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w Pohce.Pżc.
ZwiązkuKynologicznego
Wodniczącycłównc,]KÓmisji szkolenia
Psów i Klubu owczarka Nicmjeckiego'
oddziałuBylonr'
Przcwodniozący
Polska kyńolo8ia Śraciła wybitńĆgo
dfiałacza'któryjako sędziaMiędzynaropohkich
dowy byl obecnyna więkŚfości
wyŚlaw,oceniającpsy paŚlerŚkie'rottwei]erylub swoją&ochaną nsę owcarki ń1e.
micckie.Jegopr.ca w Klubic Owczarka
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Śobicladęf tącłłą.'bfulokrucją
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cu lcgo roku minełoby 40 lll jlk zoŚłl
Bylom'kńry Plak1ycz.
Prc2cŚcńoddziału
nic Śwotzyłi rcZbldowłl.dopuvad7il do
lc8o. iż wsfysoyw Po|$c znająlc| od.
N ic wŚ/łscył icdzą.iŹ Ptczcsbyl'ów
olgani7-owźlnydr
Między.
nicżcf lonkicmKonrisjiPŚów Użytkowych dzi.łz cykIic7nic
FCI. w klólcj czynnicdzhlałjcżnżącna ńarcdowychwystaw PsÓw' Mislrzostw
konlilcno.jci fłbicnjąc głosw splułdch Ślqska Psów oblończyolri bicgów chaF
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Pozdrowienia dla polskich hodowców

- Geert Kroesen

Będącw Holandiifawilałęmdo hodowli sDr"kterni rozuneh w równlh s|rPniu' il|
jesl teresowala hnie b owpyt, jesachaftkNieuwlandshof,którei właścicieIem
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KD: M.sz w swoj€ j hodow'
|i farółno doskon9|e psy
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cK| o.4w i śtie ze \ z8|ędóŃ
hod o|| l a n! c h r ai 9 dżńi ejsze
y| slki' ńależ! bazovoć ,a
.loskoi dlyc h n@tkdc h (ha i n
fd1rieh 70% Ńanaści ha
do\|lanei stdna\|i sukd, pies
j.Ś 1 1|Ika doPc hl i c, i en,.
KD| czy sądzisz że vyg|ąd
oN będfi. j€ s zcfe ńodyti.
cK| U||dżańl żc \, bu.lavi.
olklqĄię|o.ilż |dki
'ilki vbie
nlbb lnfu l.,1' dle nołn.ie! *
cre ksrktllowd( .hatakter
lyth p:ó\, i r |n,ać ru ich
\|.ychan ii.. ON h ti(s v
I 00% st,,1on,|, i
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KD: Kto uljmuj. Śię szko"
|en|tm twoich psów?
CKt Sturth si( in)ii b \art:
Połn\lu nli :a|4 i \vk' tal,v
Śńi \blr! rfu\ Pojwi(ah|
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nn|\'n|
i holon\0ń i' \fIc|ł'l''
tll
f(]Ą Pl,'|!łok\|llic,1, l):'| 8o
Pi€ M .zy

KDIczy możes, coŚ połie'
dzieć o Śłoich osiq8nięc|łch

2 plewoi G..rt KroB€ n

trriodpowicdzi ni parc pylali dolyc4cydl
owozrrk(lw nicmicckich.
Kr?-ysztof Dob.fłńśkiI Kiedy rozpoczę.
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|.i l!$ ikicd| Ąlko nb!!hn\
^
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KD: Co to byl z! pies?
CK, oL:|niś|ic oN ronfulł'|' tlobtc
.lvla\
1.t.o pturritlh,to tk:tah.notcj
K D: Do cze8o dążt|cś
z'klndlj ąc hodolv.
|ę ?
GK: Cult,.:u! rtn (nt atko.lan\Ar \t \)'
ob óti 0hr4z Prająkicqo lh.nnblhl |,,|
ho.lo\\lć i upatic d4żllen .lo lero var
rd, Plz.z Pieh$ze 3.4 l1|a' t||le !ńi
.hcą. ,,),Śkd{ ?s!
kló,!.h nJóglh|n!
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.!a.h n'ich| (!no|,'|rh ?|ó|'ia
ś|it.i!

P):?\'Uu tę n!:\|l nxL

K D : J ł k i e są lw o j e
Plany n'| pr'yszlość?
CKt l{)do[l! b
"irus|.liątą
''B|efunvżhd
ptlL! i polzktłiMnie
coro.la

M\|ch,|.żli

|,ośĆi Śa:lgóllli?

Pl:|

koidr:eAiu
Pró\,?
obe.ńiez ńicti?ąrliw)
ściączekąn|,d 9Ćże
nię14 Po Gińga]] kki|!
kĄ,l41 odnle,l \| Hi,.

KD: J'kich rrd Udfie|i|byś
pohkim ho.
GK| Wl'ą,,nv

i(| zakv sa.łłhll

haeAą uw l8( I d l!:), lrIk

dt ń! l i ni ę, n! l.

suki4u kkĄ|'|, łill Śi<o|ieht holorkt Mtsat b.ri kt!tu Lnlat.rrritcr\htkk)
n.ni Wk,| :e n'i||ż?si( h . tliź'f,li fusj
klhi dk ni( łiu il,tirln!:i' Po.lahric Ąu
n|sfu]\!a,li' ZdLh(ułl ,lhll
'ię:P,|n|a.
h1khn)k'i da |:,\,i1ah| u Ę.!kn|| ui!.
,li.lkic hlh hoh,nl!t,\ki? dh|'k4 ź\\|, łi|k
:.ha.zy: i alkit łojltP,\:| Ps),,Nic r\4,s|.
fu rnżIa Dd|hl na li|]|ic Iidlo dllllq0
,a k,i tod!td\,i( IAkho $kn)ia yn)i! t)nr
n,itlk,tt wvhntaenk, o pnk h.
KDl cZy prZyjech'lbyŚdo PolŚkin{ lvy()Kt Nia zraht pakkith h.dolrli d r hrin i?
b'\'łlie lnfuzyl||ię.
uie $,khk,arl klkni
Gl),b| zoŚlali żdP}bs:.k] |ę.
"fużli\4ś(i'
.l.]on,ic S,/ b nit \,klzę Pt.lN,kil
b''' al
s|oie Psv' Jed'|h,|'i|P].bl..
Plt!,|o\ał
rtn1 icsl otlląlaii'
\|'iu..] d0 Pb|,\ki azła.
L',ołhy kilkutlĄio\ą,]lobedośł'
d hi.
,fugę ka k1k dhlgi a|s IŚo\,k|ć
Pyj\[
Lhlbo:c z4binśvęlnkie 2e sobą'
KD: Dziękując zt rozmow9 życzę tvie|u
sukccŚów hodowlanych.
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pSóWoceniałSędziaSV Pete| MeBIer p|zyznał
K|asęużt,tkowa
70
WySeIekcjonowany),
ocenVA (doskonały
138 ocenV (doskonały).
przedstawiamy
psóWwrazZ opisamj.
Poniżej
2o ocennajIepszych
zwycięzcąśWiata
zostałLasso vom NeuenBe|g.

VA 1 LASSO vom NEUEN BERG
Zwycięzca świata
ut'.22.10.9'l

Ponadśrcdni.
hanuonijniczbudowany'pełensubstancji
lnocny sanrieco bardzodobry wyraziei piętniepłci'
Bardzodobrczwiązanjc iogólna zwatość'
Wysokikłąb,
mocnygŹbicl. bardzodobŹeulożonyzad' Dobrcką1o'
$ Jnic |r,,odL|
| lyIu Wywiżonc|roporcicl'IJlki I'jc|.lo
wcj' Bardzopoprawnyfront'Popnwnc slawianickoIiczyfl'Przy dobrzeułożonym,
mocny'ngrzbiccicwykazałprzc.
strzcnne,silnc chodyze skutccznymposuwemi swobodnymwykrokiem'Ten przedstawicicl
linii Marka wyróżniasie
pcłnymwyrazuogólnym wizcnlnkiemz bardzodobrympiQtoempłci'dobrymstosunkiemdługości
i
do wysokości
dobrymzwiązaniem'Podczaspróby szybkiegokłusaprzekonywał
radością
biegu'P[cdslawionaw 1ymroku gnlpa
j akość
polomkóww pełnipotwierdzapokładan€w nim nadzicje'W szczegó]ności
w klasie
samcówprzedslawionych
pozwalamiećuzasadnioną
uźłtkowqj
nadzicję.żepies tenjest w staniena trwałcwpisaćw rasQswój pcłcnwyrazu
ogólny wizerunck.Lassobyljednoznaczny'n
i bczspornymzwycięfcą I997roku'

VA 2 KARLY von ARMINIUS
ur:29.O3.92

Pełenwyrazu.bardzoharnronłniezbudowany,ponad
średni'średnio
silnxp€ ł € n substancji'
wysoki kłąb'moc.
ny grzbi€ i ' bardzodobradlugość
i ułożeniezadu'
Bardzo
dobrekątowani€przodui q,łu'Godnapocbwały
dolnalinia z dobrzerozwiniatymprzedpiersiem
i długimpodpiersiem.
Poprawnyfront'Prostestawiani€ kończynprzednichi tylnych'Przy nocnym grzbi€ c ie wykazałprzestrzenne
chodyz€
skutecznynposuwemi swobodnymwykoki€ m ' Zrycięzcę Mlodzieży1993cechujeabso]utne
związani€ i zwartość
przy poprawnejbudowieanatonriczn€ jWażnymj€
'
g o wkłademdo hodowljjest obrębprz€ d niej części
tułowiaz god.
nym pochwałyulożenienr
łopalki'wzorowądługościąi
ułożeni€ mramienia'właściwymi
proporcjami
kościi popraw.
nym frontem'Tfzeciraz pŹcdstawionagrupapotomkówz dobrąogólnąjakością
zwierząri wyrożniającyml
slępoje.
dynczyni egzemplarzaniudowldniajcgowańość
hodowlaną'Po stani€ ok$ł,y włosowejmoźnabyłobez trudupo.
znać'ż€ pieslennie byłpodczaswyslawyw najl€ p sz€ j fomrie'Taokoliczność
niepomniejszaj€ g owaności
hodowlane]j'
dodatkowozabeupieczonejpopżezjcgonieprzeciętni€prz€ k azującąmalkę.
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vA 3 CASH vom WILDSTEIGER
LAND
10.11.90 r.

Duzy' pełcnwyrazui substancji'średnio
silny samiec'
Pełentemperamentu.wysoki kłąbw ocenie na stój i w
ruchu'Mocny, dobż€ ułożonygrzbiet,bardzodobrzeułoŻony7ad'Popmwnek4towaniepr7odu
iryfu w)vaŹone
proporcjeklatki piersiow€ j ' normalnyfront.Poprawnestawianj€ kończyn'Pźestrzenne'
silne chodyze skutecznyn
posuwemi swobodnymwykrokiem. Ten po raz czwarty umiesfczony w grupie VA przedstawiciellinii Gundo rozwinął
suchościi
fwa$ości,
bafdzodobr€ j pi8mentacji'
sięstosowniedo swojegowieku.Jegozaletyopi€ r ająsię na absolutnej
jak równieźwydatnejradościbiegu
potomkówudowadnia
liczba
wystawionych
roku
w każdejfazieruchu.Duża
w tym
jegopozytywnywpływna hodowlę.Nie możnajednakprzeoczyófaktu,ze brakdotejporywyróżniająccgo
sięmęski€ .
ta sytuacjaulegoiezlnianie.
go potomka'Pozostajcjednak
mi€ ó nadzieję'żew przyszłości

VA 4 NATZ vom STEIGERHOF
24.L7-.9L t.

duży,śrcdPełcnwyrazu'bardzoharmonijniefbL]dowany'
nio silny'peł€ n substancji'
wysokikłąb.nocny grzbict.
iułożenie
zadu'Baldzodobr€ kąbardzodobradługość
towanieprzoduityłu.Godnapochwały
dolnaIiniazdopodpicrsiem
przcdpiersicm'
i
dh|giIn
bt7cro7wlntętym
kończynp|zed.
poprawnym
głębokości
kości
kończyn'Poprawnyfront'ProstcstarYianic
tułowia
do dłLlgości
stosunkiem
prz€
s
trz€
n
ne
posuwcm
chodyzcskutecznym
islYobodnymwykrokicm'
nich itylnych.Przy mocnymgrzbiccicwykazał
głębokości
iwłaściwy
stosunck
klatkipicrsiow€ j do długości
J€ g o zal€ t ąjest wzorowystosunckdhgoŚci do wysokości
polwicrdza
pies
grupapolomków
1en
w stanieprzckazać
fakl' żc
kościkończyn'Po raz pi€ r wszy przedslawiona
'iest
potomstwuswój wyróżniający
Siaogólny wizerun€ k ' w nadchodfącynroku musiicdndkżcdelinitywniepokazaćod.
powi€ d niąliczbęwysokosklasyfikowanych
zwi€ r ząt równieżw klasicużytkowcj'

VA5SHANTOSXANO
27.LO.93t.

silny'p€ ł € n wyrazu.bar'
Duży,pełensubslancji.
śrcdnio
wy.
Dobrystosunekdługoścido
dzo dobrapigmentacja.
fad'
sokości.Wysoki kłąb'mocnygrzbiet'dobrzeułożony
Bardzo dobre kątowanieprzodu i tyfu' wyważon€ pro.
porcj€ k]atkipi€ r siowcj' Nonn3lnyfront.Poprawncstagrzbiecj€ w ykawiani€ kończyn.Przy dobueułożonym
posL|ucn.
i
fe
/dIpr7eŚLrenne.
chod)
'lInc
'kulec/nym
się ogó]n€ g o
wydajnymwykrokienr.samiec len wszedłw ubicgłynroku do grupyVA z powoduwyróżniająccgo
[}stawy ponowniepokazaldobrystanogólny i świeżość.
Wiz€ r unku' Podczastegorocznej

@.
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VA 6 JUMBO v.d. DOLOMITEN
05.01.94 1.

Duźy'pęłenstbslancji'o nocnej kości'pelenwyrazu,
pewnysiebie,poprawniczbudowanxo hanno'ijneJgóF
nej idolnej lil1i''Wysoki'długikłąb,
mocnygrzbi€ t ' dozad' Bardzodobrekątowanietyfu'wzoro'
brzc ułożony
wc kątowanicprzodu'wyważoneproporcjeklatkipi€ r siowej zdobtzelozwiniętymprz€ d piersiem'dlugimikośćmi
końcfyn i długinpodpiersi€ m .Poprawnyf.ronti s1awianie
kończyn.Pżł dobrymzrównoważeniu
wykazałprz€ s trz€ n ne'
posuwemi swobodnymwykrokiem.Tcn zinbredowany
na Markasamiecjestze stronymatki
silnc cbodyze skutecznym
polomkicnrVax'a Dolonrileni wywodziSięzdoskonałej
potomslwuwydat
rodziny'Dfięki temupowinienprzekazywać
nąslrukturęprzodui wzorowełozlożeni€masyciała'

VA 7 'RIKKORvon BAD-BOLL
06.11.94r.

pcłc substancji'śl.cdnio
PoDadśrcdni.
siIny'pcłcnwy.
raru.bardzodobr.rpigmcnhcja.B.rrdzodobrystosunck
wysokości.
Badzo stlchyisilny'bardzodo.
dlugoścido
brzc związany'Wysoki.dhl8i kląb,nlocnygrzbict,bsl.
dzo dobrzcUbźonyzad. Poprawnckąlowanicprzodui
lyfu.wyważoncProporcick lalki pic|siowej
ic kończyn.Przy dobrzcpoło'
' Poprawrylront'Absolutnicpoprawncstawian
żonyn gŹbiccio wykazałprzcs(&cnncchodyZc skutccznynrposuwcm'swobodllynwykrokicllli dobryn przcnoszcDicnl.ZwyciQzcaJuni()l'ówz ubicgłcgorcku rozwiIrą]się zgodniez oczckiwanianii zarównow ci.uu sczonu' jak
Szczególnjcccnnlynjcst].akt,
równicżpodczlswyslawy'polraliłpżckonywaćprczcntncją'
żepics tcnpĘedstawiasobą
przyabsohlhymzwi4zaniui zwarto.
oczckiwanąśr€ d niąwiclkość
lypowydIajcgooicaogólnywizcrLlnck
' Rcprczcntuje
ści'Jakosyn Ulka prowadzibczpośrcdnio
linie Urana'

VA 8 ODINvom HIRSCHEL
ur 08.03.1995

ponadśLedni.
pcłenwyrazu'wy
Pelentemperanlentu,
rażnepięnropłci'wysoki kłąb'Mocny gubicl. dobrzc
L'|o,,o|D
/Jc' H||d,,o
dobrekJlo$aIic|}|u.ż|niqpowin||"
proporcj
byćdłuższe
wyważone
e k lalkipicrsiowcj' Nic
'
Nomul
wielkiezastrzeżenia
co do związaniaśIódręcza'
ny front'Prostestawianiekończyn'Pr7esll7€ n De.silncchodyzc skutccznynposuwemi swobodnymwykrokiem'Vic€ .
ZwycięzcaMlodzie, z \|bieglego
rokuw pełnipotwierdza
swoją zcszłoroczną
lokatę'Zarównopodczaswystawyjak i
iętnąprezentacją
wielokotlriepodcuassezonu'p'zekonujeswoją nieprzec
i niezmordowanymi'
a zarazempełnynitem.
peram€ n tui świeżości'
chodani'w zwjązkuz umaszcz€ n iemipiętnempłcijestw typi€ swojegoojca.Poprzeztoj€ s t on
zdolnyprowadzićdalejlinięZamba'iodina'
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VA 9 * LEIF von der NORISWAND
ur 31-.L2.94t.

Ponad średni.pelcn substlurcii.śrcdniosiIny' ]]cłcnrvy
razu. wyraźnepiętlropłci' Poprlwny st()sunckdfugości
do wysokośc1'Wysokl kł4b'nDcny grzbicl. |ol]rawnlc
u]ożonyzad' Poprawnc kąt()wnn
ic przodu ityłu' Wyw.
7one proporcJeklalki picrsx'wcj z długnnikośćnlikoli
czyn. Prosty l.ront1popr.wnc slarviinic końc7yn, Przcshzcnnc. |clnc mdościchody 7c lkutecznynr posuwen' vic€ .
ZwycięZca Juniolów f ubicgłcgorokujcst syncm tlanno wienenu' prowadzi zxtcnrpopr7e7'|e||olnię }.edom.z poln1.
nięcienr Malka' Ponrinro' iż sanr niczupcłnicjesl w typic ojca. jcdnakżeplowldząc.icgo Iitię, a 7e strony alk] linię
Jccka' pofoslajc f lcgo |unktqwid7cnia rvartościowym
dla hodorv]i.

VA 10 'SCOTT v. DEODATUS
ur, 01.01.94 r.

N r g(l t r !'tsft r r i c y w/r l ) s l ! . p c l c n wy ru u i s u b s hfctr .
nl)cny. bl|ftilo (10b|ysl()sunckdfugoścido rvysokości'
w ysoki kl ą b. l l x) c n ys rf b i c l .b r|1 l l o( l o b m( l I U g o ść
i Uk)
żcn1c/ t l dL LI]t
' l ft |7poo P||wn c|{ t l l ( ) u ,r npi Icf o ( l Ul (ył U'
Wyw ażonc| [l po |c i c k h 1 k i p i c t s ! ty c i ,N o |n r r hr y11(
w ykt | / t lpt
l fcsl t fc n l l cc h o d yf c s k u l c c f n y n rp o s u wenri sw o bo dny|lr
|cn w nUk.lcck!pt7cdŚ hw iłw c1 cśnic.
o kic|n.
bio|ąc |o(l uwlge icgo wick. 7n|c1llcll!tr|pr poLlnnki)w'nic lylko 1c'vykr
wfględ!| nll l]c7be.lllc ńwlric' ni ]tlkość'

V 1 'PITT von TRONJE
ut 24,L2.93 ł.

DL|zy.pclcn wylalu. pcwlry sicbic srmicc, Mocnl kość.
pcł cns ubs t anc]i'
w) r s o k ik ł q bw o c c n i cn r n ó i i w n |chu'
Birdzo fubrfc ulozon}. dhlgi fad' (nthlc podkrcślei.l
\ 'll ' $ ' l | (

)l'|'

dj 'll.r'

1'll.1ł'

dU ! /(

||lU/U |c

1| |'c

ili.

\\ywaźoneDrcporcic klł1ki piclsiowc], Poprawny 1iol)t'
P('Śc śawirnic ko|iczyD' DobVĆ uh)Źonygtzbicl PŁeŚ|fennc chody fc skLltccznymposLttvcnl.su,obodnynrwykr(!
kicm i skutccfnynr prfcnos,cni.m' Tcn słnrlcc jcsl poprzcf Anligo Bclgicr w|ukicnr lici.a Hitschc|' WyklŹa] pr7y
\ydłhynr kątowaniu b.Idlo PoptrwDc stulianic końcf)rn. w próbie szybkicgo kILtŚrl)t7ckonyw,lłpr7cŚnzcnia |'LlchLl
o|u dobrynr l)żcnoszcDicnr,

&
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v2 YASSKO von del Roten Matter
ul. 29.04.93

Duł, pełensubstancji'śrśdnio
silny samiec.Bardzo do.
bm pigmentacja.Mocny $zbiet' bardzo dobże ułożony
zad' codne podkeśleniakqlowade tytu' Ramię powin.
no być bardzi€j skośnieułożone'Wylvaźonepropofcje

klatkipi€rsiowej, poprawnyfront,zwartełapy.PoprawnestawianiekońcfynPzędnichi tylnych.PŹeshzemechody2
silnymposuwem,
swobodnym
wykrokiemi dobr/mpnenoszeni€m.samiectenw minionymrokunie byłwystawiony
powodu
z
choroby.w stosunkudo wystawyw HamburguvJyraźni€się poprawił.wcześnie,
biorącpod uwagęjego
pEedstawił
grupę
potomków.
wiek,
znaczącą

V3 LORD vom GEORG VICKTOR
TURM
uŁ 11.11'1993

piętnopłci,p€ł€n w}mzu,poDad
szczęgólniewyraźne
pełensubtancji,mocnakość'Normalnawysośredni'
kość
kłębu,
mocnygrzbiet,dobfzeułożony
zad.Popmw.
proporcj€ klatki piersiowej'Poprałnestawianiekończynprz€dnich i tylnych'
n€ kątowani€ pzodu i tyłu,wywaźone
wykazałprzestrzenne,
silnechody'zwycięzcaJuniolów 1995w'mźniepoprswilsiępodwzględemkondycjiw stosun.
ku do zeszł€goroku.Jednakże
nie możnaprzeoczyćfaktu,źeznowuswierdzonozastrzeż€niaco dojednomacmości
gómej linii przy obciążeniu'
sami€c tenprzedstawił
wcześnie,
biolącpod uwagęjego wiek, wyróżnisjącą
się grupę
potomlówi t}m potwierdził
swojąwartość
hodowlaną

V4 URSUS von BATU
ur, 30.05.1995

sfczegó|nie w}.raźnepiętno płci' pełen\łryrazu,duł,
pełensubstancji' mocny' wysoki Hąb' dobrze ułożony
zad' Bardzo dobre kąt,owanietyłu.popmwn€ kątowanie
pJzodu' właściweproporcj€ klatki piersiowej' Nornalny fiont. Prost€ stawianiekończ}n tylnych, ni€co wąskie stawia.
nie kończyn przednich. P.zy dobze ułożonymgŹbieci€ wykazałFzestrzenne chody z€ skutęcznymposuwem i swo.
bodnym wykrokiem. w typie ojca, znacunie lepszy od ni€go z€ względu na akcję tyfu i przenoszenieruchu popźez
grrbiel.
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V 5 QUARTZ dei TEMPLARI
I 19.08.93 r

Ponad śr€dni' pełenwyrazu' bardzo dobrapigmentacja'
szczegó|niewyrażnepiętnopłc'.pełensubslancji.mocna kość'wysoki kłąb,mocny grzbiet'bardzodobrzeułożonyzad.GodnepodkreśIenia
kątowanieryfu' ramięprzy
normalnejdfugościpo}vinnobyć Diecobardziej skośnie
proporcjeklatki pierciowej'Godna pochwałydolna linia. Popra\ł1yfto t' Godne uwagi Śtawianie
ułoźone'w}r^/ażone
kończyn' widziane od przodu. Przestrzenne'silne chody ze skutecznymposuwem,wykok mógłbybyć bardziej swo.
bodny.samiec tenprzedstawiłĘ{óżniającą się grupępotomtów w t}Tie ojca. stanowi on altematrłę krwi' Pfzekafuje
potomstwuswoje wyróżoigjącesię rozłożeniemaśyciała'

VO IDOLvon der JAHNHOHE
ur 01.06.941.

pełen
szcz€ g ólni€ p oprawni€zbudowany,
wymzu,duży,
średnio
si|ny,pełen
substancji
sami€ c z dfu8imikośćmi
kończyni hannonłnym
stosunkiem
długości
do wysokości'wysoki,długikłąb'bardzomocnygrzbiet,bardzo
przodobradługość
iułożenie
7adu.Poprawnś
kątowanie

proporcje
du i tytu'w}.łażone
klatkipiersiowej'Prostyflont'Pfostestawianiekońcfyn'Przestrzenne
chodyze skutecz.
nym posuwemi swobodnymwylqokiom' Ten *}wodzący się z ponadprzeciętrtejrodfiny syn Ulka przesunąłsię w tym
rokudo przodu.Jegozaletąjestabso|utni€poprawnabudowaanatomiczna.

.V7 KASTORvom AMUR

ur 02,10.94r.

sredni. ńocny' pełenw}Tazu,wyraźnepiętnopłci.wysoki kłąb,dobrzeułożonygrzbiet' Dobrz€ ułożonyzad o
wysiarczającejdługości'
Poprawne kątowanieprzodu i
tyłu'w}'lvażoneproporcjeklatki piersiowej.Prostyfront.
Prosle slawianie kończ}'n.Przestrzennechody ze sku.
teczn}mposuwemi swobodnymwykrokiem. Ten średni samiecjeŃwybitniew typieojcaze względuna swóJ
wyiaz i proporcjebudowy.

&v8 VANDO vom MOORBECK
03.08,1994

DwUM|Es|ĘczN|X
NrB MARzEc799€ 15

UR

Ponad śre.lni,pełenwymzu, doba tość.w stosunlcudo
swojego ojca |ekko wydlużony,ale jeszcze w popawnym stosu.l dhrgości
do wysokości.wysoki Hąb, mo.'
ny' prosty gzbiet! dob|z€ ułożonyzad' Przód dobrze,tył
baldzo dobźe ukątowany'Normalny ftont' Popmwne
związaniełokci.Prost€ stawianiekończyn tylnych, wąśki€ 8tawianie
końcfynprzednich'silne' prz€stŹermechodyprzy
mocnyrn grzbi€cie. ze strony matki w}vo.lzi się od Fanto Hirschel.Potwietdzitocenęz zesfĘo rcku.

V 9 Jangovom Fii.stenberg
ur 07.05.94r.

Dużry'petęnsubśtancji,
mocny,pełenwyrazu'wysoki
kłąb,mocny8rzbiet,dobrzeułożony
zad'Bafdzodobrc
kątowanieprzodui tyfu'Prostyflont' Poprawnestawie.
niekończyntylnych,niecowąskiestawianie
kończyn
pźednich.wykazałprzestrzenne,
silnechodyprzymoc'
nym grz'biecie'samiectenpokazanyzostałpo raz pierwszyod zarnknięciasęzonu1996'od tegoczasu\łymźnie
się
poprawiłi wystawionyzostałw optymalnejkondycji'Kolejny potomekzamba,który możćbyć interesując1m
dla
hodowli.

V 10 'SASKO von der NORISWAND
ur 13.02.93 r.
.

P€łen wyrazu i substancji' ponad średni,wydfużony.
Hamonijna linia góma z wysokim kłębemi bardzo do.
bfze ułożonymzadem.Bardzo dobr€ kątowanietyłu,mmię pny dobrym ulożeniupowinno być nieco dfuższe.
Normalneproporcjeklatki piersiowej.prosty ftont. proste stawianiekończ}n przednich i tylnych. Pży mocnym grzbiecie \łykazał
Fzestfzefure chody. Posuw powinien być
silniejszy,a wykrck nieco bardziej swobodny.samiec tenpokazałpo raz drugi grupępotom}ów, kórajednak ze względu
na liczbę zwierzątw klasach uż}tkowychnie potwierdzaw pełnipokładanychw;iń oczekiwań'
Fot sv,zeitLlng (AJcb.)
T|uDac2€ n ieI J'Domańs}a
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pr€ d yspozy.
stomalaq,modanaposiadani€psów o mi-W zabawiezdradzają
ścjśle'
co do włoskaustaionymwyglą- cje char5ktcru'Pięcio . lygodniowy
powstaniem
psich szczcniakpodejmującynowy pżed.
dzie,zaowocowała
fabryk' ruszyłamasowahodo.\łlaken- niot wrzncony do kojca i proponujący
n€ l owa' cechyułtkowe poszływ kąt' innym przcciąganiemzdobyczyjest
Naiwnym nabywcomwmawiano'że wymarzonydla szkoleniowca.
Samo
dobry trcser każdegopsa wyszkoli w dzielny.odchodzący
od stada'chętny
poźądany
sposób'A prawdąjest' że głaskaniu,lecz warczącyplzy prz}trzy.
kaźdcgo'
nawelnajl€ p sz€ g o psa nroż' tnywaniumaluchnie powinienbyć
na znisfcfyćzłymwychowaniem'
alc czyimśpierwszyps€ m w życiu'ajuż
do radosnegoszkol€nia wykaczaj ące- na pewnonie w blokunożc'jako do.
go poza zakes PTl nadajesię coraz rosły'wyłamywać
poshśzclistwo'
gdy
mniej psów Kennele . fabryki mogą silnebodźce
wyzwoląwnin1chęćpo.
utrzymaćsiędlatego,żewi€ l u nabyw- ścigu
1ubagrcsję'sfczcniakpiszczący
ców zadowalaty]kowyglądzewnętrz- za rodzeństw€ m 'wyrywającysiez ob.
ny psa.Kto pragnienabyćszczenięo cych rąk' bardfo silnie fwiążesię z
wrodzonychwybitnychcechachużyt- nowymiwłaściciclani
i nic przejawi
kowych, musi naistaranniejwybrać w przyszłości
cech awanturniczych.
potencj
Przypllsfcza Pr€ d yspozycjewęchowei wytnłałość
alnąsukę. matkQmożnaw}cią8ając
doszcze.
Ze wszystkichzwierzątświata
tylko się.żecechyfcwnętrzncsilniejprfe' sprawdzić
pies pohafi - z poczuciawtasnejpo- kafujeojcicc'psychikę.nratka'ona.
nięciaręc€ . w jednej Ukrytybędzic
od pżckazaniawłasnych ugotowanyziemniak.w drugiejtaki
trzeby współpracująccgo
w stadzie niczależnie
mię.
zwierzęcia.słui-yć
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wo czystegog€ n eryczniemateriału
ho.
dowlanegoza sumę500DM']
okazje w życiuzdarzająsiębardzo
rzadko co potwi€ r dza sięw konfron.
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aulo. jc sie bowicmżezakończenicwfrostu nado]nagranicawiekuod którejzwi€ .
jądcrkoslnie. |zę za.zyna manifcstowaćobjawy
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i Są hodowcówby baczniejprfyglądalisię
nramihormonówmęskicbi żeliskichu obarczonepewnym
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szczcnięcia.
brak we wykonywlncu psów w wieku4.6

18 oWUMEsrĘczN1,(

MUNSTER
Her afi Miinster. nieniecki sę.
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pracujących'''
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nie,ale
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Utrudnieniem pżez to powiedzieć,
żenie chodzi
Liczęnato,
właściwie
rów- zapewniąodpowiedni€ , ,zagęszczemożebyójed}'niefakt,żejeżeliwy- mi oczy.lviście
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Kaźdyz obec ych pozoranlówpracownłZ
pscnri staralŚia zaprczentowłć
zjak nailep.
szejs!ony' widaćbyłowylaźnic,żcwsfyscy
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