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nup'mlhe|*iEgpał
późniejszy prezydent sV Dr christoph
Rummel. W roku 1974 Unia Europej
ska została przekstałcona W tJnię
swiatowq (WtJsV) i Rumme| zostal jej
pierwszym prezydentem,

WIJSV - unia zbudowana tylko na
dobrych zał'ożeniach czy t6ż .ea|no
narĘdzie w pracy nad stwon.niom
iedno|itego śt/v|ata owczafta ni6.
mieckiego?

Jest to pytanie, któle zadawa|i sobie
uczestnicy spotkań WUSV: w Latach
7Gtych' 8Gtych oraz na poczqtku |at
9O-tych.

Po "modern zacji WUSV w latach
1997 i 1998 stało się moż|iwm' aby
nasza unia' zrzeszajaca 67 krajów i
około 3oo'000 członkóW stanowiła
si|q napędowq w dqżeniu dojednego
celu:leden owczarek niemiecki - je'
den wzorzec - jeden sysiem (czyli
struktura oreanizacji, szkolenia i wy-
staw) .

Tam, gdzie pracuje się z owcfalkami
niemieckimi' WUsV powinno być od
powiedzja|ne za tę pracę. Nie takjak
jest dzisiaj' gdywie|e ZWiQzkóW KynG
|ogicznych ''baldzo stara się'', aby pra
ca z tq najbardziej rozpowsfechnionq
i uznanq na Świecie rasq uż}tkowq
było ty|ko parodiq W stosunkL] do wzor.
ca ustalonego prrez kraj macierzysty

rasy (Niemcy) i uznar,e4o ptzez FCl.

Pooatrzmv na 1oo]etnia historie rasv
oraz SV (Klub Owczarka Niemieckie'
źo W Niemczech]:

K|ub i rasa powstały w roku 1899 i
od tego cfasu były w ciqgłej ewolucji'
W przeciwieństwie do k|ubów oN w
większości innych krajóW sV przed
rokiem 1994 nie była organizacjq
demokratyczna' Do tego czasu bo.
wiem k|ub był mniej |ub bardziej kie.
rowany jednoosobowo przez kolejnych
prezydentóW. system organizacyjny
kraju macierfystego spowodował od.
da|enie się od niego (ubóW oN w in.
nych krajach. Dopiero, gdy PeterMes'
ser został prezydentem, proces de'
mokratyzacji sV rofpoczqł się na do'
bre. Decyzja, że sV będzie słuchało
głosów miłośnikóW owczarka niemiec'
kiego w innych krajach, spowodowa'
ła nowy entuzjazm i nową chęć do
pracy w wielu krajach czlonkowskich
WUSV.
W roku 1968 powstała Europejska
Unia Owczarka Niemieckiegc, zeszd
jąca K|uby oN. |nicjatorem stworze
nia takiej Unii byt vice-prezydent i

Dr Rumme] był bardzo zaangażowany
w pracy ''międzynarodowej" i często
jeździ| do innych krajóW, aby poma
gać tamtejszym k|ubom 0N W ich pra
cy. Prob|emenj tamtych czasów było
male zrozumien ie Zwiafku KynoIogicz.
nego dla wszechstronnej pracy z 0N
(tzn' obowiQzek Wystaw i szko|enia)'
Taki sam problem mamy i dzisiaj w
Wielu krajach' gdzie nie pozwa|a się
nam na lea|izację zatożeniaI jeden
owczarek niemlecki, jeden wzorzec -
jeden system.

W roku 1996 crtery skandynawskie
zwiqzki oN rozpocfęły Wspó|nie dzia.
łania inicjatylvne na rzecz demokraty.
zacji WUSV. Na podstawie ich postu-
latóW został stworzony komitet' ktÓ'
ry miał przygotować regu|amin i ce|e
dalszej pracy lJnll. Do pracytej wybra-
no następujqce osoby: Peter Mess|er
(SV), Manuel Rodriguez Martin (Hisz"
pania), Tor Aspengren (Norwegia) i
clements Lux (SV)jako sekretarz.

Grupa ta przedstawiła Wyniki swojej
pracy na zebraniu WUSV w sierpniu
7997 ( Po ftz pierwszy w historii
WlJsV przedstawlono legu|amin' któ.
ry miałby normowaó pracQ unii. Pierw.
szy krok na rzecz demokratyzacii
WUsV został wykonany.

W 1998 roku WUSV miało swoje
pierwsze demokratyczne ulbory i w
ich wyniku Wybrano następujqcy za'
rzad GłóWny WUSV:

Prezydent: Peter l\4essler, sv
członek za|zadu| l\4anueI Rodriguez
Martin, Hiszpania
członek zarzqdu: DrWo|fgangTauber,
Austria
członek zarzqdu: Tor Aspenglen' Nor
wegia
Sekretarzr Clements Lux, SV

W |utym 1999r odbyło się w Ko|onii
pierwsze spotkanie nowego za| zĄdu'
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na którym przedyskutowano wieIe cie'
kawch tematów.

Przed omóWieniem tych tematóW, któ
re sE interesujqce d|a wszystkich k|u
bóW oN' pragnę przyb|iżyó stwierdze.
nie ' ,co fnaczy d|a k ubu oN być
czlankiem V\!USy " (clIa przypomnienia:
Palska jest cztonkiem WUSV.

''Jeden owczarek jeden wzorzec
]eden system" co to znaczy w prak
tyce?

Znaczy to ni mniej ni więcej ty|ko to,
że wszystkie kraje' które sq cz|onka'
rni WUSV' sq zobowiqzane do szyb-
kiego dopasowania się do niem]ebkie.
go systernu' jeźe|i chodz] o|

Regulamin hodow
,'Kórung,, (czy|i Iicencja dopuszczajq.
ca do hodowli ,  etc.)
Regulam n wystaw
Regu am n prób pracy
szko|enie sędzió!ł (prób pracy i eks-
ter eru]

W praktyce oznacza to totalne odda-
|enie się od dz]sie]szego systernu pra.
cyw zwiqzku Kyno|og cznym. Intencją
kLubu oN musi byó to' aby proces ten
toczy| się W atmosferze Współpracy i
zrozumienia ze strony zwiazku Kyno.
logicznego. Rzadko (albo nigdy) wy-
chodzi coś dobrego z s},tuacji drama.
tyrowania lub przepychania'  zmian
tego typu za szybko-k uby 0N iZWiaz.
ki Kyno|ogiczne muszQ razem dojrzeć
do tak ch zmian, Jestem przekonany,
że wszystkie ''partie'' W świecie psów
musza rożpoczać od tego' aby uzy.
skać Wzajemny szacunek pomiędzy
k|ubem oN iZwiazkiem o|az z|o4).r'ie.
nie tego' że to właśnie k|uby oN po.
nosza całkowitq odpowiedziaIność za
e\ło ucje rasy ty|ko poprzez Współ.
pracę możemy coś osiqgnać'

Biorqc pod uwagę zadania, które k u.
by oN na całym świecie maja teraz
przed sobq, zarzad Główny WUSV
usta|ił, że największy pr ior}tet ma
obecnie Wspó|praca z Fc|'

Na podstawle tego, że jednym z kry'
teriów zostania członkiem WtJsV.jest
uznanie kubu oN przez zwiazek Ky'
nologiczny danego kraju lub umowa
współpracy ze związkiem za|ząd
Główny WUSV opracowa| propozycję
wspólpracy pomiędzy WUSV i Fc|.

wĄ8E!.
Umowa współpracy jest oparta na
wzajemnym szacunku. Wt]SVzobowia
zuje się do nie przy]mowanla k|ubów
oN, które nie majq umo'ły z Fc| (z
Wyjątkiem tych krajów, które nie na e
zE do FCl, np. USA). Z drugej strony
Fc|lobowiqzuje s ę \dpłynqć na swo.
ich członkóW' aby aktJ,Ą'nie pracowa]i
celem doprowadfenia do tego, by
Wzorzec owcfarka niemieckiego ści
ś|e obowiqzyllvał' W plaktyce oznacza
to m.in' '  że Wszystk e mprefyoN bez
ofcjaInych tytułów (np' Niem ecka
wystawa klubowa ON) takich jak cer-
tlikaty cAc|B' CAo|T będq uznawa.
ne przez Fc|; że sędziowie WUSV będq
mog| bez probemu sędf ować na
]mprezach Fc. Pracuje s ię też nad
tym, aby Fcl uznawało wsfystkie uzy.
skane t}tuły WUSV w zakres e szko.
en a i  hodow|i '  Te osiqgnięcia ma]q
być wprowadzone do ks ęgi hodow|a.
nej (Zt]chtbuch)' Doprowadziłobytodo
tego' że rodowód oN byłby uznawany
na całym ŚWiecie.

D|a Wie|u klajó!ł jest to długa droga'
A|e ta droga frobi się o \die e klótsza'
jeze|iWUsV podpisfe umowę z Fc| '

Negocjacje będq trwały długo i nieza.
leżnie od tych rofmóW kuby oN po.
!! nny od razu rozpoczqć dia|og ze
swoim ZW qfkiem Kyno|ogicznym- Je.
stern plzekonany, że W WieIu krajach
spotkamy się ze zrozumieniem'

Na fakończenie tego tematu plagnę
podsumować sedno czwartego punk.
tu w plopozycj Współpracy przepis:
' 'M nimalne wymaganle dla hodowli
ON w krajach FC :
',Podstawq d|a ce ów hodo!ł|anych W
klajach c2łonkowskich WlJsV jest Wf o.
tzec rasy fdefn owany p(zez 

'Ja) rna-
cierrysty uznany przez FCl. FC ro-
bowiqzuje slę stosować ten Wfolfec i
Wprowadf ić rninimaIne Wymagania
dopuszczania oN do hodowli i mln -
malne \{yrnagania srkolenia dla ON
użyvvanych W hodow z wyjĘtkiern
takiego prrypadku, gdyjest to sprrecr'
ne z prawem w danym kraju.. , ' .

Jak majq być f inansowane prace
WUSV?

Konkretna propozycja zostanie prred-
stawiona na spotkaniu WUSV
24.04.1999 r. Najprawdopodobniej
finansowan]e będfie się składało z
trzech e|ementóW:

1' opłata Wpisowa
2' opłata roczna
3' Jednorafowa opłata / pożyczka d|a
WL,SV na cras czlonkostwa

Pewnym jest' że nie będzie to duża
suma pieniędzy, a ]est nadzieja, że
będzie to ]nwestycja w lepszq przy.
szłoŚĆ'

swiat jest duży' a Więc i obszar dzia
|ania WlJsV jest roz egły' Podzie|ono
zatem świat na cztery reg ony przy
dzie|ono odpowiedzia|nośó fa te re
giony następujacym osobomI

Europa'zachodnia: T, Aspengren
Połudn owa. i srodkowa Arneryka' kra.
je morza środkowego| M' Mart n
Europa'Wschodniar W Tauber
Azja, IJSA, Australiar P MeBler

oczylviście wszyscy sq odpowiedzia|.
ni za ca|ość, a tak wyg|qda ty|ko po.
dzial ptacy.

s|owa ''sędz a WUsV, zacfnq Wresz.
c e coś znaczyć' Na spotkaniu
24.08.1999 r padnie konkretna pro-
pozycja' ce|emjest' aby sędzia WUsV
- plób pracy iekster eru - był niewqt.
p|iwym specja|istq nieza|eżnie od tego
w]akim klaju sędziuje i zjak ego kra.
ju pochodri.

członkostwo W WUsV nakłada na nas
wie e zobowiafań- zgodfi| śmy się
m ędzy nnymi Wplo\dadzić u siebie
system krajlr macierfystego (sv). za
róWno W Niemczechjak W innych kra
jach od czasu do czasll zmien a się
regu|aminy. od bieżqcego roku nie
będz e w sV żadnych zm an dotycfa
cych kólungu, reguIaminó\d hodow|i i
systemu sfkolenia bez konsultacji z
WUSV. iest to radykalna rmiana rny
ś|en a sV można to tłumaczyć ty ko
w ten sposób, że SV ufnało' ż ''Wię
cej głóW (Węcej krajóW) myŚ|i |epiej
niżjedna głowa''. Mało kto W erfył, Źe
takie zrn any nastqp q tak sfybko.
Wymaga to jednak od nas dużej ak
tywnośc] w przemianach' których
mam nadzieje wsryscy chcemy.

D a mn]e osob Śc]e Właśnie to było
najważn]ejsze byl to najprzyjemniej
szy sygnał jak] kiedykolwiek otrzyma
|iśmy od sV. ozńacza to' że w przy
szłości WUsV będzie Ważnym instru
mentem.

l---
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Jesteśmy W trakcie t'Jvorzenia narzę
dzia' które będzie pracowało na rzecf
owczarka niemieckiego' To narzędzie
będzie takie, jakie zostanie Wypraco
wane przefcztonków' ce|e WlJsV mu
szE być nadrfędne w każdym kraju i
wszystkie k|ubyoN musfq ułołć stra
tegię i p]an pracy' który powie, w.jaki.
sposób ikiedy k|ub osiqgnie ce|e
WUSV Dla wielu ornacra to komplef
nq zmianę sposobu myś enia. opór
będzie stawiany nie ty ko z zewnqt|z1
a|e teżw duzym stopniu od wewnętrz.
Oznacza to bowiern nowe idee I nowe
ce|e, które powinny zostać wprowa.
dzone do stlategii k|ubów oN od razu
- dopiero Medy możemy razem stwo'
rzyć nowy kielunek rofwoju owcżarka
niemieckiego iupewniÓ się' że wszyst
kie cechy tej rasy fostanq zachowa
ne w systemie' ktÓrym nie powinny
kierować przypadki' życzę powodze.
nra!

' R. Gesinowski (44)' członek
' M. strze|ecki (42), członek
' P' Boźko (39)' cfłonek

Nie weszl i:
. W Kramarski (36)
. P. Świniarski (32)
. W. Woźnica (29)
. Piotrowski (22)

1. Klubowa Komisja Rewizyjnal
' z' Bagrowski (60), członek
' A' Domański (60)' członek
'  W. KoIasiński  (54), v 'ce

. P. Tiahnybok (47), sekretarz

. W Piechna (41), przewodni-
czqcy

Nie weszl i l
. K. Salamon (40)
' M. Czerniakowski (39)
' G. Łakomik.Kasfuba (32)

Z odpowiedzi na pierwsre pytanie,
Wiemy jedynie to' że nie będzie po.
działu ter}toria|nego na okręgi, olaz
znamy wysokość składki członkow'
skiej (25 21 rocznie). Natomiast jaki
będzie wizerunek k|ubu, jakie będzie
jego znaczenie w hodowli ON - odpo-
wiedzi na te pytan a pohamy mam
nadzieję wkrótce.

.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
k1óńlb 

'd'i|!ń 
I.d łn.lŁn|. D|.I

. l.i ł.ńyn hoiową 0N - 'v|nó|bre.B'
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P e&*a fuly psy ł łaźdej k|aśie fostaną nagrcdzone pEharcńi'

w. tĘdkrch k|.*h póg Iał (o,róe k|.! Ńd'kóv Id.t.nóg) eEt.owfuna aat.i|. pt{ł. ukci| n.

Sprawozdanie z Walnegio Zebrania
Deleglatów Klubu oN

Warszawa, 17.04.1999
zabranie to miało odpowiedzieć na
dwa zasadnicze p}tania: jak będfie
Wyg|qdał nowy wizerunek k|ubu' jego
zadania ożz struktura terytorialna
oraz jak będQ Wyg|ąda' jego nowe,
wybrane prfez de|egatów władze.
Pełnq odpowiedź uzyskano jedynle na
drugie. Na drodfe Wyborów zostały
wyłonionewładzecentraInekIubu (za.
rzqd K|ubu - 11 osób i K|ubowa Ko.
misja Rewizyjna - 5 osób)'
Na zebraniu pojawiło się 96 de|ega'
tów (ty|e osób otrfymało mandaty)'
Rozdano 93 karty do głosowania,
oddano 93 ważne głosy na Kiubowq
Komisję Rewizyjnq i 92 ważne g|osy
na zarzqd K|ubu.
Wyniki głosowania były następujace
(w nawiasie podano ||cfbę u4/skanych
glosów' obok funkcję pełnionq W no.
\\ym za|zadzie):
t' za|zad R|ubu:
' K. Dobrzański (67), sekletarz
' W Federak (66), skarbnik
. Z. szcześniak (66), prefydent
.W Kosrna|ski (62), cfłonek
. R' Kłapkowski (61), cfłonek
.2. lVilewski (60), v-ce prezydent ds.

szkolenia
' M. Gqtkowski (54), V'ce prezydent

ds. hodowlanych
' W Ziemecki (45), v-ce prezydent ds.

współ. z fagranica

DwUM|Es|ĘczN|l1 N| t! kWEclEŃ 7999

AoREs:32 3oo Bzesko' u]' Głowackiego 7,
(e /rax 1014)6463 222, te 6a 64 300
?/v}^. ema|' |do@ltlo6'ońetp|

-'ł.> 
h o //"* kee .om p /owołćV

R.daktol Nae€hy: mgl' Kżyśfuf Dobnański
Pbj.kt wrnl.V: Damian styrna
skhd: Adian DobżańŚki, b|' 05012o3 397
Dtuk BżeŚka ofcyna Wydawncza' A,R Dfiedfic'
B2esko' u cDńowiejŚka 1
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NOWE METODY "WALKI" Z DYSPLAZJA BIODROWA
od oatnd 'Ps| w|adon'łl' 7e Tzeo" ods.s"ć / hooo*|7wier7era be, poniżej 1D0 fmniejszaja ryzyko wystąple"

fW elzęta nie zawsze sq takie jak ]ch ro' dysp|az]i, które prfekazu.jq wad iwe stavry' nia dysp|djiu potomstwa. Iana|ogicznie
dfce' zdrowy rodzic nie gwarcntuje zdro Na|eŹy rÓWnieżdać szansę psorn zg|anicf flieżęta ow3B'łczynnikach powyżej 10o
wia potomstwa' Pies dotkn ęty dysp|az.jq ną ub |ekka dysp|azjq. któlych potomstwo PogĘbiają problem dysp|afji. Hodowca,
biodrowQ, epi|eps]q czy innq choroba czę ]est W pełn zdrowe. Wychodząc naplzeclw znajqc współcrynn]k HDzuchtwert swajej
sto pochodzi od zdrowych rodflców Moż tyrn postu|atom svopracowało sposób sza suk , może wyszukać spośrÓd szerok ej
na Więc zadaÓ py,tanie d|aczego Wszystkie cowania Wańości hodow anej pod kątem gamy |icencjonowanyĆh leproduktorÓw psa,
wymagan]a hodow|ane skielowane sq v}ry plfekazywalnośc dysp|afji biodlowej' który pasuje do jego suki nie ty|ko pod
łqcznie na to, jakie jest dane zwlerzę' a Wspólcfynnik HD.Zuchtwert' szacowany Wzg|ędem psychikiiekstereru, a|e ma rów.
nle uwzg|ędniajq tego, co ptzekazu]e po. oddzie|nie d|a każdego zw erzęcia, okreŚ|a n eż odpowiedniwspÓlczynnik'
tomstwu- Ta splfecfność fnana jest pra.
Wie każdemu' d|atego też plóbu]e się z
reguły naw1asnq rękę oglqdać |odzeństwo
albo/i już odchoWane potornstwo' ]ednak-
że żaden hodowca nie potraf być fupeln e
ob ektywnym W swojej ocen e' często my'
|ące sę fafÓW|o pozybĄvne, jak i negatyw
ne Wyjątki' W N emczech' pfzy i|oŚciokoło
3o0oo sfcfeniąt rocznie' nie ma takiej
osoby' któla bylaby W stanie rozeznaĆ się
w tak dużej i|ości zwierząt' egzaminów czy
też prześweteń' Do tej poty hodowcom
pofostawała Więc ty ko ch intu cja' Jednak'
ż€ w dz siejsfej dobie rozwo]u technlk kom.
puterowej'jak róWn eż zwiększonego prze.
płWVu inforrnacji sVjest w stanie nie ty|ko
dokumentować psy swoch członków' ale
|óWn eż dawać przybliżone wsk€zówki dG
tyczące cech przekazy'vvanych przez te psy

KażdQ cechę można WyraziĆ za pomoca
Wańości |iczbowej' Przyk|adowo: zdo nośĆ
psa do placy węchowe] zapisanajest punk
towo' pewna |lczba okreś]awzrost psa tp'
D|a każdej cechy można ok|eś|ió nie ty ko
jej fenotypowq waltość żm elzonQ' a|e rÓw.
nież genetycznq Wartość hodow|a^a |zuch.
fuert). Wspó|czynnik Warcści hodow]anej
(Zucniweri) okreś|a stopień w]ak m dana
cecha ujawni sę u potoflrstwa'
sV uznało' ż€ najbardziej plorletowq ce.
chq' której przekazyva ność |a1eży ow+
ś|ć' jest
dyspla4astawu bodrowego(HD).Zwalcza
nie dysp aai jest najważniejszq sprawq W
hodoW l owcfa|ków niernieckich'  Rasa
owczarek n em eckj, lakd nalbardziej licz'
na. jest c ag|e wiqfana z cho|obami dzie"
dzicznym i wadami hodow anymi. .lest to
niesprawiedIiWe' poniewaŹ inne, mniej Iicz'
ne rasy' majq Wyższy procent cholób' ]ed.
nakźe prawdQ ]est' że m popu acja ]est
baldfej icfna co za tym dzie Wyraźniej
postrfegana' tyrn mus być epsza' od 30
at hodowcy owcfarkÓw n emieckich plo
Wadfq wa|kę f dysp|azją biodrowq' lv4oŻna
wplawdzie fauwaźyć długofa oWq poprawę 

'jednakże efek| jest c Qg|e n ezadowa ajq
cy. W pierwsfej chwi|] zapewne każdy pe
Wie, Że trfeba Wp|owadfić ost|ze]sfq se
|ekcję Wykluczać z hodowli nie ty ko psy z
dysp|azjq średniq iciężkq' a|e równieżzwie.
rzęta z dysp azjq |ekkq (noch zuge assen)
oraf podejlzane o dysp azję (last nolma )'
Tu napotyka sęjednak na ostry splzec w
niemieckich hodowcóW. se ekcję powinno
sę bowiem opierać przede wsrystkim na
tym' jake cechy dane zWerzę przekazuje,
a n e ty|ko na \m'jakie dane fW erzęjest'

ryzyko ptzeka4^Va|nośc] dysp az) ' P|zy )eza
ob iczaniLr SV korrysta ze znanyclr proce-
dur matematycznych (l\,4ixed lv4ode Estima-
te' $znaczanie rozmiaru zakłÓceń fałszu.
jących wynikl olaz Mixed l'4ode|Pred ction
- prognozowan e plfeka4^ła]ności zwielżę
cia)' WspÓłczynnik danego psa u ega clą
glym modyfikacjom. W chwili narodzin
współczynnik szczen]ęcia jest szacowany
na podstawie WspÓłczynników jego rodz.
ców Współczynn k ]est mody,likowany na
skutek wyniku p|ześwet|enia dan€go psa'
Wyn]kóW prześw et|eń jego lodzeństwa'
jego po|omstwa, ]ak róWnieŹ Wyn]ków prze.
śWlet|€ń nnyĆh potomkÓW jego rodzicÓW.
PoniewaŻ nie jest moż|iwym prześWet|e.
nie całej popu acjiowczarkóW. awięc osza.
cowany wspó|czynn k oznacfa ,ty|ko' p|aw
dopodobny poziom dzedrczenia danego
zwielzęcia' Wed|ug aktua|nego stanu wie
dzy.
Aktua|ne WartoŚc współczynn ków sa ogó|
n]e dostępne w nternecie na svonach sV
(Ww.schaeferhunde'de) jak |Ównież na
CD RON4'le (sv-Genetics).

0d 1.7.1999 r. SV wprowadza w
życ e no\ły rcgu|am|n hodow|any. został on
opracowany plży WspÓ|udz a|e Dr Reinera
Beuing z hstytltu Hodow|i zwefzqt Ge.
netykiZwielf4t Domowych U niwers!,tetu W
Gissen. Da|ej obow afujqcym jest zap s ' że
z hodow|i Wyk|ucfa sę zwierzęta ze śred.
niq iciężkq dysp|azjq. Dodatkowo Wplowa
dfa się Warunek. że można k|fyfowaĆ je
dynie takie zWierzęta (jeżeIi oczyuiŚcie spet
niają pozostałe Wymogi hodowane)' ktÓ
rych potomstwo będze mia]o ryzyko Wy.
stqpienia dysp|azj poniżej okleśonej War
tośc] gran cznej' Aktua nie za gÓrnq War
tość granlcznQ prfyjmu]e sę wspÓ|czynnik
1oo' Hodowcajest fobow qzany przed po.
k|ycern suk dowedzieć sięjak]]est aktu.
a|ny (W/g danych z b eźqcego kwartałU)
Wspó|czynnik reproduktora' ktÓlym zamie
rfa pokryÓ' Aktua|ne wspó|cfynniki HD
fuĆńtwert uaktua|niane są w Internecie
cńery |azy do roku ' na pocz4tku każdego
kwa|ta|U' Ponadto aktua|izowane sq one
w będąrym w sprzedał plogrcmie inior
macyjnym sv.Genetics' JeŻe i kycie odbę-
dzesięWtelrn n e 2 tygodniod czasu ogłc
szen a akt!]a nych Wartośc wspó|czynni-
kÓW' moŹna brać pod lwagę wspÓłczynni-
k z poprzedniego kwartalLr.

Wprowadzenie tei Po itykiw &e
jest d|a hodowców bardzo proste' WŚpó}
dynnik 1oo chanktel}żuie eielzę' któ
rcgo fdo|ność dziedziczenia jelt typowa
d|a Esy. zwielzęta o wspórczynnikach

P|an fwaczania dysp azj jest sfcfególowy
i jasno sformułowany' szczen ęta ulodfc
ne po Wejściu W życ]e nowego regu am nL]
mogą być W przyszłości rozmnaŻane (ocfy
wiście po spełnieniu innych wyrnogÓw ha
dow anych)jedynie pod Warunkiem' Źe ch
wspólczynnik W mornencie urodzenia n e
jest większy aniże|i 1oo' Współczynnik
szczenięcia w chWiI urodzenia jest ob|]cza.
ny jako suma polowy wspólcrynnika suk.
matki połowy wspólcfynn ka psa o]ca'
oznacza to' że ]eże|i suka ma prfyklado.
Wo Współczynnik 106. to moźna poklyćjQ
j€dyn e psem' którego wspólcfynn k n e
]est wększy aniże i  94'

Pon żej podano WspÓłczynnik i
psów VA.9a oraz njem eckch reprodukto
rów kyjącyĆh aktua niew Po|sce' Dane sq
aktua|ne' ważne od 1 kwietn a 1999' Psy
sk|asy,fikowano w/g Wspó|czynnikÓW| od
naj epszego oo najgorszego.

Wspólczynniki psÓw VA z Wystawy
Klubowej w Norymbetdze '98:
JELLo V' lvliche stódtel Rathaus.73
T N4O v. Berrekasten - 84
JANGO v. Frlrstenberg - Aa
LEIF v.d. Noriswand - aa
ENZO v. Buchhorn - 90
KARLY v. Arm n us '93
URsUs v. Batu '94
OD|NvHirschel-99
FELLO v. Farbenspe ' 1OO

100
RIKKoR v. Bad Bol - 112

Współczynn ki niemieckich teprodukto
róW (prześw et onych i I cencjonowanych W
Niemczech) kryjących aktua nie W Po|sceI
FOY v.d. Roten N4aner a3
FELLO v. Valentinshof 85
ELKO v.d. nsterburger Crista lo a6
KONDOR v. Fourn ermUh enbach 94
XAS u Herderskr ng. 96
AIAX trd. Roten Matter - 1OO
FELIX v. Hollager Land - 100

DANTo V' Mónchberg. 1o2
JAGO v.d. Wolfsburg 107
SONNY Brebe am See 107
ULLY V' Fijrstenbe€ 107
BA K v. Domenica 104
XENDo V BombardshÓhe 113
NOSS v. Ho age. Land 114
P ROL v. Kronensee ' 123

Na podstawie materia|ów sV opracowała
loanna t,omańska

e mallr joan na@kmicic. iltis.gl wice. pl
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KIasa użytkowa psów

Sędzia:
Peter MeBIer

Kasę użytkową psów oceniał sędzia sv Petet MeBeł'
Płzyznał 70 ocen uA (.loskonały wńżniony)

734 ocen v (.loskonałe)
6 ocen SG (bardzo dobty) oraz
7 ocenę U (niedBtatecmą)

Poniżej przedstawiamy 20 pie|wszych psów właz z
opisami' zwcięzcą świata aostał Rlkkor von &ad.Bolt

Saeger I 998 :

Ponad średni. pe|en substanc]i' średnio si]ny' pełen Wyrazu' bar.
dzo dobfa pigmentac]a' Bardzo dobry stosunek dlugości do Wyso.
kośc ' Bardfo suchy siny' bardzo dobrze związany' Wysoki' dług
k|qb, mocny grzblet' bardzo dobrze ulożony zad' Poprawne kqto.
Wan e pfzodu ityłu' W}Ważone propolc]e k|atki pielsiowe]. Poplawny
flont' Abso utnie poprawne stawianie kończyn' Prfy dobrfe poło.
żonym grfbiecie Wykazal przestlzenne chody ze skutecznym posu.
Wem' swobodnym wykrokiem dobrym przenoszenem' ZWyc ęfca
JunioróW f 1996 rokl] by| zawsze pokazy]rvany w najwyŹsze] kondy-
cj] . n]e ty|ko podczas seger, ae |ówneżWciqgu całego sefonu' Po |az pierwszy prfedstawiona grupa potomków w pełni
plzekonuje n e ty ko |czba' a|e lóWnież jakościq poszczegó|nych zwierzqt' Z nr ejsca rnoże ]egitymować się zwyc ęzcQ k|asy.
P|z€dstawone potomstwo uosabia fa|ety ojca - abso|utną zwartość' poprawnq ogó|ną budowę anatomczna' bardfo dobra
pgmentację olaz pelne temperamentu isi]y chody' Plzekonywujqca grupa potomstwa' pelen Wyrazu ogó|nywizerunek W połącze'
n|) f p|zewyŻsza)qcq nnych prezentac]Q' jak róWnieŹ wytrzymała natura owĆfarka fadecydowały o tym' że po |az perwszy od
czasu Urana V' Widsteger Land nawet nie cńero|etni sam ec zdoby| tytu] zwyci9zcy swiata.

VA 2 KARLY von Arminius UR 29.03.92

Pełen Wyrafu' bardzo harmon'nie zbudowany, ponad średn ' śred'
nio s |ny' pelen substanc]i' Wysoki kłqb' mocny grfbiet, bardfo
dobra długość ułożenie fadu. Bardzo dobre kqtowanie przodu i
ty|!. Godna pochwaly dolna I nia z dobrze rozw niętyr. przedp]er.
s]em dług m podpiersiem' Prplawny ftont. Ploste stawianie koń
cryn przedn]ch itynych. Przy mocnym grzbiecie wykazał przestrfen-
ne chody ze skutecznym posuwem i swobodnym wykrokiem. Zwy
cęfcę lvlodz]eży 1993 cechuje abso|utne fwiQzanie ifwańość
pr2y poprawne] budowie anatomicznej' Ważnym jego wk|adem do
hodow i jest obręb przednlej części tułowia f godnym pochwaly Ułożeniem łopatk]' wzorowQ diugościq i ułoźeniem (amienia'
wtaŚcWymi proporcjamikości poprawnym frontem. Po raz czwarty przedstawiona grupa potomków przekonuje przede wszysi
lTJo!osL|ąlwie| la 'Nla|eĄwsporr.e. 'żFAgo.or la7osTala7$. 'Św|a|a'dJe8o1nWs7edldog'UpyvA.Wpl/ecNe']sfu 'e
do feszłego roku sam]ec ten zostat przedstawiony w bardzo dobrej kondycji zaprezentowa| się epiej podczas próby srybkiego
k]usa zarÓwno bez]ak ] na smycfy' PocieszajQcymjest fakt' że pies' któ|y swojq anatomicfnq budowqjest bardzo bLiski Wzorca'
mÓgł się prfed spońowq pub|icznościq w pełnl frehab |itować za zesz' rok'

DWUM|Es|ĘczN K Ńn KWE2]EŃ 1ggg 7

vA1 Zw' świata RIKKOR von

Jackv Dan A]h€dv,Ś Hoeve

Bad-Bol l UR. 06.11.1994
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VA 3 LEIF von der Noriswand uR. 31.12.1994

VA 4 ODIN vom Hirschel UR. 08.03.1995

)z 1743907

zentuje w peiniprzede Wszystkim w sfybkim kłusie. zaróWno bezjak na smyĆfy, ]est bardzo dobryapal6t ruchu W połqcfeniU
f ba|dfo doblymi ploporc]ami kbści kończyn. Po raz perwszy przedstawiona grupa potomków prfekonuje nie ty ko |iczbq' ale
rÓwnieŻ jakośc q zwerfat. Niektórzy potomkowe zosta| wysoko sk|asy,fkowani' Naeży ocfekiwać' że ten wy'vvodzący s]ę z
bardfo dobrze przekazu]Qcej matk samiec' poprowadzi poprzez Hanno in]ę Fedora'

Ponad średni' pełen substancj]' Średn o s |ny' pełen wyrazu, moc.
ne piętno p|c. Poprawny stosunek długości do Wysokości' Wyso
ki kłąb' mocny grzblet' poprawnie Ułoźonyzad. Poprawne kątowa.
nie przodu tyłu' W}ĄVaźone proporc]e k|atkl persowej' Dlugie
koŚc końc4,n. Prosty front i poprawne stawianie kończyn' Prze.
strfenne' pełne radośc chody ze skutecznym posuwem' Vice
Zwyc ęfca ]!'niolóW 1996 We|okrotnie podcfas sezonu był wy.
stawiany W bardzo dob|ej kondyc]i' RóWnież podczas Wystawy
zaprezentował sę W pe|n przekon}Ąłujqco. ]ego za etq' którę pre.

Pelen lemperamentu, ponad średni' pe|en Wymzu, wyraźne p]ęt.
no p|ci' Wysoki k|qb' Mocny grzbet' dobrze u|ożony zad' Ba|dzo
dob|e kqtowanie ty]u' ramię powinno być dłuźsze' Wylvażone pro.
porcje k|atki persiolve]. Niewe|kle zastr2eżenia co do fwiazania
śródlęcza' Nolma ny front' Proste stawianie kończyn' Przest|zen-
ne, silne chody ze skutecznym posuwem swobodnym wykfokiem.
RóWneź w tym roku Vice.Zwycięzca M|odz]eźy 1996 zachwycał
ponadprzeci9tnq prezentacją oraz n ezmordowanymi' pełnymi tem
peramentu i śWieżości chodami, zaróWnowdniu Wyst6wy' jak róW.

DL]ł' pe|en substanc]i' mocny' pe|en wyrazu' Wyraźne piętno ptc '
Wysoki kłqb' mocny glzbiet, dobrfe ułożony 2acl' Bardzo dobre
katowanie przodu ltyłu' Prosty flont' Poplawne stawian e koń.
cfyn ty|nych' n eco waskie staw anie kończyn przedn ch. Wykaza|
prrestrzenne, sine chody przy rnocnym grzbiece. Ten czteroetni
samiec zaprefentowal s]ę w ukończonej dojrzałości i um]ęśnle
niu' zwracajqcy uwagę siłq i piętnem p|c] samiec posiada, pomi.
mo swojej masy' Eodnq pochwałyzwaność ibaldfo dobre propor

n|ez podczas cal]ego sefonu Wystawowego' PozytiĄłnym jest fakt, źe sarn ec ten był W stan e pokazać grupę potomstwa, która
poĆhodfi fa|edwie zjego 31/, miesięcznego Wykorzystania W hodow i' Na|eł faznaczyć, że hodowcy sq w stanie spożytkować
W hodowli]ego pełen Wyrazu ogó|ny wzerunek oraf jggo pełna t€mperamentu naturę owczarka' jeże|i będq bra]l pod uwagę
srruKlurę przoou'

VA 5 JANGO vom Furstenberg UR. 07.05.1994

AnĆh VÓń der LÓhńel Hade

uua| Von oer óoxnocnouru

cje kości kończyn' ]ako syn Wobo prowadzi befpośrednio inę zamb6. Powinien być w stane prfekbfać potomstwu swoja
substancję W połqczen]u f bardzo poprawna budowQ anatom cznq' Pozltywnym jest fakt' że pokafatjUż fwyclęfcę k|asy'
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TIMO vom Berrekasten uR. 27.O3.1996

vA7 JELLo Vom Miche|stódler Rathaus UR. 10.01.1995

candv Voń Dań Ahedy.s Hoev6

niowanie' są ponadprfeĆiętne' Lo|atę zawdz ęcza nie ty ko swojemu w |czastemu umaszczen u, aie lóWnież Wyjqtkowej ogó nej
jakości' Przy k|as},fkowaniu do grupy vA nie można bowjem stosować żaclnych u|g na korzyść Wi|czastego umaszczenia' Ten
wi|czasty samiec'jako syn Wysoko k asyfikowanego wiczastego ojca, daje sV szansę' abyto umasfczen e znowu fakotwiczyć W
popuIacj owczarków niem]eckich'

Wy]qtkowo dobra p]gmentacja, bardfo dobre pięino plci' Pełen
wyrazu Wiczasty samiec, pelen substancji sły' Wysokikłąb, pro'
styglzbiet, dobla długość ułożeniezadu' Ba|dfo poprawne kato.
wanie przodu ityłu' W}ĄVaźone proporcje k|atk persiowe]. Prosty
front' Pop|awne stawianie kończyn' Prfy doblym flównoważen u
ndsy c ala wvha7al Śi|.p chod) /e s|,u.ecl1irr posuŃerr i swo

bodnym Wykrokem' Ten Wi|czasty sam ec WyrÓżniał się h6|monij'
nym plopo.cjami ciala' szcfegóh e doblym umaszczeniem głowy
oraz ciemnym okem' Jego Wyraz rasy' piętno p|ci oraf ,'promie.

DuŁ pełen wyrafu' o bardzo mocne] konstrukcji' peten substan-
cji, si|ny' |ekko Wydłużony' Prosiy grzbiet' dobrze uloźony zad.
zaakcentowane kątowan e tyłu, bardzo dobre kqtowanie prfodu'
Dluge ramię. Wyważone propo|cje katki pielsiowej' Poprawny
front' Proste stawianie ty|nych kończyn' Wykazał prfestrfenne
chody' Plfy swobodnym wykroku w szybk m kłusie, posuw pow'
n en byĆ bardziej skuteczny' osmy pies z k|asy ]uniorów 1996
rozwinął s]ę bardżo doblze i podczas tegorocznej Wystawy poka'
za| naj|epszq formę' Ten syn Ka|]ego]est W typie o]ca.]ednak ma

Ponad śledn ' mocny' bardzo suĆhy i fwa(y samiec o bardzo do.
blym piętne płci' Wysoki kłqb' prosty g|zbiet' dob|a długość i
ułożenje zadu' Poprawne kqtowanie prfodu i tyłu. Wykaza| pełne
sit chody z wydajnym posuwem i swobodnym wykrokiem, przy
dobrym plzenoszeniu ruchu grfb etem bardzo dobrym fwięza.
niu' sfósty pies f k|asyjuniolów 1996 zostat Wystawiony W naj
epszej formie' ]ego doskonałość eŹy w baldzo mocnym piętn e
ptci oraz w pełnym Wyrazu ogó|nyrn Wizerunku w połączeniu z ab
so|utną suchościq lzwańoŚc q' W plzyszvm roku pokazana ewen.

bardz e] zwarte umaszczenie czapraka, jak rÓWn eż wyraźniejsze piętno p|c. Jego matka]est Wnucfkq Fanto' Jest godnym uwagi
takt' że samiec ten by| W stanie pokazać wysoce jakoścoWQ grupę potomstwa, która jest wynikiem za|edwie 5 rn es ęĆfnego
wykofzystania tego psa w hodow|i' Potonrstwo jego jest baldzo W b/pie ojca' Udowodn ł, żejest w stanie prfekazać swoją godnq
pochwaly struKurę przodu. Pozwa|a to mieć nadfeję' że samiec ten będzie w stanie prowadz]ć da|ej |in ę swojego ojca Ka|ego'

vA8 FELLO vom Farbenspiel uR. 08.02.1995

tua|nie grupa potomkóW WykaŹe' czysamiec ten'jako syn Elosa iwnuk ce|o' będfie W stanie prowadzić da|ej |]nię |vlutza. FaK'
ze Wywodz] się on z bardzo dobrze prfekazujqcej maikl oraz to' żejest bratem zeszłorocznej zwycięŻczyni Światajest Ufasadnie
niem wysokich oczekiwań w stosunku do'siły dfiedziczenia tego samca.
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VA 9 ENZO von Buchhorn UR. 02.05.1995

Anusch von der B.i|st €nmilh e

Daus Von del F'ĆhlenspLże

VA 10 URSUS von BATU uR. 30.05.1995

sz 1359356

rza|ość i peinę substancji' ]ego doskonatość |ezy W pelnym temperamentu' bardzo s|nym ruchu' W połqcfeniu fe zwa|ią
strLrkturq i godnym pochwały zwiężan em' Pochoclząc ze strony matk od Fanto' pow nien m eć fabefpiecfonq genetycznie swojq
Wy,tlzymatq natulę owcfa|ka' Na|eŹy mieć nadz]eję' że ten w type o]ca samiec, może prowadziĆ da|ej inę zesfłorocfnego
Zwyc ęfcy Swiata'

DUży' pełen substancji, śledn o si ny' pełen Wyrafu sam]ec 0 bar
dzo zwańej svukturze i bardzo dobrych propolcjach kości koń.
czyn' Wysok kłąb, mocny grzb et' dobrze ułożony zad. Prawd|o
We kqtowanie tylu' Dlug]e ram]ę powinno być bardzej skośnie
Ulożone' W}ĄVażone proporcje k|atk pielsiowe]' Prosty lront' Bar
dfo poprawne stawian e końcfyn' Przy s |nym grfbiec e wykazat
bardro prrestrzenne chody ze skutecznym posuwem, swobod
nym wykrokem oraz dobrym prfenoszeniern ruch!' T|f€c pies z
k asy mło.lfieży 1996 rozw nę| s ę bardfo dobrze, osięga]Qc doj

szczegó|n € wyraŹne pętno plc 
' 

pe|en Wyrafu, dufy' pe|en sub
stancj]' mocny' Wysoki k|qb. dob|fe ulożony zad' Bardfo dobrg
ląlołare t},u '  pop' .łre "aTo$Jne o. lod. '  Waś( {e propor]e
k|atki piersiowej. Normahy flont' P|fy dobrfe u|ożonym grzbiecie
Wykaza| prfestrfenne chody fe skutecznym posUWem r Śwobod.
nym wykrokiem. Ten w typie ojca sam ec wszedl w tym rokLr do
glupy psóW VAjakojedyny bezpośredni reprefentant Ini Jecka'
]ego doskonalość Leźy W samrfym ogólnym wzerunku połączo.

Ponad średn ' pełen wyrazu' dobra koŚć' W stosunku do swo]ego
ojca |ekko Wydtużony' a|e jesfcze W poprawnym Śtosunku długo.
ści do Wysokośc ' Wysokl k|qb' mocny' prosty grfbiet' dobrze llr
ża|y zad' Przód dob|ze' t'Ą ba|dzo dobrze ukqtowant Nolma|ny
front' Poplawne zwiQzanie lokci' Proste staw anie kończyntyhych'
WQskie stawianie końc4,n przednich' Sl|ne' plzestrfenne chody
p|zy moĆnym grzbiecie. Ze svony matk wy]Vodf się od Fanto
Hirsche|' Po raz pierwszy pokazal glupę potomkóW Potwerdził'
że potraf plzekazać potomstwu Wyraźnq słę koŚćca oraz bardfo

nyn f baldfo dobrą pigmentacjq' Na|eży Wspomnieć. Źe może pochwa]ić sę j!ż zwyĆiężĆzynią kasy' Ze Wzgędu na dUżq
akceptację hodowcóW, W oczekWanej W przyszlym roku g|'rpie potomstwa ]est pokladana duża nadz]eja'

v1 VANDO vom Moorbeck uR 03.08.1994

t



@
v2 LORD vom Georg VicKor Turm

sz 1705312,

sz 1724698,

sfczegó|nie wyraźne piętno płc. pełen Wylazu, ponad średnl' pe
len substancj|, mocna kość. Norma|na wysokość kĘbu' mocny
grfbiet' dobrze uł'ożony zad' Poprawne katowanie przodu i Mu,
Wyrvazone plopolcje klatki pielsiowej. Poprawne stawianie koń.
c4/n przednich ty nych. Wykazał przestrzenne, pełne siv chody'
N|estety również w tym roku spadł o kilka m'ejsc po próbie szyb.
ki€go kłusa. zwyc]ęzca Juniorów 1995 pokafał po razdrug|grupę
potomków, bardzo W swolm typie' wślód których ]ednak lównież w|docfne

DWUM Es ĘcfN|K Ń rr KW]EctEŃ 1999 LL

sĘ zast.zeżenia co do jedno?naclności gó'nej 'in'i'

v 3 XANDRO vom DAnischen Hof

(schl.l3

(ScnH2;V(Bszs)

.au$r Wfr W ldsl.|g€r L'nd

ouży' si|ny, p€łen substancji' o mocnym piętn|e płci' pełen wy|azu
sam|ec W typie swo]ego ojca' Norma|na wysokość kĘbu, prosty
glżbi€t' bardzo dobra długość |ułożen|e zadu' Baldzo dobre kqto.
wan|e tJ,,}u' Długle lamlę powinno być baldzieJ skośn|e ułożon€'
Wyważone propolcje kIatk| plers|ow€j' Norma|ny flońt' Ploste sta
wianie kończyn' Wykazał plz€strzenne chody z si|nym posuwem,
przy bardzo dobrym zwiqzanlu I ogó|n€j zwa|tośc|' zeszłoroczny
zwycięzca Junbrów pow|n|en b}ć w stanle plzekazać potomstwu swoją siłę, pięino płci i substanc]ę'

v4 SAMMO vom Fiemereck UR. 26.04.1994

Jackv Dań Alh€dv's Ho€v€

Ponad śledni, pełen substancji, średnio si|ny' pełen wyrazu' bar
dzo dobra pigmentacja. Norma|na uysokość kłębu, mocnygrzbiet'
długj zad o zaakcentowanym pochy|enl!' Zaakcentowane kqtowa.
nle tyłu' poplawne kQtowanie przodu' W}4'vażone proporcje k|atki
pierciowej. Poprawny flont. Wykazał si|ne chody 2e skltecznym
posuwem i swobodnym vlykrokiem. Vicezwycięzca lvłodfleży 1995
urzeka| baldzo dobrym piętnem płc| i pigmeniacjq' Przedstawio.
na po raz p|elwszy grupa potomstwa Wyraźnie pokazuje, że sa.
miec ten przekaruje swoje zaiety potomstwu.

I

uR 11.11.1993

uR. 10.01.1996
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v5 QUIRO aus der neuen Hauffstral3e uR. 07.07.1993

(sńH3.FHV(LGSZ)) :Bi. €n dł Gnjbon.Hóff€
JEn vom Wldsl.ig.r knd

\śla von d;. Róm€ódck€

OWCZAREK

tantów ||n|l Fanto. W}Ąviera Wrażenie poprzez p]ętno płjci oraz zwracalqcq uwagę pigmentację.

v6 Hagadahls AREX uR. 02.01.1996

(schH3, FH, v)
\nch voń d6r Lohne. H.id€

(schH1)

Ponad ślednl, mocne p|ętno płc|''pełen wy|azu isubstancji' moc.
ny' pełen temperam€ntu. Wysoki kłąb w poz}cjl stojqcej' zazna
czon€ pochy|en|e zadu' dobra długość zadu. Bardzo dobre kQtc
wanie tyłU' ramię mogłoby być nieco dłuższe' Wważone propor.
cje klatk| p|erclowej. P|osty front. Proste stawianie kończyn' Przy
dobrz€ ułożonym glzbiecie Wykafał prfestlfenne chody ze sku.
tecznym posuwem i swobodnym $ykrokiem, Ten wnuk watza vom
schornfe|sen jest ]ednym z ostatn|ch b€zpośledn|ch reprezen.

Duźy, pełen substancjl, średn]o sl|ny, Wydłużony. Wysoki kłqb'
plosty grzb|ei' dobrze ułożony zad. zaznaczone katowan|e tyłu'
szerok|e uda' dług|e' dość doblfe ułożone ram|ę' W)Ąvażone pro.
polcle k|atk| p|ersiowej' lv|in|ma|n|e rozb|eźny flont' Łapy pow|nny
być baldz|e]zwiafane' Ploste staw|an|e kończyn. Przy dobrz€ uto.
żonym grzb|ec|e wykazat przestlz€nne chody że skutecznym po.
suwem I swobodnym Wyklok|em' V|ce.zvrycięzca Juniolów z ze.

Ponad średni' pełen wyrazu' bardzo dobra pigmentacja' bardzo
mocne plętno płci, pełen substancji' mocna kość. Wysokj kłqb'
mocny gfzbiet' bardzo dobrze ułoźony zad. zafnaczone kqtow}
nie tyłu, lamlę przy normalnej długości powinno byĆ nieco bar'
dfiej skośnie ułożone' WyĄłażone propolc]e k]atki piersiowej'
Godna pochwatdolna llnla. Poprawny front. Godne uwagistawi+
nie kończyn, widziane od przodu' Plzestrzenne' si|ne chody 2e
skutecznym posuwem' wykrok mógłby być bardziej swobodny'

szłego roku przekon}4ń/ał prz€strzennym ruchem olaz bardzo dobrym przenoszenlem ruchu poprzez śrzb|et.

v5 QUARTZ dei Templari

sz 1922426,

samiec ten p|zedstawił po raz drugj Wyróżniajqcq s|ę grupę potomkÓw w typie ojca. Przekazuje potomstw[ WyraŹnq pigmentację
olaz Wylóżniajqce slę lozłożenie masy clała. Jako wnuk Freia Hirschel stanowi on a|ternawę krwi'
Va YASSKo v.d. Roien lvatter (.leck v Noricum, Ostra v. Kirschental)

uR. 19.08.1993

-



@
v8 YASSKO von der Roten Matter UR. 30.05.94
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s2J705012 SchH3

NoE{'schwmmbadbuś.ł

Bardzo dobla pigmentacja. Duł, pełen substancji' średnio silny
samiec' Mocny glzbiet' baldzo dobrze ułożony zad' zaznaczone
kQtowanie tyłu. Ramię powinno byó bardf|ej skośnie ułożone.
Wy.lażone plopolcje k|atki piersiowej, poplawny front, zwańe łapy'
Pop|awn€ stawian|e końcfyn przednich j ty]nych' Przestlzenne
chody z silnym posuwem, swobodnym wykrokiem i dobrym prz+
noszeniem' 5 ' |etni samiec fwraca uwagć bardzo dob|ymi pr+
porcjami koścl kończyn' pigmentacjq olaz pełnq temperamentu
prezentacjq podcfas plóby sfybk|ego kłusa. Po laz trzeci pokaza.
na glupa potomkÓw spełnia pokladane w nim nadz|ele' Jest nada|, ]ako syn Jecka, godny po|ecen|a, ze wzg|ędu na swojqwytrzyma|q naturę owczarka. .

v9 ZAMP vom Schlof3 Runding

v(Bszs)

Y'go rcm Wi|dsl€ !ł L6nd

UEn Vom Wldgl €|g.r Land

Fdka rcm sĆh|oB Rund|ńd

Ponad średni, pelen si]y i substanc]|, pełen wytafu' wydłużony'
Wysoki kłab' mocny grzbietW partii |ędźWiowej' właśclw|e !łoźonv
zad' Zaznaczone hatowanie MU' szerok|e 'oa' dobre łqtowanie
przodu, Normalne podpersle. Prosty front. Poprawne stawianie
kończyn. Plry dobrze ułożonym grzblecie Wykazał przestrzenne
chodyze skutecznym posuwem I wydalnym wykrokiem. Dobre prze-
noszen|e ruchu poprzez grzbiet. Sam|ec ten w plzeciagu sezonu
WyraŹnie się pop|awil i wystawlony został w n6]wyższe] kondycji.
W szybkirn kluse bez smyczy przekonuje nie ty|ko bardzo dobrą
poprzez glzbiet, ae ńwn eż ponadprz€ciętnym pos|uszeńsh/vem.

przestrzeniQ ruchu i baldfo dobrym przgnoszeniem ruchu

v10 YACK von Waterloo UR. 08.05.1995

(schH3, v(Losf)

uEn vom wrosr.rg.. Land
cań Von d* Fichl €nspię€

Ponad średni. pełen Wyrazu' baldzo dobra pigmentacja, mocne
piętno pl'ci' Wysoki kłqb, plosty grfbiet, bardzo dobla długość i
ułożenie fadu' oobre katowanie plzodu. baldzo dobre tyłu' Nor
mahyfront' łapy powinny być bardziej fwiqzane' Lekko rozbieżne
stawianje kończyn plz€dnichl ploste stawiani€ końcfyn ty|nych.
Wykazał bardfo si|ne chody, o bardzo dobrej p|zestlzeni rlchu i
godnym pochwały prfenoszeniu ruchu grfbietem' Zwraca uwagę
bardzo dobrym llchem' baldzo dobfQ prezentację olaz dob|ze ukształtowanq samczq głowq.

Tłumacf enie: toanna Domańska
o pracow ał : Ad,ta n Dob I zdfu kl

uR. 16.03.1996
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zawód: lvagis|er InŹynier _ specja .
s|a od budow|i podwodnej' prowadziwła.
snąfirmę'

zos|ał członkiem sV w 1963r. gdy
miął 18 |al' zawsze |ubił zwi€tzęta i ma.
rzył o w|asnym ps]e - o bokserze| Jed-
nak ojciec powiedział ''N IE' Łdnggo bok.
sera' a]e owczarek N emiecki będzie
zawsze miIewidziany''' lV€sslet nigdy nie
żałował. że pośuchał ojca.

Niedalekood domu Mosslsra znaldo-
wala się znana hodow|a 'co|ona Agrip.
pina , któla hodowała wspan ałe psy'
[,4ess|erow spodobał się ma|uch c|odo
v co|onia Agrppina. od razu zgłosił się
do sV ońsgruppe (oddział)Kó|n Bicken.
doń' Tam otzymał instrukcje do da|szej
pracy z rasąimocno się zaangażowałW
placę k ubu' spotkało go jednak nie.
szczęśce' c|odozdech|' gdy miał 6 mie.
sięcy' Najłalwiej można się o|tząsnąć
smutku kupując nowego psa' Był to
EBER von der Paatque le (CONDORZoI'
grenzeschulzhaus / DRE Birken Mor).
EBER był dobrym psem' Peter pęygoto'
Wał psa do schH2' pzystąplł do .kórung

uczestniczył W Wys|awach' Naj epszy
wynik EBERa to V2 na Landesgruppe-
Zuchtschau' Sędzią był ptezydent sV dt
Christoph Rummel.

Peler jnteresował się cotaz bardziej
psami. a|e miał mniejczasu. Pojechałna
studia do Aachen w Ho|andii' studiował
w Wyższej szkole Technicznej' Brat He

e!/c4ĄBE!.
INGE i PETER MERLER.

hodowla "Yon TRONJE'
inrich (hodow|a von Haus Baslers)' k|óry
też był mi]ośnikiem oN pojecha| na stu.
dia medyczne do Srwajcarii. Drisiajjest
profgsorem neurcchirurc . Obaj "chlop
cy,' mlsie|i się rozstaćzowczarkami. Było
to dla nich bardzo trudne. Psy zostaly u
rodzicóW Peter Heinricih odWiedzaIi je
tak częs|o iak mog|i' czas |ecał Peler
fostał inżynierem, aejegozapał do pra'
cy z psem nie zma|ał' Firma nżynierska
dz adka była we Frankfurcie. Przeprowa.
dz]ł się |am z psam i mieszkał tam 2'5
roku. zarejes|rował hodow|ę Von Tlon.
je'' W 1974r' i miał 2-3 mioty' |Vocno s ę
zaangażowałsięW |okalnyrn oddzia|e SV
Według Mess|€ta W tym czasie jego ho'
dow|a szła bardzo Ź|e, A|e pracował da.
|ej. Uczestniczył na Wi€|u wystawach i

Właśnie te specyficzn€ cechy sprawia-
ją że oN jest taki popu|arny na całym
świecie. Niktnie powinien móc powie.
dfieć nic złego o oN kupionym u od.
powiedzia|nego hodowcy. oN ma być
grzecznym' zrównoważonym i dobrym
pracownikiem. Taki pies jesl plusem
w każdym środowisku. To wsfystko
na|eł do obowiązków hodowcy.''

Na pytanie czy często sędfiuje od.
powiada' Źe n e. A|e batdzo |Ubi sędzio.
Waó i robi to tak często jak pozwa a mu
czas' .'Bardzo się cieszę, że moja żona
Inge może częŚc]ej ze m nąjeŹdzić' rnóWi
I/ess|et - patrz ąc z miłością na swoją
żonę. głaskając jej rękę (red' zostaje
Wfruszona' Z takimi ludźmi chęlnie spę.
dza czas)' Synowie rÓWnież są Ważni'
Najm1odszy (Niki' 22) leż zajmuje się

INGE MESSLER jest f io ogiem i
uczy]a w |iceum pŻez 10 |a|' czy w|a'
Ściw]e jest nauczyc elką śm eią się jej
blązows oczy' Piękna kob]eta ciemno.
Włosa, szczupla' Wysoka z k|asą' Kyno.
Iogia' hodow|a' Iinie, itp' n e sąje]..cup of
tea ' a|e bardzo |ubi oN. Psy sąd|a niej
p€Wdziwym] pzyjac]ółm i zos|ają u niej
w dornu do śmierci. swojego psa nigdy
nie sprzeda. n € za eżnie od Wyg|ądu'
Inge jest n ezaIeżną osobą . 'Kinde'

Kijche. tod. dz eci/ kuch nia ) zajmowały
czas' gdy dziecibyly małe' Kiedy potrze.
bowa]y ma|ki, zawsze była d|a nich w
domu' Dzsiaj dzieci]uż są nieza|eżne'
.A|e jost m o patŹyć gdy Niki pracuje z
Pe|erem' mówi Inge z miłyrn uśmiechern'

Gdy miała 28 |al, po skończgniu stu.
dióW, j!ż pracu]ąc wyszła za mąż za Pe.
tera. Jes| matkątrzech chłopców W Wie.
ku: 35' 25 22 |at' |nge założyła Własną
firmę. która ieraz ma Wie|e pEcownikóW
Fima ptodukujs odzi6ż. idzie |spiej niż
sobie wyobraŹała. Wie|e at bez an ied'
nego dnia Wo|nego jednak zmęczy|o
Inge. zdecydowała, że frob sobie prze'
rwę' Tsraz odpoczywa ijeżdzi na Wysla.
wy z Peterern. Dzisial para l\,4esser lest
w Notw€g] , ju|ro w Austr . pojutze zno'
Wu gdzieś.

(Red:) WNiemcz€ch zobaczyłam, że
lv,lessler potrali byc zdecydowanym, Gdy
autobus miał odjechać po ceremonii na
s|atku .Warste]ner'' odjafd się lrochę
opóŹni] '  |\ less|ef powiedza| kierowcy
gŻecznie a|e fdecydowa| e: ,|e|az je'
dziemy' ' 'Jeszczen e musimypoczekać
na Pana koegów'' odpowedzał k]erow.
ca' ''Jedż| odpowiedz]ał iVess|et' ..Będzie
jechało W ęcej aUlobusów ' Kierowca
obrazu odiechał. Gdy |\,4ess|er sędziował
pokazywał taką samą si|ną wo|ę' Nie
zwracał uwagi na gwizdających |udzi, kló.
rzy sądfi|i, że potrafiąsędziowć |ep ejn]ż
on. Messer jest siLny. lvla jeszcze jedno
hobby ubi muzykę'
q.M'*'rMŃk!!Ai.(.. lŃ

l!h!oą D!!4h!$ l lo i  Ńl i i i  |-ńi lń)

Zwlóc na s ebie lwagę swojądobrą
pracąd|a sV' Ptzyjęto gojako asyslenta
kyno|og cznego iod ń986jes| sędziąky.
no|ogicznym ' Później został ',kórmeiste.''

oN. klóre ma w domu iużylva w swo.
jej hodow|i muszą byó bardzo doble'
Wszys|ki€ spełn]aiąwymagania' które się
stawia psom uczestniczącym wWys|awie
klubowej ON w Niemczech czyli mini-
mum schH2 i kórk|asse 1a' Tetaz ma 4
oN'dwaz nich są Petela Mess|era. suka
hodow|ana HUM|\'łEL Von Tronje (AJAX
Jal lerOsning / HILKA v. Lahnblck), HIL-
KAV Lahnb|ich (córka NERo v' Hirsche|)
dwa l0 miesięczne psyi Fa|ko Fando

von Tronje (JECK v Noricum / ANCHIE
V' Grenz|and). Gdy owczarki n]e ćwiczą'
mieszkają w kojcach na ter€nie przed
domem, Praca z psamijest m a, powo-
dujs wy|uzowanie. A|e być hodowcą to
wymagaiące i poch]aniające Wie|e czasu

Psy nie są Wpuszczane do domu ' Pra.
ca z nimi odbywa się na dwotze' Von
Tronje ma co roku około 3'4 mio|y. lves'
set używa do hodow|i suki' klóte są U
znajomych' Każdy mioi Wymaga dużo
czasu pracy z nowymi właścicie|ami'
Duże zaangaŹowanie W sV' iakże w]a.
sna firma (130 pracownikóW) i todzina

SV pracujeteraz nad wielu pytania-
ni '  Jednof nich to:..cotoznacfy być
hodowcą?''' Mess|er odpowiada tak:
..Hodowanieto więcej niżwiedża o ge.
netyce, liniach hodowlanych, minimal
ne wyniki na próbach pracy aby do.
stać tytuł schHl' sprzgdaż i '.do wi-
dzeni.''- Hodując tżeba mieć czas'
chęć i wiedze aby pomóc kuPującem u'
PŹekonanie się' że kupujący rofLrmie
coto znaczy mieć psa. Upewnienie się,
że sżczeniak i właścicie| rozwłają5ię
w dobrym kierunku' że będą aktywni
w k|ubie oN' Tr'eba dbać o owcfarka
Niemieckiego aby zachował swoje ce.
chy i dobrą opinie w społecfeńshvie'
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cryn. Si ny, bardzo przestrzen-
ny chÓd'

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

VA4 Vlndolbloons OYSTE-
lN DEN SUNDE (MAX del
|ą Lo83|. d€i M€rcanti /
GAND| voń Mur.te|)
Duży' si|ny' pełen substanc]].
Dobre piętno płci' Wy€okikłQb'
długi |ekko śclęty zad. Ramie
powinno być |epi€j położone.
Batdzo dobre kQtowanle tyłu.
lV|ocna kość' s iIny' bardzo
plzestlz€nny chód'

Vl K|arasorc 
'UPITER€AsNo vom ReB|rauch /

Kiaril66n. l{EXg
Duł si|ny' p€łen substancl.
oobla ||n|a górna' Dobrze po
łożonyzad' Rami€ powinno byĆ
|ep|ej położone. Bardzo dobre
kqtowanie tyłu. M ękkie ślód.
lęcze. Plosty przód' Łokc e
pow nny bardz]ej przy|egaĆ.
Sl lry, bardzo przestrzenny
chÓd'

K|a8a m|odz|sży - pBy 1&24
m|og|ęcy (l,il sG' 3 G' 1 U)

sG2 T|GA|us av Nrohnós
0ARRAS Wutachtal / wa-
co. ]{lNl{D
Duży' si|ny pełen s!bstancjl,
dobry wyrar. Bardzo dobre
piętno p|ci' Wysok] kłĘb. Dobra
|inia gó|na' Dług] ] doblze pG
łożony fad' Bardzo dobre ką
towanie przodu l b/łu. Nolma|
ne ProPoOe klatki piersiowej,
Prosty przód' l\,4ocna kość'
RóWno|egłychód z przodu, szy.
ło troc|rę wQsk]e ustaw enie
nóg. s||ny' bardzo przestrzen.
ny chÓd'

K|asa m|odż|ków- pry 12.18
m|6.lęcy (ll| so' 4 G' 1 U)

SGI Insodd. QWAY fiAN.
DO von Dolomllon / ln.
aod& ELFIE)
Duł' sihy, pełen substanc]i'
dobry wyraz. Bardzo dobre
piętno płci' Wysok]kłqb' dobra
]in|a gó|na i położenie fadu'
Dobre kQtowan|e przodu' bar'
dzo doble tyłu' Dobre p|opor'
cje klatki plerslowej. Prosty
przód' s i|ny' ba|dzo wze.

1998 VAI ONDRA von lsi.
dora {NERO v. Hlrschol /
WOLKE von der Wienerau)
Duża' średnio s iIna' bardzo
dobrytyp, sucha lararta, Bar-
dzo dobra |inia gólna idobrze
ułożony zad. Bardfo dobre ką
towanle przod! Mu. Harmo'
nlne proporcje klatki piefsic
we]. Plosty przód. Plost€ sta"
wianie kończyn prfednich i ty|.
nych. Sllny, bardzo przestrzen.
ny chód'

VA2 Vlndolbroon. Ul(Sl
(VIIUS v. d. Roten Mal-
ler / GANDI Yom Murrlal)
Duża' ślednio s iIna, baldzo
dobry wyrar. I typ. Dobry !vy-
raz, sucha i zwart6. Bardfo
dobra |in|a górńa. Dobrze po.
łożony zad' Bardzo doble kq'
towanle przodu I ty,tu, Harmo-
nijne ploporcj€ k|atki piersio'
WeJ. Prosty przód. Proste sta.
wianie kończyn plzednich i ty|
nych. sihy' plzestrzenny chód'

SGl Virao3 P-OLEMANiI
(MAURo vom Fiemer€ck
/ ViraG HA NERMOR)
Dobry Wyraz' duł' silny' pełen
substancji' Dobre piętno płci'
Wysoki kłqb' dobra |in agÓrna'
|ekko ścięty zad. Baldfo dobre
kqtowanie przod! i tyłu' Nor'
malne proporcje klatki piersia
wej' prosty pfzÓd' Prosie sta.
wianie kończyn' Bardzo si|ny'
bardzo prfestf zenny chód.

SG2 Solholmcns ZASrER
(MAX d6l la Loggia dei
Mercanłi / so|ho|mcn6
I{ORMA)
Duży' si|ny' pełen substancji'
dobry wyraz. Harmontjnie rbu
dowany' Wysok] kłqb' dobra |i
nia gÓrna. Dobrze położony
zad. Bardzo dobr€ kqtowanle
przodu ityłu' Norma|ne plopol
cje klatki pierciowej. Prosty
przód' Proste stawjenie koń

VA3 WlCl(Y av quanlos
(PIROL v. Huiz. Hlnldonk
/ Jo-Lis ANUSCH)
Duża, średnio s i|na' bafdzo
dobry typ. Bardzo dobra linia
gÓrna ] dobrze położony zad'
Baldzo doble katowanle plzo
du ityłu' bardzo dobre propor.
cje kiatki piersiowej. NorrnaL-
ny przód. Proste stawianie koń.
czyn przednich i ty nlch. Bar

Klubowa Norweska
owczarków Niemieckich
"Norsk Vinner Utstilling 98"
{|asa użytkowa
(4 VA, 10 V)
sędzia Gi]nther KÓl\ges

fwycięzca 1998 vAl v|nd6|.
broens UNO NUMERO
(VITUS von dor Rol.n
Mattel / GANDI vom Mur
ń.|)
DUł, si|ny, bardzo dobre pięt.
no plci' Wgłębienie za kłębem.
Dobrze ułożony zad. Dobre
kątowan]e przod!, baldfo dG
bre tyłu. Prosty plzÓd' Parale|-
ny, silny i bardzo przestrzenny
chód'

VA2 Triunph. GUCCI (QU.
ARTZ dol Tomplar l  /
Trlupnhs PILAR)
Duźy' sl|ny' bardfo dobty wr
raz' pełen substancji' Bardzo
dobre piętno płc 'Wysokikłqb'
Lekko ścięty zad' Bardzo do.
ble katowanie plfodu l tyłu'
Normalne propofcje klatkip er-
siowej' plosty plzód' Proste
stawianie kończyn' Bardzo
plzestlzenny chód'

vĄ3 z|MBo vom EBswe.
ilert.l ( TACKO von del
w|€n6rau / G|NDY P|ay.
slrong
Duży' sl|ny' pełen substanc]'i'
oobryWyr6z' Doble piętno płci'
Wysoki kłqb. Dobra inla gór'
na. Krótki' |ekko ścięty zad'
Ramie powinno być |epiej po.
łożone. Baldfo dob|e kqtowa
nie tyłU' Norma|ne proporc]e
k|atki piersiowej' lvocna kość'
Prosty przód' siIny' bardzo
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dzo przestrfenny chÓd' i przestrzenny chód' Próba

vA4 Uschigórdens qU.
ANA (MATTY von der wi€.
nerau / Uschigórdens HER.
RA)
Duża' średnio s iIna'  bardfo
dobry typ. Sucha i  zwarta.
Bardzo dobra ]inia gÓrna i do.
brze polożony zad' Baldzo do
bte kqtowan e i proporc]e k|at
ki piersiowej' Poplawny plzód.
Trochę miękkie ś|Ódręcze' PrG
ste stawianie końcfyn plzed
n ch ty lnych. Bardzo prze-

SGI Xal icas RlKl(A
(ODIN av vildhagon / Xari
CAS ELKE)
sredn a Wysokośó, bardzo do-
bry typ wyGz. Sucha rwar-
ta. Bardfo dobra |inia gÓrna i
doblze położny fad' Bardfo
dobre kątowan e przodu ity|u.
Harmoniczne proporcje klatki
piersiowe]' Poprawny plzÓd.
Ploste st6w]anie końcfyn
prrednich i  iy lnych. Bardzo

SG2 Grapes XANDY
(FRIEDEL von dor Wlon6-
rau / Gr.p6s HENNA)
Duża' średnio s |na' baldzo
dobrytyp, sucha irwarta. Bar-
dfo dobra |in a gÓrna dobrze
połoźny zad. Ba|dzo dob|e ką-
towan e i proporcje klatkl Pier-
siowe]' Poprawny przÓd' PrG
ste staw anie kończyn przed-
nlch i  tynych. Bardzo prze-

K|asa mtodzików.guki 12.18
mi€śięcy (2o sG' 4 G)

SGI Wineckes Wll l l{ l
oRAGo von dor Kóh|er
tanne/WlNNl av Quantos)
Duża' średnie s ina, bardzo
dobry typ. Bardzo dobra inia
górna' K|ótki '  ścięty zad'
Dobre katowan e p|fodU '
bardzo dobre kQtowanie tyłu'
Harmon jne proporcje klatki
p]ersowej, prawidłowy przÓd'
Proste stawianie końrfyn
przednich i  ty lnych. Bardzo

gG2 Tl iumphs IANNIE
0ANDO vom Mourbeck /
Tliumphs PILAR)
DuŻa' si|na' bardzo dobry typ'
sucha zwarta. Bardzo dobra
Inia gÓlna' Dobrze położony
zad' ktÓry powinien być troche
dtuższy' Bardfo dobre
kqiowaniekończyn bardzo
dobre proporcle klatki
p ersiowej '  PIosty przód'
Trochę szeroko stawia
przednie nogi. Bardzo

Klubowa Duńska
owczarków
Niemieckich
"Hovedavls-

skuet"

K|ssa użytkowa - psy
(3V4,31V,2c,5U)

VA2 EROSON v. M6sse-
bau, SchHs - ur.
14,05,1994 fiACXO von
d€r wion€rau / x|TA v.
Senberg)
Ponad średniej Wie kości '
Srednio s Iny. Doskona e
zlrudowany pies. Dobra,
mocna glowa, f wspanialym
wyrazem i ciemnyml oczami.
Dobry grrbiet i  rad.
DoskonaIe kqtowanie przodu'
dobre proporcje klatki
pierciowej' dobre katowanie
tył!. Dobry pos!w' PrÓba
odwag zallczona,

vAs Triumphś ANNY
(MATTY von d6r Wionerau
/ VI A Padelquelle)
Duża' średnio s |na' baldzo
dobry typ. Bardzo dobra Inia
góln6 i dobrze położony fad'
Dobre kąiowan e przodu ityłu'
Harmonijne proporcle k atki
piers iowe]' Poprawny przód'
Proste stawian e kończyn
przednich tylnych. Bardzo
plzestlzenny chód'

VAG Vindelbroens ZARA
(VAl ULK von Arlott /
GAND! vom Murńa|)
średnio siIna, bardzo dobryiyp
i wylaz' Dobrze położony zad'
powinien być t|ochę dłuŹszy'
Doble kątowanie prfodu ityłu'
Harmon czne proporcte k atki
piels owej. Poprawny prfód'
Proste stawianle końĆzyn
przednich i  ty lnych. Bardzo
przestrfennychÓd' Uszy są tro'
chę miękkie.

K|aga mlDdzieży- suki 1&24
miesigcy (26 sG, s G, 1 U)

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. Dobry grzbiet dobry
zad' Ścięty zad. Doskonałe
kqtowanie przodu tył! '
Powinien być suchszy. Próba
odwagi rallczona.

VAl Nabonas IAMESO ,
BHP3 - ur. 09.04.1994
(ClM v. Ecknachtal / Vals-
mo$ens PUNKY)
Duży' s iIny Ws pan ia Ie
zbudowany pies. Doskonały
typ' zaWarty. Doskonałe
ploporcje wysokoŚó /
długość' Doskonały Wyraz'
Dobrze położony fad z dobrq
długościq. Doskonałe
kqtowanie przodu i  tyłu.
Doskonałe propolcje k|atki
piersiowej. Bardzo harmonijny

Vl Rubini JAMBO, BHP3
- uL 13.04,1994 NAl
IJLK von Arlelt / Rubini
QUELLE)
Ponad śledniej wieIkości'
Srednjo si lny. Dobry typ i
Wyraf. Mocna gł'owa' ciemne
oczy' Dobla linia górna, zad
powinien być trochę dłuższy.
DoskonaIe katowanie prfodu,

1-
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V2 Celebras BOSS,
BHP3 - ur, 17.02.1994
(vA HOSS v. Hasenborn /
Nralmosens cIPSY
QUEEN)
Komentarz sędz ai Ten p]es
był wysoko na nro]ej iście'
Ae' gdy n e pokazał żadnego
Potomstwa na wystawie nie
moŹe dostać wyżsfej oceny'
Duży' pełeI substancj i .
Doskonale rbudowany p es.
Doskonałe proporcje
wysokość / długość,
doskonaly pigrnent i piętno
płci '  |\ '4 ocn a głowa f
doskonalym wyrafem i
ko|orem oczu' Doskonała Inia
gÓrna' dobrfe położony zad z
doskonała dlugościa.
Doskonałe kqtowanie prf odu,
nie zupełn e suche śródręczs'
wspaniale proporcje klatk
pierslowej, bardzo dobre
kqtowanie tyłu' Bardfo
przestrzenny chód. Próba
o0Wagi zaliczona.

VA4 Alderslyst TEQUILA,
BHP1 - ur. 05.03.1995
(XINO von der hohen Erle
/ Ald€rś|yst REM|X)
Duża suka f  dobrym
pigmentem' Doskonały typ'
Doskonała głowa i  wyraf,
normahy kłab' sochę p|ecy,
|ekko śc ęty zad o doskonałej
długośc . Doskonałe
kqtowanie przodu, baldzo
dol]re tyłu' Dobre ploporcje
kIatki piersiowe]' dobry prf ód'
Tlochę Wqsko stawa nog z
tyłu. Bardzo przest lzenny
chód' Pńba odwagi zaIiczona.

VAs LAURA v. Me.s6-
bau, BHPI - ur.
27,06.1995 (MATTY
von der Wen6rau / XITA
v. S6ndbe18)
Ponad średniej Wie kości.
Ilocna kość' Doskonaly typ,
głowa i Wyraf' normalny kłab'
Dobrze położony zad o dobrej
długości' Dobre katowan e
plzodu. doskonałe tyłu'
Doskonałe proporcje k atki
piers iowej. Trochę wqski
chód' Podczas biegu jej kłqb
|ekko opada w przód' Plóba
odwagi ra iczona.

dobre proporcje klatki
piersiowej' dobre katowanie
tylu, Bardzo przestrzenny
chód' Próba odwagi zaliczona.

wspaniały typ' Doskonała
głowa l Wyraf. Wysoki kłqb'
szt}4łny grzbiet' doskonałe
po|ozony zad o doskonałej
długośc '  Doskonałe
kqtoWan]e przodu i  tyłu'
Doskonałe proporcje k|atki
piers iowej. ?rosty przód.
Pełna substancj i '  Bardfo
prfestrzenny chód. sucha i
fwarta '  Próba odwagi

VA2 Berthas INKE,
BHP1 - ur. 2O.O1,1995
(VITUS v, Haus"
Far.enkopl / B € r thas
OLINE)
Duża suka z dobrym
p gmentem. Wspaniały typ'
Doskonała głowa Wyraf,
Wysoki kłqb' doskona]e
położony fad o dobrej
długości '  Doskonałe
katowanie przodu, baldfo
dobre tyłu' Bardfo dobre
ProPorcje klatki piersioWel,
PoplaWny przód'  Bardfo
przestrzenny chód' sucha i
zwalta'  Próba odWagi

gtowa i wyraz' Wysoki kłab'
s i lne plecy, harmonijne
proporcje k atki plersiowej,
poplawny prfód' Doblze
ulożony zad o bardzo dobrej
długości '  Wspaniałe
kqtowanie przodU, bardfo
doble kqtowan e tyłu. Plosty
przód' Proste stawian e
kończyn' Bardzo przestrf enny
chód' Próba odwagiza iczona'

VA7 Karat6 FAKITTA,
BHP3 - ur. 16.04,1996
(LORD v. Geola Vicktor
Turm / Karat6 DEKITTA)
Ponad średniej w e]kości,
ślednie s iIna' dobry Wyraf '
Doskonały typ, głowa i wyraz'
Norma ny kłab' silny grfbiet'
ekko ścięty zad' Wspanlałe
katowanie przód' baldfo
dobre kĘtowanie tyłu.
Doskorałe proporcje k|atki
plelsiowej' Prosty plzód' Plo.
ste stawian|e kończyn. Trochę
m ękkIe śródręcze' Próba
odwagl zalczona,

VAg Alderslyst REMIX,
BHP1 - uL 12.04.1991
(Kieldmosens AJAX /
A|deJs|yśt DEMPSEY)
Ponad średnie s]|na' bardzo
dobry pigment' doskonały typ,
glowa I wyrar, Dobrze
położony zad' któly powin en
być dłuższy' Wspaniałe
kqtowanie przodu' baldzo
dobre katowanie tyłu'
Dosonałe proporcje k|atkl
piersiowej' Przód i śródręcze
powinno być suchsze' Trochę
UŹne stawy skokowe.Bardzo
przestrzenny chód. Próba
odwagi.zaliczona.

Tłumaczenie i opracowanie :
Michł Nosowskl

Kasa Użytkowa . suki
(8 VA, 1a V, 5 SG, 3 U)

vA3 Daul.kkes

VA I Heileis TRUE-LOVE,
BHP2 - uń 07.12.1995
ryA NATZ v Steiserhof /
Heileis ALINE)
Duża. dobrze zbudowana'

LAZANTA, BHP2 - ur.
19,10.1994 (VAl Vt-
suM voń Arminius /
Hafrans HALLA)
Ponad średniej wi 'A kości.
Mocna kość' Wspaniały pig.
ment, doskonaly typ.
Doskonała głowa, i  Wyraz'
Wysoki kłqb' Dobrze położony
zad' który powinien być
trochę dluższy. Doskonałe
katowanie przodu i  tyłu.
Harmonijne proporcje k atki
p ersiowej' poprawny przód'
Bardzo prfestrzenny chód'
Proste stawianie kończyn
przednich' trochę Wqsko f
t},łu. Próba odwagi za|]cfona'

VAG Marcdahls DELIKAT-
ESS, BHP1 - ur.
03.10.t99S
(Kralmosens ROCCO /
Marodahls MERCEDES)
Średniej wieIkości, średnie
si lna suka z Wspanlałymi
proporcjami wysokość /
długość. Doskonały typ,

I
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(sędz a: |wonav]agdziarska)

X|aga m|odzików (4)

1 BDB ATLAS z
więcborckiej Do|iny
O. LORD v. Geofg Victor Turm
v]. PALV]A z Więcborskiej
Dollny
H' L. Bardońsk]
Wł' Z' szcześniak

2 BDB OLSOI! Jamos
O. NORRO v. 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,lON Dlha Roven
M. LADY v. Neuwlafdshof
H' F' Dobrzański

(|asa m|odzieżv (6)

1 D zwyc. Mł' DoN xordo
o.PAco z Rogowel
[,4.C0RA od Xarolaka
H. K. Korczyk

2 o K|ruoN slom X}ańca
O. KlMONfv Dan A lredy s

lvl. ANSA v.d. l,4uh talleiten

3 D SAX ll Mi3-rvlaz
O.PIROL v. Kronensee
M.XARA lvlis Maz

4 BOB ll{AR z (rywlan
O LORD v. Georg Victor Turm

5 BDB CASZ ze Skalnego
w€óJfa
O. LORD v. Georg Victor Turm
VI.BAZA znad Strumyka

6 BDB ROLF spod Remiry
O.IOKKER z Gentu CS

H. L' Batclrańsk

K|aga iunioów (7)

1 D CWC Res. CACIB
CZARLI Woi-Bas
O. LEX Woj Bas
M. TEKLA Wot.Bas

2 D GASPAR DeMa?ko
o' D|EGo z€ sp|ęcowa
14. BONA De N4arko
H. M. Dmochowski

3 D NEX Mi3-Maz
0. ENŻO v. Feuermelder
l,4.XARA Mis.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. PANTHERA Acer Aureum

6 BDB AST|N od ce|ów
O. BAIK v. Domen ca
M.HEDA Pa Bo lv,la
H' W. Z'  ce| lński

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

Kasa otwarta (5)

1 D CWC DALLAS Abakus
O.NATZ v. Steigerhof
NI.WERRA v. Ad erweg
H. M. Dz lba

2 D ATAN Woj-Bas
o' Hoss v' BlaĆhta|

3DFEGERzKrywlan
O. SAMI\,IO v. Fiernereck
N,l. VENA z Kryvlan
H. R. Gesinowski
W. U. Sw etlicka Rusllowcz

4DPAcozRogowej
O. LASSO v. Neuen Berg
It4. DoLLY z Rogowej
H. L. Sryra

5 BDB IGOR Hiszpatukie
Srebro

M.WoLTA Hiszpańskie srebro

Klasa uh/tkowa (10)

1 D CACIB Zwyc. Wyst.
SONNY Brebe am See
O. YASSKO v.d. Roten N4atter
ll. DINA Brebe am See
H. 1,1. Bellel

2 D SHERMAN Acer Aureum

[.1. F NA Acer Aureunr

3DERożzagożdżona
O. LASER v. P atoon
lvl' |GA z BoŻenina

4 D JUMBO Animar
0. V SUM v. Arm n us
l\,1. ZlSSlv. Bad Bo I
H. Z. Grzes ak

5 D TABOR Acer Auroum
O. WARONJO v. lsidora

6DPRlNzzRogowej
O. LASSo v. Neuen Berg
N4. DoLLY r Rogowej
l-1. L. Sryra

7 D GERO Ardel'a
O. IAGO v.d. Wo isburg
M. QUINTA v. Bewie
H. P' BoŻko

a BDB GUSTL v
Godinghofer Weg
o. QUA ż-d' sieben Burgen
N4. H|X| a'd' TeufelssĆhLucht

9 BDB AXEL Giba|owa Góla
0. ROBERTO v. Tronje
lVI' DAJA Psia sfkoła
H' K'Dobrfański

10 BDB ULK z Tutośni
O. IAGO v. Wolfsburg
N4. SANA Kad man
H. A. Boruch

x|asa chamoionów (1)

1 D CWC MAxOt{ v

O. FANTO della Valcuv a
N4. LEIKA v. Haus Bork
H' H. lv'lańin
Wl. l. Czern akowska

sut<t
(sędzia| |wona Magdzialska)

K|aga m}odfików (3)

1 BDB ALAsl$ Ź
Wigcborskioj Doliny
O. LORO v. Georg Victor Turm
M. PAL[,4A z Więcborskiej
Dol lny
H. i Wł' L' Baldońsk

2 BDB OXA Jamos
O. NORRO v. Messebau
M. NATHAL Dha Roven
H' F' Dobrzańsk

3 BDB JESI Union
O. BAIK v. Oomen ca
[4. N0RA Union
H' iWł' P '  swiniarsk

x|asa m|.odzieżv (7)

1 O Zwyc. Mt CORA Ardelia
o' LoRD V' Geolg VĆktor

M. ZYTA r Krywlan

2 D RoxA sądeckie Lachy
o. ULK v. Arlett
N4. N4ANTA v.d. Holzhe mer

W. 1,,1. Gutowski

3 D KSENA sfora Klańca
O. KIMON v. Dan Alhedy's

v]. ANśA v'.l' lv,Iuh|taLIe ten

4DURscHLŁwi|dśreigel
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O. KARLY v. kminius
lr. HASIE v. Wildsteiger Land
H. lvl. Gobl

5DAMMANAzRząski
O. KllvlON Dlha Roven
N4' AFRA z Brzeźnicy
H. K. Kukulka
wł' L' WÓjcik

6 BDB DOXA z Zalubincza
O. RANK z Gentu
IvI.HASSEL Galli

7 DB Roil| sądocki€ bchy
0. IJLK v. Alett
1,,1. lvlANTA v.d. HoLrheirner

K|a6a iuniorów (9)

1 D CWC SAMI WoJ.Ba.
O. FELLO 1/. Va entinhof

Wł' R'H' zych

2 D CELI od Szalonoj Wandy
O. FELLO v. Valentinhof
M. KEssA z lvaćkowej
Stan cy

3 O XETY Abako3
O. FLICK v. Arleti
I'4. BRENDA Abakus
H. N4. Dziuba

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

5 D BONA Union
O. AIAX v.d. Roten Mattef
[ł'  |NA Union

6 BDB TIGRA Tenpera
O. XANDRO v. Winnloh
Vl. SAKE Alzacja
H. H. Swlerzy

7 BDB A,LEN od ce|ów
o. BA|K V' Donńenica
N4. HEDA Pa BGMa
H' Wł. Z' ce|iński

a BDB HIROSHIMA Gambol
o' DlEGo ze spręcowa
lvl. CAREN z Jasieniczanki

9 BDB AzA 3pod Basowsgo
Klucza
O..ULLY v. Furstenberg
lvl. ZANDRA z Czarnego
Bytomla
H' 1 Kozioł
Wł' s' l,,|azur

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

1 D CWC GERDA
GRYZELDA Anarchia Box
O. PASCHA v Wolfsbufger
Schloss
M. ETNA f Koby|ej GÓry
H. iW. L. Ni lsson

2 D CYTRA Skand
O. TASSO , Rogowej
M. LINDA od Kalruta
H. lWł. ']' Mackiewicf

3 D GLoR|A linab€lo
O. AJAX v. Haller Osnlng

H. J. Szmaja

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

5 D CORA Winkoczy
O. JOKKER z Gentu
M. DOLLY v .Sindelbachtal
H. N4. Sojka

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

TDELZAzRogowej
0. KAS v. Herderskring
M. DoLLY z Rogowej
H. L. Sryra

a D CARMEI! od Forq

1,,1. FORTA DeBes
H. J. Fal sz

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

10 aDB n Az
Nlowladom.kloj Doliny
O. RoCCO v. Schloss
Runding
M. NANA z Rogowej
H' lvl' Szołtysek

al BDB ŁAPA z A|€i
oąbrow3k|oJ
O. AIVOR z Gentu
l/' BoNA z A|e| oqblowskiej
H, J, Kawiorski

12 BDB lLLl$ r Dollny

O.TASSO z Rogowej
lV.0NY r Klemens CS

1:l DB YURA Hi8zpatukio
Sr6bro
O. DONAR Hartis
M. MANDRA Hiszpańskie
Srebro
H. R. Reuter

14 DB D|NA Hiszpańskie
Srebro
O. HEIKO v. Susannenhain
l\,4 ' WoLTA H]szpańskie
Srebro

15 oB DEJZ| Pajęcz€ sieci
0. UlvlBO r Ogfodu Arisa
l.,|' BELA z Lisich DołÓw

E!s!-!żjd!9!g (3)

1 D CWC Res. CACIB ZI A
Ornis Bohoda
O. HANNO v.d. Wienerau
M. DIXIE Hart is CS
H. J. Kratochvil
Wł' Nl' ohla|ova

2 D FANTA Anarchia Box
O. TOLPAN v. Noort
M. BIRMA CANDY Anarchla
Box
H' Wł' L '  Nisson

3 BDB SENDI r Kwiatowoj
tuady
O. EIVIR Santander
lvl. BESI z Kwiatowej Osady
H. E. lvaclejewskl

(|asa Gnamo|onów (1)

t. D CWC CACIB Zwlo.
Wy3t. I R63y QUINTA Acor

O, IKO Acer Aureum
lV. FINA Acer Aureum
H. W Ziernecki

K|asa wotoBnów (1)

1 D CELA Pobka wieś
O. VELLOW a.d. Schwarzen
Zwinger

H. G' KrÓ|

H. i Wl. P. Swiniarski Wl. K. swolek Wl. K. Goncerz

1996r. - Wicemistlz Po|ski W Posfuszeństwie
1997r. . Mistrz Po|ski Psów obrończych
1998r. . Wicemistlz s|aska Psów obrończvch

Mieisce szkolenia :
K1akóu stadion ,,Juvenii'', u|. Na Błoniach 7 (Błonia Nrakowskie)

tel. G6O1 4O5 931

Psy od roku do dwóch |at chętnie apoltuiące, |ubiące się bawić
KUP|Ę.



Zwizfią w hodowli "GoPYBUSH"
Hodowla owczarków niemiec

kich',copybush'' mieścisię na dwu hek.
tarowei posiadłości w sercu pięknego
Pembrokesh ire National Park w zachod,
niej Wa|ii' ProwadzĘ jq państwo G ynis i,
Petel App|€by' Pan] G |ynis jest takfe sę.
dz a psów tej rasy. Jest to jedna z czoło
wych hodow|i brltyjskich' Głównq zasa.
da hodow]i, której su kcesy propolcjonal.
ne sq do |]czby trzymanych psów, jest
hodowanie d|a jakości a nie i|ośc].

W 1975loku państwo App eby
wyjechali do Liberii na 3 lata. Tam trzj|
ma|i mieszańca owcfalka niemieckiego
z aflykańskim psem myś|]Wskim' Po pc
wrocie do Wie|k|ej Blytan]i pies zdechł i
postanowl|i kupić p erwszego owczalka
niemieckiegoz lokalnelhodow i. Psa na.
zwa|i Roger. Tak rozpoczęła slę ich Wie|.
ka ptzyqoda z awcrarkami nlemiecklmi,
Roger nie b',1zbyt dobryrn psem. Pomi
mo tego państwo Appeby bardzo wciq.
gnę|i się w spoń kyno|ogiczny' Po plze.
świeteniu stawów biodrowych okazało
się, że sq dea|ne. Jednakfe pies miał
prob|emy fe ś|edzionq, które doprowa-
dzlły w niedługim cfasle do śrnierci .
Przez cały ten okes państwo App|eby
uczy|i się, ]ak pow]nlen wygqdać ] za.
chowywać dobry owczarek niemleck '

Copybush QUA I oraz wloald
3ędzia D]. Aqui|ani wręcza|ący

dyp|om zwycięzcy

Następnego owczarka' sukę
Bedwins Hannah' Wybra|lz czołowej Me.
dy w Wielkiej Br).tani l . t lodowli  "Be
dwins' ' .  Była ona córka Arry'ego v'
Reusch (syn Barry'egov.d. Grone iwnuk
Fr€i'a V' Ho|tkeimpel See). Jej matka Wy.
Wodziła się z liniKUnoV spedition Bańh
przez |ro V. Pi|gersbelg. Hannah miała
wszystko to, czego Roger nie posiadał.
Wtedy też państwo App|eby postanowili
hodować owczarki nie ty ko o popraw.
nej budowie , ale i o normalnej psychi .

ce' Po 2Gu |atach wciqż stosuja tę za.
sadę. Hannah b',ła Wystawiana do wie-
ku 2 |at' ajej najwyższQ ocenq była sG+
ptzyrnana ptzez Dr Rummel'a. W jej
pierwszym nriocie urodziły się pielwsze
owczarki z przydomkiem "Copybush',

Hannah została pokr}ta hisz'
pańskim sieger' ogus'em de co|ombo'
który był synem Lasso di Va| so|e i
wnuczki Xando v.d, Wienerau. Z tego
miotu został pies v'count Kosak ofcc
pybush i suka Ch. Wham Fantastic of
copybush. Została ona siegerin w 1988
roku.Z ko|ejnego miotu poGro||uV ReŚt.
rauch jedna suczka została sprzedana
do Hong Kongu wyglywajqc tam cfoło.
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WHAIV Fantastic of CopybLrsh
Wham została pokr}ta Lause'

rem v. Hasenborn (wnukiem Yasso v,
Steppenbrunnen i  Jupp'a v,d, Ha ler
Farrn ).Ztego m otu suka Copybush Bet-
ty została splzedana do Kanady' gdzie
uzyskała ty,tuł championa.
Po wygranlu wystawy klubowej Wham
została pokryta psem VA Fando V'
s!b|ick lf tego miotu państwo App|eby
zostawiI i  sobie pięknq copybush

ostatnimiot Wham był po lmportowrrym
do Wie]kiej Brytanii Ex'u V' Batu, który
na BszS w 1989 roku uzyskał |okatę
V13. Ex był synem |Jran'a V' Wi|dsteiger
Land. Jego rnatka była Amse V Batu -
córka onex'a V. Batu' W m]ocie tym
urodziła slę suka copybush Noggin'
która jak s ię później okazało była
ideałem oWczalka jakiego długo
oczekiwa i '  Noggin została wyblana
czołowq suka 1996 roku ' Jest ona także
matka ch' copybush Quant,a, któlego

Wybrano czołowym młodym psem roku
1996.
Quant to obecnie jedyny reproduktor
znajdujQcy się W hodow i '  Posiada
doskonałe ułożenie ramienia i łopatki,
tak poszukiwane w Wielkiej Brltanii,
oraz wspaniały temperament' ojcem
Quant'ajest ch. Novem Adagio będqcy
synem Arko v. HUhnegrab (syn Quando
v. Armlnius) i prawnukiern onex a v,
Batu.

W 1996 roku, w celu
poszerzenla bazy genetycznel,  do

Winderhaus CELLIE
hodow i dołqczy|y dwle zakupione suki:
Winderhaus Catja i Winderhaus Cellie.
sq one córkami VA lMax'a de||a Loggia
De Mercanti  i  wnucrkami Cito v.
Kirschenta|. catja została W zesfłym
roku pokrlta Quant'em i z tego mlotu
pozostały : ples copybush A|bert olaz
suka Copybush Ais ing.
Z powodu kwarantanny w Wie kiel
Bry4anii wylazd do Niem ec, do krycia,
jest bardzo kosńowną rzecfq' Wynosi
on około 2000 funtów p|us opłata za
kryc e i tp '  Tak w ęc częste klycle
cfołowyn']i psam w N emcfech nie jest
zby,t moż lwe. Pomimo tego państwo
App|eby zam]elzajq zabrać Winderhaus
ce||iedo Nierniec, aby pokryć ]a doblym
psem,

Na zakończenie chciałbyrn
przekazać na]]epsze Źyczenia dIa
rniłośn kóW i hodowców owczarka
niemieckiego W Po sce od państwa
Glynis i Peter'a Appleby.

Copybush OUA T
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