DWUM|Es|ĘczNlK
Ń !

KWEclEŃ 1999 3

WłIsv -. unla zńil'dn'u'd'ńt|fio na dpbtldh

a6@aih W pJ|&'aailqżę$ńBdilozWW.@pp
jledrnoiliilegp]śtłi]ąta
cy' lil'€dt stru@Ą'l?"ęt||iąI|ll

nup'mlhe|*iEgpał
późniejszy
prezydent

sV Drchristoph
Rummel.W roku1974 UniaEuropej
ska zostałaprzekstałconaW tJnię
zostaljej
swiatowq(WtJsV)i Rumme|
pierwszymprezydentem,

DrRumme]byłbardzozaangażowany
w pracy''międzynarodowej"
i często
jeździ|do innychkrajóW,aby poma
gaćtamtejszym
k|ubom0N W ich pra
cy. Prob|emenj
tamtychczasówbyło
malezrozumien
ie ZwiafkuKynoIogicz.
pracyz 0N
negodla wszechstronnej
(tzn'obowiQzek
Wystawi szko|enia)'
Takisam problemmamyi dzisiajw
Wielukrajach'gdzienie pozwa|asię
jeden
nam na lea|izacjęzatożeniaI
jeden
owczarekniemlecki,
wzorzecjedensystem.
W roku 1996 crtery skandynawskie
zwiqzkioN rozpocfęły
Wspó|niedzia.
łaniainicjatylvne
na rzeczdemokraty.
zacjiWUSV.Na podstawieich postulatóWzostałstworzonykomitet'ktÓ'
i ce|e
ry miałprzygotować
regu|amin
pracytej
pracy
wybradalszej
lJnll.
Do
ptzez
i uznar,e4o
FCl.
WIJSV- unia zbudowanatylko na rasy(Niemcy)
no następujqce
osoby:PeterMess|er
dobrych zał'ożeniach
czy t6ż .ea|no
(SV),
Manuel
Rodriguez
Martin(Hisz"
pracy
na 1oo]etniahistorierasv
narĘdziew
nad stwon.niom Pooatrzmv
pania),
(Norwegia)i
Tor
Aspengren
(Klub
OwczarkaNiemieckie'
owczafta ni6. oraz SV
iedno|itegośt/v|ata
(SV)jako
clements
Lux
sekretarz.
źoW Niemczech]:
mieckiego?
Wynikiswojej
w roku 1899 i Grupata przedstawiła
K|ubi rasa powstały
pracy
na
zebraniu
WUSV
w sierpniu
od tegocfasu byływ ciqgłej
ewolucji'
(
pierwszy
7997
Po
ftz
w historii
przeciwieństwie
W
do k|ubówoN w
przedstawlono
któ.
WlJsV
legu|amin'
przed
większości
innychkrajóW sV
pracQ
Pierw.
ry
miałby
normowaó
unii.
rokiem1994 nie byłaorganizacjq
Do tego czasu bo. szy krok na rzecz demokratyzacii
Po "modernzacji WUSVw latach demokratyczna'
1997 i 1998 stałosię moż|iwm'aby wiemk|ubbyłmniej|ubbardziejkie. WUsVzostałwykonany.
jednoosobowo
przezkolejnych
nasza unia' zrzeszajaca67 krajówi rowany
prezydentóW.
system organizacyjny W 1998 roku WUSV miałoswoje
około3oo'000 członkóWstanowiła
ulbory i w
spowodował
od. pierwszedemokratyczne
si|qnapędowq
w dqżeniu
dojednego krajumacierfystego
za'
ich
wyniku
Wybrano
następujqcy
(ubóW
je'
oN w in.
niemiecki
da|eniesię od niego
celu:ledenowczarek
rzad
GłóWny
WUSV:
jeden
gdy
sysiem (czyli nychkrajach.Dopiero, PeterMes'
den wzorzecprocesde'
strukturaoreanizacji,
szkoleniai wy- ser zostałprezydentem,
sv
Peterl\4essler,
się na do' Prezydent:
mokratyzacji
sV rofpoczqł
staw).
Rodriguez
członek
za|zadu|
l\4anueI
bre. Decyzja,że sV będziesłuchało
Martin,
Hiszpania
pracuje
głosów
niemiec'
miłośnikóW
owczarka
Tam,gdzie
się z owcfalkami
niemieckimi'
WUsVpowinno
byćod kiegow innychkrajach,spowodowa' członekzarzqdu:DrWo|fgangTauber,
powiedzja|ne
za tę pracę.Nietakjak ła nowyentuzjazmi nowąchęć do Austria
jest dzisiaj'gdywie|eZWiQzkóW
KynG pracyw wielukrajachczlonkowskich członekzarzqdu:TorAspenglen'Nor
wegia
''baldzostarasię'',abypra WUSV.
|ogicznych
powstała
Europejska SekretarzrClementsLux,SV
ca z tq najbardziej
rozpowsfechnionqW roku 1968
Niemieckiegc,zeszd
i uznanqna Świecie rasq uż}tkowq UniaOwczarka
stworze W |utym1999r odbyłosię w Ko|onii
było
ty|koparodiqWstosunkL]
dowzor. jąca K|ubyoN. |nicjatorem
prrez
i pierwszespotkanienowegoza|zĄdu'
ca ustalonego
krajmacierzysty nia takiej Unii byt vice-prezydent
Jest to pytanie,któle zadawa|isobie
uczestnicyspotkańWUSV:w Latach
7Gtych'8Gtychorazna poczqtku|at
9O-tych.
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na którym przedyskutowano
wieIecie'
kawch tematów.
PrzedomóWieniemtychtematóW,któ
re sE interesujqced|awszystkichk|u
bóW oN' pragnęprzyb|iżyó
stwierdze.
nie ',co fnaczy d|a k ubu oN być
czlankiem V\!USy" (clIaprzypomnienia:
Palska jest cztonkiem WUSV.
''Jeden owczarek jeden wzorzec
]eden system" co to znaczyw prak
tyce?
Znaczyto ni mniej ni więcejty|koto,
żewszystkie kraje' które sq cz|onka'
rni WUSV' sq zobowiqzanedo szybkiegodopasowaniasię do niem]ebkie.
go systernu'jeźe|ichodz]o|

wĄ8E!.

Umowa współpracyjest oparta na 1' opłataWpisowa
wzajemnymszacunku.Wt]SVzobowia 2' opłataroczna
zuje się do nie przy]mowanlak|ubów 3' Jednorafowa
opłata/ pożyczka
d|a
oN, które nie majq umo'łyz Fc| (z WL,SVna cras czlonkostwa
Wyjątkiem
tych krajów,które nie na e
zE do FCl, np. USA). Z drugej strony Pewnymjest' że nie będzieto duża
na swo. suma pieniędzy,
Fc|lobowiqzuje s ę \dpłynqć
a ]est nadzieja,że
ich członkóW'aby aktJ,Ą'niepracowa]i będzieto ]nwestycja
w lepszqprzy.
celem doprowadfeniado tego, by szłoŚĆ'
Wzorzecowcfarka niemieckiegości
ś|eobowiqzyllvał'
W plaktyceoznacza swiatjest duży'a Więci obszardzia
to m.in''żeWszystke mprefyoNbez |aniaWlJsVjest rozegły'Podzie|ono
ofcjaInychtytułów(np' Niem ecka zatemświatna czteryregony przy
wystawaklubowaON) takichjak cer- dzie|ono
odpowiedzia|nośó
fa te re
tlikaty cAc|B' CAo|T będq uznawa. gionynastępujacym
osobomI
ne przezFc|;żesędziowieWUSVbędq
mog| bez probemu sędf ować na Europa'zachodnia:
T, Aspengren
]mprezachFc. Pracujesię też nad Połudn
owa.i srodkowaArneryka'
kra.
tym, aby Fcl uznawałowsfystkie uzy. je morzaśrodkowego|
M' Martn
skane t}tułyWUSV w zakres e szko. Europa'Wschodniar
W Tauber
en a i hodow|i'Te osiqgnięciama]q Azja,IJSA,Australiar
P MeBler
byćwprowadzonedo ks ęgi hodow|a.
Doprowadziłobytodo oczylviście
nej (Zt]chtbuch)'
wszyscysq odpowiedzia|.
tego' że rodowódoN byłbyuznawany ni za ca|ość,
a tak wyg|qda
ty|kopo.
na całymŚWiecie.
dzial ptacy.

Regulaminhodow
,'Kórung,,(czy|iIicencjadopuszczajq.
ca do hodowli,etc.)
Regulamn wystaw
Regu am n prób pracy
szko|enie sędzió!ł(prób pracy i ekster eru]
D|aWie|uklajó!łjest to długadroga' s|owa''sędza WUsV, zacfnqWresz.
A|eta drogafrobi się o \diee klótsza' c e co ś zna czyć'N a spo t k a n i u
proW praktyceoznaczato totalne odda- jeze|iWUsVpodpisfeumowęz Fc|'
24.08.1999r padniekonkretna
pozycja'ce|emjest'abysędziaWUsV
|eniesię od dz]sie]szego
systernupra.
cyw zwiqzku Kyno|ogcznym.Intencją Negocjacjebędqtrwałydługoi nieza. - plób pracyiekstereru- byłniewqt.
kLubuoN musi byó to' aby proces ten leżnieod tych rofmóW kuby oN po. p|iwym
specja|istq
nieza|eżnie
odtego
toczy|się W atmosferzeWspółpracyi !! nny od razu rozpoczqćdia|ogze w]akimklajusędziujei zjak egokra.
zrozumieniaze strony zwiazku Kyno. swoim ZWqfkiem Kyno|ogicznymJe. ju pochodri.
logicznego.Rzadko (albo nigdy)wy- stern plzekonany,żeW WieIukrajach
na nas
chodzi cośdobregoz s},tuacjidrama. spotkamysię ze zrozumieniem'
członkostwo
W WUsVnakłada
wiee zobowiafańzgodfi|śmysię
tyrowanialub przepychania'
zmian
u siebie
tegotypuza szybko-k uby0N iZWiaz. Na fakończenie tego tematu plagnę m ędzy nnymiWplo\dadzić
(sv).za
ki Kyno|ogiczne
muszQrazemdojrzeć podsumowaćsedno czwartegopunk. systemkrajlrmacierfystego
Winnych
kra
do tak ch zmian,Jestem przekonany, tu w plopozycj Współpracy przepis: róWno
WNiemczechjak
żewszystkie''partie''Wświeciepsów ''M nimalnewymaganledla hodowli jach od czasu do czasll zmiena się
musza rożpoczaćod tego' aby uzy. ON w krajachFC :
regu|aminy.
od bieżqcego
rokunie
W będze w sV żadnych
zm an dotycfa
skać Wzajemnyszacunek pomiędzy ',Podstawqd|a ce ów hodo!ł|anych
WlJsVjest Wfo. cychkólungu,reguIaminó\d
hodow|ii
k|ubemoN iZwiazkiemo|azz|o4).r'ie. klajachc2łonkowskich
rna- systemusfkoleniabez konsultacjiz
nie tego' że to właśnie
k|ubyoN po. tzec rasy fdefn owanyp(zez
'Ja)
rmianarny
nosza całkowitqodpowiedziaIność
za cierrysty uznany przez FCl. FC ro- WUSV.iest to radykalna
ty ko
e\łoucje rasy ty|ko poprzez Współ. bowiqzujeslę stosowaćten Wfolfec i ś|en
a sV możnato tłumaczyć
pracę możemycośosiqgnać'
ić rninimaIneWymagania w ten sposób,żeSV ufnało'ż ''Wię
Wprowadf
dopuszczaniaoN do hodowli i mln - cej głóW(WęcejkrajóW)myŚ|i|epiej
głowa''.
MałoktoWerfył,Źe
Biorqc pod uwagęzadania, które k u. malne \{yrnaganiasrkolenia dla ON niżjedna
W hodow
z wyjĘtkiern takie zrnany nastqpq tak sfybko.
by oN na całymświeciemaja teraz użyvvanych
przed sobq, zarzad GłównyWUSV takiegoprrypadku,gdyjestto sprrecr' Wymagato jednakod nas dużejak
w przemianach'których
usta|ił,że największyprior}tetma ne z prawemw danymkraju..,'.
tywnośc]
obecnie Wspó|pracaz Fc|'
mamnadziejewsryscychcemy.
Jak majq być finansowane prace
to było
Na podstawletego, żejednym z kry' WUSV?
D a mn]eosobŚc]e Właśnie
teriów zostaniaczłonkiemWtJsV.jest
najważn]ejsze
bylto najprzyjemniej
jak]kiedykolwiek
otrzyma
uznanie kubu oN przez zwiazek Ky' Konkretnapropozycjazostanieprred- szy sygnał
nologicznydanego kraju lub umowa stawiona na spotkaniu WUSV |iśmy
od sV. ozńaczato' żew przy
instru
współpracyze związkiem za|ząd 24.04.1999 r. Najprawdopodobniej szłości
WUsV będzieWażnym
GłównyWUSV opracowa|propozycję finansowan]ebędfie się składałoz mentem.
wspólpracy pomiędzyWUSV i Fc|.
trzech e|ementóW:
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Jesteśmy
W trakciet'Jvorzenia
narzę
dzia'którebędziepracowało
na rzecf
owczarkaniemieckiego'
Tonarzędzie
będzietakie,jakiezostanieWypraco
waneprzefcztonków'
ce|eWlJsVmu
szE byćnadrfędnew każdym
krajui
wszystkie
k|ubyoNmusfqułołćstra
tegięi p]anpracy'którypowie,w.jaki.
na ' R. Gesinowski(44)'członek
sposób ikiedy k|ubosiqgniece|e zabranieto miałoodpowiedzieć
p}tania:jak będfie ' M. strze|ecki(42),członek
dwa
zasadnicze
WUSV Dlawieluornacrato komplef
nowywizerunekk|ubu'jego ' P' Boźko(39)'cfłonek
nq zmianęsposobumyś
enia.opór Wyg|qdał
zadania
ożz
struktura
terytorialna
Nieweszli:
będziestawianynie ty ko z zewnqt|z1
jak będQWyg|ąda'jego nowe,
. W Kramarski(36)
oraz
a|eteżwduzymstopniuodwewnętrz.
. P. Świniarski(32)
prfezde|egatów
wybrane
władze.
Oznaczato bowiernnoweideeI nowe
jedynle
. W.Woźnica
Pełnq
odpowiedź
uzyskano
(29)
na
ce|e,które powinnyzostaćwprowa.
. Piotrowski(22)
drugie.
Na
drodfe
Wyborów
zostały
dzonedo stlategiik|ubówoN od razu
(za. 1. KlubowaKomisjaRewizyjnal
- dopieroMedy możemy
razemstwo' wyłonionewładzecentraInekIubu
rzqd
K|ubu
11
osób
i
K|ubowa
Ko.
' z' Bagrowski(60),członek
rzyćnowykielunekrofwojuowcżarka
misja
Rewizyjna
5
osób)'
' A' Domański(60)'członek
niemieckiego
iupewniÓsię' żewszyst
pojawiło
Na
zebraniu
się
96
de|ega'
' W . K o I a siński( 5 4 ) , v ' c e
kie cechytej rasy fostanqzachowa
(ty|e
tów
osób
otrfymało
mandaty)'
ne w systemie'ktÓrymnie powinny
. P. Tiahnybok
(47),sekretarz
kierowaćprzypadki'życzępowodze. Rozdano93 kartydo głosowania,
. W Piechna(41),przewodnigłosy
oddano
93
ważne
na
Kiubowq
nra!
KomisjęRewizyjnq
i 92 ważneg|osy
czqcy
na zarzqdK|ubu.
Nieweszlil
. K. Salamon(40)
Wynikigłosowania
byłynastępujace
(wnawiasiepodano||cfbęu4/skanych
(39)
' M. Czerniakowski
glosów'obokfunkcjępełnionq
W no.
G.
Łakomik.Kasfuba
(32)
'
\\ym
za|zadzie):
.l.ł od f,l.|u |a|o:lo |.n flu.du ob*n'!o wl'Śv (s{|}
tu ud! ow.r*.
r.nr.ckr.t ) r
t' za|zadR|ubu:
Z odpowiedzi
na pierwsrepytanie,
k1óńlb
I.d łn.lŁn|. D|.I
jedynieto' że nie będziepo.
'd'i|!ńhoiową 0N ' K. Dobrzański(67),sekletarz
. l.i ł.ńyn
Wiemy
'v|nó|bre.B'
' W Federak(66),skarbnik
działuter}toria|nego
na okręgi,olaz
. Z. szcześniak
(66),prefydent
znamywysokość
składkiczłonkow'
.W Kosrna|ski
(62),cfłonek
skiej (25 21rocznie).Natomiastjaki
. R' Kłapkowski
(61),cfłonek
będziewizerunekk|ubu,jakiebędzie
.2. lVilewski(60),v-ceprezydent
ds. jego znaczeniew hodowliON - odposzkolenia
wiedzina te pytana pohamy mam
' M. Gqtkowski(54),V'ceprezydent nadziejęwkrótce.
ds. hodowlanych
' W Ziemecki(45),v-ceprezydent
ds.
współ.z fagranica

Sprawozdanie z WalnegioZebrania
Deleglatów Klubu oN
Warszawa, 17.04.1999
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NOWE
"WALKI" Z DYSPLAZJA BIODROWA
w|adon'łl' 7e Tzeo" ods.s"ć / hooo*|7wier7erabe, poniżej1D0 fmniejszajaryzykowystąple"
od oatnd

'Ps|
wad iwe stavry' nia dysp|djiu potomstwa.Iana|ogicznie
które prfekazu.jq
fWelzęta nie zawsze sq takie jak ]ch ro' dysp|az]i,
psorn
gwarcntuje
zg|anicf flieżęta ow3B'łczynnikachpowyżej
10o
nie
zdro
Na|eŹy
rÓWnieżdać
szansę
dfce' zdrowy rodzic
któlych potomstwo PogĘbiają problem dysp|afji. Hodowca,
wia potomstwa'Pies dotknęty dysp|az.jq ną ub |ekkadysp|azjq.
biodrowQ,epi|eps]qczy innq chorobaczę ]est W pełnzdrowe.Wychodzącnaplzeclw znajqcwspółcrynn]kHDzuchtwertswajej
svopracowałosposób sza
suk , możewyszukaćspośrÓdszerokej
sto pochodziod zdrowychrodflców Moż tyrnpostu|atom
psa,
leproduktorÓw
na WięczadaÓ py,tanied|aczegoWszystkie cowaniaWańościhodowanej pod kątem gamy|icencjonowanyĆh
wymagan]ahodow|aneskielowanesq v}ry plfekazywalnośc dysp|afji biodlowej' który pasuje do jego suki nie ty|ko pod
psychikiiekstereru,a|ema rów.
łqczniena to, jakie jest dane zwlerzę'a Wspólcfynnik HD.Zuchtwert'szacowany Wzg|ędem
d|akażdegozw erzęcia,okreŚ|a n eż odpowiedniwspÓlczynnik'
nle uwzg|ędniajq
tego, co ptzekazu]epo. oddzie|nie
dyspaz)' P|zy)eza P|anfwaczania dyspazj jest sfcfególowy
tomstwu-Ta splfecfnośćfnana jest pra. ryzykoptzeka4^Va|nośc]
szczen ęta ulodfc
Wie każdemu'd|ategoteż plóbu]e się z ob iczaniLrSV korrystaze znanyclrproce- i jasno sformułowany'
(l\,4ixed
lv4odeEstima- ne po Wejściu
W życ]enowegoreguam nL]
regułynaw1asnqrękęoglqdać|odzeństwo durmatematycznych
(ocfy
rozmnaŻane
albo/ijużodchoWanepotornstwo']ednak- te' $znaczanie rozmiaruzakłÓceńfałszu. mogąbyćW przyszłości
żeżadenhodowcanie potraf byćfupelne jącychwyniklolaz Mixed l'4ode|Predction wiściepo spełnieniuinnychwyrnogÓwha
zwielżę dowanych)jedyniepod Warunkiem'Źe ch
e plfeka4^ła]ności
ob ektywnymW swojejocene' często my' - prognozowan
jak i negatyw cia)' WspÓłczynnik
danego psa u ega clą wspólczynnikW mornencieurodzenian e
|ącesę fafÓW|o pozybĄvne,
ne Wyjątki'W N emczech'pfzy i|oŚciokoło glym modyfikacjom.W chwili narodzin jest większy aniże|i1oo' Współczynnik
3o0oo sfcfeniąt rocznie' nie ma takiej współczynnikszczen]ęciajest szacowany szczenięciaw chWiIurodzeniajest ob|]cza.
jego rodz. ny jako suma polowywspólcrynnikasuk.
osoby'któla bylabyW stanie rozeznaĆsię na podstawieWspÓłczynników
k ]est mody,likowany
na matki połowywspólcfynn ka psa o]ca'
zwierząt'egzaminówczy ców Współczynn
w tak dużeji|ości
dan€ g o psa' oznacza to' że]eże|isuka ma prfyklado.
też prześweteń'Do tej poty hodowcom skutekwynikup|ześwet|enia
106. to moźnapoklyćjQ
pofostawała
Więcty ko ch intucja' Jednak' Wyn]kóWprześwet|eń jego lodzeństwa' WoWspółczynnik
prze. j€ d yn e psem' którego wspólcfynnk n e
Wyn]ków
technlk kom. jego po|omstwa,]ak róWnieŹ
ż€ w dz siejsfejdobierozwo]u
prze. śWlet|€ ńnnyĆhpotomkÓWjego rodzicÓW. ]estw ększ yaniż ei 94'
puterowej'jakróWneżzwiększonego
prześWet|e.
płWVu
w
nie
ty|ko PoniewaŻnie jest moż|iwym
inforrnacji
sVjest stanie
awięc osza.
P o n ż ej po dano W spÓłczy nnik i
dokumentowaćpsy swoch członków'ale nie całejpopuacjiowczarkóW.
,ty|ko'p|aw psów VA.9a oraznjemeckch reprodukto
|óWneż dawaćprzybliżone
wsk€ z ówki dG cowanywspó|czynnk oznacfa
przezte psy dopodobnypoziom dzedrczenia danego rów kyjącyĆhaktuaniew Po|sce'Dane sq
tyczącecech przekazy'vvanych
zwielzęcia'Wed|ugaktua|negostanu wie
aktua|ne'ważneod 1 kwietna 1999' Psy
w/g Wspó|czynnikÓW|
od
sk|asy,fikowano
KażdQcechę możnaWyraziĆza pomoca dzy.
ków sa ogó| najepszegooo najgorszego.
Wańości|iczbowej'
Przyk|adowo:
zdo nośĆ Aktua|neWartoŚcwspółczynn
psa do placywęchowe]
WspólczynnikipsÓw VA z Wystawy
zapisanajestpunk n]edostępnew nterneciena svonach sV
psa tp' (Ww.schaeferhunde'de)jak |Ównieżna Klubowejw Norymbetdze'98:
towo' pewna|lczbaokreś]awzrost
JELLo V' lvlichestódtel Rathaus.73
nie ty ko CD RON4'le(sv-Genetics).
D|a każdejcechy możnaok|eś|ió
jej fenotypowq
żmelzonQ'a|erÓw.
0d 1.7.1999 r. SV wprowadzaw T N4Ov. Berrekasten- 84
waltość
hodow|any.
zostałon JANGOv. Frlrstenberg
hodow|a^a
nieżgenetycznqWartość
- Aa
|zuch. życe no\łyrcgu|am|n
fuert).Wspó|czynnik
Warcścihodow]anej opracowanyplżyWspÓ|udza|e Dr Reinera LEIFv.d.Noriswand- aa
(Zucniweri)okreś|a
stopieńw]ak m dana Beuingz hstytltu Hodow|izwefzqt Ge. ENZOv. Buchhorn- 90
W KARLYv. Arm n us '93
netykiZwielf4tDomowychUniwers!,tetu
cecha ujawnisę u potoflrstwa'
sV uznało'ż€ najbardziejplorletowq ce. Gissen.Da|ejobowafujqcymjest zap s ' że URsUs v. Batu '94
chq' której przekazyvaność|a1eżyow+ z hodow|iWyk|ucfasę zwierzętaze śred. OD |NvH ir schel-99
DodatkowoWplowa FELLOv. Farbenspe ' 1OO
niq iciężkqdysp|azjq.
ś|ć'je st
100
dyspla4astawubodrowego(HD).Zwalcza dfa się Warunek.że możnak|fyfowaĆje
(jeżeIi
oczyuiŚciespet RIKKoRv. Bad Bol - 112
sprawqW dynietakiezWierzęta
nie dysp aai jest najważniejszq
ho do Wl ow cfa| kó wn i e r n i e c k i c hR' a s a niają pozostałeWymogihodowane)' ktÓ
ki niemieckichteprodukto
Współczynn
owczarekn em eckj, lakd nalbardziejlicz' rych potomstwobędze mia]o ryzykoWy.
W
et onychi I cencjonowanych
na. jest c ag|ewiqfanaz cho|obamidzie" stqpieniadysp|azjponiżejokleśonejWar róW(prześw
dzicznym i wadamihodowanymi..lest to tośc]grancznej' Aktuanie za gÓrnq War Niemczech)kryjącychaktuanie W Po|sceI
poniewaŹinne,mniejIicz' tośćgranlcznQprfyjmu]esę wspÓ|czynnik FOY v.d. RotenN4aner a3
niesprawiedIiWe'
procentcholób' ]ed. 1oo' Hodowcajestfobowqzanyprzedpo. FELLOv. Valentinshof 85
ne rasy' majqWyższy
nakźeprawdQ]est' że m popuacja ]est k|ycernsuk dowedziećsięjak]]est aktu. ELKO v.d. nsterburgerCristalo a6
baldfej icfna co za tym dzie Wyraźniej a|ny (W/g danych z b eźqcegokwartałU) KONDORv. FournermUhenbach 94
postrfegana'tyrnmus być epsza' od 30 Wspó|czynnik
reproduktora'ktÓlym zamie XAS u Herderskrng. 96
rfa pokryÓ' Aktua|newspó|cfynniki HD AIAXtrd. Roten Matter- 1OO
at hodowcyowcfarkÓw n emieckich plo
Wadfqwa|kęf dysp|azjąbiodrowq'lv4oŻna fuĆńtwertuaktua|nianesą w Internecie FELIXv. HollagerLand - 100
100
wplawdziefauwaźyć
długofa
oWqpoprawę cńery |azydo roku' na pocz4tkukażdego
jednakżeefek|jest c Qg|en ezadowaajq' kwa|ta|U'Ponadtoaktua|izowane
sq one DANToV' Mónchberg. 1o2
cy. W pierwsfejchwi|]zapewnekażdype w będąrymw sprzedał plogrcmieinior JAGOv.d.Wolfsburg 107
macyjnymsv.Genetics'JeŻei kycie odbę- SONNYBrebe am See 107
Wie,Że trfeba Wp|owadfićost|ze]sfqse
z hodowlinie ty ko psy z dzesięWtelrn n e 2 tygodniodczasuogłc ULLYV' Fijrstenbe€ 107
|ekcję Wykluczać
iciężkq'a|erównieżzwie. szen a akt!]anych Wartoścwspó|czynni- BA K v. Domenica 104
dysp|azjq
średniq
rzętaz dysp azjq |ekkq(nochzugeassen) kÓW' moŹnabrać pod lwagę wspÓłczynni- XENDo V BombardshÓhe 113
NOSS v. Ho age. Land 114
oraf podejlzaneo dysp azję(last nolma )' k z poprzedniegokwartalLr.
tei Po itykiw&e
P ROL v. Kronensee' 123
Wprowadzenie
Tu napotykasęjednak na ostry splzec w
niemieckichhodowcóW.se ekcję powinno jest d|a hodowcówbardzoproste' WŚpó}
Na podstawiemateria|ówsV opracowała
sę bowiemopieraćprzedewsrystkimna dynnik 1oo chanktel}żuieeielzę' któ
loanna t,omańska
jelt
typowa
tym'jake cechydane zWerzęprzekazuje, rcgo fdo|nośćdziedziczenia
joan
na@kmicic.
iltis.glwice.pl
e
mallr
Esy.
zwielzęta
o
wspórczynnikach
na
dane
fW
erzęjest'
d|a
a n e ty|ko \m'jakie
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sV - Bundessieger - Zuchtschau 1998
KIasa użytkowa psów

Sędzia:
Peter MeBIer

Kasę użytkowąpsów oceniał sędzia sv Petet MeBeł'
Płzyznał70 ocen uA (.loskonaływńżniony)
734 ocen v (.loskonałe)
6 ocen SG (bardzo dobty) oraz
7 ocenę U (niedBtatecmą)
Poniżejprzedstawiamy20 pie|wszychpsów włazz
opisami' zwcięzcą świataaostałRlkkor von &ad.Bolt

Saeger I 998 :

v A1

Zw' świata

RIKKORvon Bad-Boll
UR. 06.11.1994

pe|ensubstanc]i'
Ponadśredni.
średnio
si]ny'pełenWyrazu'
bar.
dzodobfapigmentac]a'
Bardzodobrystosunekdlugości
do Wyso.
kośc' Bardfosuchy siny' bardzodobrzezwiązany'
Wysoki'dług
k|qb,mocnygrzblet'bardzodobrzeulożony
zad' Poprawnekqto.
propolc]e
Wane pfzoduityłu'W}Ważone
k|atkipielsiowe].
Poplawny
flont'Absoutniepoprawne
stawianiekończyn'Prfy dobrfepoło.
grfbiecieWykazal
przestlzenne
posu.
żonym
chodyze skutecznym
Wem'swobodnym
wykrokiemdobrymprzenoszenem'
ZWycęfca
JunioróW
f 1996 rokl]by|zawszepokazy]rvany
w najwyŹsze]
kondygrupapotomkóww pełni
cj]. n]ety|kopodczasseger, ae |ówneżWciqgucałegosefonu'Po |az pierwszyprfedstawiona
plzekonuje
jakościq
poszczegó|nych
n e ty ko |czba' a|e lóWnież
zwierzqt'Z nrejsca rnoże]egitymować
się zwycęzcQk|asy.
poprawnq
P|z€ d stawonepotomstwouosabiafa|etyojca- abso|utną
zwartość'
ogó|nąbudowęanatomczna'bardfodobra
pgmentację
grupapotomstwa'
olazpelnetemperamentu
isi]ychody'Plzekonywujqca
pelenWyrazu
ogó|nywizerunek
Wpołącze'
jak róWnieŹ
n|) f p|zewyŻsza)qcq
nnychprezentac]Q'
wytrzymała
naturaowĆfarka
fadecydowały
o tym'żepo |az perwszyod
czasuUranaV' WidstegerLandnawetnie cńero|etnisamec zdoby|tytu]zwyci9zcy
swiata.

VA 2

KARLY von ArminiusUR 29.03.92
JackvDanA]h€ d v,ŚHoeve

PełenWyrafu'bardzoharmon'niezbudowany,ponad średn śred'
'
nio s |ny' pelen substanc]i'Wysoki kłqb' mocny grfbiet, bardfo
dobra długośćułożenie
fadu. Bardzo dobre kqtowanieprzodu i
ty|!. Godna pochwalydolna I nia z dobrze rozwniętyr. przedp]er.
s]em długm podpiersiem'Prplawnyftont. Ploste stawianiekoń
cryn przedn]chitynych. Przymocnymgrzbieciewykazałprzestrfenne chody ze skutecznymposuwemi swobodnymwykrokiem.Zwy
cęfcę lvlodz]eży1993 cechuje abso|utnefwiQzanieifwańość
pr2ypoprawne]budowieanatomicznej'Ważnymjego wk|ademdo
hodowi jest obręb przednlejczęścitułowiaf godnym pochwalyUłożeniem
(amienia'
łopatk]'wzorowQdiugościqi ułoźeniem
wtaŚcWymiproporcjamikościpoprawnymfrontem.Po raz czwartyprzedstawionagrupa potomkówprzekonujeprzedewszysi
lTJo!os L | ą l w i e | l a ' N l a |e Ąws p o r r .e .' ż FA g o .o r l a7o sTala7$.'Ś w |a|a'dJ e8o 1nW s7edldo g'UpyvA .W pl/ecNe' ]sfu' e
do feszłegoroku sam]ecten zostat przedstawionyw bardzodobrejkondycji zaprezentowa|
się epiej podczas próby srybkiego
k]usazarÓwno bez]ak ] na smycfy' PocieszajQcymjestfakt' że pies' któ|y swojqanatomicfnqbudowqjestbardzobLiskiWzorca'
mÓgłsię prfed spońowq pub|icznościq
w pełnlfrehab |itowaćza zesz' rok'
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VA 3

oWcZĄREK

LEIFvon der Noriswand uR. 31.12.1994

pełensubstancj]'
Ponadśredni'
Średno s |ny'pełen
wyrazu,moc.
ne piętnop|c. Poprawny
stosunekdługości
do Wysokości'
Wyso
ki kłąb'mocnygrzblet'poprawnie
Ułoźonyzad.
Poprawne
kątowa.
proporc]e
nie przodu tyłu'W}ĄVaźone
k|atklpersowej' Dlugie
koŚc końc4,n.Prostyfronti poprawne
stawianiekończyn'Prze.
posuwem'Vice
strfenne'pełneradoścchodyze skutecznym
Zwycęfca ]!'niolóW1996 We|okrotnie
podcfassezonubyłwy.
stawianyW bardzodob|ejkondyc]i'RóWnieżpodczasWystawy
zaprezentował
sę Wpe|nprzekon}Ąłujqco.
]egoza etq' którępre.

zentujew peiniprzede Wszystkimw sfybkim kłusie. zaróWnobezjak na smyĆfy,]est bardzodobryapal6t ruchu W połqcfeniU
f ba|dfo doblymi ploporc]amikbścikończyn.Po raz perwszy przedstawionagrupa potomkówprfekonujenie ty ko |iczbq'ale
rÓwnieŻjakoścq zwerfat. Niektórzy potomkowe zosta| wysoko sk|asy,fkowani'Naeży ocfekiwać' że ten wy'vvodzący
s]ę z
bardfo dobrze przekazu]Qcej
matk samiec' poprowadzipoprzezHanno in]ęFedora'

VA 4

ODINvom Hirschel UR. 08.03.1995

)z 1743907

ponadśredni'
Pelenlemperamentu,
pe|enWymzu,
p]ęt.
wyraźne
no p|ci'Wysokik|qb'Mocnygrzbet'dobrzeu|ożony
zad' Ba|dzo
dob|ekqtowanie
pro.
ty]u'ramiępowinno
byćdłuźsze'
Wylvażone
porcjek|atkipersiolve].
Niewe|klezastr2eżenia
co do fwiazania
śródlęcza'
Nolmanyfront'Prostestawianiekończyn'Przest|zenposuwemswobodnym
ne,silnechodyze skutecznym
wykfokiem.
RóWneźw tym rokuVice.Zwycięzca
M|odz]eźy
1996 zachwycał
ponadprzeci9tnq
prezentacją
pełnymi
orazn ezmordowanymi'
tem
peramentu
jak róW.
i śWieżości
chodami,zaróWnowdniu
Wyst6wy'
jest fakt,źesarnec ten byłWstane pokazaćgrupępotomstwa,
n|ezpodczascal]egosefonuWystawowego'
PozytiĄłnym
która
poĆhodfi
fa|edwiezjego 31/, miesięcznego
Wykorzystania
Whodowi' Na|ełfaznaczyć,
żehodowcy
sq w staniespożytkować
pełenWyrazu
W hodowli]ego
ogó|nywzerunekorafjggopełnat€ m peramentunaturęowczarka'
jeże|ibędqbra]lpod uwagę
srruKluręprzoou'

VA 5

JANGOvom FurstenbergUR. 07.05.1994
AnĆh VÓń der LÓhńel Hade

uua|Vonoer óoxnocnouru

DL]ł'pe|ensubstanc]i'
piętnoptc'
mocny'pe|enwyrazu'Wyraźne
Wysokikłqb'mocnyglzbiet,dobrfeułożony
2acl'Bardzodobre
katowanieprzodultyłu' Prostyflont' Poplawnestawiane koń.
cfynty|nych'
n eco waskiestawaniekończynprzednch. Wykaza|
prrestrzenne,
grzbiece.Tenczteroetni
sine chodyprzyrnocnym
samieczaprefentowal
s]ęw ukończonej
dojrzałości
i um]ęśnle
niu'zwracajqcy
uwagęsiłqi piętnemp|c]samiecposiada,pomi.
mo swojejmasy'Eodnqpochwałyzwaność
ibaldfo dobrepropor

cje kościkończyn']ako syn Wobo prowadzibefpośrednioinę zamb6. Powinienbyć w stane prfekbfać potomstwuswoja
substancjęW połqczen]u
f bardzo poprawnabudowQanatomcznq' Pozltywnymjest fakt' że pokafatjUżfwyclęfcęk|asy'

@
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TIMOvom Berrekasten uR. 27.O3.1996

Wy]qtkowodobra p]gmentacja,bardfo dobre pięino plci' Pełen
wyrazuWiczastysamiec, pelen substancji sły' Wysokikłąb,pro'
styglzbiet, dobla długośćułożeniezadu'
Ba|dfo poprawnekato.
proporcjek|atk persiowe].Prosty
wanie przoduityłu'W}ĄVaźone
front' Pop|awnestawianie kończyn'Prfy doblym flównoważenu
ndsy c ala wvha7alŚi|.p chod) /e s|,u.ecl1irr posuŃerr i swo
bodnymWykrokem'Ten Wi|czastysam ec WyrÓżniał
się h6|monij'
nym plopo.cjamiciala' szcfegóh e doblym umaszczeniemgłowy
oraz ciemnymokem' Jego Wyrazrasy' piętno p|ci oraf ,'promie.

niowanie'są ponadprfeĆiętne'
Lo|atęzawdzęczanie ty ko swojemu
w |czastemu
umaszczen
u, aie lóWnież
Wyjqtkowej
ogó nej
jakości'
Przyk|as},fkowaniu
do grupyvA nie możnabowjemstosowaćżaclnych
u|gna korzyść
Wi|czastego
umaszczenia'
Ten
wi|czasty
samiec'jakosynWysokok asyfikowanego
wiczastegoojca,dajesV szansę'abyto umasfczen
e znowufakotwiczyć
W
popuIacjowczarków
niem]eckich'

v A7

JELLo VomMiche|stódler
RathausUR. 10.01.1995
candv Voń Dań Ahedy.s Hoev6

petensubstanDuŁ pełenwyrafu'o bardzomocne]konstrukcji'
cji, si|ny'|ekkoWydłużony'
Prosiygrzbiet'dobrzeuloźony
zad.
prfodu'
zaakcentowane
kątowan
e tyłu,bardzodobrekqtowanie
propo|cjekatki pielsiowej'Poprawny
Dluge ramię.Wyważone
front'Prostestawianiety|nychkończyn'Wykazałprfestrfenne
chody'Plfy swobodnym
wykrokuw szybkm kłusie,posuwpow'
n en byĆbardziejskuteczny'osmy pies z k|asy]uniorów1996
rozwinął
s]ębardżodoblzei podczastegorocznej
poka'
Wystawy
za|naj|epszq
formę'TensynKa|]ego]est
Wtypieo]ca.]ednak
ma
jak rÓWneżwyraźniejsze
bardze]zwarteumaszczenie
piętnop|c.Jegomatka]estWnucfkqFanto'Jestgodnymuwagi
czapraka,
takt'żesamiecten by|W staniepokazaćwysocejakoścoWQ
grupępotomstwa,
którajest wynikiemza|edwie
5 rnes ęĆfnego
jegojest baldzoWb/pieojca'Udowodn
wykofzystania
tegopsa w hodow|i'
Potonrstwo
ł,żejestw stanieprfekazać
swojągodnq
pochwaly
struKuręprzodu.Pozwa|a
to miećnadfeję'żesamiecten będziew stanieprowadz]ć
da|ej|inę swojego
ojcaKa|ego'

vA8

FELLOvom Farbenspiel uR. 08.02.1995

Ponad śledn mocny'bardzosuĆhyi fwa(y samiec o bardzodo.
'
blym piętne płci' Wysoki kłqb' prosty g|zbiet' dob|a długość
i
ułożenje
zadu' Poprawnekqtowanieprfodu i tyłu.Wykaza|pełne
sit chody z wydajnymposuwem i swobodnymwykrokiem,przy
dobrym plzenoszeniuruchu grfb etem bardzo dobrym fwięza.
niu' sfósty pies f k|asyjuniolów 1996 zostat WystawionyW naj
epszej formie' ]ego doskonałość
eŹyw baldzo mocnympiętne
ptci oraz w pełnymWyrazuogó|nyrnWizerunkuw połączeniu
z ab
so|utnąsuchościqlzwańoŚc q' W plzyszvm roku pokazanaewen.
tua|niegrupa potomkóWWykaŹe'czysamiec ten'jako syn Elosa iwnuk ce|o' będfie W stanie prowadzićda|ej|]nię|vlutza.FaK'
ze Wywodz]
się on z bardzodobrze prfekazujqcejmaikl orazto' żejest bratemzeszłorocznej
zwycięŻczyni
Światajest Ufasadnie
niem wysokichoczekiwańw stosunku do'siłydfiedziczeniatego samca.

Nr11 xwEclE i999
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VA 9

ENZOvon BuchhornUR.02.05.1995

WĄBEI-

Anusch von der B.i|st€ n milh e
Daus Von del F'ĆhlenspLże

DUży'pełensubstancji,śledno si ny' pełenWyrafusam]ec0 bar
dzo zwańej svukturze i bardzo dobrych propolcjachkościkoń.
zad. Prawd|o
czyn' Wysok kłąb,mocny grzbet' dobrze ułożony
We kqtowanietylu' Dlug]eram]ę powinno być bardzej skośnie
proporcjek|atk pielsiowe]'Prostylront' Bar
Ulożone'W}ĄVażone
dfo poprawnestawiane końcfyn' Przy s |nymgrfbiec e wykazat
bardro prrestrzenne chody ze skutecznymposuwem, swobod
nym wykrokem oraz dobrymprfenoszeniernruch!' T|f€ c pies z
k asy mło.lfieży
1996 rozwnę|s ę bardfo dobrze,osięga]Qcdoj
|ezy W pelnym temperamentu'bardzo s|nym ruchu' W połqcfeniufe zwa|ią
rza|ośći peinę substancji' ]ego doskonatość
godnym
pochwały
zwiężanem' Pochoclzącze stronymatk od Fanto'pow nien m eć fabefpiecfonqgenetycznieswojq
strLrkturqi
Wy,tlzymatq
natulę owcfa|ka' Na|eŹymieć nadz]eję'że ten w type o]ca samiec, może prowadziĆda|ej inę zesfłorocfnego
Zwycęfcy Swiata'

VA 10 URSUS von BATU

uR. 30.05.1995

sz 1359356

szczegó|n€ wyraŹnepętno plc pe|enWyrafu,dufy' pe|ensub
'
stancj]'mocny' Wysoki k|qb.dob|fe ulożonyzad' Bardfo dobrg
ląloł ar e t }, u'pop ' .ł r e " a T o $ J n eo .l o d .' W a ś ({ e pr o po r ]e
grzbiecie
k|atkipiersiowej.Normahy flont' P|fy dobrfe u|ożonym
Wykaza|prfestrfenne chody fe skutecznymposUWemr Śwobod.
nym wykrokiem.Ten w typie ojca sam ec wszedl w tym rokLrdo
glupy psóW VAjakojedyny bezpośredni
reprefentantIni Jecka'
]ego doskonalośćLeźyW samrfym ogólnym wzerunku połączo.
kasy' Ze Wzgędu na dUżq
nyn f baldfo dobrą pigmentacjq'Na|eżyWspomnieć.Źe może pochwa]ićsę j!ż zwyĆiężĆzynią
akceptacjęhodowcóW,W oczekWanejW przyszlymroku g|'rpiepotomstwa]est pokladanadużanadz]eja'

v1

VANDOvom Moorbeck

uR 03.08.1994

Ponad średn' pełenwyrazu'dobra koŚć' W stosunkudo swo]ego
a|ejesfcze W poprawnymŚtosunku długo.
ojca |ekkoWydtużony'
ścido Wysokośc
Wysokl
k|qb'mocny'prostygrfbiet' dobrze llr
'
ża|yzad' Przód dob|ze' t'Ą ba|dzodobrze ukqtowant Nolma|ny
front'PoplawnezwiQzanielokci' Proste staw anie kończyntyhych'
WQskiestawianiekońc4,n przednich'Sl|ne' plzestrfenne chody
p|zy moĆnymgrzbiecie.Ze svony matk wy]Vodf się od Fanto
Hirsche|'Po raz pierwszypokazal glupę potomkóW Potwerdził'
słę koŚćca oraz bardfo
że potraf plzekazaćpotomstwuWyraźnq

@
v2
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LORDvom GeorgVicKor Turm

uR 11.11.1993

sz 1705312,

sz 1724698,

sfczegó|nie
piętnopłc.pełenWylazu,
wyraźne
ponadśrednl'
pe
len substancj|,
mocnakość.Norma|na
wysokość
kĘbu' mocny
grfbiet'dobrzeuł'ożony
zad' Poprawnekatowanieprzodui Mu,
plopolcjeklatkipielsiowej.Poprawnestawianiekoń.
Wyrvazone
c4/nprzednichty nych.Wykazał
przestrzenne,
pełnesiv chody'
N|estety
również
w tym rokuspadło kilkam'ejscpo próbieszyb.
ki€ g o kłusa.zwyc]ęzca
po razdrug|grupę
Juniorów1995 pokafał
potomków,
bardzoWswolmtypie'wślódktórych]ednaklównieżw|docfnesĘ zast.zeżeniaco do jedno?naclności
gó'nej 'in'i'

v3

XANDROvom DAnischenHof uR. 10.01.1996

(schl.l3
.au$r Wfr W ldsl.|g€r L'nd

(ScnH2;V(Bszs)

ouży'si|ny,p€ ł en substancji'
płci'pełen
o mocnympiętn|e
wy|azu
sam|ecWtypieswo]egoojca'Norma|na
wysokość
kĘbu,prosty
glżbi€ t ' bardzodobradługość
|ułożen|e
zadu'Baldzodobrekqto.
wan|etJ,,}u'
Długlelamlę powinnobyćbaldzieJskośn|e
ułożon€ '
propolcje
Wyważone
plers|ow€ jNorma|ny
'
kIatk|
flońt'Plostesta
wianiekończyn'Wykazał
plz€ s trzennechodyz si|nymposuwem,
przybardzodobrymzwiqzanlu
I ogó|n€ j zwa|tośc|'
zeszłoroczny
zwycięzca
Junbrówpow|n|en
b}ćw stanleplzekazaćpotomstwu
swojąsiłę,pięinopłcii substanc]ę'

v4

SAMMO vom FiemereckUR. 26.04.1994
Jackv Dań Alh€dv's Ho€v€

Ponadśledni,pełensubstancji,
średnio
si|ny'pełenwyrazu'bar
dzodobrapigmentacja.
Norma|na
uysokość
kłębu,
mocnygrzbiet'
długj
pochy|enl!'
zad o zaakcentowanym
Zaakcentowane
kqtowa.
nle tyłu'poplawnekQtowanie
przodu'W}4'vażone
proporcje
k|atki
pierciowej.
Poprawny
flont.Wykazał
si|nechody2e skltecznym
posuwemi swobodnym
vlykrokiem.Vicezwycięzcalvłodfleży
1995
urzeka|baldzodobrympiętnempłc|i pigmeniacjq'
Przedstawio.
na po raz p|elwszygrupapotomstwa
pokazuje,
Wyraźnie
żesa.
miecten przekaruje
swojezaietypotomstwu.
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v5

QUIROaus der neuen Hauffstral3e

(sńH3.FHV(LGSZ))

:Bi. €n

uR. 07.07.1993

dł Gnjbon.Hóff€

JEn vomWldsl.ig.r knd
\śla von d;. Róm€ódck€

wy|azuisubstancji'moc.
Ponadślednl,
mocnep|ętnopłc|''pełen
ny' pełentemperam€ntu. Wysoki kłąbw poz}cjlstojqcej'zazna
czon€ pochy|en|e
zadu'dobradługość
zadu.BardzodobrekQtc
wanietyłU'ramięmogłoby
byćniecodłuższe'
Wważonepropor.
cje klatk|p|erclowej.
P|ostyfront.Prostestawianiekończyn'Przy
glzbiecieWykafał
prfestlfennechodyze sku.
dobrz€ ułożonym
$ykrokiem,
Tenwnukwatzavom
tecznymposuwemi swobodnym
jest ]ednymz ostatn|chb€ z pośledn|ch
schornfe|sen
reprezen.
poprzezp]ętnopłjci
orazzwracalqcq
uwagępigmentację.
tantów||n|lFanto.W}Ąviera
Wrażenie

v6

HagadahlsAREX

uR. 02.01.1996

\nch vońd6rLohne.H.id€

(schH3,
FH,v)
(schH1)

pełensubstancjl,średn]o
Duźy,
sl|ny,Wydłużony.
Wysokikłqb'
plostygrzb|ei'dobrzeułożony
tyłu'
zad. zaznaczonekatowan|e
pro.
szerok|euda'dług|e'
dość
doblfeułożone
ram|ę'W)Ąvażone
polclek|atk|
p|ersiowej'
lv|in|ma|n|e
rozb|eźny
flont'Łapypow|nny
byćbaldz|e]zwiafane'
Plostestaw|an|e
kończyn.
Przydobrz€ uto.
grzb|ec|e
po.
żonym
wykazatprzestlz€ n nechodyżeskutecznym
Juniolówz ze.
suwemI swobodnym
Wyklok|em'
V|ce.zvrycięzca
prz€ s trzennymruchemolaz bardzodobrymprzenoszenlem
ruchupoprzezśrzb|et.
szłegorokuprzekon}4ń/ał

v5

QUARTZdei Templari

uR. 19.08.1993

sz 1922426,

bardzo
Ponadśredni'pełenwyrazu'bardzodobrapigmentacja'
Wysokjkłqb'
mocneplętnopłci,pełensubstancji'mocnakość.
mocnygfzbiet'bardzodobrzeułoźony
zad. zafnaczonekqtow}
powinnobyĆniecobar'
nie tyłu,lamlę przynormalnej
długości
propolc]ek]atkipiersiowej'
dfiej skośnieułożone'
WyĄłażone
Godnapochwatdolnallnla.Poprawny
front.Godneuwagistawi+
nie kończyn,widzianeod przodu'Plzestrzenne'si|nechody2e
skutecznymposuwem'wykrokmógłbybyć bardziejswobodny'
pigmentację
samiec ten p|zedstawiłpo raz drugjWyróżniajqcq
s|ęgrupępotomkÓww typieojca. Przekazujepotomstw[WyraŹnq
masyclała.JakownukFreiaHirschelstanowion a|ternawękrwi'
olaz Wylóżniajqce
slę lozłożenie
Va YASSKov.d.Roienlvatter(.leckv Noricum,Ostrav. Kirschental)

@
v8

DWUMEs ĘcfN|h Nr ljl

YASSKOvon der RotenMatter UR. 30.05.94

13
^MEĆIEN.1999

s2J705012 SchH3

NoE{'schwmmbadbuś.ł

Bardzodobla pigmentacja.
Duł, pełensubstancji'średnio
silny
samiec'Mocnyglzbiet'baldzodobrzeułożony
zad' zaznaczone
kQtowanie
tyłu.Ramiępowinnobyó bardf|ejskośnieułożone.
plopolcjek|atkipiersiowej,
Wy.lażone
poplawny
front,zwańełapy'
Pop|awn€ stawian|ekońcfynprzednichj ty]nych'Przestlzenne
chodyz silnymposuwem,swobodnym
wykrokiem
i dobrymprz+
noszeniem'5 ' |etnisamiecfwracauwagćbardzodob|ymipr+
porcjamikośclkończyn'pigmentacjq
olaz pełnqtemperamentu
prezentacjq
podcfasplóbysfybk|ego
kłusa.Po laz trzecipokaza.
na glupa potomkÓwspełniapokladanew nim nadz|ele'Jest nada|,]ako syn Jecka,godnypo|ecen|a,
ze wzg|ędu
na swojq
wytrzyma|q
naturęowczarka. .

v9

ZAMP vom Schlof3Runding uR. 16.03.1996
Y'go rcm Wi|dsl€ !ł L6nd
UEn Vom Wldgl€ | g.r Land

v(Bszs)

Fdka rcm sĆh|oBRund|ńd

pelensi]yi substanc]|,
Ponadśredni,
pełenwytafu'wydłużony'
Wysokikłab'mocnygrzbietWpartii|ędźWiowej'
właśclw|e
!łoźonv
zad' Zaznaczone
hatowanie
MU' szerok|e'oa' dobrełqtowanie
przodu,Normalnepodpersle.Prostyfront.Poprawnestawianie
kończyn.Plry dobrzeułożonym
grzblecieWykazał
przestrzenne
chodyzeskutecznym
posuwem
Iwydalnym
wykrokiem.
Dobreprzenoszen|eruchupoprzezgrzbiet.Sam|ecten w plzeciagusezonu
WyraŹnie
się pop|awili wystawlony
zostałw n6]wyższe]
kondycji.
W szybkirnkluse bez smyczyprzekonuje
nie ty|kobardzodobrąprzestrzeniQ
ruchui baldfo dobrymprzgnoszeniem
ruchu
poprzezglzbiet,ae ńwn eżponadprz€ c iętnym
pos|uszeńsh/vem.

v 10

YACK vonWaterloo UR. 08.05.1995

(schH3,
v(Losf)

uEn vomwrosr.rg..Land
cań Vond* Fichl€ n spię€

Ponad średni.pełenWyrazu'baldzo dobra pigmentacja,mocne
piętno pl'ci'Wysoki kłqb,plosty grfbiet, bardzo dobla długość
i
ułożenie
fadu' oobre katowanieplzodu. baldzo dobre tyłu'Nor
mahyfront' łapypowinnybyćbardziejfwiqzane'Lekko rozbieżne
stawianjekończynplz€ d nichl ploste stawiani€ końcfyn ty|nych.
Wykazałbardfo si|nechody,o bardzodobrej p|zestlzenirlchu i
godnympochwałyprfenoszeniuruchu grfbietem'Zwraca uwagę
bardzodobrym llchem' baldzo dobfQprezentacjęolaz dob|ze ukształtowanq
samczq głowq.

Tłumacfenie: toanna Domańska
o pracował: Ad,tan DobIzdfukl
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INGEi PETERMERLER.

e!/c4ĄBE!.

Właśnie
te specyficzn€ cechy sprawiają żeoN jest taki popu|arnyna całym
świecie.
Niktnie powinienmóc powie.
hodowla "Yon TRONJE'
dfieć nic złegoo oN kupionymu od.
inrich(hodow|a
vonHausBaslers)'k|óry powiedzia|negohodowcy.oN ma być
teżbyłmi]ośnikiem
oN pojecha|na stu. grzecznym'zrównoważonym
i dobrym
dia medycznedo Srwajcarii.Drisiajjest pracownikiem.Taki pies jesl plusem
profgsoremneurcchirurc. Obaj "chlop w każdymśrodowisku.To wsfystko
cy,'mlsie|isięrozstaćzowczarkami.
Było na|eł do obowiązkówhodowcy.''
to dla nichbardzotrudne.Psy zostalyu
Na pytanieczy częstosędfiujeod.
je powiada'
rodzicóWPeter HeinricihodWiedzaIi
Źe n e. A|e batdzo|Ubisędzio.
tak częs|oiak mog|i'czas |ecał Peler Waói robito tak częstojak pozwaa mu
fostałinżynierem,
aejegozapałdo pra' czas' .'Bardzosię cieszę,że mojażona
cy z psemnie zma|ał'Firma nżynierska IngemożeczęŚc]ejze mnąjeŹdzić'
rnóWi
Przeprowa. I/ess|et patrz z miłością
dz adkabyławe Frankfurcie.
na swoją
ąc
dz]łsię |amz psam i mieszkał
tam 2'5 żonę.głaskającjej rękę (red' zostaje
roku.zarejes|rował
hodow|ęVonTlon. Wfruszona'Z takimiludźmi
chęlniespę.
je''W 1974r'i miał2-3 mioty'|Vocnos ę
dza czas)' SynowierÓWnieżsą Ważni'
oddzia|e
zaangażowałsięW
|okalnyrn
SV Najm1odszy(Niki' 22) leż zajmujesię
WedługMess|€ t a Wtymczasiejego ho'
dow|aszłabardzoŹ|e,A|e pracował
da.
INGE MESSLER jest fio ogiem i
|ej.Uczestniczył
na Wi€ | u wystawachi uczy]aw |iceumpŻez 10 |a|'czy w|a'
Ściw]ejest nauczycelką śmeią się jej
Zwlóc na s ebielwagę swojądobrą blązowsoczy' Pięknakob]etaciemno.
pracąd|asV' Ptzyjętogojakoasyslenta Włosa,
szczupla'Wysoka z k|asą'Kyno.
kyno|og
cznegoiod ń986jes|sędziąky. Iogia'hodow|a'
Iinie,itp'n e sąje]..cup
of
no|ogicznym
' Późniejzostał',kórmeiste.'' tea a|ebardzo|ubioN. Psy sąd|a niej
'
oN. klóremaw domuiużylvaw swo. p€ W dziwym]
pzyjac]ółmi zos|ająu niej
jej hodow|imusząbyó bardzodoble'
w dornudo śmierci.
swojegopsa nigdy
Wszys|ki€spełn]aiąwymagania'
któresię nie sprzeda.n € za eżnieod Wyg|ądu'
wWys|awie Ingejest n ezaIeżnąosobą .'Kinde'
stawiapsomuczestniczącym
klubowejON w Niemczech czylimini- Kijche.
tod. dz eci/ kuchnia) zajmowały
mumschH2 i kórk|asse1a' Tetazma 4 czas'gdy
dziecibylymałe'Kiedypotrze.
oN'dwaz nichsą PetelaMess|era.
suka bowa]yma|ki,zawsze byład|a nich w
hodow|ana
HUM|\'łEL
VonTronje(AJAX domu'Dzsiajdzieci]uż
są nieza|eżne'
_ specja. JallerOsning
zawód:lvagis|er
InŹynier
/ HILKAv.Lahnblck),
HIL- .A|ejost m o patŹyćgdy Nikipracujez
podwodnej'
prowadziwła. KAV Lahnb|ich
(córkaNERo v' Hirsche|) Pe|erem'mówiIngez miłyrn
s|aod budow|i
uśmiechern'
snąfirmę'
dwa l0 miesięcznepsyi Fa|ko Fando
Gdy miała28 |al,po skończgniustu.
von Tronje(JECK v Noricum/ ANCHIE dióW,j!ż pracu]ąc
wyszłaza mążza Pe.
zos|ałczłonkiemsV w 1963r.gdy V' Grenz|and).
Gdy owczarkin]ećwiczą' tera.Jes| matkątrzechchłopców
WWie.
miął18 |al'zawsze |ubił
zwi€ t zęta i ma. mieszkająw kojcachna ter€ n ie przed ku:35' 25 22 |at'|ngezałożyła
Własną
rzyło w|asnymps]e- o bokserze|Jed- domem,Pracaz psamijestm a, powo- firmę.któraierazma Wie|epEcownikóW
nakojciecpowiedział
''NIE'Łdnggo bok. dujs wy|uzowanie.
A|e być hodowcąto Fima ptodukujsodzi6ż.idzie |spiejniż
sera' a]e owczarek N emieckibędzie wymagaiące
Wie|eczasu sobiewyobraŹała.
i poch]aniające
Wie|eat bez an ied'
zawszemiIewidziany'''
lV€ s slet nigdynie
nego dnia Wo|negojednak zmęczy|o
żałował.
żepośuchał
ojca.
Psy niesą Wpuszczane
dodomu' Pra. Inge.zdecydowała,
żefrob sobieprze'
NiedalekooddomuMosslsraznaldo- ca z nimi odbywasię na dwotze'Von rwę'Tsrazodpoczywaijeżdzina Wysla.
wala się znanahodow|a'co|onaAgrip. Tronjema co rokuokoło3'4 mio|y.lves' wy z Peterern.Dzisialpara l\,4esser
lest
pina , któla hodowaławspanałe psy' set używado hodow|isuki' klóte są U w Notw€ g ] ju|row Austr pojutzezno'
,
.
[,4ess|erow
spodobał
się ma|uchc|odo znajomych'Każdymioi Wymagadużo Wugdzieś.
v co|oniaAgrppina.od razuzgłosił
się czasu pracy z nowymiwłaścicie|ami' (Red:)WNiemcz€ c h zobaczyłam,
że
do sV ońsgruppe(oddział)Kó|n
Bicken. DużezaangaŹowanie
W sV' iakżew]a. lv,lessler
potralibyczdecydowanym,
Gdy
doń' Tamotzymałinstrukcje
do da|szej sna firma(130 pracownikóW)
i todzina autobusmiałodjechaćpo ceremoniina
pracyz rasąimocnosięzaangażowałW
s|atku.Warste]ner''
odjafd się lrochę
placę k ubu' spotkałogo jednaknie.
SV pracujeteraznadwielupytania- opóŹni]'|\less|ef
powiedza|kierowcy
szczęśce'c|odozdech|'gdymiał6 mie. ni' Jednof nichto:..cotoznacfybyć gŻeczniea|e fdecydowa|e: ,|e|azje'
sięcy' Najłalwiejmożnasię o|tząsnąć hodowcą?''' Mess|erodpowiadatak: dziemy''Jeszczene musimypoczekać
'
smutkukupującnowegopsa' Byłto ..Hodowanietowięcejniżwiedża
o ge. na Pana koegów''odpowedzałk]erow.
..Będzie
EBER vonderPaatquele (CONDORZoI' netyce,liniachhodowlanych,minimal ca' ''Jedż|odpowiedz]ał
iVess|et'
grenzeschulzhaus
/ DRE BirkenMor). ne wyniki na próbach pracy aby do. jechałoW
ęcej aUlobusów' Kierowca
EBER byłdobrympsem'Peterpęygoto' stać tytułschHl' sprzgdażi '.do wi- obrazuodiechał.
Gdy |\,4ess|er
sędziował
.kórung
Wałpsa doschH2' pzystąplł
do
dzeni.''- Hodując tżeba mieć czas' pokazywał
takąsamąsi|nąwo|ę'Nie
uczestniczył
W Wys|awach'Najepszy chęći wiedzeaby pomóc kuPującem
u' zwracał
uwaginagwizdających
|udzi,kló.
wynikEBERa to V2 na Landesgruppe- PŹekonaniesię' żekupującyrofLrmie rzysądfi|i,żepotrafiąsędziowć
|epejn]ż
Zuchtschau'Sędziąbyłptezydent
sV dt coto znaczymiećpsa.Upewnieniesię, on. Messer jestsiLny.lvlajeszczejedno
ChristophRummel.
rozwłają5ię hobby ubimuzykę'
żesżczeniaki właścicie|
Peler jnteresował
się cotaz bardziej w dobrym kierunku'że będą aktywni q.M'*'rMŃk!!Ai.(..
lŃ
psami.a|emiałmniejczasu.Pojechałna w k|ubieoN' Tr'eba dbaćo owcfarka
l!h!oą
D!!4h!$
lloi Ńliii |-ńilń)
studiado Aachenw Ho|andii'studiował Niemieckiegoaby zachowałswojece.
w WyższejszkoleTechnicznej'
BratHe chy i dobrą opinie w społecfeńshvie'

DWUM|ES|ĘCZN|K
Nl !-

KlubowaNorweska

cryn.Si ny,bardzoprzestrzennychÓd'

owczarków Niemieckich

K|asa użńkowa'suki (6 vA'
21V,6SG,1U)
sędzia Hekert oster

"NorskVinnerUtstilling98"

{|asa użytkowa
(4 VA,10 V)
sędzia Gi]ntherKÓl\ges

KW]EclEŃ1.999ag

sG2 T|GA|us av Nrohnós
0ARRAS Wutachtal / waco. ]{lNl{D
Duży'si|nypełens!bstancjl,
dobrywyrar.Bardzodobre
piętnop|ci'Wysok]
kłĘb.
Dobra
|iniagó|na'Dług]
] doblzepG 1998 VAI ONDRA von lsi.
fad' Bardzodobreką dora {NERO v. Hlrschol /
VA4 Vlndolbloons OYSTE- łożony
WOLKE von der Wienerau)
lN DEN SUNDE (MAX del towanieprzodul b/łu.Nolma| Duża'średnio
siIna'bardzo
|ą Lo83|. d€ i M€ r canti / ne ProPoOeklatkipiersiowej, dobrytyp,suchalararta, Barprzód'
Prosty
l\,4ocna
kość'
GAND| voń Mur.te|)
z przodu,szy. dzodobra|iniagólna idobrze
Duży'si|ny'pełensubstanc]]. RóWno|egłychód
ułożony
zad.Bardfodobreką
Dobrepiętnopłci'Wy€ o kikłQb' ło troc|ręwQsk]eustawenie towanleprzod!
Mu. Harmo'
przestrzen.
długi|ekkośclęty
zad. Ramie nóg. s||ny'bardzo
nlne proporcjeklatkipiefsic
ny
chÓd'
powinnobyć|epi€ j położone.
we].Plosty przód. Plost€ sta"
BatdzodobrekQtowanle
tyłu.
wianiekończynprfednichi ty|.
pry
lV|ocna
kość'siIny'bardzo K|asa m|odż|ków- 12.18 nych.Sllny,bardzoprzestrzen.
(ll|
m|6.lęcy
so'
4
G'
1
U)
plzestlz€ n nychód'
nychód'

fwycięzca1998vAl v|nd6|.
broens UNO NUMERO
(VITUS von dor Rol.n
Mattel / GANDI vom Mur
ń.|)
DUł, si|ny,bardzodobrepięt.
noplci'Wgłębienie
za kłębem.
Dobrzeułożony
zad. Dobre
przod!,baldfodG
kątowan]e
bretyłu.ProstyplzÓd' Parale|- Vl K|arasorc
ny,silnyi bardzoprzestrzenny €AsNo
vom ReB|rauch
'UPITER /
chód'
Kiaril66n. l{EXg
Duł si|ny'p€ ł en substancl.
VA2 Triunph. GUCCI (QU. oobla ||n|a
górna' Dobrzepo
ARTZ dol Tomplarl / łożonyzad'
Rami€ powinno
byĆ
Trlupnhs PILAR)
|ep|ejpołożone.
Bardzodobre
Duźy'sl|ny'bardfodobtywr kqtowanie
tyłu.M ękkieślód.
raz' pełensubstancji'Bardzo lęcze. Plosty przód' Łokc e SGI Insodd. QWAY fiAN.
dobrepiętnopłc'Wysokikłqb' pownny bardz]ejprzy|egaĆ. DO von Dolomllon / ln.
Lekkościęty
zad' Bardzodo. Sllry, bardzoprzestrzenny aod& ELFIE)
Duł' sihy, pełensubstanc]i'
ble katowanieplfodu l tyłu' c h Ó d '
propofcje
dobrywyraz.Bardzodobre
Normalne
klatkiperdobra
siowej'plosty plzód' Proste K|a8am|odz|sży pBy 1&24 piętnopłci'Wysok]kłqb'
]in|agó|na i położenie
fadu'
stawianiekończyn'Bardzo m|og|ęcy
(l,il sG' 3 G' 1 U)
przodu'bar'
plzestlzenny
DobrekQtowan|e
chód'
dzo dobletyłu'Dobrep|opor'
cje klatki plerslowej.Prosty
przód' si|ny' ba|dzowze.

SGl Virao3 P-OLEMANiI
vĄ3 z|MBo vom EBswe. (MAURo vom Fiemer€ c k
ilert.l ( TACKO von del / ViraG HA NERMOR)
w|€ n 6rau / G|NDY P|ay. DobryWyraz'
duł' silny'pełen
slrong
substancji'Dobrepiętnopłci'
Duży'sl|ny'pełensubstanc]'i' Wysokikłqb'dobra|inagÓrna'
oobryWyr6z'
Doblepiętnopłci' |ekkościęty
zad.Baldfodobre
Wysokikłqb.Dobra inla gór' kqtowanieprzod! i tyłu'Nor'
na. Krótki' |ekkościętyzad' malneproporcje
klatkipiersia
Ramiepowinnobyć|epiejpo. wej' prostypfzÓd' Prosiesta.
Baldfodob|ekqtowa wianiekończyn'Bardzosi|ny'
łożone.
nie tyłU'Norma|neproporc]e bardzoprfestfzennychód.
k|atkipiersiowej'
lvocnakość'
Prosty przód' siIny' bardzo

VA2 Vlndolbroon. Ul(Sl
(VIIUS v. d. Roten Maller / GANDI Yom Murrlal)

Duża'ślednio
siIna,baldzo
dobrywyrar.I typ. Dobry!vyraz, sucha i zwart6.Bardfo
dobra|in|agórńa.Dobrzepo.
łożony
zad' Bardzodoble kq'
towanleprzoduI ty,tu,
Harmonijneploporcj€ k|atkipiersio'
WeJ.Prosty przód. Proste sta.
wianiekończynplzednichi ty|
chód'
nych.sihy' plzestrzenny

SG2 Solholmcns ZASrER
(MAX d6lla Loggia dei
quanlos
Mercanłi / so|ho|mcn6 VA3 WlCl(Y av
(PIROL v. Huiz. Hlnldonk
I{ORMA)
Duży'si|ny'pełensubstancji' / Jo-Lis ANUSCH)
si|na'bafdzo
dobrywyraz.Harmontjnie
rbu Duża,średnio
dobry
typ.
Bardzo
dobralinia
dowany'Wysok]
kłqb'dobra|i
zad'
nia gÓrna. Dobrzepołożony gÓrna ] dobrzepołożony
plzo
Baldzo
doble
katowanle
zad. Bardzodobr€ kqtowanle
przoduityłu'Norma|ne
plopol du ityłu'bardzodobrepropor.
NorrnaLcje klatki pierciowej.Prosty cje kiatkipiersiowej.
przód.
ny
Proste
stawianie
koń.
przód' Prostestawjeniekoń
czynprzednichi ty nlch. Bar
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SGI
Xalicas RlKl(A
vA4 Uschigórdens qU. (ODINav vildhagon / Xari
ANA (MATTY von der wi€.
CAS ELKE)
nerau/ UschigórdensHER. sredna Wysokośó,
bardzodoRA)
brytyp wyGz.Sucha rwarDuż a'ś r e dn i osi Ina ' b a rd f o ta. Bardfodobra|iniagÓrna i
fad' Bardfo
do br y t yp. S uch a i z wa r ta . doblze położny
Bardzodobra ]iniagÓrna i do. dobrekątowan
e przoduity|u.
proporcjeklatki
brze polożonyzad' Baldzo do
Harmoniczne
bte kqtowane i proporc]ek|at piersiowe]'PoprawnyplzÓd.
ki piersiowej'Poplawnyplzód. Ploste st6w]aniekońcfyn
Trochęmiękkieś|Ódręcze'
PrG prrednichi iylnych.Bardzo
ste stawianie końcfyn plzed
n c h t yl n ych .B ar d z o p r z e -

vAs TriumphśANNY
(MATTY von d6r Wionerau
/ VI A Padelquelle)
Duża'średnio
s |na'baldzo

SG2 Grapes XANDY
(FRIEDEL von dor Wlon6rau / Gr.p6s HENNA)
Duża'średnio
s |na' baldzo
dobrytyp,suchairwarta.Bardfo dobra|ina gÓrna dobrze
połoźny
zad.Ba|dzodob|ekątowane i proporcje
klatklPiersiowe]'PoprawnyprzÓd' PrG
ste stawanie kończynprzednlch i tynych.Bardzoprze-

dobrytyp.BardzodobraInia
góln6 i dobrzepołożony
fad'
Dobrekąiowane przoduityłu'
proporcle
Harmonijne
k atki
piersiowe]'
przód'
Poprawny
Proste stawiane kończyn
przednich tylnych.Bardzo K|asa mtodzików.guki12.18
plzestlzenny
chód'
mi€ ś ięcy(2o sG' 4 G)

VAG Vindelbroens ZARA
(VAl ULK von Arlott /
GAND! vom Murńa|)
średnio
siIna,bardzodobryiyp
i wylaz'Dobrzepołożony
zad'
powinienbyćt|ochędłuŹszy'
prfoduityłu'
Doblekątowanie
Harmonczne proporcte
k atki
piels owej.Poprawnyprfód' SGI Wineckes Wllll{l
Proste stawianlekońĆzyn oRAGo von dor Kóh|er
przednichi tylnych.Bardzo tanne/WlNNl av Quantos)
sina, bardzo
przestrfennychÓd'
Uszysątro' Duża'średnie
dobrytyp. Bardzodobra inia
chę miękkie.
górna' K|ótki' ściętyzad'
K|aga mlDdzieży-suki 1&24 Dobre katowane p|fodU'
bardzodobrekQtowanie
tyłu'
miesigcy(26 sG, s G, 1 U)
jne proporcje
klatki
Harmon
p]ersowej,prawidłowy
przÓd'
Proste stawianiekońrfyn
przednichi tylnych.Bardzo

i przestrzennychód' Próba

gG2 Tliumphs IANNIE
0ANDO vom Mourbeck /
Tliumphs PILAR)
VA2 EROSON v. M6sseDuŻa'si|na'bardzodobrytyp' bau, SchHs
ur.
sucha zwarta.Bardzodobra 14,05,1994 fiACXO von
Inia gÓlna' Dobrzepołożonyd€ r wion€ r au / x|TA v.
zad'ktÓrypowinien
byćtroche Senberg)
dtuższy' Bardfo dobre Ponad średniejWiekości'
kqiowaniekończynbardzo Srednio s Iny. Doskonae
dobre proporcle klatki zlrudowanypies. Dobra,
p ersiowej' PIosty przód'
mocnaglowa,f wspanialym
Trochę szeroko stawia wyrazemi ciemnymloczami.
przednie nogi. Bardzo
Dobry grrbiet i rad.
przodu'
DoskonaIe
kqtowanie
proporcje
dobre
klatki
pierciowej'dobre katowanie
tył!. Dobry pos!w' PrÓba
odwag zallczona,

Klubowa Duńska
owczarków
Niemieckich
"Hovedavlsskuet"
K|ssa użytkowa- psy
(3V4,31V,2c,5U)
sędzia:

VA3 Xarats WITUS,
BHP3, SchH3, lPO3 - ur.
23.12,1994 GROS von
d€ r LuisenstJabe / Karats
,ENKA)
Ponad średniej
WieIkości'
Średnio si]ny'Doskonały
typ
I wyraz.Dobrygrzbiet dobry
zad' Ścięty zad. Doskonałe
kqtowanieprzodu tył!'
Powinienbyćsuchszy.Próba
odwagirallczona.

VAl Nabonas IAMESO ,
BHP3 - ur. 09.04.1994
(ClM v. Ecknachtal / Valsmo$ens PUNKY)
Duży' siIny WspaniaIe Vl RubiniJAMBO, BHP3
zbudowanypies. Doskonały - uL 13.04,1994 NAl
typ' zaWarty.Doskonałe IJLK von Arlelt / Rubini
ploporcje wysokoŚó / QUELLE)
wieIkości'
długość'
Doskonały
Wyraz' Ponadśledniej
Dobrzepołożony
fad z dobrq Srednjosilny.Dobrytyp i
ciemne
długościq. Doskonałe Wyraf.Mocnagł'owa'
kqtowanieprzodu i tyłu. oczy' Dobla linia górna, zad
Doskonałepropolcje k|atki powinienbyćtrochędłuższy.
prfodu,
piersiowej.
katowanie
Bardzoharmonijny DoskonaIe
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dobre proporcje klatki wspaniałytyp' Doskonała
gtowai wyraz'Wysokikłab'
piersiowej'dobre katowanie głowal Wyraf.Wysoki kłqb'
s ilne plecy, harmonijne
tylu, Bardzo przestrzenny szt}4łnygrzbiet' doskonałe
proporcjek atki plersiowej,
chód' Próbaodwagizaliczona. po|ozonyzad o doskonałej
poplawny prfód' Doblze
długośc
Doskonałe
ulożony
zad o bardzodobrej
'
kqtoWan]eprzodu i tyłu'
długości'
Wspaniałe
Doskonałeproporcjek|atki
kqtowanieprzodU,bardfo
piersiowej.?rosty przód.
doble kqtowane tyłu.Plosty
Pełnasubstancji' Bardfo
przód' Proste stawiane
prfestrzennychód. sucha i VA4 Alderslyst TEQUILA,
kończyn'Bardzoprzestrf
enny
fwarta' Próba odwagi BHP1 - ur. 05.03.1995
chód'
Próba
odwagiza
iczona'
(XINO von der hohen Erle
/ Ald€ r ś|yst REM|X)
V2 Celebras BOSS,
Duża suka f dobrym
BHP3 - ur, 17.02.1994
pigmentem'Doskonałytyp'
(vA HOSS v. Hasenborn /
Doskonałagłowai wyraf,
Nralmosens
cIPSY
normahykłab'sochę p|ecy,
QUEEN)
|ekkoścętyzad o doskonałej
Komentarzsędzai Ten p]es
długośc
.
Doskonałe
byłwysoko na nro]ej iście'
kqtowanieprzodu,baldzo
Ae' gdyn e pokazał
żadnego
dol]retyłu'Dobre ploporcje
Potomstwana wystawienie VA2 Berthas INKE,
kIatkipiersiowe]'
dobryprfód' VA7 Karat6 FAKITTA,
moŹedostaćwyżsfejoceny' BHP1 - ur. 2O.O1,1995
TlochęWqskostawa nog z BHP3 - ur. 16.04,1996
Duży' pełeI substancji. (VITUS
v,
Haus" tyłu.Bardzo przestlzenny (LORD v. Geola Vicktor
Doskonalerbudowanyp es. Far.enkopl / B€ r thas
chód' Pńba odwagizaIiczona. Turm / Karat6 DEKITTA)
proporcje OLINE)
Doskonałe
Ponad średniejw e]kości,
wysokość /
długość, Duża suka z dobrym
śledniesiIna'dobryWyraf'
doskonalypigrnenti piętno p gmentem.Wspaniałytyp'
Doskonały
typ,głowai wyraz'
płci' |\'4
ocna głowa f Doskonałagłowa Wyraf,
Normany kłab'silnygrfbiet'
doskonalym wyrafem i Wysoki kłqb' doskona]e
ekko ściętyzad' Wspanlałe
ko|orem
oczu'Doskonała
Inia położonyfad o dobrej
katowanieprzód' baldfo
gÓrna'dobrfepołożony
zad z długości'
Doskonałe
dobre kĘtowanie tyłu.
doskonała dlugościa. katowanieprzodu,baldfo
Doskorałeproporcjek|atki
prfodu, dobre tyłu' Bardfo dobre
Doskonałe
kqtowanie
plelsiowej'Prostyplzód' Plo.
niezupełn
e sucheśródręczs' ProPorcjeklatki piersioWel, VAs LAURA v. Me.s6ste stawian|e
kończyn.
Trochę
BHPI
ur.
wspanialeproporcjeklatk PoplaWnyprzód' Bardfo bau,
m
śródręcze'
Próba
ękkIe
(MATTY
pierslowej,bardzo dobre przestrzenny
chód' sucha i 27,06.1995
odwaglzalczona,
kqtowanie tyłu' Bardfo zwalta' Próba odWagi von der Wen6rau / XITA
v. S6ndbe18)
przestrzennychód. Próba
Ponad średniejWiekości.
o0Wagizaliczona.
Ilocna kość'Doskonalytyp,
głowai Wyraf'normalnykłab'
Dobrzepołożony
zad o dobrej
długości'Dobre katowane
. suki
Kasa Użytkowa
plzodu. doskonałetyłu'
(8 VA, 1a V, 5 SG, 3 U)
Doskonałeproporcjek atki
piersiowej.Trochę wqski VAg Alderslyst REMIX,
chód' Podczasbiegujej kłqb BHP1 - uL 12.04.1991
vA3
Daul.kkes |ekkoopadaw przód' Plóba (Kieldmosens AJAX /
LAZANTA, BHP2 - ur. odwagira iczona.
A|deJs|yśtDEMPSEY)
19,10.1994 (VA l V t Ponadśrednies]|na'bardzo
s uM voń Arminius /
dobrypigment'
doskonały
typ,
HafransHALLA)
glowa I wyrar, Dobrze
Ponad średniej
wi'Akości.
położony
zad' któly powinen
pig.
Mocna kość'Wspaniały
być dłuższy'Wspaniałe
ment, doskonaly typ.
kqtowanieprzodu'baldzo
głowa,i Wyraz'
Doskonała
dobre katowanie tyłu'
Wysokikłqb'Dobrzepołożony
Dosonałeproporcjek|atkl
zad' który powinien być
piersiowej'Przód i śródręcze
trochędluższy.Doskonałe VAG Marcdahls DELIKAT- powinnobyćsuchsze'Trochę
ur . UŹnestawyskokowe.Bardzo
katowanieprzodu i tyłu. E S S , BHP 1 0
3
.
1
0
.
t
9
9
S
Harmonijneproporcjek atki
(Kralmosens ROCCO / przestrzennychód. Próba
p ersiowej'poprawnyprzód'
VA I HeileisTRUE-LOVE,
MarodahlsMERCEDES) odwagi.zaliczona.
prfestrzenny
Bardzo
chód'
BHP2 - uń 07.12.1995
średnie
stawianiekończyn ŚredniejwieIkości,
ryA NATZ v Steiserhof / Proste
silna
suka
z
Wspanlałymi
przednich'trochęWqskof
Tłumaczenie
i opracowanie
:
Heileis ALINE)
proporcjamiwysokość/
t},łu.
Próba
odwagi
za|]cfona'
Michł
Nosowskl
Duża.dobrzezbudowana'
długość.
Doskonałytyp,
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KATOW!CE
14.03.1999
PSY

6 BDB ROLF spod Remiry
(sędza: |wonav]agdziarska) O.IOKKERz Gentu CS

X|aga m|odzików(4)
1 BDB ATLAS z
więcborckiej Do|iny
O. LORD v. Geofg VictorTurm
v]. PALV]Az Więcborskiej
Dollny
H' L. Bardońsk]
Wł'Z' szcześniak
2 BDB OLSOI!Jamos
O. NORROv. l/essebau
M. NATHAL Dlha Roven
H' F' Dobrzańskl
3 BDB DANTE RyLiMaJa
O. SONNY Brebe am See
N,l.ASTRA RyL N4aJa
4 DB ARES ,amos
O. KlN,lONDlha Roven
M. LADY v. Neuwlafdshof
H' F' Dobrzański
(|asa m|odzieżv(6)
1 D zwyc. Mł' DoN xordo
o.PAco z Rogowel
[,4.C0RAod Xarolaka
H. K. Korczyk

2 o K|ruoNslom X}ańca
O. KlMONfv Dan A lredys

lvl.ANSA v.d. l,4uhtalleiten
3 D SAX ll Mi3-rvlaz
O.PIROLv. Kronensee
M.XARA lvlisMaz

H. L' Batclrańsk
K|aga iunioów (7)
1 D CWC Res. CACIB
CZARLI Woi-Bas
O. LEX WojBas
M. TEKLA Wot.Bas

5 BDB CASZ ze Skalnego
w€óJfa
O. LORD v. Georg VictorTurm
VI.BAZAznad Strumyka

4DPAcozRogowej
O. LASSOv. NeuenBerg
It4.DoLLYz Rogowej
H. L. Sryra
5 BDB IGORHiszpatukie
Srebro
M.WoLTA
Hiszpańskiesrebro

Klasa uh/tkowa(10)
2 D GASPAR DeMa?ko
o' D|EGo z€ sp|ęcowa
14.BONA De N4arko
H. M. Dmochowski
3 D NEX Mi3-Maz
0. ENŻOv. Feuermelder
l,4.XARAMis.N4ar
4 D XORAT znad Stumyka
O. JOKKER z Gentu
[,1.CYNI znad Strumyka

5 D vENTo Domus Aur€ a
o. RoY v.d Roten Matter
N'l.PANTHERAAcer Aureum

6 BDB AST|N od ce|ów
O . BA I Kv . D o m e nc a
M.HEDA Pa Bo lv,la
H ' W . Z' c e |l ń s k i

2 D SHERMANAcer Aureum

3DERożzagożdżona
O. LASERv. P atoon
lvl'|GAz BoŻenina

4 D JUMBOAnimar
0. V SUMv.Armn us
l\,1.
ZlSSlv. Bad Bo I
H. Z. Grzesak
5 D TABORAcer Auroum
O. WARONJO
v. lsidora

7 aDB CLAID Alten Schloss
O. RoB v. Salzgtter [,4lieLr
M.WESSY Langen Feld

1 D CWC DALLAS Abakus
O.NATZv. Steigerhof
NI.WERRAv. Ad erweg
H . M . D zl b a
2 D ATAN Woj-Bas
o' Hoss v' BlaĆhta|

9 BDB AXEL Giba|owaGóla
v. Tronje
0. ROBERTO
lVI'DAJAPsia sfkoła
H' K'Dobrfański
10 BDB ULK z Tutośni
O. IAGOv. Wolfsburg
N4.SANAKadman
H. A. Boruch
x|asachamoionów(1)
1 D CWC MAxOt{v
O. FANTOdellaValcuva
N4.LEIKAv. HausBork
H' H. lv'lańin
Wl. l. Czernakowska

1 D CACIB Zwyc.Wyst.
SONNYBrebeam See
O. YASSKOv.d.RotenN4atter
sut<t
ll. DINABrebeam See
(sędzia||wona Magdzialska)
H. 1,1.
Bellel

[.1.F NA AcerAureunr

Kasa otwarta (5)
4 BOB ll{AR z (rywlan
O LORD v. Georg VictorTurm

3DFEGERzKrywlan
O. SAMI\,IO
v. Fiernereck
N,l.VENAz Kryvlan
H. R. Gesinowski
W. U. SwetlickaRusllowcz

K|aga m}odfików (3)
1 BDB ALAsl$ Ź
Wigcborskioj Doliny
O. LORO v. Georg VictorTurm
M. PAL[,4Az Więcborskiej
D o llny
H. i Wł'L' Baldońsk
2 BDB OXA Jamos
O. NORROv. Messebau
M. NATHAL Dha Roven
H' F' Dobrzańsk
3 BDB JESI Union
O. BAIKv. Oomenca
[4.N0RA Unio n
H ' iW ł ' P ' sw iniar s k
(7)
x|asa m|.odzieżv
1 O Zwyc. Mt CORA Ardelia
o' LoRD V' Geolg VĆktor

6DPRlNzzRogowej
O. LASSov. NeuenBerg
N4.DoLLYr Rogowej
l-1.L. Sryra
7 D GEROArdel'a
O. IAGOv.d.Woisburg
M. QUINTA
v. Bewie
H. P' BoŻko

M. ZYTAr Krywlan
2 D RoxA sądeckie Lachy
o. ULK v. Arlett
N4.N4ANTA
v.d. Holzhemer
W. 1,,1.
Gutowski
3 D KSENA sfora Klańca
O. KIMONv. Dan Alhedy's

a BDB GUSTLv
v]. ANśAv'.l' lv,Iuh|taLIe
ten
GodinghoferWeg
o. QUA ż-d'siebenBurgen
N4.H|X|a'd' TeufelssĆhLucht

4D URscH LŁ w i|dśreig el

@
O. KARLYv. kminius
lr. HASIEv.Wildsteiger
Land
H. lvl.Gobl
5DAMMANAzRząski
O. KllvlONDlhaRoven
N4'AFRAz Brzeźnicy
H. K. Kukulka
wł'L' WÓjcik
6 BDB DOXAz Zalubincza
O. RANKz Gentu
IvI.HASSEL
Galli
7 DB Roil| sądocki€ bchy
0. IJLKv. Alett
1,,1.
lvlANTA
v.d.HoLrheirner
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6 BDB TIGRATenpera
O. XANDROv. Winnloh
Vl. SAKEAlzacja
H. H. Swlerzy
7 BDB A,LENod ce|ów
o. BA|KV' Donńenica
N4.HEDAPa BGMa
H' Wł.Z' ce|iński
a BDB HIROSHIMA
Gambol
o' DlEGoze spręcowa
lvl.CARENz Jasieniczanki
9 BDB AzA 3pod Basowsgo
Klucza
O..ULLYv. Furstenberg
lvl.ZANDRAz Czarnego
Bytomla
H' 1 Kozioł
Wł's' l,,|azur

K|a6aiuniorów(9)

f,bs!-9b4!d! (15)

1 D CWC SAMI WoJ.Ba.
O. FELLO1/.Vaentinhof

1 D CWC GERDA
GRYZELDAAnarchiaBox
O. PASCHAv Wolfsbufger
Schloss
GÓry
M. ETNAf Koby|ej
H. iW. L. Nilsson

Wł'R'H' zych

2 D CELIod SzalonojWandy
O. FELLOv. Valentinhof
2 D CYTRASkand
M. KEssA z lvaćkowej
O. TASSO, Rogowej
Stancy
M. LINDAod Kalruta
H. lWł.']' Mackiewicf
3 O XETY Abako3
O. FLICKv. Arleti
I'4.BRENDAAbakus
H. N4.Dziuba

3 D GLoR|Alinab€ l o
O. AJAXv. HallerOsnlng

4 O FENJAv.d.
Long€mhąklg
0. Cl[,1v.Borngerg
M. WENDIv.d.Lengernheide
H, H, Sundermeier

4 D MAURAJukoland
0' zBÓJ Acel Aureum
l,,|'NAN|z Kokoszycki€ j
H. J. Kozik

5 D BONAUnion
O. AIAXv.d.RotenMattef
[ł'|NAUnion
H. i Wl. P. Swiniarski

6 D UN|A Hisfpańśkie
Srebro
O. JOKKER z Gentu
M' |VANDRAH szpańskie
Srebro
H. R. Reuter

14 DB D|NAHiszpańskie
Srebro
O. HEIKOv. Susannenhain
l\,4
' WoLTAH]szpańskie
Srebro

TD ELZ A z Ro go w ej
0. KAS v. Herderskring
M. DoLLY z Rogowej
H. L. Sryra

15 oB DEJZ|Pajęcz€ sieci
0. UlvlBOr OgfoduArisa
l.,|'BELAz LisichDołÓw

a D CARMEI! od Forq

E!s!-!żjd!9!g

1,,1.
FORTADeBes
H. J. Fal sz

1 D CWC Res. CACIBZI A
OrnisBohoda
O. HANNOv.d.Wienerau
M. DIXIE
HartisCS
H. J. Kratochvil
Wł'Nl' ohla|ova

9 BDB IGA z Berollny
O. ROY v.d Roten l\4atter
lV. KUDIEv. Trienzbachial

10 aDB n Az
Nlowladom.kloj
Doliny
O. RoCCOv. Schloss
Runding
M. NANAz Rogowej
H' lvl'Szołtysek
al BDB ŁAPA z A|€i
oąbrow3k|oJ
O. AIVORz Gentu
l/' BoNAz A|e|oqblowskiej
H, J, Kawiorski
12 BDB lLLl$ r Dollny

H. J. Szmaja

O.TASSOz Rogowej
lV.0NYr KlemensCS

(3)

2 D FANTAAnarchia Box
O. TOLPANv. Noort
M. BIRMACANDYAnarchla
Box
H' Wł'L' Nisson
3 BDB SENDIr Kwiatowoj
tuady
O. EIVIRSantander
lvl.BESIz Kwiatowej
Osady
H. E. lvaclejewskl
(|asa Gnamo|onów
(1)
t. D CWC CACIBZwlo.
Wy3t.I R63yQUINTAAcor
O, IKOAcerAureum
lV. FINAAcerAureum
H. W Ziernecki
K|asawotoBnów(1)

5 D CORAWinkoczy
O. JOKKERz Gentu
M. DOLLYv .Sindelbachtal
H. N4.Sojka
Wl. K. swolek

1:l DB YURA Hi8zpatukio
Sr6bro
O. DONARHartis
M. MANDRAHiszpańskie
Srebro
H. R. Reuter
Wl. K. Goncerz

1 D CELA Pobka wieś
O. VELLOWa.d.Schwarzen
Zwinger
H. G' KrÓ|

1996r.- Wicemistlz Po|skiW Posfuszeństwie
1997r.. Mistrz Po|skiPsów obrończych
1998r.. Wicemistlzs|aska Psów obrończvch
Mieisce szkolenia:
K1akóu stadion ,,Juvenii'',u|. Na Błoniach7 (BłoniaNrakowskie)
tel. G6O1 4O5 931
Psy od roku do dwóch |at chętnieapoltuiące,|ubiącesię bawić
K U P| Ę .
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Zwizfią w hodowli "GoPYBUSH"

Hodowlaowczarkówniemiec ce' Po 2Gu |atachwciqżstosujatę za.
kich',copybush''
mieścisięna dwuhek. sadę. Hannahb',łaWystawiana
do wietaroweiposiadłości
w sercu pięknego ku 2 |at'ajej najwyższQ
ocenqbyłasG+
Pembrokesh
ire NationalParkw zachod, ptzyrnanaptzez Dr Rummel'a.W jej
jq państwoG ynis i, pierwszymnriocieurodziły
niejWa|ii'ProwadzĘ
się pielwsze
PetelApp|€ b y'Pan]G|ynisjest takfe sę. owczarkiz przydomkiem
"Copybush',
dz a psów tej rasy.Jest to jedna z czoło
Hannahzostałapokr}tahisz'
wychhodow|ibrltyjskich'Głównqzasa. pańskimsieger'ogus'emde co|ombo'
da hodow]i,
którejsukcesypropolcjonal. który byłsynem Lasso di Va| so|e i
ne sq do |]czbytrzymanychpsów,jest wnuczkiXando v.d, Wienerau.Z tego
hodowanied|ajakościa nie i|ośc].
miotuzostałpies v'count Kosakofcc
W 1975loku państwoAppeby pybushi suka Ch. Wham Fantasticof
wyjechalido Liberiina 3 lata.Tamtrzj| copybush.Zostałaona siegerinw 1988
ma|imieszańcaowcfalkaniemieckiego roku.Zko|ejnego
miotupoGro||uVReŚt.
z aflykańskimpsemmyś|]Wskim'
Po pc rauchjedna suczkazostałasprzedana
wrociedo Wie|k|ej
Blytan]ipies zdechłi do Hong Konguwyglywajqc
tam cfoło.
postanowl|i
kupićp erwszegoowczalka
niemieckiegoz
lokalnelhodow
i. Psa na.
zwa|iRoger.Takrozpoczęła
slę ich Wie|.
ka ptzyqodaz awcrarkaminlemiecklmi,
Rogernie b',1zbytdobryrnpsem.Pomi
mo tego państwoAppebybardzowciq.
gnę|isię w spoń kyno|ogiczny'
Po plze.
świeteniustawów biodrowych
okazało
się, żesq dea|ne.Jednakfepies miał
prob|emyfe ś|edzionq,
które doprowadzlływ niedługim
cfasle do śrnierci.
Przezcałyten okes państwoApp|eby
WHAIV
Fantastic
of CopybLrsh
uczy|isię, ]ak pow]nlenwygqdać] za.
Whamzostałapokr}taLause'
chowywać
dobryowczarekniemleck'
rem v. Hasenborn(wnukiemYasso v,
Steppenbrunnen
i Jupp'av,d, Ha ler
Farrn).Ztegom otusukaCopybushBetty zostałasplzedanado Kanady'gdzie
uzyskała
ty,tuł
championa.
Po wygranluwystawyklubowejWham
zostałapokrytapsem VA Fando V'
s!b|ick lf tego miotupaństwoApp|eby
zostawiIi sobie pięknq copybush

Copybush QUA I oraz wloald
3ędzia D]. Aqui|ani wręcza|ący
dyp|om zwycięzcy
Następnegoowczarka' sukę
BedwinsHannah'Wybra|lz
czołowej
Me.
dy w WielkiejBr).tanil.tlodowli
"Be
dwins''.Byłaona córka Arry'egov'
Reusch(synBarry'egov.d.
Groneiwnuk
Fr€ i 'a V' Ho|tkeimpel
See).Jej matkaWy.
Wodziła
się z liniKUnoVspeditionBańh
przez |roV. Pi|gersbelg.Hannahmiała
wszystkoto, czegoRogernie posiadał.
WtedyteżpaństwoApp|ebypostanowili
hodowaćowczarkinie ty ko o popraw.
nej budowie, ale i o normalnejpsychi.

Copybush OUA T
ostatnimiotWhambyłpo lmportowrrym
do Wie]kiejBrytaniiEx'u V' Batu,który
na BszS w 1989 roku uzyskał|okatę
V13. Ex byłsynem|Jran'aV'Wi|dsteiger
Land.Jego rnatkabyłaAmse V Batu córka onex'a V. Batu' W m]ocietym
urodziłaslę suka copybush Noggin'
która jak się późniejokazałobyła
ideałem oWczalka jakiego długo
oczekiwai' Nogginzostaławyblana
czołowq
suka1996 roku' Jest onatakże
matkach' copybushQuant,a,któlego

Wybranoczołowymmłodympsem roku
1996.
Quant to obecniejedyny reproduktor
znajdujQcy
się W hodowi' Posiada
doskonałeułożenie
ramieniai łopatki,
tak poszukiwanew WielkiejBrltanii,
oraz wspaniałytemperament'ojcem
Quant'ajestch. NovemAdagiobędqcy
(synQuando
synemArkov. HUhnegrab
v. Armlnius)i prawnukiernonex a v,
Batu.
W 1996 roku, w celu
poszerzenlabazy genetycznel,do

Winderhaus
CELLIE
hodowi dołqczy|y
dwlezakupionesuki:
WinderhausCatjai WinderhausCellie.
sq one córkamiVA lMax'ade||aLoggia
De Mercanti i wnucrkamiCito v.
Kirschenta|.catja zostałaW zesfłym
roku pokrlta Quant'emi z tego mlotu
pozostały: ples copybushA|bertolaz
suka CopybushAis ing.
Z powodukwarantannyw Wie kiel
Bry4aniiwylazddo Niemec, do krycia,
jest bardzokosńownąrzecfq' Wynosi
on około2000 funtów p|us opłataza
kryc e itp' Tak w ęc częste klycle
psam w N emcfechnie jest
cfołowyn']i
zby,tmożlwe. Pomimo tego państwo
App|ebyzam]elzajqzabraćWinderhaus
ce||iedoNierniec,abypokryć]a doblym
psem,
Na zakończeniechciałbyrn
przekazaćna]]epszeŹyczeniadIa
rniłośn
kóW i hodowców owczarka
niemieckiego
W Po sce od państwa
Glynisi Peter'aAppleby.

