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|ub Rasy owczarek Niemiecki powołany został na zasadach okre
ś|onych w statucie ZW Kynologicznego (s28 pkt' 23). Terenem
działania Klubu jest obszar RŁ siedzibq K|ubu jest oddfiał

Warszawski zwiqzku Kyno ogicznego w Po|sce' Klub posiada sekcje plzy
odd7iałach. K|ub posidda konto barkowe B|G BA\K GDAŃSK| |V o/Wal.
s1awa 7L6o772G7 46!.132' sekcje oddzialowe przesyłajQ na|eżne skład.
ki Doleceniami przelewu na konto bankowe Klubu,

Ważne d|a wszvstkich hodowców!
od 1'X'1999 r' W Niemczech mogQ być uż}vane do hodow i psy

pochodzqce z zagran cy pod Warunk]em, iż lodowód tych psóWjest praw.
dz]wy (tzn.' że próbom DNA poddani zosta|i rodzice tych psóW i sq fgod.
ne). Sarn test DNA nie vtystarczy.

Ten komunikat podany w nr 9/99 sV Zeitung świadczy o Wie|u nie.
praWidłowościach w rodowodach owczarków niemieckich'

W zwlqzku z tymi problemami chciałbym ucfuIić po|skich hodow.
cóW na|eżqcych do sV' że następnym krokiem Rady Hodowców sV może
być obowiqfek badania DNA suk' które maja być uóte do hodow|] (doty.
czy krycia suk z Polski niemieck mi reproduktorami).

W nr 6/99 sV zeitung ukazala się informac]a oznajmiajqca, że
lodowód owczarka niemieckiego ',ENco V' Yohaness Berg,, sZ 1940815
HR 13165 o nrtat. 13165jest fałsz}^/vy. za podstawę tego stwierdzenia
prfyjęto badan e DNA. W]qże s ę to z decyzją o Wyk|Lrcfen u z hodow|i
tego psa' a także jego potomków. Nasi zachodni i południowi sqsiedzi
wstrzyma|i także Wydawanie rodowodóW d a tych owczarkóW gdzie W ro'
dowodach Widniał,,ENco V. Yohaness Berg',. Badania Wskafują na to'
że ojciec tego psa jest niefnany'

Także pies o nltat' R.E 5101' sZ1926916' schH3 ul ' 31.X||.1994
r. LEIFVon der Nor]Śwandjest po innych rodzicach niż było to zapiŚane w
dokumentach. Najprawdopodobniej ojcem tego psa jest SASKO v. d.
Noriswand' Pies ten nie jest uźywany do hodow|i' Po wstępnych usta|e'
niach ]stnieje możL]wośó, że rodowody potomstwa będą przepis}Ądane
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K ub oN oraz Zarzad Glówny Z. K' w P' nie zajęły stanow]ska w tych sprawach'
KfżlsżtoJ Dobrż.,ńskź

lako sekretarz Klubu ON
chcę Wyjaśnić ważnQ kwestię de
tyczQca corocznej Wystawy K|ubo.
wej owczarkÓW Niemieckich.

Zgodnie r S 18 Regulaminu
Klubu Rasy, to Klubjest organiza-
torem Głównej Wystaivy i decydu.
je o jej ostatecznym kształcie.

Do dnia rozpoczęcia Wysta.
Wy K|ubowej Łódź'99 ty|kojeden
oddziat' sieradzki - złożył oficjal.
nq ofeltę przeprowadzenia Głów.
nej Wystawy Klubowej w 2000 r.

Zgłoszenie akcesu do orga'
nizacji GłóWnej Wystawy K|ubowej
muslbyć poparte na piŚmie przez
za|zad danego oddziału zwiQzku
Kynologicznego. D|atego też prc
pozycje zgłaszane przez uczestn|.
kówzebrania hodowcóW na Wyst+
wie K|ubowej W Lodzina|eży uznaó
za bezzasadne.

zarzqd K|ubu oN na zebra.
n|u w dn|u 2 października 1999 r'
ostatecznie wybierze 0ddział
Zwiąf ku KynoIogicznego' który
przeprowadfi GłóWnq Wystawę
K|ubowq w 2000 r'

Decyzja ZalzQdu K|ubu zosta.
nie ogłoszona w następnym nume.
rze biuletynu Owczarek Niemiecki.

Leif von der No swand ur.31.72.1994 13.02.1993
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victofia, J..nźcki' Laura lfolb)

a podstawie nasrych Prak-
tycznych dośWiadczeń z tre.
nlngów kondycyjnych i bie.

gowych stworzyłyśmy program przy.
gotowujqcy psa do zdania AD w do.
skonałej kondyc]]' Korzystajqc z plo.
gramu w),,trenowałyśmy W ele psóW
do AD ( a także Wystaw ), któle bez
prob|emu fai]czyły te próbę' Uważa.
nry' że ten calkowity trening kondy.
cyjnyjest k uczem do sprostani? wy-
maganiom testu przez psa,

ogó|ne zasady
Egzamin Ausdauerpriifr.rng

(AD) jeSt egzarninem sprawdzajacym
W',trfymalość, kondyc]ę i budowę fi.
fycznq owczarka' Test AD nie zmie.
nia tytu|u W Wyszko eniu obrończym
SchH, alejest wymagany do uzyska-
nia Kórung'u'  Pies musizdaćAD aby
uzyskaó Kórung' Podczas testu AD
pies biegnie klusern przy rowerze na
dystansie 20 km z prędkościq 12 -
15 km/h' Egzam]n składa s]ę z 15
- mlnutowego odpoczynku po 8 km
inastępnych 15 minutach przerwy
po 15 km' Podczas przerw sędza
sprawdfa stan opuszek pa cowych,
ogó ne fmęcfenie ikondycję. sędzia
Wyk ucfa kaŹdego psa' który n]ejest
w stanie kontynuować próby. Po
ukończeniu całego b]egu następlje
20 - minutowy odpoczynek zaw era-
jqcy sprqWdzenie ogó|nego f achowa.
nIa s|ę psa'

Ocena Psa
Przed rozpoczęc em pierw.

srej sesj treningowej dokonaj rze-
cfowego wiarygoonego oszacowa-
n]a moż|iwości \łlasnego psa. Wyko-
rzystaj poniżsfe kryteria, które po'
mogq ci w podjęc u decyzji o |ozpo'
częciu inten sr/Vnego tren ingu kondy.
cyjnego. Sq to: stan zdrowotny'
waga, poziom kondycji fizycznej, wek
i budowa frycrna.

Stan Zdlowotny
czy twój pies przechodf ł

ostatn ojakaś chorobę ulr miał kon
tuzję? Jeś i przykładowo był przez ę

TRENING KONDYCYJNY DO
AUSDAUERPRUFUNG (AD)

biony ub m]ał nadciEgnięty m ęsień
powinleneś poczekać do całkowite.
go !łyIeczenia' Rozpocryn an ie trenin'
gu z psem nie będqcym w naj|epszej
predyspozyc]i zdrowotnej może ob.
niżyć kondycję i spowodować kontu.
2ję |ub osłabienie olgan fmu'
Psy r trwalym i lu b chron icrnymi ogra-
nicreniami ruchowymi, tak mijak bio-
drowa lublokclowa dysplazja nie po-
Winny' nasfyrn zdaniem, być obciq.
źone takim treningiem jakim ]est
przygotowanie do AD.
Przed rozpoczęclem intensylvnego
tleningu radzimy skonsu|tować się
z ekarfem !łeterynarii w ceIL] spraw.
dzenia ogó nego stanu zdrowotnego'

Waga
czy twój pies ma optyma|.

ną Wagę? Pies ważqcy 2,3 ki|og1.
my Więcej powinien rozpocfynać tle.
ning kondycyjny stopniowo. Nadmiar
k ogramów obciqża bardfo stawy i
ścięgna. Jeś|i nie jesteś pew en, czy
twój pies rna odpowiedniq Wagę spy.
taj weterynarza lub znalomego ho-
do\dcę, którego psy sq W dobrej kon.
dycji fizycznej' ogó]nie móW qc d\ńra
ostatnie żebra pow nny być Widocz.
ne Wyczuwa ne. Aby to sprawdfić
obejmij z obu stron k atkę piersiowq
i przesuń ręce do tyłu' Zebra powin.
ny byó |atwo Wyczuwa ne' Pa|cami
złap za skórę na łopatkach, szyi i
zadf ie' Dodatkowytłuszcf będf]e !ły.
czuwalny.

Poziom Kondycii Fizycznej
Jak dużo l l lchu nra twój

pies? l\,lieszka]qcy w kojcu Wycho.
dfqcy ty|ko na ćW czenia szko enio.
we owczarek powin en stopn owo i
Wo|no budować swojq kondycję f.
zycz|1q'
W przypadku, gdy twój p es zażyłVa
duŹo ruchu moŹesz zaczqć trenoWać
od ll ub ll Tygodn a programu kon'
0ycylnego.

Wiek
M nimaInywiek aby prfystq.

pić do próby AD to 16 mies ęcy' lvy
radfimy poczekać do 18 |ub 24 m]e'

sięcy z lozpocfęciem intens}Ąvnego
treningu. Wo no dojrfewajqce psy W
wieku 16 m]es ęcy prfechodzq z re-
guły okres siInego rofwoju fifyczne'
go, tak Węc intensywne blegi mo-
głyby spowodoWać uszkodzenia sta.
wów j ścięgien' Psy powyże.j 5.go
roku życia potrfebujq dłuŹszego cza.
su do rozbudowy kondycjioraz rege-
neracjipotlen ngu' sq takŹe bardziej
podatne na jakieko \ł]ek kontuzje l
uszkodzenia ciała. Z tego Wzg|ędu
powinniśmy przef naczyć Więcej cza'
su na ttening starsfego psa oraz
zapewnić dłuższy odpocfynek pomlę'
dzy kolejnym biegami.

Budowa Fizyczna
' jakimi słabymi punktarni

charaktelyfuje się twój pies? Budo.
wa fifycfna psa musi być taka' aby
olganifm fdołał wytrzymać ciężki,
długotrwały b eg' Katowanie u psa
okreś a nam, W jakim stopniu kor.
pr.rs psa poradfl sobie f tym stre-
sem' Na|eży odnieśó s ę do oblęczy
barkowej i m ednicznej jak do amot
tyzatorów U psa ze stromo ułożony.
m łopatkami i strornyrn kEtowaniu
końcfyn ty|nych amortyzacja n]e bę.
dfie tak efektywnajak u psa o głęb'
szym kqtowaniu' Genera|nie każde
niedoskona|ości W budowie majqce
Wpły\ńJ na ca|kowity ruch mogq osła.
bić ścięgna' mięśnie i powodo\łać
osłabien e organizmu. Mie]sca te sq
Więc baldzej narażone na urazy i
uszkodzenia. Psom o gorszej budo-
wie anatomicznej na|eży pośWięcić
więcej cfasu na przygotowanie do
ADolaz UWażaĆ na kaŹde oznak ula-
zu ciała' Bardzo po|ecane d|a tycl]
psóW W okresle trenlngów jest pły.
Wanie' któle powoduje odpręzen]e.

Przygotowanie Planu Trenin-
gowego

ogromnie Ważnq spraWE
jest. aby n]e przetrenowaĆ psa'
szczegóInle na poczatku' Trening
zbyt intensylvny może spowodować
uszkodzenie ciata' Iub wykończenie
psa. Zap anuj dwa ub trzy biegl w
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tygodniu. My sugerujemy, aby star-
sre psy lub te o slabszej budowie
trenować ty|ko dwa razy Wtygodniu.
Nasf program składa slę z trzech
biegów W jednym tygodn]u' sE to 2
podstawowe biegi kondycyjne I jeden
dłLrgi. Podstawowe biegi kondycyjne
odgry\'Vajq ro|ę aerobowq' Bieg] dłu
gie rozwijajq ogó|nq Wytrfymałość
psa' oba typy biegóW sq potrzebne
do osiEgnięc a odpowiedniego pofiG
mu kondycyjnego. B eg raz w tygo
dniu przez 60 minut nie da tych sa
mych korzyśc co tlry b egi 2o.m nu.
towe. Bardzo ważne jest, aby prfe.
prowadzać trzy b ieg W tygodniu a nie
jeden na maksymalnym dystansie.
Na poczEtku tren ngu biegl Podsta-
WoWe wynosza średnio 80% dystan.
su biegóW d|ugich. Wraz z Wydłuża.
nlem s ę biegów długich biegi pod.
stawowe Wynoszq 40.60% biegów

PROGRAM TRENINGOWY
na następnei stonie

do ramy roweru. Posiada on zaczep,
do którego prfypina się psa w obro
ży Iub szorkach.
Springer pofwala rowerzyŚcie trzy
mać obie ręce na klerown icy i fapew
nia, że pies nie będfie wpadał pod
koła roweru' Nle po|ecamy biegania
ptzez psa p(zy sarnochodzie, Dla
Własnego bezp eczeństwa możesz
uż]Ąvać kasku rowerowego, gdyż na
Wet najspokojniejszy pies może na
g|e szarpnqć ]doprowadzić do upad
ku.

wskazówki Treningowe
Najistotniejsza sprawE pod.

cfas tren ngujest zdrowy rozsqdek.
Pomimo tego, źe korzystamyz opra.
co\łanego programu treningowego
muslmy pamiętać, że to ty|ko pro.
gram' Kiedy decydujemys]ę na dany
rodfajb egu, zaplanowanego na kon-
kretny dfień, musimy braĆ pod uwa.
gę róWnieź pogodę oraz moźl]wości
psa, który będfie wykonywał ciężka
pracę W tych Warunkach atmosfe.
rycznych. Na przyklad, gdy pogoda
jest stosunkowo upa|na na|eży ra.
cfej \Ą}brać skakanie przez przeszko.
dy |ub krótszy bieg podstawowy niż
na długim dystansie. Przełóż Medy
bieg długi na chlodniejszy dzień'
sprawdfaj' jak pies zachowuje się
podczas tleningu' ]eś|i zwa nia pod.
czas b egu, a następnie kladz]e się
okazuje VlylaŹne zmęczenie to po.

winieneś cofnqć się ojeden Iub dwa
tygodnie w programie kondycyjnym.
Ce|em biegó\ł nie jest trenowanie
psa na siłę a|e stopniowe budowa.
nie kondycji firycznej.
Wraz ze wzrostem dystansu pies po
Winien ot lzymywać Więcej ka]ori i '
D atego zwróć uwagę na karmę |ub
przygotowane poż}Ą' enie' pod wzg ę
dem enetgetycrnym.
sprawdzaj' zmieniając plędkość' jaki
bieg jest d|a psa naj\ńJygodnlejszy.
Celem treningu jest przygotowanie
owczarka biegajqcego dlugim' Wydaj
nym kłusem. sprawdfityśmy, że moż
nato osiqgnqć. Jadqc po płaskiejna
w]erzchni na|eży nieco fwiększyć
prędkość pozostajqc jednak przy jed
nostajnym biegu. Nie zwiększaj pręd
kości tak si nie, by pies zaczqł ble
gnqó ga|opem' owczarek powinien
biec]ednostajnyql kłusem. Podczas
kłusu kończyny psa poruszajq się
diagona nie. W mniej wydajnym ino

AD to taki' który bez prob]emu prze
biega 6.5'8 km ( b eg podstawowy )
Wciqgu 30.40 m n lkończy bieg dłU.
gi ( 13 km )po 7O'aO minutach. Nle
ma potrzeby wykonywania dystan-
sóW dłuższych niż 13 km W jednym
Dre8u.
Jeś|i zakończyłeŚ plogram i zostało
ci trochę czasu do egfaminu, mo.
żesz poMarzać biegi według Tygo.
dnia Vi' Jeże|ichcesz skróć czas dłu.
g]ego biegu do 50.60 min. Ważne
jest aby kontynuowaó nada| 3 b egi
W tygodniu niż \Ąydłużać maksyma|.
ny dystans powyŹej 13 km' Gdy tlvój
ples zakończył program długo przed
egzaminem itrenował w ęce] niż 10
tygodnito powinieneś, według nas,
w tygodn u poprzedzajqcym egzamln
wykonać 2 3 biegi ty]ko 25.40 m nu.

W / długi lub podstawowy / długi /
podstawony)nie ma znaczenla, Nie
można jednak przeprowadzaó dWóch
długich b egów.
odpocfynek odgr}Ąda takq samq ro ę
w catym programie tren ngowymjak
Właściwy tre n ing. organizm psa pod.
cras dni odpoczynku odbudowuje
tkankę mięśniowq i gromadzl ener.
g]ę do następnego biegu. tJważarny'
fe pomiędzy b]egaml powinien być
prfynajmniej jeden dzień \łoIny' od
Tygodnia |V po długim biegu na|eŹy
fape\dn ć psu 2 dniodpoczynku' Nie
oznacza to jednak' że ples ma sie.
dzieć W kojcu podczas tych dni' MoŹ.
na przecież odpocznvać aktylvnie:
spacet w |esie, nauka posłuszeń'
stlva lub pływanie' Kafdy akty1'^/ny Wy
poczynek z wyjqtkiem biegania jest

Psy, które b egają 20 minut |ub 3 5
km' bez Większego wysiłku' zdołaja
zakończyć całkowity program trenin
govry po 6-8 tygodniach. Psy o nie
Wie|k]e] |ub bef kondycji będq treno
Wały o 3.6 tygodni dłużej.

d]uglch. Ko ejnośó w jakiej występu. TRENING wŁAscIwY
jĄ bieci \ podstawowy / podstawa.

Przed i Po Treningu
Pies powin en trenować z

pustym |ub praw]e pustym Źołqd.
k em, aby uniknąć zabulfeń pokal.
mowych. Poczekaj 3-4godfiny po na-
karmieniu psa zanim rorpocfnlesz
trening' Jeś|i twój pies Właśnie wy.
pił dużq porcję wody poczekaj 1.2
godziny. Rozgrzanie psa przed tre-
ning em przygotowuje mięŚnie do
ntensywne] pracy' ochłodzenie po
biegu redukuje zesztlM/nienie i na-
pęcie m]ęśni' Aby lozgrzać psa
przejdź się z nim energicznym klo.
kiem Lub Wo|nym kłusem plfez 5.10
mtnur.
Po biegu' gdy piesjuŹ ochłonał' mo.
żesz podać mu Wodę' Powinna ona
być |etnia, nie zimna. Najpierw daj
mu ty|ko 1fi| iżankę. Po ki|kunastu
minutach możesz dać mu więce.j' z
podan em jedzenla poczekaj 1 go
dzinę po treningu'

sp]zęt
za|ecamy użylvanie roweru

górskiego Iub składaka do trenowa.
nia psa niż typowego loweru Wyści'
gowego' Rower górskijest baldziej
stabilny a szersze opony zapewnia
]q Większe bezpieczeństwo na nie
róWnej drodze' My uż}a'vamy sprin
ger 'a (urzqdzenie do przypięcia psa
przy rowerze ) w naszycn rowerach.
splinger można prosto zamocować

UwaŹamy, że pies przygotowany do
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chodzie kończyny po tej samej stro'
|ie ciała ( lewa przednia / IeWa tyl.
na i prawa przeclnia / prawa tylna)
przemieszczajq s ię jednocfeśnie.
leś|i twój pies porusza się inocho.
dem' być możejedz]esz zbyt Wo|no.
Przyspiesz, ewentualnie szarpnij psa
i sprawdź czy wpadł w kłus. cfasa.
mi psy, które sĘ zmęcfone, fwaInia.
ja 1 zaczynajq poruszać się inocho.
dem ' W szczegó|ności osobn ik o nie.
doskonałej budowie anatomicf nej
muszq cięŹko pracować aby utrzy.
mać się Wjednostajnym klusie. Psy
te męczĘ się pod koniec biegu iwpa.
dajq w mniej efekty''/ny lnochód.
Podczas treningów twój pies może
Wykonylvać inne ćWiczenia aefobo.
We takie jak płylvanie zam ast bie.
gania. Tym niemniej, aby być dobrfe
przygotowanym do AD (lub wystawy),

owczarek musi budowaĆ mięŚnie
biorĘce udział w biegu, więc najwię.
cej czasu powinien zajmować trening
w k}usie' Podcfas biegóW staraj się
jeŹdzlć po różnych nawierfchniach ta.
kich jak chodnik, trawa, piasek czy
ziemia. Ta różnorodność będzie do.
brzó wp|ywać na opuszki pa|cowe
psa i nie będzie zaskoczeniern przy
zdawaniu AD' Aby biegi nle były zb}t
monotonne fmieniaj trasy i od cza-
su do czasu prędkość: raz szybko,
raf Wo|no' spróbuj jeździć W towa.
rrystwie innego psa i przewodnika,
tak jak zwyk|e odbylva się na egza.
minie. TwÓj pies powinlen oswoić się
z takQ s},tuacją. Pocfqtkowo będzie
starał się biec szybciej od drugiego
psa. Lepiej przyz\łycf ajać owcf arka
do obecnoŚci towa|zysza |e|az niż
póŹniej niepotrzebnie tracić energię

Jeś|i pracowałeś ze swoim czworo
nogiem Według zarn ieszczonego po
wyŻej programu' to nie powinien twój
pies rnieć prob|emóW z zaIiczeniem
AD.

Podsumowanie
W rezu|tacie, po ukończo.

nym treningu, owczarek będzie bar.
dziej W}trzymały farówno na Wysta'
wach, jak iw pracy z pozorantem.
Jego chwr rękawa będzie pełniejszy
lmocniejsry.
staraj się nje stracić tych wa|orów.
Trenuj da ej z psem' gdyż jest to
wspaniała lofly/Vka dIa was obojga.

opfacob a',,ie ż th,macze,,ie :
MARCIN PISAREK

PROGRAM TREAUNGOVY
l ] icg l ,()dst l lwowy'2 w tygodnh| I] icg Dłt|8i .  l  !v tyj](x ln]L|



Ktasa użyt*owa PsY

sę.Iżi.L Peter Me'aler
we|t. uńd Bun.|essieger |999' vA.1'
Rikkor von Ba+Boll. Z. u. E.: Hans Peter

VA-2, lango vom Flirstenberg, Z.: Heinr
lvliil er, E.: Peter Gummersbach.
VA-3, Ursus von Batu, Z. Ped gree@ Totr
rlchter Erich Orschler, E.: Hans lilrgen

VA-4, Timo vorn Berrekasten. Z. u. E.: losef
Heyń'  H':Gerd Dexe| '
VA-s, le lo vom M che stddler RathaLrs, Z.l
Erhard Th erof,  E.:  Hehut Sentner, Halter:

VA-o, Enzo von Buchhorn. Z. Kar Moser, E.l
ngrd Moser '  Ha|t € r :W |] steger '
VA'7, Ouartr de Te.rplar,  Z,:Angeto
BÓrd gnon. E': Kar Heinf Fii er'
vA.8' HUppy vor Arett, z': P€digree@
Topzuchter n Margt Van Dorsseń. E ']  Ne nz

VA-9, Vando vonr lMoonreck, f. u. E.: Afred

K,asa użytkowa sUKt

'r.lżi.!: 
Ilelnul B1l!Ś

welt. uńd Bundessiegerin l999' vA-1'
Saskia von Arminius, Z.: Wa traud Martin E.:
Pcter Send. H : l r is  Mart in Breunig.
VA-z Chipsivan de Herdefsfarn, Z.: Mat
theus Fredrc lrs,  E. ThorChrstensen, H:

VA.3. c ndiVonr Hłsche|' f'] Ped gree{'
Topfiichter Ba dur schu|t€' E i Fab o Guid€tt
VA.4 BeaLrry v.d. Hu s K rura. Z.: E. van !rk,

VA.5. B bi aUs der sĆh o6s1adt' f'] Mar( na
Lpp. E.:Ahme! Benzes, H.:Carn Henke.
V4.6. Sa one von E Tous, Z. u. E : Dr. Lu s
Soacvi  a. H. Michae lakesrh.
vA-7. E|fc Vom Bórgelwa d. f, Hennann
Flfkc, E : H nr ich Nlenen H : Hernann Park
VA-4. fanrb a von Arm n us, Z.: Waltrald
Ń]altin E': ottmar Gri]newa|d H': ]ólg KrUg
VA-9. rana vom Widsteger Land f .: lvart in
GÓb E'  ]osef Xarn)ann. H :Franz Wa t] '
vA-10' H |a|y vorn L€chia|' Z': Ped grec(l.J
'ropruchter Hans Nlann, E. Oleg Lewin H.:

vA 11 F|y Vóm ns men runnen. z !' H :
slsańne schomann' E': Ferd Kótters'
VA-12 Zyra lon der Roten Matter f. !. E.i
Pcd gree Topfochter K!|t Róhnel' H': W nf|ed

VA-13 Ne le s True Love, Z.:He di& Lef
Petersen. E.: Br g tte Haushahn.
VA 14 Lea vom Hol emper See, Z.:
Ped g|eec]] Topzlchter ]]ermann Niedergass€,
E.: Ped gree Topzilchter Frank God ust. H.:
Ped grce Toprilchter S!sanne Reimann.
vA 15. Magt vor'r Hijlrnegrab, Z.r Heinr
sĆhee|er '  E.:  Gerd Dexe, Ha ter: Dirk

VA.16, M€ nda Vom Feme|eck, f, !. E':
Ped greeo Topzuchter Mart n Steffen. H.:

vA.17, V€nja Von der ]ahnhóhe, f' U, E']
Ped gree@ Toprijchter Johann N'layer. H.:

VA-14. Amselvor Tronj-", Z.: Peter lvlet3ler, E.:
Prof '  Dr '  He nrch M €13 er,  |] ,:  Heinrch Góden'
VA-19, Tina vom k e nen Land. f. Lr. E.i Er ch
L!kas, H.: Ukich Hausrnann.



,lasa iunioJów PsY
sę.lzia: Eeifiż Ilnhtl

Bun.lesjunghund Sieger 1999, Sg],Yasko vom
Farbenspiel, Z. u. H.: Erw n Wieser, E,r .losef

Sg-2, Bar von der Osttres schen Tlringstatte, Z. u.
H. Hinrch Meinen, E.: Bett na Ei l ts,
S9"3, Dux dela Vacuvia, Z.:  Luciano N4usol ino. E.:

xlasa juniorów sUK'
sę dż i.L wolfgąla G ef s c b u, i,z

Bundesjunghund siegerin 19t9, sE-1, Enschi
von det Piste Trophe' f, U E' Erch BÓs|'
Sg-2, ornela von Bad Bol , Z. Hans-Peter Rieker, E.l

sg.3' oduscha !oń der Wiene|au, f': Rer€e RoS€n
Mart n. E ':Wofgang Gibhardt,  H':  chrst ian z ieg € r '

xlasa m,odzieży PsY
s ę.lżi.l: wi lh e lu Eu s c I1 er

Bundesjugen.l.sieger 1999 sg.l',aeo vom Dóni
schen Hoi .  .  . .  | .  4. .  p dpres, F ruoerr Boop
sg.2' Kevin vom Mutrtal' Z' u. H.: (Uń Ma er' E':

Sg'3, Wasko von Aducht, f. u. E.: Prof. Dr. He nrch
Me6 er '  H. lHeinrch GÓ|den'

/il rlvrtJ t:



Nlasa m,odzieży sUKt

ScdzilE Iptb4lg4oll
Bundesjugend'Siege n 1999, Sg-1, Fa na
HeiIeiŚ. f.: Heidi& Leif Petersen' E': Erik

Sg-2, Tannivom Arkanum, Z. u. E.: Robert Lang,
H.:Gerhard Schneider.
S9.3, Ke ly vorn N4urrta. Z. u. E.: Kurt Ma er,

He rcI en gle brauc hst'lr n d 6, Rii.I en
Celrrauchshundenasso

sę.tzid: RolfFausef
HGH-Bund*sieger 1999, v-1, Huck vom
schelerhaus, f, u. E.] Helfried sc|r€|er'
V-2, Wox vom Hanmerwehr, Z. u. E.: Peter

v.3 NUtz von der Norswand, Z ':Ped gre €o
Toprilchter Ernst Rrlckert, E. tMax m an Seid .

H et.len śebf au G h sh u ,e, Hii n.l i nne n
ceblauchshundeklassó \

s e4zl ą!!tQ!LE!!!Lł"-!:
tlcH-Bundessiegerin 1999. V-1, Nora vom
Edelgarten. f. u. E. Otto Bender.
V2, Maa vom SchAfenraus. Z:He red
Sche en E.:Andreas Sm etana.
V3, Dofka vonr Rlhpo d nger Hof,  Z.:  Edgar
Huber E.r Kur( Schnrelchcr.

Crupy hodowlane
Ricbter: Gii ter K.!sD!!

1. ,von Bad Bol ,  f . :  Hans.Peter Rieker.
2, ' .Von Bat! '  Z :  Pedg|ee@TopŹijcr ler Er ich

3' 'Von de. Nor swand'' f': Ped gre€@ TopfL]chter

4. v. Ann | !s Z : Waltraod N4art n.
5' vonr Ho tk.jnper se€''. f': Pedigreeo Topzlichter
Hennann Nicdergasse.
6. .von W hendorr ' ,  Z i  lohn l\4. Henke
7, .vonr Fenrereck, f .: Ped greeett.Toprilchter

a ,Mischaland s Z.: Anders Er ksson
9. .,von der Kanef Heide . Z.: Pedigree@Topziichter

10. .vom Farben sp el . f. : Pedigreeg Topziichter Erw n

11' 'Von A|€!t. Z': Pedigreeo.Topziichterin N]argt

12 .\o. I  o- l ru ,/ .:Ppog.ee{.-op.(crterFen--B

13' Vo'  r]e 'o|5I €  T 'op|e' '  l '  Deog'FF'  'op/ l .||F '

Erich Bós '
14 ' ro? dc '  PoLó 

'  
Ą/.| 'p| ' '  7 '  Ped|gre €o.Topz.cL € .

15' ''Von der Jahnhóhe, Z': Ped greeo'Topzijchte|

16. 'Von Moorh €Ćk'  z ' :  A|fred V Bóseage|.
17. ,vorn Winn olr' Z : Anion Tee ng.
aa' 'Von d€r LJrlrecke'' z': Ped gree@ Topfi]chter

19. lom Sch oll Rund ng , f. Prof. Dr. W ly L G.uber
20. ,!om Lachenerweg , f.: lochen lanr
21' ,Vernh €  rn i , ' .  z i  Lasz|o szget
22.,vom Fchtenschlag'  Z.r Pedigree@.TopzUchter

23. .vor dFr Lr-oF.M"r '^ .  / .:  Peoigr-pO loo/:.  .F

24. ,vom Aspenhaus , Z,i Richard Wiesner
25' 'Von der Grafschaft Mark'' f':Andreas Aschk€
26 .,vorn Christinen Brunnen , f.: Susanne

27. ,,v. B sschoishe rn , Z.r Jan Minnema
28. , ,von Glor ia dei",  Z.:Wlheh Odehus
29. ,von der Wo fsmatte , Z.: Werner Ehret
30' 'Vom Reicheńshof', Z': M chae c aUS Reichert

ClndlYorn
illnchol
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Swiatowa Wystawa owczarków
Niemieckich - Karlsruhe '99

Tegoroczna światowa Wystawa
owczarków Niemieckich odbyła się
w dniach 20'22 sierpn a na terenach
Wildparkstadion w Kar sruhe - pod
honorowym protektoratem Kanclerza
Niemiec

Gerharda Schródera' Jako, że
W bieŹqcym roku obc hodzono ju biIe
usz loGlecia rasy owczarek niemiec
ki,  Wyból Kar|sluhejako miejsca te.
gorocznej wystawy klubowej wydaje
s ę W petni uzasadniony| to w tym
właśnie mieście rotm strf Max Von
stephanitz za|oży| w kwletn u 1899
Klub Rasy owczarek Niemieck (SV).
Awięc wszystko facfęło s ę właśnie
w Kar lsruhe., .

I d|atego też 100 at później
Wystawcy, hodowcy i m łośn cy tej
rasy psóW fjecha|i właśnie do tego
miasta.

Na wystawę zgłoszono 2185
owcfalków niemieckich f 38 klajó\ł'
Prefydent SV Peter Mel3ler w swojej
prfedmowie podz ękował Wystaw.
com fagranicznym' którfy swo m
uczestnictwem podkreś|ajq między.
narodowy charakter tej największej
imprezy owczarkarskiej. Spoza Nie-
miec zgłosfono 538 owczarkóW
najwięcej z Ho|and i  (122)'  Wloch
(177), Dani (39), Francj l  (38) i  Au
str (32). Po|acy zgłos 9 owczar
kóW, z czego wystaw ono niestety
ty ko 4.

W piatek, jak co roku' odbyła
się ocena 'na stój'' W poszczegó|.
nych klasach oraz testy psychtczne
obu k|as użytkowych' D a przypo
mnien a dorosłe (ponad 24 mle
siace) owczarki n emieck]e bez eg
faminu Uz},tkowośc (schH' IPo etc.)
n e mogq być pokaz}Ąvane W Niem
czecl] na \łystawach organizowanych
przez sV. Wynika stad befpośrednio,
Źe jedyna kasą ' 'dorosłq, ' jest k|a.
sa uzltkowa. Ponadto, na wystawie
k ubowej. warunk em wystawienia
psa W k|asie uźj,tkowej]est pozytylv
ne zal icren e testu psych cznego,

aznacza |o' że psy, które W piatek
nie za czq testóW nie przystępuja
już do oceny na stój i mogq właści
Wie .,pojechaó do domu' ' '  Coś takie
go spotyka crasem nawet fawory
tÓw. W tym roku do pechowców na.
eża| m.in. |do V'd. ]ahnhóhe' Hin.
nerk V' Kiemoor, jak róWnież nasz
rodfimy Fegerz K|y\'V an. Za najwlęk.
sfego pechowca tej wystawy uznać
na|eŹy chyba odina V Hirsche| (VA4
W zesztym loku)' Nie puścil rękawa
na rozkaz l tym samym famknqł so
bie drogę do da szej r!Ą'a zacji' A
można chyba zaryzykować stw erdze-
nie' Źe Wa|cfyłby W Kar|sruhe o tytu|
Vce zwyc ęzcy: 8 sierpnia tego roku
na wystawie klubowejw Be gii Peter
|Vei3|er sk|asj,,fikował go prfed Jan.
go V. Fulstenberg' Jego k ęskę pod.
kreś ła dodatkowo leakcja pub|icz.
noŚc - odin nie dośó, że n e puści|
na rozkaz pozoranta, to Wyraźnie ba|
się swojego przewodnika' co zosta'
ło podsumowane pomrukiern nieza
dowo|enia. Pub|icznośó og|qda]aca
testy reagowała bardzo ży'łiołowo ,
jak co roku, bardro trafnie. Ladnie
zaliczone testy nagradrala owacja-
mi' słabe Wręcf Wygwifdy1'lała' Jak
zwyk|e duże blawa otlzyma| pies z
' nii placujqcej'': King V' Karthago
(końcowa k|asyfikacja V98), a|e naj.
bardziej chyba podobały się testy
malo znanego potomka Marka v,
Haus Beckr Jecka v.d. Bi ldeiche,
który zakończył wystawęjako V89
p es ten pokazał naprawdę imponu
jąca obronę. Na|eźy żałować' że Fe
gerowi z Krywan ne powiodło się
na testach, a e honor polskich
owcfarkóW uratowata suka p' Wan.
dy Zaremby f Nowego sacza - ce|i
od Szalonel Wandy. Jestto pierwszy
owczarek niem ecki wyhodowany w
Polsce, który fa|icfyl testy na nie
m eckiej Wystawie k ubowej _ duże
gratu acje l l l l

W piqtek odbył się róWnież
Wybór naj]epszej hodow|i '  Zwyk e
konkurencję tq plzeprowadzano w

niedz e|ę, a e chyba dobrym pomy
słem było plzesunięciejej na piqtek

f azwyczaj opóŹnia|a ceremonię
zamkn ęcia Wystawy' W tym roku w
szlanki stanęło 30 hodow|i. zwyc ę.
żyła hodow|a Bad Bo|| prfed hodow.
ami Batu iNoriswand.

W sobotę, jak co roku, czoło
We reproduktoly prezentowały swo
je potomstwo' Z 48 fgłoszonych grup
potomków zaprezentowano 39
pozostałym zabrakło wymaganych
10 wystaw onych zwierzqt. Najwięk.
szq glupę pokazał ubiegłoroczny
zwycięzca śWiata Rikkor V' Bad.Bo||,
spore grupy Wystaw również Leif
vd. Noriswand i Scott v. Deodatus.
spośród feszlorocfnych psów VA
grupy nie pokafał jedynie W czasty
Timo V. Befiekasten. szósty rok z
rzędu WystawiIi grupyI cash V' Wi|d.
stelger Land Ulk v. Ar ett, a po raz
piąty: Eros V'd' Luisenstral3e, F|ick
v. Arlett, Karly v. Arm nius orar Las,
so V' Neuen Berg. Na|eźy żatować,
że nie pokaza| już potomstwa Jeck
V Noricum bylby to jego dziewiqty
WysIęp'

W sobotę odbyła się równieź
ocena w ruchu "gorszych" grup we
\łszystkich k|asach - k|asyf kac.ję
cfołóWek pofostawiono ]ak zwyk|e
na niedze|ę' W tym dn u pokafano
w k|asach mlodzieży d\ła owcfalki
n em eckie z Po|skiI sukę Darię Texa
p. lerzego Falisza z Wroclawia oraz
psa Cekina Pasja Skorpiona p. Lidi i
Wręgi z Warszawy na eży podkre.
ślić, że oba otrzyma' ocenę bardzo
dobra (naj!']yżsŻa w ich grupach Wie
kowych) Cekin zakońcfył rylvaIiza
cję jako SG166, a DariaI sG169.

Niedz e|a była ]ak co roku naj
bardziej emocjonujEcym dniem
Wyból zwycięzców poszcf egó|nych
kas. Jak zwyk|e przy r ingach mło.
dzieży i  jun oróW kłębił s ię tłum .
WYpatrylvano f apewne kandydatóW
na przyszłorocfne oceny VA' Klasę
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juniorów psów Wygrał syn lJr
susa V' Batu i zwyciężcfyni śWiata
1997 Connie v. Farbensplel: Yasko
V Farbenspie|. W cfołóWce k|asyju.
n!oróW suk róWnież up|asowała się
suka z Wyśm enitym pochodzeniem:
V.ce zwycięŹczyni k|asy orne |a v'
Bad Bo|l aórka Rikkora V Bad Bo|| i
VA4 '97,98 ]ade BIue Rose (na|eży
tu nadm enić, że Jade jest córką
dwóch zwycięzcóW śWiata: Lasso V.
Neuen Berg i  Natha e vd. Wiene-
rau). W k|asach mtodzieŹy ponowna
''niespodzianka'' ' na ósmej pozycji
p|asuje s ię ko|ejnysyn connieV' Far
benspielr Alex v. Farbenspie. Jego
ojcem jest scott V' Deodatus' Każ.
demU hodowcy na eł chyba życzyć
takiej suki-matki.

Po emocjach k|as młodzieżo.
wych ko|ej na klasę użytkową suk'
tym razem już na p|ycie stadionu
(mlodsze klasy oceniano na bocz
nych rlngach). lako p erwsza zosta-
je Wywolana córka Kar|ego V. Armi'
nius: sask a V. Arminius'  TLJż za niq
wkracza na płytę cólka Lasso V' NeLJ'
en Berg: Cindi v. Hirschel.  Jako trze'
c]a zostaje w}Ąvo|ana sa|ome V' E]
Tous. Po ki|ku okrażeniach sędzia
Bu13 przestawia cindy na pierWszq

pozycję' I tutaj niespodzianka (taki
brak profesjona izmu rzadko zdarra
się na tej rangi Wystawie) wołajqcy
sukę Włosijakby tracE gtowę, Cindi
zacfyna śclqgać za nimi do tyłu, zo.
staje cofnięta na drugę |okatę, a po
próbie szybkjego kłusa Wyprzedza]q
doskona|e przygotowana cólka Na
tra v. Steigerhof: Chipslv.d. Herders
farm (szósta |okata po stój)' I taka
ko|ejność już pozostaje do końca
(Saskia, Chipsi ,  Cindy). Zapewne
Włos źałljq swojego błędu do telaz'
a|e takie są niestety regLJły tego
owczarkarskiego sportu' ZWyciężczy
niq śWiata, podobnie jak rok temu,
zostaje więc córka Kar ego v' Armi-
nius'  lv lam nadzleję, Źe okaże slę
|epszq matka od feszłorocfnej
triumfatorki - Anschy v.d. Magistra e
Uej syn był za|edw]e scso \ł k as e
m|odzieży)' Ku radoŚci \ńJystawcóW
sędzia BuB przyznaje aż 19 sukom
ocenę VA' ocenę doskonała (V)otrzy.
muje 120 suk. ltutaj kolejny olbrzy-
mi sukces wspomnianej wcześniej
polsk ej sukiCel iod SralonejWandy
- zajmuje 77 miejsce f ocenq V58||!

Kolej terar na emocje klasy
uż}tkowej psóW Po stój pierwsza
dziesiatka zostaje Wylvołana w na

siępujqcej ko|ejnościI Rikkor V. Bad
Boll, Jango v. FUrstenberg, Ursus v.
Batu, Timo v. Beriekasten, Jel lo v
l\/lichelstAdter Rathaus, Enzo v. Bu-
chhorn, Quartz dei Templari, l\ lack
v. Aducht, Huppy v. Arlett, Vando v.
f\4oorbeck. Po ocenie W ruchu całość
pozostaje praktycznie bez zmian
jedynie fesfłorocf ny z\dycięfca mło.
dfieży Mack V. Aducht ' 'spada,,na
pozycję jedenastq (za wspaniaIe
przygotowanego Pitta V' Tlonje)' sę.
dfia przyzna]e dziewięć ocen VA'w
stosunku do zeszlego roku jedyny
skok \d obrębie VA \łykonal t-|rsus (z
VA10), pofostałe psy po prostu prze
sunęły się do przodu (zabrakło Kar'
ego v. Arminius, Leifa v.d. Nori '
swand, Odina v. Hirschel Fel lo v.
Farbenspie ). Po raz plerwsry do VA
weszly: Quartz, Huppy i Vando. Po-
zostaje ty|ko p),tanie, który z tych
psóW zostanie tr iumfatorem przy
szłorocfnej wystawy k|u bowej? Tego.
roczne zwyc ęstwo Rikkora było ra.
czej przewidylva|ne, a|e co będfie za
tok.. . .?

Joanna Domańska

Zutiqzek KynobAiczt y O/'Wrcclau'
ZapfEzLl1].1sL,i]]nril!)1t!zka|01k)ll)cIIl,'l)czL!L'('p]|1c'fzl)s!n|(n,1,jcz'l)

I hz! r'.t t t kiu, i szkttu t r iol (\i t zc sh, t utc j i

JANA TOTHA
. s.koluiuta PĄ'rokn|nją.!|ło ?9 n Misn,żnlhr ll'o
. Pozo|aila 1MifiaĄfu ś|io|o |' Nilż.
. z jtro un.ialLu otlh!h, si( ll!łor.t.h! ł|!.nfllill! Iil.nt,j"t llIl ?lls^ith !'o|pr4ll|h|'

PROGRAM I
praca z psem obrończym na róż.ym etapie zaawansowar a
praw oowa praca pozoranra

indyvidualne konsultacje
pokaz sprzętu szko en owego

KoszT uDZ|AŁU w zAJĘc|AcH
1oo' f| d|a pozorantów
100, zl z slasnym psem do pracy indylvidualneiz Janem Tothem

(noclegi we wtasryn zakesie 
' 
oĘanizdto|zy .l'sponują adftsańi hrtell)

l|ośó mieb. d|a u.ześtników z osami ichetnvch dÓfaieć lraktvtnvch d|a oozoEntów oqtani.zona.

zu)ążtk Kj,.b!!nzn') o/v|b
Śflrn.n k,|ta,li I .e!l u\ nli]

qJani.żE ihx udn')th ,ln,ist
KolLi,'\'kl,sx!oPni.!P/a,.n0,']'i|\lldttk\ł4,iĘ.|zk,k|,icz}ćsi(cra")i,}t"1p,z|zn

lcninorium odbędrie się w dnioch 22, 23, 24 pażdzierniko | 999 wg Wror|owiu

In|omacie na temt ku|su fużń !żlskać ! o|gadizatdów:
Mna sfnyd te|. G7V372.a$14 Beata Bańasak lo|. o.71l 339a{.2a
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K..' mlodz|óżv l1o)
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BEf ocENY (lealda ia iżal)

o auANro 
'd' 

BfuiieŃnfu

{r.s. chamoron{r(2l

NIEMTECI(I
DWUMIESIECZNIK Nr 12 SIERPIEN 1999

WYDAWCA: F rma 'KDO.
ADRES: 32-800 Brzesko, u . Glowarkego 7,
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omica / s n f Komku ) W]'PoWcl śvi d3h
2. dosk^K M Ranao Moresa lBark

3' dosk LUoKY s €dan ( Bak ( oomcn ca / ova V Haus E rcn ]łl.o.md Mąe'6ł
4. doskAllAs f Wscb *ig]Do ły{ lo'dv GgoBVrclol futm / P.ńa f

W Fborer ol oo| ry ) łl. zb'śn'e srcruśn .k
mcn.. / NUmo f r!'ńsk !30 L.s! )vl,

6. bdb o^sKo f od.oMkio] slory 1 B&ł v oomo .!/sol smEn/d)vl'zbli6w

7. bdbYAGoAsudo Lod.na laua' f d' sobcn Bug8n / Pł Aśdro bfuań6 ){l

s. bdb FLl( Unon lBa kv oomcn.a / oxi Ui oi )ł| oed MchdldłŚk
gw harcns / von Unk!' )Wr M6fuł Peś

10 bdb GRANo 7 My nel G,omady I B
11 bdb YoRKAM{o Lordam laua I

! lDon MrPo / He ż l fonyn*'egÓ lasu ) vl

ka )łl.G?8gU: Poak

l(|au Szcbnl.t

RAsi Unon lBai v ooń6ntż / |nd ń Mdod'HŚ )s' Pa{e|śłh ł*i
RoMA Unon lBdr v oomen.a / lńdń Mdodóh Ś l vl ' P6M ś{'ń łłr
RoM U on lBak y oomenm / idm Ma'od6hs ) Pałd Ś*narek
rcBRA LuouJand 1 Bakv Domenta / okre Wo]''36s l fbtń 6vf e|iń*i
rcRA lpusand ( 3akv DÓńen.6 / okań WÓ],'B's ) fbigńbv f 6lń*

do Yu'óó lV '  "dd'  'o l/
doskf sr unor ( Ba kv oomei.a / Mom uioi I wr )&er sviarek

oid! Geo,svtro,Trm/Panaf
w Fbq* ej Do ry |!l Lsh Batońsk

bdb FArA f Bł0 ry( Eno Vd wEiqa! / LÓłt!d Wmeżu )Wl WÓ].ed

bd zrNA un ra' I Ba k y Drmen E / a

nle / RqineVArdl lł| re* BddoŃk
bdb BR r^ s,el and 1 Ldsg y PhEon /

K*. sze€ni.l

1' PANro Udri 1B3iku Dońeni.a / Lańbo €]ni Widmałgn s )vl' Pare|ŚWhacr
/ Lańbolgni W]dmałgnŚ )łl oamai sofo.k

3' ArcEL Vcd l f ecan ! Wieseiboln / cłda ż km eina] rve.d4 ) vl ' Młc n

4' ULs Uńioi (Bakv DÓmgn.a / Beq sedói )ł| Pavdśwnb6r

Ka3d Mlodzi|ów

t' bdb sAsko Unoń lBak V Domenba / x €  v rhme' Hol )M' cnżyna Bla'c4k 4,

2' bdb DRAooN Ź rlÓ]óńsk ego bsu ( U y V fuctenbłg / Roz| fe skahego 5,

3' bdbYUcoMń.Maż(PiÓ|y K'Óiensee/Na6,Be.o]iĄ){l lslym fu]kewr
4' bdb NAro Ź ruŚ4ń*iggo LasU 1 fuń Mi Po /|'a,ru'yńskegobsu)Wi Anda

5' bdbAŚrRo hbałon (bselV PłÓon /fy1a f KlP6n ) W| w|odmież os ńsk
6' bdb EM R spaąd lA]axvd, RÓEn Młlg' / 

^lg € 
spe]a|)vl, bklb Flpovcf

5 db sfaMrR aqua ron rAjax vd R

l doskcwc RoN Un on 1 ołkłh

hl7 G!ńu / Hesa4ad st lm}ka )ł| kąmflf

WYSTAWA OWCZARKOW NIEMIECKICH
SIERADZ '99

SUK'

ta / zoóa Aqua T06 )M' Toma9

RoEfug] / Gada f lu€]skiggo zńda ) M'

dosk fuAX!d Rden ft(g lBoss V Basgnbom / Gedavd' Bmukpg e )wł'

nv wesenbon / EsF v s rcnobad )M

dosk PYioN asdko Lodana I Lesk v am nius / seu sanbnds ) vr. Eusen uv

eoG v dor rum / For vd. Robn MaGr )

ge4ue e / au ńa k Fdtensptfg )łl
ąśwdarek 1B|a5{4k

|(|as chdńÓ|ońów

/ sabal n V Bul8 Blsmł* ) vl P ot

do* (M M sMa lzbÓ] A.e' Auem /

Km. Mlodz|óżv

x|.B. M|odf|ków
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oomen ca / Borus a Bod 3z ) łl fygmud

ionsoo / Ar3 f FanE Do ry)M Pawd

Asrcodo /cciasado Lodana )$ Artr

oman .a / Bna z xnmiku ) vl. ]Óz€f s udem
ta /Gna Vd' Ha seng 

'ohg 

)Wł P&d

cr z rus4isk eso ksu / saba f rus4* ogo

ta /s na tr Aro|*l sń oss ) M. Pare| Śłh a6ki
W dma*ons /Gabi unon )*. Mł €k kokorka
ago Łd. wo|fsbu|g / k*. z Tus4fukieeo Las! )

bugq cr sła o / Ańi Un on ) $1. Pare|

widma ans / bn Unkat ] M. zb gĄ !ł Tobo|a
Bad Bo / Honda Y Nodseg surm ) vł' AndfeJ

W dln kois / Xła un ki ) wł' GĘcgou

21' db |fA Ź fu*ńśk€go La3! { oon M rPo| / Jagoda f r|vńskigBo Lasu ) M.Anela

ul tudov MdrchbeB/c n Dorrb o Des

23' db l sA s €dań (Ba k { oomen ca / D va { Hals ELon )ł| oans Mądzak
Lasu lBa* tr Domenta / Eno.8ia f lusłńsk ego

27 beŹofuiyGEMArrBzńsNogo

dosr usMAb3kls lolai z d Ś ąben B

@* JANM PA BO MA IAi Yd ROTN M

funoĄta / Limba z Turyi* ego lasu )

do* DoNA FomaĆh ( $mmo ! ren8

bdb EV union ( Ajł ft RdąnMdler/
bdb JUL&Esk bU lBakl Donen ca / oare Esk bur ) wł' romffi cogu ski

3l / Af6 L nabgrc ) wł' krc M esfd.
oita / Fana Unon )v| cćsbv Bhsrc4k

bdb SUENA AqG rÓra l Ąax ud' Roien Mfig / Mge Aqua ron ) vl. e.m en

1. doskcMaUNAżBćb|ń}1Qlańoa'd Bruin9n{6sse/ondfaYd
ounieshenkg )ł| Bo|gś6w Weselsk

on Mang / Moi. Jask er ) w|adFław Paprcck
v Emdor / c ndy ud. Prassenbug ) s. wop eh

rkolfGsńu / cyi nad stumyka ) wł' Kaf migz

r EMo tr Feuemerds / Amanda f 8e'oriny ) vr.

7. doskFEF^hadsł!ń'łal Jokkgf Gsńu/YfuaJadstumyka )vl Kłmo2

sfok f rusłi* eśo Lasu / ugoda f rus4nsk e
go ksu )wr' EDbbb BoiĘak

n.a / Neda union )wi' Dane Mądżtsk
10 bdb B RM B a' Xop €c (Amot f GenU / saba Bialy kop e. ) vl' rtsdeusf

du / saba Brarl xopre. )M. radeusf sianr*sk
12 n edo* G^RDA ż kń!Mą rvs.d4lKo]a.kPadhł/ on V G.oenondanm )vl

Mai. n K'óMÓwŚh l plóbo Śva]u )
13 nedo* BEs żńad ś{idń llassrV Piabon / DoG fnad śłd'a )w] Hgniyt

rangnbetg 1 pób6 gvelu )
1{ bdb FLA f xl '\!]an 1s'ńńo l fsmare.k / bna f K'pan )vl A' 8ąolgk 1

Pzgwodi k pÓddós pldeńrcj| psa na

r{r... untkowt

A ż Mn'!h& 1 ro$o ż RogoM] / Pól ż RogoM]

2 dÓsk HAPPY v BdrcnshWhlw

3 dÓ* FANiA AnarcNa Bo} ( roban v Nmn / Bim6 candy Ańórch a 60l ) !l, Lu 4

4 do* sElEszAbarus( ld f Lpe / sabdińL{ BlrgBsńorck )Bońdd Fańlla

do*cwcU6oDAI f Tus4ńskegÓLas!136kv ooń6d.a/ LDżrusziń*egd B!.B' ch'mD|onów

Ę.ova / Bon fe spĘcowa )M' RFrd

Ff Bo,o ry/ B,k f we.bd*reloo ry )

ash' v wo rsbusa, s.Noss / Eha f
(rbyq córy )vl' UD6 Nihsoń

Komuniat zalządu Klubu owczarka Niem.eckieśo w Polsce
1)WdnU03'07' lc99r.ZarzqdGłów. sekretal7 - Krzysztof Dobrzańs4 ga'r|zowa'ryc|. prfef rracierzyste od
ny związku Kyno|ogicznego w Po|sce
zatw erdził sprawozdan]e z Zebrania
Wyborczego Kubu' które odbyło slę
w dnlu 17.04.1999 r. w Warszawle i
tym samynr uprawomocnił podjęte na
n]m uchwały i skład wybranego zalzq.
du K|ubu' który tworzq;
Pre4/dent . fbigniew szcześniak
Vre Pre4ldent d/s hodow i -

lvl ecfysław Gatkowski
V-ce Prezydent d/s szkolenia

Zbignlew Milewski
V-ce Pre4/dent d/s organizacjl I kon-
taktow zagranicznych -

W esław Ziemecki
Skarbnik - Wa demar Federak

człon kow]e - Piotr Bożko' Ryszard Ge.
sinowski,  Wa demar Kosmalski ,  Ry
szard Kłapkowski, lvarek stlfe eck]'
2) chcac jak najbardziej rofsfelzyć
udział członków K]ubu W jego pracach
zarzad Kubu powoła} Kom]sje| Ho
doWIana,SzkoIenioWa organizacyjnQ.
skład poszczegó|nych Komisj będzie
sia|e rozszerzany o wszystklch chęt
nych do ak!,$/nej pracyw ramach Klu
bu,
3) Do czasu zatwlerdzenie Regulami-
nu Iicencji przeg]ądy hodow|ane olga'
nlzowane sa na poprzednio obowia
zujacych zasadach tzn. psy i suki po.
winny przystępować do przeg|adów or.

dizały' W wypadku niedopełnienia
wszeIkichfolmaInościtzn' braku prze.
śWiet|enia na dysp|afję' wąg ' Wyma.
ganej i|ości ocen (2 oceny od 2 róż
nych sędziów) można przysiQplc do
przeg|adu, a blakiforma|ne uzup€łn]ć
W term nie póŹniejszym u kielownika
s€kcji. W VJypadku przystapienia do
przeg|qdu poza swoim oddzlałem na.
|eży wziĘć od k]erownika sekcji za.
śWiadcfen ie o aktLlaInym członkostwie
W Zw]azku i W tym Wypadku trzeba
mieĆ zarÓWno zaświadczenie o prze
świetIeniu na dy5pIazję jak Wymaga.
ne karty ocen z wystaw.

v5 PY.rflliiczqś K]r|hł o N s Pdle
ds/-rE 

'n 
,J!) j ' r r ! t ,  _

*u=-:.-:?-
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wanie w tym roku było małe' gdyż cfłonkowie kubu
owcla|ka n e-n'e.kiego /e S/./e. ina stara|i  s ę poord
wić nie naj|eps./ Wizerunek ringu owczarkóW z ostat
n ch at. Mimowie u utrudnień ze stlonygłó\łnych orga
n zatoróW Wystawy udało się Wytyczyć ring o wymiarach
pozwa a]qcych na Właściwq ocenę psóW Dfięki owczar.
kalzom ze szczecina isponsorom żaden z ocenianych
pies nie Wlócił ze szczecina bez pucharu bądź specja|
nej pamiqtki.

Po taz pierwszy od wielu wystawa w Srczecinie
miała naplawdę charakteT międfynarodowy' Na Wysta
Wę zgłoszono szeŚć owcfarków z Niemiec ijednego z
Norwegii. Niestety ty|ko trzy z nich mog|iśmy og|qdać
I a ri| gJ' govŻ ieder wystawca' króly 7głosi| p ęć psdw
nie spodziewajqc się tak Wysokich opłat fa !łystawę
(65 marek niernieckich |!|), nie był plzygotowany f inan
sowo do opłacenia ch oceny. To ty|ko dzesięć marek
mn]ej niż zgłoszenje na światówkę, a ranga Wie|okrot
nie mniejsza. Plzy takiej po tyce opłat najafd owczar-
karzy z innych krajów nam nie glofi' Zresztą ki|ku ko e'

Szczecin,26.06.1999

Dańusz Makareuicz

( !r. tz ht,t tr.t4 n d nih't! :

Szczecin'99
a tegorocznq Międzynarodowq Wystawę Psów
Rasowych w Szczecinie zgloszono tylko 40
owczarków niemieckich' Szkoda, źe zaintereso

SU'17

gó\ł / Po|ski nus|"Io laolac|ć oo 100 lIoLvLh /a osa'
gdyż opłaca i za wystawę w dniu wysta\Ąy.

Na ringu znane po|skie psy nie zawiodły' Swoje
k asy Wygra ]: soNNY Brebe am see (k|asa użytkowa),
NATAN z Im el]na (k asa championów)' GAJA Lestes (k|a'
sa otwarta suk), FANTA Anarchia Box (klasa u4tkowa
suk) i PALI\/]A z Więcborskiej Do|iny (k|asa championów
suk)' Te psy ,'rozstawione'' w różnych k|asach spotkały
się podcfas oceny porównawczej. Dołqczy|i do nich:
naj epsfy W k|asiejunioróW pies z Niemiec NANDo Vom
Uckerstrom zwycięzczyni k asy juniolóW suk A|-RA
schreidon. oceniajQcy sędzia Pan Piotr ś|iwka bardzo
dłt]gu trzyrnat Wszystkich w napięciu' Podchodził, og|q.
dał psy 2 ki ku stron, przestawiał w szyku ] wresfc e
ogtosił Werdykt' zwycięzca wysta\ły w szczecinie został
po raz dlugi z |zędu soNNY Brebe am see, a wsród
suk' po Wyczerpu]qcej ocenie w kłusie, zwycjężyta GAJA
Lestes ko|' Bagrowskiego i ona też w ocenie sędziego
W ostatecznym porównaniu była naj|epsza i oI|zyrnala
t}tut Zwycięzcy Rasy' serdeczne gratuIacje'

Wyniki wystawy w Szczecinie

1dośk fw Ml(dFkł' d h6k
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Puchaly czekały na zwycięzców

zwycięfcy wystawy

I
lns.. eą. zzzzatgz

OUEBECK AVAX
UR. l9-08.199? SUU' l f2J RT6'6 5JX6/44 - | KL. Wyslawy: 2x zwyc.klasy.3x U02

UNI(o v. Ilaus Zieglmayer
SchH3 ,,a"
ZR:\-1

NICKoR v.d. llottedau

0TTI v, Haus Ziegtmayer

KIMBA Avax
sw-1 ,,a"
ZB: V'1 SRN

NATZ v. Steigerhof

ATEENA zcentu

l  BnaDl
(3.4'5ltEDoĘ {3.4l |||lRK, (4.4l URll|' (4.4l0.v1h łRłu ||,s

QUe stion] 95X Imi € jsce nigdy
Qay-Day' Wl€|okrotni|ę | m:|ęjsce,

drugi, 2X sięsęr D, sieg €r sHZ Austria, sieger sHZ ]aponla
Q-EX: umieszczany n6 Wysokich mlejscach W k. młodzieży

Rodzeń5two

|ra vom HiBchentaE a94954o schH3 owczalek nieńiecki o nr tat. &Ho!ra' EHo762 i owcfalek o fi lejestEcyjnym
40427 pżebywające 5.06.1999 l. w Po|sce zniknęłry z Kempewa. Niemieccy whścicie|e prcszą o zwlot f. naglodą.
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Flick v. A ett

Mergit uan Dorssen

Historia hodowli
,,von Arlett"

stawq mojej hodowl]' ob]e dawały
bardzo dobre szczeniaki. Potomstwo
''car|ie'' osiągnę|o W]e|e sukcesów.

Na k|ubo!Ąych wystawach dwóch po.
tomkóW wygra|o k|asę młodzieży,

szystko rozpoczęło się
1972 l. szko|iłam wtedy
sukę '' Elke Von der Rosen

jeden zajqł drugie miejsce !v tej k a
sie, dwie suki uzyska|y ocenę VA ]
jedna V1. Wszystk]e te psy miały

matt". Byla to wilczasta suka ze
szwajcarskiej hodow|i' Jej ojcem był
znany ples "Canto von der Wiene-
lau', . ' .E|ke' '  była około 20 razy V1
na wystawach w Niemcrech, a na
Niemleckiej Wystawie K ubowej
(BUndessiegerzuchtschau) fdobyła
|okatę V5.

Nagrodq za mojq prace z
Włożona ''E|ke'' były d\die suki z jej
dwóch miotóW ]edna nazylva|a się
"cai le von der Wlenerau" (czarno
brqfowa suka po psie ' 'KaiVom SlI
berbrand',). Druga nazylvała się ''Era
von der Wienerau" (wilczasta suka
po psle Quant von derWlenerau ),

Te dwie suk stały się pod

przydomek "von

W tarntych cza-
sacn lesfcze nre
miałam zareje

snej hodowli.

mojej hodowl i
pochodri  od
rnatk E|ke. któ.
lq właśc cie e
nazywal i  "Ar
lett". Pierwszy
mlot, z prrydom

kiem 'Von Ar ett'' urodził się W paź
drierniku 1972 r. Suka "Era von der

UIk v. A ett
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Wienerau', została pokr}ta "Irkiem
von derWienerau,'' Pomimo tego, że
był to mój pierwszy miot i wyszły z
niego tylko trzy szczeniaki, wsryst
kie one odniosły sukces. ''As Von
Arlett'' został zwycięzcq Brazy|ii ibył
tam znaczącym reproduktorem' ..Ar'
gus Von Ar|ett" otrzymałWie|e czoło'
wlch lokat. ostatni szczeniak "Agent
Von Ar|ett'' był wi]czasty' Byl on pierw.
szym psem wilczastym w historiiSV,
który na siegerschau pokazał gru.
pę potomstwa (mimo iż mial Medy
dopiero 3,,roku)' składała się ona z
17 potomków z 11 miotów. AE|ent
był też doskonałym psem pracujq.
cym o twardym charakterze. Jego
synowie i Wnuki bla|y udział\ł/ regio.
naInych zawodach psóW pracujQcych
i W MiŚtrzostwach Niemiec'

Z miotu "J" urodzonego w 1984 r.
Wywodzi się ki|ka znanych psów.
Joker był pŚem Wi|czastym' który
został V17 na niemieckiej wystawie
kIubowej. Pokafał również glupę
potomstwa. Jokel był znany ze swo.
.jej twardości i wie|e z jego potom.
stwa uczestniczyło na mistrzostwach
psóW placujqcych. Jedna zjego có
rek "Hexe von der Seufzeral lee"
wygrała mistlzostwa Fc|l siostra',Je
annie', została V7 na Wystawie k|u.
bowej' brat ..JaVa'został V32.

Pierwszy miot ,,lJ', von Ar|ett urodził

wał ''V1', w k|asie dorosłej . na wy.
stawach regionalnych,
Pod koniec 1993 r' llrsa została
pokryta "Yago vom Wildsteiger
Land'' z tego miotu zostawi|iśmy
psa,,F|ick Von Ańett''. F|ick zosta}
Vlna wszystkich wystawach' na któ
rych b},,ł pokazywany' Jego kariera Wy

ła pokr}ta ,.Enzo Von del Burg A|i.
so" (zdjęcie tył okładki nr 10 dwu.
miesięcznika) . ten miot dał jedna
sukę: ',soffie Von Al|ett''. soffiejuż
okazata się czołowQ sukq hodow|a.
nq. Jeden zjej synów, wilczasty',|ta.
lo von Arlett" - po reproduktorze
,.Landro vom [4Ónchberg', osjqgnqł

SG 4w klasie 1&24 mie-
sięcy na k|ubowej oN W
1993 r W 1996 r. ltalo
został cztely razy V1 i
V23 na klubowej ON.
Miot Soffie po "Ulk von
Ar|ett', (1993 l.)dał nam
psa "Nicco von Arlett",
który osiqgnQł wie|e czo'
łowych |okat i był baldzo
popularnym reprodukto-
rem w Niemczech i za gra-
nicq. W 1995 r. "Nicco"

V22 na wystawie klubowej i wielc
krotnie uzyskała lokatę V1. Z tego
samemu miotu "lJl l i", "Ute" i"Utta"
wygr'vały swoj]? k|asy ki|ka rafy i da.
wały dobre potomstwo'
"lJrsa" zostata pokrJ,ta "Carlo von
der Wienelau''' Ten miot dał nam psa
wi|czastego ,.P|ato'' 

' który został
SG15 na niemieckiej Wstawie klu-
bowej' Później wie|okrotnie otrzymy.

stawowa została niestety nag|e prze.
rwana poprzez złamany fqb' Będqc
bardzo popularnym reproduktorem w
Niemczech i za granica' Flick poka'
zał w 1995rgrupę potomstwa skła
dająca się z 17 zw|erzat. ośmiu spo
śród nich pokazano W naj|epszych
grupach lokatowych na klubowej 0N
w Nlemczech 1995r, trry z nich upla-
sowały się W p|erwszych dziesiqt.
kach. W 1996 r Fllck znowu poka-
zał qJupę !7 zwlerzat' Wszystkie
spośród n|ch dostały najwyźsze oce'
ny. Jeden ples, Shanto's Xano - ho,
lenderskl pies r plerwsrego miotu

F|icka.osiągnał ocenę VA! Dwa inne
zwlerzęta up|asowały się W pielw
szych dziesiqtkach: sG 4 w k|asie
1&24 miesięcy psów ,'Quai zu den
sieben Burgen" i SG 10 wtej samej
klasie suk "Zula von Arjakjo'. Po-
przez te dwie grupy hodowlane Flick
pokazał swojq wartość jako intere.
sujqcy reproduktor z Iinii "lJrana''.

W roku 1999 "Ursa" zosta

został V33 na k|ubowej oN, a w na-
stępnym roku pokazał 8 ANie|zQt z
13 miotóW ' Trzy z nich up|asowały
się w plerwsfej 30, a jedna suka
"Wendrlna von der Kahler Heide"
była sG 8 W k|asie 12.18 miesięcy.
Na kluboweJ ON 1998 r. w Niirnberg,
Wendrina i siostra Woldorona otrzy-
mały ocenę VA'

Mioty Soffie z "l.Jlkiem von
Ar|ett''' a następnie z 'Nero Vom
Hirschel" i "Visumem von Arminius"
pokazały' źe soffie jest doskonałq
następczyniQ,'lJrsy'. Jej 12 potom.
kóW uczestniczyło w Wystawach k|u.
bowych ON.

"Ulk von Arleft" Jest wynikiem krzy-
żówkl .'Yago Vom Wildsteiger L6nd'
l''Do||ievon Ar|ett'' córki ,,Fedora Von
Arminius", oraz potomkini "Elke von
der Rosenmatt''' ,.UIk,' został sprze.
danyjako szczenię do znajomych W
Włoszech (Gianni i Ange|o). Przyje.
chał z powrotem dopiero na sfko|e
nie' osiqElnqł ocenę sG 25 na swo
jej pierwszej wystawie klubowej w
1991 l. i pojechał f powrotem do
właścicie|i we Woszech. W 1992 r'
przyjechał jeszcze raz i tym razem
osjqgnqł V 7 na k|ubowej. Było to
wspaniałe osiqgnięcie i byliśmy Wszy.
scy bardzo zadowoleni. Kilka tygo-
dni później pojechałam do Włoch
aby, zapytać Właścicie|i' czy zgodzQ
się odsprzedać nam psa. Jesteśmy
im bardzo wdzięcfni za zgodę'
oprócztego, że |JIkjest naszym na,j.
lepszym psem, ma bardfo przyjem-

się W 1986r Dał
on ki lka sukzVl.
Najbardzjej znana
z nich "lJrsa", \'vy.
grała swojĘ k|asę
około 

'5 
razy. Wr

grylva|a też Wie|c
krotnie wystawy
reElionalne (Lan-
desgruppen-
schau). została
V12 na wystawie
klubowej. Siostra
', l .]schi ' '  została
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nq nie skomp ikowanq naturę' wspa
niaty charakter i doskonałq kondy
cję' Majqc dziewięć jest da|ej '.zdrów
jak ryba' '  i jest W dalsfym ciągu |u
bianym teptodul(orem w N emczech
iza granicq. W 1993 r LJ]k W}Va|czył
ocenę ''VA''. W następnym rokujego
duża grupa hodow|ana była jednq z
przyczyn zdobycia drugiego miejsca.
W 1995 r' U|k pokazał najw]ększą
grupę potomstwa i osiqgnq ocenę
VA1 . zwycięzca Niem eckiej wysta
wy k ubowej ON. W 1996 r. znowu
pokazał największq grupę potom
stwa z na]większq i|ością 0N z naj
Wyższq ocenq' W 1996 r' lJIk pierW
szy raz pokazał zwycięzcę
k|asy 18.24 miesięcy: RIK
KoR Von Bad.Bo|| isukę VA

',Tatja Vom Mónchberg' ' '
Jego potomstwo f!Ąycięia
m'ln. ze wzg|ędu na twar.
dość, dobl y te m perament,
dużq W}trWałośó i wspania.
ły chalakter' W 1998 r' po.
tomstwo Ulka znowu upla-
sowało się wysoko. ..Pan.

cho Von Ar|ett'' osiqgnqłSG
5 W k|asie 18.24 miesięcy'
Wnuk Ulka "MACK von
Aducht'' Wygrał k|asę 12.18
miesięcy. A syn U|ka.,R|KKoR Von
Bad Bo] ', osiqgnął najwyższą ocenę
VA1 W k|asie użytkowej' Jest to
plerwszy przypadek od czasu lJra
na,, |URAN von Wildsteiqer Laną,
że pies, któly jeszcze nie ma czte'
rech Iat \^Jygrał' t]|k fostawił też swÓj
znak w ślodo\dlskach typowo uż},t'
kowych. Wiele r jego potomstwa
uczestniczy na m stlzostwach prób
pracy. lednym z nich jest,,Lasso vom
KAmpchen", z pierwsfego miotu
lJ ka' Lasso osiqgnal ocenę V na
Większości egzaminóW prób pracy i
był uczestnikem |andowych zawo
dów ,96 i mistrfostw Niemiec,97.
Na Niemieckiej wystawle k ubowej
oN osiagnał V35 \ńr 1996 l. i V32 w
1997 r' Te osiagnięcia dały mu tJ,tuł
''lJniversalsieger 1997" .

Niżej podsumowano n ektóre ze
szczytowych momentóW kariery
l J lka:

' 2 x zwyc|ęzca Be|gii
'  1X ZWyc ęzca Ho|andi
' 1X Zwycięzca |ndonezji

2 XVDH Zwycięzca Swiata (yDH

. Niemiecki Związek Kyno]ogicz
nv)

' 2 x VDH Zwycięzca Europy
' 2 x VDH Zwycięzca Niemiec
' W 1996r. został ''Best in show''

na europejsk ej wystawie vDH
. 1 X Zwycięstwa świata sV

Mam nadzieje'  że |udzie w da|szym
ciqgu będq pamięta lJ|ka nawet za
10 lat - tylko wtedy rostanie napraw
dę wie|k m reproduktorem.

cała moja hodow ajest pod
WpłJĄVem psóW wilczastych. około
25% moich psów ma ko|orwi|cfasty'

Ten kolor poprawia pigment, ale nie
wszyscy hodowcy go |ubiq' W]e|u z
nich niestety myŚ|i' że pies czarno
podpa|any zjednym Iub więcej psóW
Wi|czastych W rodowodzie' będzle
dawał Wi|cf aste potornstwo' N]e jest
to prawdq. Ko|or W] czasty jest do-
minujqcy. oznacza to, że szczen]aki
mogq mieć ko|orW czastytyLko Me.
dy, jezeli co najmniej jeden z rodzi
ców ma ko|or Wi|czasty' Nawet psy
czatne podpa ane z "miotu wi lcza
stego'' mogq mieć potornsfoVo wi|cza
ste ty|ko Wtedy, gdy zostanq skoja
rzone z partnerem wiczastym. Na'
wet nbred na psy wilczaste nie da
psów wi czastych' jeżeIi obydwoje
rodzice sq czarno podpa|ani' Jako
plerwsza osoba w SV pokazalam
grupę hodow|anq W 1987 r' składa
jacq się wyłqcznie z psó\ł wi cza
stych' Grupa ta osiEgnęła drugie
miejsce. W 1988 r. grupa zostala
p qta, a w 1996 trzecia'

Teraz tlochę o rodzlnle ''Van
Dorssen .
Na szczęśc]e mój mqŹ N4athjs |ub

Thijs jak móW q jego znajomi, miał
duŹq wrozumiałośó dIa mojego hob

by ]od początku bardzo mnie Wspie.
rał' Jego pomoc i poparc]e pomogło
w naszych sukcesach odnoszonych
prfez ostatn e |ata. Ponieważ Włada
Wielomajęzykami' rzadko mamy pro
b emyw kornunikacj iz plzyjaciółmi
owczarkarzami. Nasza córka A|exan
dra ma osiem at i też kocha fwie
rzęta. Wsfystkie nasze psy sa czę
ściq naszej rodz ny' co powoduje' Źe
odkurfacz c]qg|e jest W pracy. L] u
bionym psem Alexandryjest "F ck .
spędza on w]ększość swojego cza
su w mieszkaniu ic ierp lwie toleruje
dowclpy sfuczkiAlexandry. Ta para
jest naprawdę dobrq dlułnq. A|e

xandra jUż pomaga m przy
szczeniakach i spędza wie
|e czasu z matkq ijej nowo
urodzonymi dz ećmi' W na
szym domu nigdy się n e
nudzimy. W mędzycfase
Alexandra dostala swojego
wlasnego psa: "Ussi von
Ar|ett'' . wi|czastą sukę po
''f\4ax della Logeia dei N4er-
canti" i "soffie von Arlett".
lJssijuż os qgnęła kiIka cfo.
|owych okat na\Ąystawach.
0d zawodów dIa młodzieŹy
w 1998 r (Deutsche lugend

und Juniorenmeisterschaft 1998)
A|exandra ówiczy z sukq co tydzień
''Agi|ity,, i sprawia jej to dużo lado.
śc ' Jestem przekonana, Żeten sport
ma przyszlość, szczegóLnie d|a mlo.
dz eży' która ma swój pierwsfy kon
takt z owczarklem n emieckim, To,
źe Wie|e hodowców nie iraktuje Agi.
|ity poważn e, a niektóry ekstrerni
ści nawet się z tego spoltu śm eja,
jest d|a mn]e niezrozumiałe, ponie
Ważjednej rzeczyjestem pewna: Do
Agil]tyteŹ potrzebny jest dobry pies||

'tlt!t)Lt(zcric.

Micbael NÓso1|,ski
K(r'L,kkt

Joa ,& D.'t|ańska

Wystawcy !!!
Wtaścicie|e psów ucfestniczq.
cych w Wystawie Klubowej
Łódź -99
Proszę
" przysłać zdjęcia swoich psów'
które będa opub|ikowane w po.
wyŚtawowym kata|ogu na adles
iedakcji.
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W p qtek Wieczorem w treningu
uczestniczy|i róWnież warszawscy i
wroctawscy nooowcy.
ostatnim dn em kursu była sobota.
Rano każdy pojedynczo zdawał eg
famin IPo1. W południe kiedyżardo
słownie |ał się z njeba uczestnicy
rdawali pisemny egzamin teoretycz
ny W auI] WAT.u. Następnie lofpo
częło się ocenianie testu teoretycz
nego i okazało się, ze wszyscy go
zaliczyl i . Natomiast egzamin prak-
tyczny według komisji ecf aminacyj.
nej zdało ty|ko dwóch pozorantóW
być może wp|t^lv na to rniałyfmęczo
ne ogromnym upatem psy, ktÓre nle
przejaw a|y chęci do pracy po dwu.
dn owym wysiłku'
Podsumowujac kurs Jan Toth podkre.
ś|i| duże postępy, jakie poczyniIi po.
zoranci w czasie zajęć (przy ocenie
brano pod uwagę placę podcfas
ca|ego kursu' słowacki szko enio.
wiec korzystal z dokladnych notatek
sporzEdzonych od p erwszego tren in-
gu)' stwierdzi| także' że pozoranci,
którzy nie uzyska ] |icencj] nie pow n'
ni s ę zniechęcać, \ryręcz prfeciwnie
' potraktowaó te zajęc]a jako tlening
inada wykazylvać taka chęó do pra'
cy, jak dotychczas, ajego sugestie
uwag traktować jako pomoc. spo.
tkanie fakończy| słowami, że ma
nadzieję Wręczyć więcej Iicencji pod.
czas następnego kL]rsu '

f,
a
\q

o szkoleniu pozorantów K.Dobrański
W dnlach 28 31 l ipca 1999 rw War-
szawe w obiektach Warszawskiej
Akadem]i Wojskowej odby|o się szko.
len e r rakresu obrony dla pozoran-

Kurs forganizowany przez K ub ON,
pod patronatem GłóWnej Komisji
Szko|enia sk|adał się z części teo.
retycfnej l praktycznej' W zajęciach
uczestniczylo siedemnastu szko e-
niowcóW z oddzla|ów W: Białymsto.
ku, B},torniu Gdyni' Krakowie' Łodzi'
o|sztyn e, Warszawie i Wrocławiu.
czwartek był pierwszym dnlem kur.
su, w którym wykłady teoretYczne z
zaklesu regu|aminó!ł prowadził sę.
dzia międzynarodowy, WiceprzeWod.
niczący K|Lrbu oN; Zbigniew Mi|ew.
ski oraz cfłonek GłóWnej Komisj i
szko|enia prfy Zarzqdzie GłóWnym
zwiafku Kyno|og cznego; Wa|demar
Kosmalski .
Pofolanci mieLi okazję obejrzeć ka.
sety Video f zarejestrowanq praca
ich ko|egów z Niemiec uchodzących
za]ednych z naj|epszych na śWiecie.

W piqtek o godzin]e 900 zbiórką na
p|acu treningowym rozpoczęły się
zajęcia praktycfne, które prowadz]ł
Jan Toth (trener reprezentacji Slowa
cji przygotow}ĄVanej na Mistrzostwa
Świata)z pomocq swojego syna Mar
t ina.
Na placu treningowym pozoranci
ko ejno pracowali z przylv ezionymi
plfef siebie psami' ćwiczQc obronę
z zakresu schH1Według Własnej in
Wencji' t]pał dawał się We znaki i
psom i pozorantom uolanym w gru
be spodn e i kurtki' Po połUdniu każ
dy ćWicfył juź Według za eceń pana
Jana Totha bacznie obselwujacego
i kornentujqcego zachowanie pozo
ranta psa.
W piqtek z Gdańska' Katowic ] Lub|i
na plzyjechaIi takŹe lcencjonowani
poforanc 

' by podpatrzyć niektóre
metody pracy szko eniowej słowac
kiego instruktora i spotkać się z or
ganizatolamlkulsu' aby omówić pro
b|emyfwiqfane ze szkoien]em psóW
i wydawaniem cencji.


