret hoved med sødt udtryk, lidt lette ører, tilstrækkelig hals,
tilstrækkelig vinklet og har en god fast krop, bærer sin hale lavt, bevæger sig ubesværet og jordvindende, har et
meget stabilt væsen, godt samarbejde.
1.pr.
Zarvo’s American Rose Macy, 18575/2001, 13.10.01, z/hv. (USACH CDNCH Wynstones Midnite Confession
- DKCH Rainbeau’s Rose Garden) O: Bianca Rosenkilde, E: Louise & Preben Møller, Strædet 7 A, Niløse,
4293 Dianalund, tlf. 58260649.
3 år gammel velproportioneret tæve meget stilig tæve, feminin med den flotteste rejsning, korrekt skåret hoved
med nydeligt udtryk, hun er meget velbygget og i stram kondition, korrekt pelskvalitet i passende mængde,
bevæger sig meget ivrigt, næsten for ivrigt, godt fremvist, dejligt væsen.
1.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.
3 år gammel tæve af god størrelse, ellers et udmærket helhedsbillede som forstyrres lidt af hundens
tilbageholdenhed, korrekt skåret hoved, lidt runde øjne, hun er tilstrækkelig vinklet for og bag, er lidt tung i
kroppen, bærer sin hale lavt, har en smuk pels, bevæger sig godt omend lidt tungt.
1.pr.
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.
Knap 2 år gammel velproportioneret tæve, udmærket størrelse, virker lidt tilbageholdende og uvant ved
situationen, hovedet er korrekt skåret med gode detaljer, bærer hovedet stolt, hun er velvinklet og har velstillede
ben, bevæger sig ganske godt jordvindende og bærer sin hale lavt, ikke i den bedste pels.
1.pr.
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.
3 år gammel tæve af udmærkede proportioner og kønspræg, velskåret hoved med sødt udtryk, lidt lette ører,
tilstrækkelig hals, velvinklet og parallel, en tanke tung i kroppen, på trods heraf bevæger hun sig jordvindende,
lav hale, god pelskvalitet i passende mængde.
1.pr.

7

LP1 LP2 BRGPR LP3 Tving Duna, 14963/2000, 15.08.00, z/hv. (LP1 DKCH Burning Love's Let Me Be There
- Tving Vera) O: Lissie & Preben Tving Hansen, E: Margit Rasmussen, Vejlebrovej 16 A, 2635 Ishøj,
tlf. 43544616.
4 år gammel feminin tæve, god størrelse og proportioner, helheden forstyrres noget af den tunge krop, velskåret
hoved med venligt udtryk, tilstrækkelig hals, hun er velvinklet, men bevæger sig noget tungt på grund af vægten,
god pelskvalitet og god lang hale.
2.pr.
Zarvo’s American Kidagakash, 06773/2002, 01.04.02, z/hv. (Zarvo’s American Wind On The Road – Zarvo’s
American Dusty Jeannie) O: Bianca Rosenkilde, E: Inge Carlsen, Havebroager 1, 4330 Hvalsø, tlf. 46409602.
2 år gammel femin tæve, meget ivrig, som med fordel kunne være et nummer større både i højde og drøjde, sødt
og vågent udtryk, ganske velbygget og velgående, velplejet pels af god kvalitet, godt gemyt.
2.pr.

Seniorklasse tæver
LP1 LP2 BRGPR Spaceman Miss Veronica In Gold, 07293/96, 30.03.96, z/hv. (DKCH KLBCH SCH
Danbrets Bronze Bajadser - Spaceman Golden Fleur) O: Ingrid & Egon Poulsen, E: Jørn Blach Hansen,
Folemarksvej 57, 2605 Brøndby, tlf. 43965534.
8 år gammel feminin seniortæve, god helhedsbalance, lidt længere end høj, god balance i hovedet, udmærket
samarbejde og væsen, bevæger sig jordvindende, velplejet pels.
1.pr. Bedste seniorklasse
Zobella Golden Lady Foxie,10872/97, 21.05.97, z/hv. (Zobella Midnight Victory - Zobella Satisfied In Gold)
O: Kirsten & Bent Nielsen, E: Preben Elley, Hammervænget 29, Lov, 4700 Næstved, tlf. 54941734.
7 år gammel tæve af pæn størrelse, helheden forstyrres en smule af den tunge krop, nydeligt udtryk, kunne vise
lidt mere hals, parallel benstilleng, bevæger sig ivrigt, er tilstrækkeligt vinklet, bærer sin hale lavt, kraftig pels,
godt gemyt.
1.pr. 2.senkl.

Veteranklasse tæver
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.
13 år gammel tæve, en herlig typefast tæve, velbygget og korrekt i alle afdelinger, smukt hoved og udtryk, står
flot, går endnu flottere, lange jordvindende skridt, dejligt væsen, flot fremvist.
1.pr. bedste veteranklasse.
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.
10 år gammel feminin tæve, god størrelse, udmærket type, nydeligt hoved og sødt udtryk, velvinklet, velstillede
ben, pas på med vægten, lang og lav hale, bevæger sig iøvrigt jordvindende, udmærket pelskvalitet, rigtigt godt
gemyt.
1.pr. 2.vet.kl
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