DSSK’s Sheltiedag i Helsingør den 30. juli 2005
Skue

Dommer Tomas Rohlin, DK

64 tilmeldt heraf 29 baby/hvalpe

Lidt forklaring: Unghundeklasse og voksenklasse dyster om at blive Helsingørvinder
Æresklasse for Champion og certvindere dyster om at blive Helsingør Æresvinder
Seniorklasse og veteranklasse dyster om at blive Bedste Oldie

Babyklasse hanner
Ahl’s Jo-Jo Joshva, 03481/2005, 11.02.05, sort/hvid - Joshva
(Miles Mc Coy Vom Ohmtalteufel – LP 1 Ahl’s Frække Frida)
O & E: Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
5½ mdr., udmærket type, særdeles godt hoved, godt stop, mørke smukke øjne, små velplacerede ører, meget gode
kropsproportioner, meget god benstamme, kunne være bedre vinklet for, velvinklet bag, udmærket brystkasse for
alderen, herligt pelsanlæg, bevæger sig godt fra siden, trænger til at stramme op i fronten, udmærket
temperament.
SL Bedste baby han BIR Baby
Ahl’s Julle Julius, 03482/2005, 11.02.05, z/hv. - Julle
(Miles Mc Coy Vom Ohmtalteufel – LP 1 Ahl’s Frække Frida)
O: Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen E: Helle Christiansen, Nordlundevej 64, 4913 Horslunde, tlf. 54924452.
5½ mdr., kileformet hoved, skallen trænger til at komme op, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører – når han
vil, gode kropsproportioner, tilstrækkelig vinklet for og bag, god benstamme, meget god brystkasse, god hale,
udmærket pelsanlæg, bevæger sig særdeles godt for alderen, med godt drive, godt temperament.
SL 2.baby han
Shetla’s Ergo At Equinox, 06241/2005, 21.03.05, tri. - Ergo
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Shetla’s Boisterous Breeze)
O: Nanna Holt Kjær, E: Tina Mette Jørgensen, Studehavevej 5, 4895 Errindlev, tlf. 40583351.
4 mdr., han af udmærket type, kileformet hoved, mørke mandelformede øjne, hvide blinkhinder forstyrrer
udtrykket lidt, små velplacerede ører - men lidt lette, elegant overlinje, tilpas benstamme, udmærket brystkasse
for alderen, tilstrækkelig vinklet for, velvinklet bag, udmærket hale, godt pelsanlæg, trænger til at blive fastere i
fronten, ulveklør på begge bagben.
SL 3.baby han
Rævebakken Molocók, 05874/2005, 31.03.05, tri. - Juri
(DHCH Rambye’s Bodyguard – Rævebakken Tesnina)
O: Minna Birketoft, E: Per Jacobsen, Samosvej 10, 2300 København S, tlf. 20750828.
4 mdr., han af udmærket type, kileformet hoved, veludfyldt næseparti, mørke smukke øjne, små velplacerede og
velbårne ører, gode kropsproportioner, tilstrækkelig vinklet for og bag, gode benstammer, udmærket brystkasse
for alderen, halen en anelse højt ansat, udmærket pelsanlæg, udmærkede bevægelser fra siden, trænger til at blive
fastere i haseleddet, udmærket temperament.
SL 4.baby han
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Brigo Iconic Iacko Ian, 08226/2005, 01.04.05, tri. - Iacko
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Brigo Elated Enyia)
O: Tina Brigo-Hansen, E: Tina Borgen, Kirkebådsvej 19, 3200 Helsinge, tlf. 48795335.
4 mdr., med god type, kileformet hoved, skallen trænger til at blive fladere, ønsker bedre markeret stop, mørke
mandelformede øjne, velplacerede og velbårne ører, gode kropsproportioner, meget god benstamme, velvinklet
for, tilstrækkelig vinklet bag, god brystkasse, meget godt pelsanlæg, udmærkede bevægelser for alderen med
herligt drive, udmærket temperament.
SL
Brigo Invincible Igloo, 08230/2005, 01.04.05, z/hv. - Jolly
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Brigo Elated Enyia)
O: Tina Brigo-Hansen, E: Jette & John Larsen, Møgelbjergparken 39, 8500 Grenå, tlf. 86325460.
4 mdr., af meget god type, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører, gode
kropsproportioner, ønsker ham bedre vinklet for, tilstrækkelig vinklet bag, god benstamme, tilstrækkelig
brystkasse, godt pelsanlæg, bevæger sig godt for alderen, meget godt temperament.
SL
Shamirosa’s Chaos For Helle, 06098/2005, 24.03.05, z/hv. - Chaos
(NCH DKCH Geiteryggens Barney – Poulsgaards High Shining Star)
O: Aase Hansen, E: Hanne Hedegaard, Hanens Kvarter 3 B, 2620 Albertslund, tlf. 43621195.
Ikke mødt

Babyklasse tæver
Brainy, 02858/2005, 05.02.05, z/hv. - Fleur
(Snabswood Status Symbol – Tving Edda)
O: Mette Christiansen, E: Charlotte & Jeanette Larsen, Stockholtsvej 30, 4173 Fjenneslev, tlf. 57844029.
5 mdr., meget god type, kileformet hoved, meget god flad skalle, mørke smukke øjne, udmærket placerede og
bårne ører, gode kropsproportioner, meget god brystkasse og benstamme, gode vinkler for og bag, udmærket
pelsanlæg for alderen, meget gode bevægelser.
SL Bedste baby tæve BIM baby
Excellent Choice Go For Gold, under reg., 27.04.05, tri. - GoGo
(Zarvo’s Simlpy Smashing – Excellent Choice Wild Thing)
O: Kristin & Thomas Henkel, E: Henriette & Jesper Kjær, Sankt Annevej 4, 9610 Nørager, tlf. 98181493.
3 mdr., udmærket type, kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, meget god benstamme, udmærket brystkasse, tilstrækkelig vinklet for, velvinklet bag,
udmærket pelsanlæg, udmærkede bevægelser for alderen, udmærket temperament.
SL 2.baby tæve
Shamirosa’s Cleare Dreams, 06097/2005, 24.03.05, z/hv. - Cleare
(NCH DKCH Geiteryggens Barney – Poulsgaards High Shining Star)
O & E: Aase Hansen, Vildmosevej 2, 2690 Karlslunde, tlf. 46152444
4 mdr., udmærket type, kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede og velbårne ører, gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse for alderen, meget god benstamme, tilstrækkeligt vinklet for, gode
vinkler bag, udmærket pelsanlæg, for alderen gode bevægelser, trænger til at stramme op i fronten, meget godt
temperament.
SL 3.baby tæve
Ahl’s Keen On Kiva, 04421/2005, 19.02.05, z/hv. - Kiva
(Miles Mc Coy Vom Ohmtalteufel – Ahl’s Frk Brahe)
O: Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen E: Mette Winther, Søtofteparken 18, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf.
48183545.
5 mdr., udmærket type, kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse, god benstamme, ønsker hende bedre vinklet for, velvinklet bag,
udmærket pelsanlæg, udmærkede bevægelser fra siden, trænger til fastere albuer, meget godt temperament.
SL 4.baby tæve
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Rambye’s Lullaby, 07328/2005, 06.04.05, z/hv. - Mollie
(Snabswood Status Symbol – Rambye’s Haute Couture)
O: Ruth & Harald K. Hansen, E: Linda Molin, Tjørnelunden 39, 2635 Ishøj, tlf. 25151274.
14 uger, udmærket type, kileformet smukt hoved, mørke smukke øjne, velplacerede og velbårne ører, gode
kropsproportioner, god benstamme, udmærket brystkasse, tilstrækkelig vinklet for og bag, udmærket pelsanlæg,
meget gode bevægelser for alderen, godt temperament.
SL
Rævebakken Mascha, 05875/2005, 31.03.05, tri. - Mascha
(DKCH Rambye’s Bodyguard – Rævebakken Tesnina)
O & E: Minna Birketoft, Rævebakken 30 B, 3210 Dronningmølle, tlf. 49719366.
4 mdr., udmærket type, kileformet hoved, ønsker bedre markeret stop, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører,
gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, tilstrækkelig vinklet for og bag, meget godt pelsanlæg, meget
gode bevægelser, trænger til at stramme op i fronten, meget godt temperament.
SL
Allumeuse De Charme Sofia Des Romarins De Mayerling, under reg. 08.03.05, z/hv. - Soffie
(Ugo Boss Ptit Teddy Des Romarins De Mayerling – Tchin Tchin Marilyn Des Romarins De Mayerling)
O: Sandrine Altier, E: Charlotte Larsen, Stokholtsvej 30, 4173 Fjenneslev, tlf. 57844029.
4 mdr., af udmærket type, kileformet hoved, ønsker lidt mere i næsepartiet, mørke smukke øjne, velplacerede og
velbårne ører, gode kropsproportioner, meget god brystkasse, meget god benstamme, ønsker bedre vinkler for,
gode vinkler bag, halen lidt kort, udmærket pelsanlæg, for alderen gode bevægelser, vel stolt over sin hale, meget
godt temperament.
SL
Brigo Inquisitive Ianka, 08227/2005, 01.04.05, z/hv. - Ianca
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Brigo Elated Enyia)
O: Tina Brigo-Hansen, E: Jeanette Hjelm Heise, Højgårdstoften 298, 2630 Tåstrup, tlf. 43712416.
4 mdr. af udmærket type, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, meget god benstamme, udmærket brystkasse for alderen, tilstrækkelig vinklet for, gode
vinkler bag, meget godt pelsanlæg, meget gode bevægelser fra siden, trænger til at blive strammere i fronten,
udmærket temperament.
SL
Brigo Impressive Ischa, 08229/2005, 01.04.05, z/hv. - Ischa
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Brigo Elated Enyia)
O & E: Tina Brigo-Hansen, Niels Finsens Alle 7, st., 2860 Søborg, tlf. 39690708.
4 mdr., udmærket type, kileformet hoved hvor bagskallen trænger til at komme op, mørke smukke øjne, små
velbårne ører som er lidt bredt ansat, meget gode kropsproportioner, meget god benstamme, god brystkasse,
tilstrækkelig vinklet for, velvinklet bag, meget godt pelsanlæg, udmærkede bevægelser for alderen, udmærket
temperament.
SL
Enghavens Lucky Lovely Lucie, 03886/2005, 23.02.05, z/hv. - Lucie
(DKCH Moorwood Foreign Destiny – Enghaven’s Marvelous Lucky Sun)
O & E: Tove & Erik Andersen, Enghaven 1, 4450 Jyderup, tlf. 59275228.
5 mdr., udmærket type, kileformet hoved, mørke smukke øjne, små velplacerede lidt lette ører, gode
kropsproportioner, meget god benstamme, udmærket brystkasse, ønsker hende bedre vinklet for, tilpas vinklet
bag, meget godt pelsanlæg, for alderen meget gode bevægelser, trænger til at stramme op i fronten, godt
temperament.
SL
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Shetla’s Etzi At Equinox, 06242/2005, 21.03.05, tri. - Etzi
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Shetla’s Boisterous Breeze)
O & E: Nanna Holt Kjær, Studehavevej 5, 4895 Errindlev, tlf. 54600878.
4½ mdr., meget god type, må absolut ikke blive større, kileformet hoved som er i proportion til kroppen men for
colliepræget, mørke smukke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode kropsproportiner, meget kraftig
benstamme, udmærket brystkasse, velvinklet for og bag, udmærkede bevægelser med herligt drive, meget godt
pelsanlæg, ulveklør, udmærket tanfarve.
L
Shetla’s Erina At Equinox, 06243/2005, 21.03.05, tri. - Rina
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Shetla’s Boisterous Breeze)
O & E: Nanna Holt Kjær, Studehavevej 5, 4895 Errindlev, tlf. 54600878.
4½ mdr., meget god type, kileformet hoved, ønsker bedre markeret stop, mørke smukke øjne, velplacerede og
velbårne ører, gode kropsproportioner, god benstamme, tilstrækkelig vinklet for, ønsker hende bedre vinklet bag,
tilstrækkelig brystkasse, meget godt pelsanlæg, udmærkede bevægelser med herligt drive, ulvekør på begge
bagben, udmærket temperament.
L
Brigo Hu-Hej Heisa, 04720/2005, 05.03.05, tri. - Heisa
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Brigo Go-For-Gold Goody)
O: Tina Brigo Hansen, E: Roland Schwartz Andersen, Solbærvangen 43, 2765 Smørum, tlf. 25435208.
5 mdr., meget god type, kileformet hoved, men lidt for colliepræget, mørke smukke øjne, velplacerede velbårne
lidt store ører, udmærkede kropsproportioner, herlig hals og overlinje, meget god benstamme, meget god
brystkasse, ønsker bedre vinkler for, velvinklet bag, udmærket pelsanlæg, bevæger sig godt fra siden når hun vil,
temperamentet holder.
L
Shetla’s Emsi At Equinox, 06244/2005, 21.03.05, tri. - Emsi
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Shetla’s Boisterous Breeze)
O: Nanna Holt Kjær, E: Henriette & Jesper Kjær, Sankt Annevej 4, Vestby, 9641 Nørager, tlf. 98181493.
4 mdr. udmærker type, kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede ører, gode kropsproportioner, meget
god benstamme, god brystkasse, tilstrækkelig vinklet for og bag, meget godt pelsanlæg, udmærkede bevægelser,
vel stolt over sin hale, ørerne skal kippes – derfor præmieringen i dag.
L
Brigo Incredible Incka, 08228/2005, 01.04.05, tri. - Incka
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Brigo Elated Enyia)
O: Tina Brigo-Hansen, E: Mette Storgaard Hansen, Hultoften 31, Sengeløse, 2630 Tåstrup, tlf. 43997173.
4 mdr., meget god type, kileformet hoved som er lidt colliepræget, mørke smukke øjne, tunge en anelse store og
let placerede ører, udmærkede kropsproportioner, kraftig benstamme, udmærket brydtkasse, udmærkede vinkler
for og bag, meget godt pelsanlæg, herlige bevægelser, udmærket temperament.
L

Hvalpeklasse hanner
The Charmed One’s Balou In Black, 00889/2005, 06.12.04, tri. - Balou
(Grandgables Dessed To Impress – Zarvo’s American Blue Blossom)
O: Dorthe Kiærulf & Poul Lerche, E: Laila Carstensen, Doktorparken 38, Ellidshøj, 9230 Svendstrup J, tlf.
98153369.
7 mdr., udmærket type, kileformet smukt hoved, mørke smukke øjne, udmærkede ører, pas på højre hjørnetand i
overkæben, udmærkede kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, gode vinkler for og
bag, udmærket pelsanlæg, udmærket vejvindende under bevægelse, udmærket temperament.
SL Bedste hanhvalp BIM hvalp
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The Charmed One’s Biscuit In Blue, 00887/2005, 06.12.04, BM - Biscuit
(Grandgables Dessed To Impress – Zarvo’s American Blue Blossom)
O: Dorthe Kiærulff & Poul Lerche, E: Emmy Simonsen, Thorsvej 15, 4180 Sorø, tlf. 7835115.
8 mdr., udmærket type, må ikke blive større, kileformet hoved, smukke blå øjne, velbårne lidt bredt ansatte ører,
udmærkede kropsproportioner, herlig overlinje, udmærket brystkasse, velvinklet for og bag, meget god
benstamme, udmærket pelsanlæg, herlig blue merle farve, hvidfaktoreret, udmærkede bevægelser fra siden, lidt
bredt bag, trænger til at blive fastere i fronten.
SL 2. hanhvalp
The Charmed One’s Buddy In Blue, 00888/2005, 06.12.04, BM - Buddy
(Grandgables Dessed To Impress – Zarvo’s American Blue Blossom)
O: Dorthe Kiærulff & Poul Lerche, E: Charlotte Nørregaard, Birkevej 16, 3500 Værløse, tlf. 44483146.
8 mdr., udmærket type, må ikke blive støre, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget
gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, ønsker ham bedre vinklet for og bag,
udmærket pelsanlæg, blue merle farven bliver god, meget gode bevægelser, kunne have lidt mere drive, ulveklør,
SL 3.hanhvalp
Shellove Black Booster, 22714/2004, 14.11.04, tri. - Micky
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Shellove Pippipalou)
O: Hans Iver Staugaard, E: Hanne Bada, Slagelsevej 8, 4180 Sorø, tlf. 57835841.
8 mdr. udmærket type, kileformet hoved, mørke øjne, velbårne og velplacerede ører, gode kropsproportioner,
meget god brystkasse, god benstamme, ønsker ham betydeligt bedre vinklet for, tilstrækkelig vinklet bag, højt
ansat og kort hale, udmærket pelsanlæg, for alderen gode bevægelser, ønsker lidt mere drive, meget godt
temperament.
SL 4.hanhvalp

Hvalpeklasse tæver
The Charmed One’s Buffy In Blue, 00886/2005, 06.12.04, BM - Buffy
(Grandgables Dessed To Impress – Zarvo’s American Blue Blossom)
O & E: Dorthe Kiærulff & Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk, tlf. 49704485.
7½ mdr., udmærket type, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, ønsker hende bedre vinklet for, velvinklet bag,
lidt højt ansat hale, udmærket pelsanlæg, blue merle farven bliver god, udmærkede bevægelser, herligt drive,
ulveklør på begge bagben, udmærket temperament.
SL bedste tævehvalp BIR hvalp
Millekjær’s Christmas Lass, 00649/2005, 24.12.04, z/hv. - Cici
(CDNCH SAFRCH LCH NLCH INTCH Faradale Frisbee For Grandgables – Shellove Dad’s Devotion)
O & E: Anne Schmidt, Lindevej 8, 4470 Svebølle, tlf. 59294508.
7 mdr., udmærket type, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører, gode kropsproportioner,
meget god benstamme, god brystkasse, ønsker hende bedre vinklet for, velvinklet bag, udmærket pelsanlæg,
ulveklør på begge bagben, bevæger sig godt for alderen, lidt trang bag, meget godt temperament.
SL 2.tævehvalp
Seamoor Swedish Norma Jean, 06256/2005, 17.12.04, z/hv. - Jean
(Eastflash King Of The Road – Seamoor She Loves You Major)
O: Mona-Lisa Westermark, E: Birgitte Johansen, Barfredsvej 61, 9900 Frederikshavn, tlf. 98430401.
Ikke mødt
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Unghundeklasse hanner
Mianet’s Melody Midnight Micko, 21654/2004, 24.10.2004, z/hv. - Micko
(DKCH Moorwood Foreign Destiny – Mianet’s Hot Melody Of Melba)
O: Kirsten & Gert Klitsgaard, E: Pernille Scheuer, Kærlundevej 42, 1. tv., 2730 Herlev, tlf, 44912134.
9 mdr., udmærket type, smukt kileformet hoved, mørke smukke øjne, små velansatte og velbårne ører, elegante
kropsproportioner, for alderen god brystkasse, meget god benstamme, tilstrækkelig vinklet for og bag, udmærket
pelsanlæg, for alderen gode bevægelser, trænger til at stramme op i fronten ønsker lidt mere selvtillid.
1.pr. 1.ungkl. SL BHK3
Ahl’s Icarus Inky, 17389/2004, 06.08.04, tri. - Inky
(Grandgables Dressed To Impress – Ahl’s Bea)
O: Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen, E: Tine Wiberg Rasmussen, Stendyssevej 68, 3540 Lynge.
1 år, udmærket type, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne lidt store ører, meget gode
kropsproportioner, tilstrækkelig brystkasse for alderen, meget god benstamme, ønsker ham bedre vinklet for,
velvinklet bag, udmærket pelsanlæg, bevæger sig effektivt, skal stramme lidt op i fronten, meget godt
temperament.
1.pr. 2.ungkl. SL BHK4
Rambye’s Irish Coffey, 02543/2004, 29.01.04, z/hv. - Nickey
(Forestland Storm Alert - Rambye’s Dilemma)
O: Ruth & Harald Kudahl Hansen, E: Birthe Løssl, Kromarken 15, Nødebo, 3480 Fredensborg, tlf. 45572640.
18 mdr., meget god type, kileformet hoved, mørke øjne, små velplacerede lidt lette ører, meget gode
kropsproportioner, god brystkasse og benstamme, ønsker ham bedre vinklet for, velvinklet bag, udmærket
pelskvalitet, trænger til et par kilo mere på sig, gode bevægelser, trænger til mere power, og blive fastere i højre
hase, vel stolt over sin hale, godt temperament.
1.pr. 3.ungkl.
Bubbly Mike Tyson, 05652/2004, 09.03.04, z/hv. - Mulle
(Forestland Storm Alert – Danbrets A. Made For Money)
O: Anne Jensen, E: Jonna T. Olsen & Jørgen K. Larsen, Roskildevej 260, 2. th. 2610 Rødovre, tlf. 36416004.
16 mdr., noget for stor, kileformet hoved, smukke mørke øjne, små velplacerede ører som desværre stritter,
udmærkede kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, velvinklet for og bag, halen når
akkurat til hasen, udmærket pels, bevæger sig godt fra siden, trænger til at blive fastere i fronten, godt
temperament. På grund af størrelsen og ørerne præmieringen.
3.pr.

Voksen klasse hanner
The Charmed Ones’ Ace In Blue, 02796/2004, 25.01.04, BM - Louie
(Grandgables Dressed To Impress – Zarvo’s American Blue Blossom)
O: Dorthe Kiærulff & Poul Lerche, E: Laila & Jesper Carstensen, Doktorparken 38, Ellidshøj, 9230 Svendstrup
J, tlf. 98153369.
18 mdr., udmærket type, smukt kileformet hoved, smukke blue merle øjne, velplacerede og velbårne ører,
udmærkede kropsproportioner, meget god brystkasse, udmærket benstamme, velvinklet for og bag, ulveklør på
begge bagben, udmærket blue merle farve, ej i fuld pels, udmærkede bevægelser fra siden, bevæger sig bredt bag,
udmærket temperament.
1.pr. 1.voksenkl. SL BHK1 BIM Helsingørvinder 2
York Z Vesnicky U Hranic, 13654/2003, 31.01.03, Tri. - Trold
(Nico Z Vesnicky Z Hranic - Xenie Tedor Z Kleni)
O: Jaroslav Curda, E: Hanne Hardis, Gyrstingevej 109, Gyrstinge, 4100 Ringsted, tlf. 57845273.
2 år gammel, udmærket type, smukt kileformet hoved, godt stop, ønsker lidt kraftigere underkæbe, mørke
smukke øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode kropsproportioner, meget god brystkasse, udmærket
benstamme, herlig velvinklet front, velvinklet bag, udmærket pels, udmærkede vejvindende bevægelser, trænger
til at stramme lidt op i fronten, meget godt temperament.
1.pr. 2.voksenkl. SL BHK2
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Capstone Medicineman, 20982/2003, 13.11.03, tri. - Quincy
(Capstone Heartbreaking Boy - Capstone Amusing Sara In Black)
O: Dorte Andersen, E: Pernille Scheuer, Kærlundevej 42, 1. tv., 2730 Herlev, tlf. 44912134.
21 mdr., udmærket type, kileformet hoved, velmarkeret stop, ønsker lidt kraftigere underkæbe, mørke smukke
øjne, velplacerede og velbårne ører, meget gode kropsproportioner, god brystkasse, tilstrækkelig benstamme,
ønsker ham bedre vinklet for, gode vinkler bag, udmærket pels, særdeles gode bevægelser fra siden, trænger til at
stramme op i fronten, udmærket temperament.
1.pr. 3.voksenkl.
DJCH Moorwood Orange Craftsman, VDH/ZBRH 16440, 10.04.02, z/hv. - Duks
(Hillacre Hot Of The Press - Moorwood Orange Bonnet)
O: Birgitta & Per Svarstad, E: Jutta Eichhorst, Zieglerhof 6, D-30655 Hannover, Tyskland.
3 år gammel, udmærket type, godt hoved, ville ønske lidt bedre stop, mørke øjne, små velplacerede ører som er
lidt lette, gode kropsproportioner, god brystkasse, tilstrækkelig benstamme, gode vinklet for og bag, god
pelskvalitet, en smule kort hale, udmærkede bevægelser fra siden, lidt løs i fronten og svag i haserne, fortrinligt
temperament.
1.pr. 4.voksenkl.
Ranker Rocky Balboa, 05054/2001, 20.03.01, z/hv. - Rocky
(SLP1 BRGPR DKLPCH DKSPCH DKAGCH DKCH Ophian Devin The Dare Devil - Zobella Golden Miss
Montana)
O: Alice Ranker, E: Tina & Jan Borgen, Kirkebådsvej 19, 3200 Helsinge, tlf. 48795355.
4½ år gammel han, udmærket type, på den større side, kileformet hoved, godt stop, velbårne og velplacerede
ører, gode kropsproportioner, meget god brystkasse, udmærket benstamme, ønsker ham bedre vinklet for,
velvinklet bag, udmærket pels, når han vil bevæger han sig godt men lidt bunden bag, meget godt temperament.
1.pr.
Ophian Fabulous Fabi, 07040/2003, 07.04.03, z/hv. - Fabi
(DKLPCH DKAGCH DKSPCH Ophian Bronze Bozo - LP2 BRGPR Sunsweet Geena Davis) O: Annette
Dalgaard, E: Lone Wilken, Kulsviertoften 46, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45878903.
2 år gammel, meget god type, på den store side, kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede og velbårne
ører, gode kropsproportioner, tilstrækkelig brystkasse, god benstamme, gode vinkler for og bag, højt ansat hale,
god pelsstruktur i sommer version, gode bevægelser fra siden, men trænger til at stramme op i fronten, alt for
stolt over sin hale, udmærket temperament.
2.pr.
Rambye’s He-Man, 07717/2003, 22.04.03, z/hv. - He-Man
(Forestland Storm Alert - Burning Love’s Lily Of The Valley)
O: Ruth & Harald Kudahl Hansen, E: Jette Hansen, Parallelvej 25, 2980 Kokkedal, tlf. 28148657.
2 år gammel han, meget god type, på den større side, kileformet hoved som er proportionerligt til kroppen, mørke
øjne, små velplacerede lidt lette ører, meget gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, velvinklet for og bag,
udmærket pelsstruktur, meget gode bevægelser med godt drive, på grund af størrelsen og ørerne præmieringen.
2.pr.

Unghundeklasse tæver
Ahl’s Henna Hazel, 12134/2004, 28.05.04, z/hv. - Hazel
(DKCH DKKV03 KLVB03 DKSPCH DLKLPCH LP1 Ahl’s Alfred - LP1 Zarvo’s I’ Am Miss Diana)
O & E: Karin, Ivan & Christine Ahl Nielsen, Løjtoftevej 124, 4900 Nakskov, tlf. 54927868.
14 mdr., udmærket type, kileformet hoved med gode plan, mørke øjne, udmærkede ører, meget gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse for alderen, meget god benstamme, ønsker bedre vinkler for, velvinklet
bag, udmærket pels i sommer version, herlige vejvindende bevægelser, udmærket temperament.
1.pr. 1.ungkl. SL BTK1 BIR Helsingørvinder
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Capstone One Little Star, 11137/2004, 24.05.04, tri. - Xenia
(Zobella Such A Soldier In Gold - Capstone Virgin Shelia In Gold)
O: Dorte Andersen, E: Charlotte Larsen, Stokholtsvej 30, 4173 Fjenneslev, tlf. 57844029.
1 år gammel, meget god type, lidt klein i det hele, kileformet hoved, ønsker kraftigere næseparti, mørke smukke
øjne, velplacerede velbårne ører, gode kropsproportioner, ønsker en kraftigere benstamme, god brystkasse,
ønsker hende bedre vinklet for og bag, udmærket pels, gode bevægelser, ønsker lidt power og strammes op i
fronten, meget godt temperament.
1.pr. 2.ungkl.
Poulsgaards Amanda The Wild Rose, 10413/2004, 02.05.04, tri. - Amanda
(NCH DKCH Geiteryggens Barney - Poulsgaards Star Attraction)
O: Tove Winckler Poulsgaard, E: Sussie Thygesen, Falkebakken 4, 3310 Ølsted, tlf. 47777052.
15. mdr., meget god type, lidt klein i det hele, kileformet hoved, ønsker bedre udfyldt næseparti, mørke øjne,
udmærkede ører, gode kropsproportioner, ønsker kraftigere benstamme, meget god brystkasse, ønsker bedre
vinkling for og bag, udmærket pels, bevæger sig godt fra siden, trangt for og bag, meget godt temperament.
1.pr. 3.ungkl
Poulsgaards Lilac Blossom, 03238/2004, 08.02.04, BM - Lilac
(Follow Frenchi Ze Zetlandu - Poulsgaards Bonny Boobo)
O: Tove Winckler Poulsgaard, E: Susanne & Jannick Nielsen, Stjernevej 6, 3100 Hornbæk, tlf. 49701754.
17 mdr., meget god type, på den store side, kileformet hoved hoved, mørke øjne, velplacerede og velbårne ører,
gode kropsproportioner, kunne have mere brystkasse, tilstrækkelig benstamme, tilstrækkelig vinklet for og bag,
udmærket pels i sommer version, blue merle farven bliver god, bevæger sig godt fra siden, men trangt for og bag,
berørt af torden.
1.pr. 4.ungkl.
Shetla’s Cha-Cha Chaya, 06670/2004, 01.03.04, tri. - Chaya
(Shellove Servante – Shetla’s Boisterous Breeze)
O & E: Nanna Holt Kjær, Studehavevej 5, 4895 Errindlev, tlf. 54800878.
17 mdr., meget god type, på den større side, kileformet hoved som er proportionerligt til kroppen, mørke smukke
øjne, velplacerede lidt lette ører, udmærkede kropsportioner, herlig overline, meget god benstamme, god
brystkasse, gode vinkler for og bag, udmærket pels i sommer version, meget gode bevægelser, ulveklør på begge
bagben, udmærket temperament, præmieringen på grund af størrelsen.
2.pr.

Voksenklasse tæver
The Charmed Ones’ Angel In Blue, 02797/2004, 25.01.04, BM - Angel
(Grandgables Dressed To Impress – Zarvo’s American Blue Blossom)
O: Dorthe Kiærulff & Poul Lerche, E: Rasmus Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk, tlf. 49704485.
18 mdr., udmærket type, kileformet hoved, udmærket næseparti, mørke øjne, velplacerede velbårne lidt store
ører, herlige kropsproportioner med meget god brystkasse, udmærket benstamme, velvinklet for og bag,
udmærket blue merle farve, pels af god struktur i sommer version, ulveklør på begge bagben, udmærket
vejvindende bevægelser, udmærket temperament.
1.pr. 1.voksenkl. SL BTK2
Firehøje's Sweet Naja, 09506/2001, 05.05.01, z/hv. - Sandy
(SCH Evros Indian Summer - Danbrets A.Made In Sweeden)
O: Lone & Poul Erik Jørgensen, E: Jørn Blach Hansen, Folemarksvej 57, 2605 Brøndby, tlf. 43965534.
4 år, udmærket type, godt kileformet hoved, gode linjer, mørke øjne, velplacerede velbårne ører, gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, velvinklet for og bag, god pels i sommer
version, gode bevægelser som jeg vil have lidt mere kraft i, godt temperament.
1.pr. 2.voksenkl. SL BTK3
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Mianet’s Krystal Maiden Madonna, 18444/2002, 13.10.02, z/hv. - Chili
(DKCH 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 3 år, udmærket type meget godt kileformet hoved med gode linjer, mørke øjne, velplacerede velbårne ører,
meget gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, tilstrækkelig vinklet for, velvinklet
bag, meget god pels, hale i korteste lag, sunde vejvindende bevægelser, godt temperament.
1.pr. 3.voksenkl. SL BTK4
Zarvo’s American Bi Blue Sunshine, 07065/2003, 11.04.03, BM - Beauty
(Wynset’s Dark Shadows – Kensil’s Pebbles ‘N Pearls)
O: Bianca Rosenkilde, E: Helle Christiansen, Nordlundevej 64, 4913 Horslunde, tlf. 54924452.
Godt 2 år, udmærket type, smukt kileformet hoved med gode linjer, mørke smukke øjne, velplacerede velbårne
ører, gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, velvinklet for og bag, halen rækker
akkurat til hasen, meget god blue merle farve, god pels, lidt blød på siderne, i bevægelserne ønskes mere power.
1.pr. 4.voksenkl.
Rævebakken Tass, 13829/2000, 05.07.00, tri. - Tass
(SLPCH DKELCH LPELIT SLP2 BRGPR Smedjenäs Amaretto - Shellove Black Angel)
O: Minna Birketoft, E: Susanne Nielsen, Stjernevej 6, 3100 Hornbæk, tlf. 49701754.
5 år, meget god type, på den større side, kileformet hoved, kunne være lidt ædlere i bagskallen, mørke øjne,
velplacerede og velbårne ører, gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, velvinklet
for og bag, meget god pels i sommer version, gode bevægelser fra siden, hjulbenet bag og løs i albuen, meget
godt temperament.
1.pr.
Lykkemosens Aaselil, 02771/2004, 28.01.04, z/hv. - Tippi
(Forestland Storm Alert - Lykkemosens Carmomille)
O: Tove Jensen, E: Ruth Mikkelsen, Gildbrovej 43 - 336, 2635 Ishøj, tlf. 43531924.
1½ år, meget god type, lidt klein i det hele, kileformet hoved, ønsker et kraftigere næseparti, mørke øjne,
velplacerede velbårne ører, gode kropsproportioner, ønsker en kraftigere benstamme, tilstrækkelig brystkasse,
gode vinkler for og bag, meget god pels i sommer version, gode bevægelser fra siden, meget trange for og bag,
udmærket temperament.
1.pr.
LP1 LP2 BRGPR Brigo Do-Well Doozy, 06133/2000, 30.03.00, z/hv. - Doozy
(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.
5 år, udmærket type, godt kileformet hoved, mørke øjne, velbårne ører, gode kropsproportioner, god brystkasse
og benstamme, ønsker hende bedre vinklet for, tilstrækkelig vinklet bag, pels af god struktur, effektive
bevægelser fra siden, trænger til at stramme op i venstre haseled og albuerne, meget godt temperament.
1.pr.
Poulsgaards Sweet Malou, 15539/2003, 26.07.03, tri. - Malou
(NCH DKCH Tunmarks Foot-Loose – Poulsgaards Just A Dream)
O: Tove W. Poulsgaard, E: Ann-Christina Lyster Olsson, Ponydalen 8, st. 3000 Helsingør, tlf. 49253183.
2 år gammel tæve, meget god type, på den større side, kileformet hoved, der ønskes bedre markeret stop, mørke
øjne, velplacerede velbårne ører, meget gode kropsproportioner, meget god brystkasse og benstamme, ønsker
hende bedre vinklet for, velvinklet bag, udmærket pels for sin alder, gode bevægelser, kunne have lidt mere
power, kunne ønske en smule mere selvtillid.
1.pr.
Zarvo’s American Bi Black Angel, 07067/2003, 11.04.03, sort/hvid - Sarina
(Wynset’s Dark Shadows – Kensil’s Pebbles’N Pearls)
O: Bianca Rosenkilde, E: Hanne Carlsson, Valnøddevej 6, 2400 København NV, tlf. 38190775.
2 år, meget god type, på den større side, kileformet hoved som er proportionerligt til kroppen, mørke smukke
øjne, lidt tunge store bredt ansatte ører, udmærkede kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god
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benstamme, gode vinkler for og bag, god pels i sommer version, sunde vejvindende bevægelser, ønsker hende
betydelig mere feminin.
2.pr.
Bækbo’s Mia, 12313/2003, 15.06.03, z/hv. - Molly
(Shellove G.Schnitten – Bækbo’s Amanda In Gold)
O: Karen Jørgensen, E: Erik Petersen, Mosevej 9, Gelsted, 4160 Herlufmagle, tlf. 55501048.
2 år gammel tæve af meget god type, på den større side, kileformet hoved, skal have en kraftigere
underkæbe,mørke øjne, velplacerede velbårne ører, gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god
benstamme, ønsker hende bedre vinklet for og bag, udmærket pels i sommer version, gode bevægelser, men
trænger til at blive strammere i fronten, på grund af størrelsen præmieringen.
2.pr.
Shellove Pipipalou, 21144/2002, 03.12.02, BM - Chipie
(Shellove In The Middle Of The Night – Shellove Blå Flamme)O: Hans Iver Stauggaard, E: Hanne Bada,
Slagelsevej 8, 4180 Sorø, tlf. 57835841.
Ikke mødt

Æresklasse tæver
Mianet's Hot Melody Of Melba, 11161/2001, 08.06.01, z/hv. - Melba
(INTCH DJCH DCHVDH DCHKLB Excellent Choice Impish Fire - Mianet's Krystal Hot Chili)
O & E: Kirsten & Gert Klitsgaard, Hegnet 6, 3000 Helsingøt, tlf. 49299142.
C/O Pernille Scheuer, Herlev.
4 år, udmærket type, smukt kileformet hoved, mørke smukke øjne, velansatte og velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, meget god brystkasse og benstamme, tilstrækkelig vinklet for og bag, meget god pels, meget
gode vejvindende bevægelser, trænger dog til at stramme lidt op i fronten.
1.pr. 1.æreskl. SL Helsingør Æresvinder
Zarvo's American Blue Blossom, 09085/99, 27.04.99, BM - Bluebee
(USACH CANCH Wynstones Midnite Confession - Zarvo's American Blue Powder)
O: Bianca Rosenkilde, E: Dorthe Kierulff & Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk, tlf. 49704485.
6 år, udmærket type, kileformet hoved, velmarkeret stop, mørke øjne, velplacerede velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, velvinklet for, tilstrækkelig vinklet bag, pels af
god kvalitet, ulveklør på begge bagben, gode vejvindende bevægelser når hun ikke går i pasgang, udmærket
temperament.
1.pr. 2.æreskl. SL
Zarvo’s American Blue Triki, 12579/2004, 01.06.04, BM - Triki
(USA CDNCH Wynstones Midnite Confession – Kensil’s Pebbles ‘N Pearls)
O: Bianca Rosenkilde, E: Tina Brigo-Hansen, Niels Finsens Alle 7, 2860 Søborg, tlf. 39690708.
14 mdr., meget god type, kileformet hoved, ønsker bedre markeret stop, mørke øjne, velansatte store lidt tunge
ører, gode kropsproportioner, tilstrækkelig brystkasse, meget god benstamme, ønsker hende bedre vinklet for,
gode vinkler bag, blue merle farven bliver god, pels af god struktur i sommer version, effektive bevægelser fra
siden, trænger til at strammes op i fronten.
1.pr. 3.æreskl. SL

Seniorklasse tæver
LP1 LP2 BRGPR Spaceman Miss Veronica In Gold, 07293/96, 30.03.96, z/hv. - Tuzla
(DKCH KLBCH SCH Danbrets Bronze Bajadser - Spaceman Golden Fleur)
O: Ingrid & Egon Poulsen, E: Jørn Blach Hansen, Folemarksvej 57, 2605 Brøndby, tlf. 43965534.
9 år, udmærket type, smukt kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede velbårne ører, meget gode
kropsproportioner, meget god brystkasse, tilstrækkelig benstamme, tilstrækkelige vinkler for og bag, meget god
pelskvalitet, smukke vejvindende bevægelser fra siden, er lidt trang bag, udmærket temperament.
1.pr. 1.senkl. SL Bedste seniorklasse
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Shellove She's Super, 07889/97, 26.03.97, z/hv. - Tessa
(Snabswood Sunseeker - Zarvo's Image In Black)
O: Erika & Hans Iver Staugaard, E: Jørgen Kirkebye, Tjørnevej 7, 2970 Hørsholm, tlf. 45766991.
8½ år, meget god type, på den større side, smukt kileformet hoved, mørke smukke øjne, velplacerede velbårne
ører, meget gode kropsproportioner, udmærket brystkasse og benstamme, pels af meget god struktur, sunde
vejvindende bevægelser, meget god kondition for sin alder, udmærket temperament.
1.pr. 2.senkl.
Zobella Golden Lady Foxie, 10872/97, 21.05.97, z/hv. - Foxie
(Zobella Midnight Victory - Zobella Satisfied In Gold)
O: Kirsten & Bent Nielsen, E: Preben Elley, Hammervænget 29, Lov, 4700 Næstved, tlf. 54941734.
8 år, meget god type, kileformet hoved, gode linjer, mørke øjne, velplacerede velbårne ører, gode
kropsproportioner, udmærket brystkasse, tilstrækkelig benstamme, tilstrækkelig vinklet for og bag, vel højt huld,
lidt kort hale, pelsen kunne være stridere, viser sit høje huld i bevægelsen, udmærket temperament.
1.pr. 3.senkl.

Veteranklasse tæver
DKCH KLBCH LP1 Shamirosa's Rosediamond, 09494/91, 12.04.91, z/hv. - Rose
(DKCH KBHV86 EUSG PZSG86 PLSG86 INTCH Poulsgaards Up To The Top - LP1 BRGPR Poulsgaards
Always On My Mind)
O & E: Aase Hansen, Vildmosevej 2, 2690 Karlslunde, tlf. 46152444.
14½ år, udmærket racetype, smukt kileformet hoved, meget tæt på standarden, smukke mørke øjne, små
udmærket placerede velbårne ører, udmærket korrekte kropsproportioner, udmærket brystkasse, benstamme og
vinkler, halen er i det korteste lag, fantastisk pels, fantastiske bevægelser for sin alder, udmærket kondition, det er
sjældent man ser sådan en racetype, pas godt på hende, jeg vil se hende flere gange.
1pr. 1.vetkl. SL Bedste veteran Bedste Oldie
Zarvo's Reason To Rejoice, 16937/93, 01.06.93, Tri. - Ronja
(MULTICH Dreams runaway Match Von Alsterthal - Zarvo's Exelent Black Dream)
O: Bianca Rosenkilde, E: Nanna Holt Kjær, Studehavevej 5, 4895 Errindlev, tlf. 54600878.
12 år og 2 mdr., meget god type, kileformet hoved, mørke øjne, velplacerede velbårne ører, men et øre er lidt let,
meget gode kropsproportioner, udmærket brystkasse, meget god benstamme, velvinklet for og bag, udmærket
pels, udmærkede bevægelser specielt for sin alder, i udmærket kondition, en ros specielt for den gode
tandhygiejne.
1.pr. 2.vetkl.

KK august 2005
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