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VA-2,langovom Flirstenberg,
Z.: Heinr
lvliiler, E.: PeterGummersbach.
VA-3,Ursusvon Batu,Z. Pedgree@Totr
rlchter ErichOrschler,E.: Hanslilrgen
VA-4,TimovornBerrekasten.Z. u. E.: losef
H e y ń'H':GerdDe xe | '
VA-s, le lo vom M che stddlerRathaLrs,
Z.l
E rha rdTherof, E . :He h ut S e ntn e rH, a l te r :
VA-o,Enzovon Buchhorn.Z. Kar Moser,E.l
n g rd M oser'H a| t € r : W | ]s t e ge r'
V A '7,Ouartrde T e . r pl arZ, , : An g e t o
BÓrd gnon.E': Kar Heinf Fii er'
vA.8' HUppyvor Arett, z': P€ d igree@
Top zuc hter
n Mar gtVanDor s se ńE. ' ]N e n z
VA-9,VandovonrlMoonreck,
f. u. E.: Afred

K,asa użytkowa sUKt
Ilelnul
B1l!Ś
welt. uńd 'r.lżi.!:
Bundessiegerin l999' vA-1'
Saskia von Arminius,Z.: WatraudMartin E.:
PcterSend.H : l r i sMar t i nB r e u n i g .
V A -z Chipsivande H e r de fs fa rnZ.:
, Mat
t h eusF redrc l r s,E . T h or Ch r s te n s e n
H,:
VA.3.c ndiVonrHłsche|'f'] Ped gree{'
TopfiichterBa dur schu|t€ ' E i Fabo Guid€ t t
V A . 4 Bea Lrry
v. d.Hus K r ur a.Z .:E. v a n! r k ,
VA.5.B bi aUs der sĆho6s1adt'f'] Mar(na
Lp p . E .:Ahm e B
! e n ze s,H . : Car nH e n k e .
V4.6.Sa one von E Tous,Z. u. E : Dr.Lu s
S oa cvi a . H. Mi ch ael ake sr h .
vA-7. E|fcVomBórgelwad. f, Hennann
F l fk c, E : H nr i chN l e n e n H : H e r n a n nPa rk
VA-4.fanrb a vonArm n us, Z.: Waltrald
Ń]altin E': ottmarGri]newa|dH': ]ólg KrUg
V A -9.ranavomW i ds t e ge rL an d f .: l v a r ti n
G Ó b E' ]osefXar n )an n.
H : F r a n zW at ] '
vA-10' H |a|yvornL€ c hia|' Z': Ped grec(l.J
'ropruchter
Hans Nlann, E. OlegLewin H.:
vA 11 F|yVóm ns men runnen.z !' H :
slsańne schomann'E': Ferd Kótters'
VA-12 Zyralon der RotenMatter f. !. E.i
Pcd gree TopfochterK!|t Róhnel' H': W nf|ed
V A -13 N e le s T r ueL ove ,Z . : Hed i & Le f
Pe te r sen.
E.:Br g t t e H au shah n .
VA 14 Lea vom Hol emperSee, Z.:
Pedg|eec]]
Topzlchter]]ermannNiedergass€ ,
E.: Ped gree Topzilchter
FrankGod ust. H.:
Ped grce ToprilchterS!sanne Reimann.
vA 15. Magt vor'rHijlrnegrab,
Z.r Heinr
s Ćhee|er'
E.:G e r dD e xe ,Hat e r:D i r k
VA.16,M€ nda VomFeme|eck,f, !. E':
Ped greeo Topzuchter
Mart n Steffen.H.:
vA.17,V€ n ja Vonder ]ahnhóhe,f' U, E']
Ped gree@Toprijchter
JohannN'layer.
H.:
VA-14.Amselvor Tronj-",
Z.: Peterlvlet3ler,
E.:
P rof'Dr'He nrc h M€ 13e r ,| ], :He i n r c hG ó d e n '
VA-19,Tinavom k e nen Land.f. Lr.E.i Er ch
L ! k as,H.:UkichHausr n an n.

,lasa iunioJów PsY
sę.lzia: Eeifiż Ilnhtl
Bun.lesjunghund Sieger 1999, Sg],Yaskovom
Farbenspiel,Z. u. H.: Erwn Wieser,E,r.losef
Sg-2,Bar vonder Osttres schenTlringstatte,
Z. u.
H . H inr chM einen,E.:Bettna Eilt s,
S9"3,D uxdela Vacuvia,Z .: Lucia noN4 usolino.
E .:

xlasa juniorów sUK'
sędżi.L wolfgąla Gef scb 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
M ar tn. E':W o fgang
Gibhar dt,
H ':chrstianzieg € r '

xlasa m,odzieży PsY
s ę.lżi.l: wi lh elu Eu scI1er

Bundesjugen.l.sieger1999 sg.l',aeo vom Dóni
schenH o i . . .. |. 4.. p dpr es, F ruoerrBoop
sg.2' Kevinvom Mutrtal'Z' u. H.: (Uń Ma er' E':
Sg'3, WaskovonAducht,f. u. E.: Prof.Dr.He nrch
M e6er ' H .lH einr chGÓ|den'

/il rlvrtJ t :

Nlasa m,odzieży

sUKt

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

ClndlYorn
illnchol

Sg-2,TannivomArkanum,Z. u. E.: RobertLang,
H . : G erhard
Schne i de r .
S9.3, Ke ly vornN4urrta.Z. u. E.: Kurt Ma er,
He rcIen glebrauc hst'lr n d 6, Rii.I en

Celrrauchshundenasso

sę.tzid: RolfFausef
HGH-Bund*sieger1999, v-1, Huck vom
schelerhaus,f, u. E.] Helfriedsc|r€ | er'
V-2,Woxvom Hanmerwehr,Z. u. E.: Peter
v . 3 NUtzvonde r N or s w and,
Z ' : Pe dg r e € o
ToprilchterErnstRrlckert,E. tMaxm an Seid .
H et.len śebf au Gh sh u ,e, Hii n.l i nne n
ceblauchshundeklassó
\
s e4zl ą!!tQ!LE!!!Lł"-!:
tlcH-Bundessiegerin
1999. V-1, Noravom
Edelgarten.f. u. E. OttoBender.
V2 , Maa vomS chAfe n r aus.
Z : H e re d
S ch e en E.:A n dr e as
S m e t an a .
V3 , D ofkavo n rRl h pod nge rH o f ,Z.: Ed g a r
Hub erE.rKur (S ch nr e l chcr .

Crupy hodowlane
Ricbter: Gii ter K.!sD!!
1. ,vo nBadBo l , f.: H ans.P eter
Riek er.
2,'.Vo nBat! ' Z : P edg|ee@ To pŹijcrler
E rich
3' 'Von de. Norswand'' f': Ped gre€ @ TopfL]chter
4. v. Ann | !s Z : WaltraodN4artn.
5' vonrHo tk.jnperse€ ' '. f': PedigreeoTopzlichter
H ennannNicder gasse.
6. .vo nW hendo r r ',Z i lo hn l\4.H en k e
7, .vonrFenrereck, f .: Ped greeett.Toprilchter
a ,M ischaland
s Z .:A nder sEr kss on
9. .,vonder Kanef Heide . Z.: Pedigree@Topziichter
10. .vomFarbensp el . f. : Pedigreeg
Topziichter
Erwn
11' 'VonA|€ ! t.

Z': Pedigreeo.Topziichterin
N]argt

12 .\o . I o -lr u ,/.:P po g.ee{ .-op .(crterF en- - B
13'

V o' r]e 'o|5I €

T 'op |e ''

l'

De og'F F '

' op / l. | | F '

ErichBós '
14 'r o ? dc' P o Ló Ą/.|'p|''7' P ed|g re€ o .Top z.cL
€.
'
15' ''Vonder Jahnhóhe, Z': Ped greeo'Topzijchte|
16.'Vo n M o o r h€ Ć k' z ': A |fr ed
V Bóseag e|.
17. ,vornWinnolr' Z : AnionTee ng.
aa' 'Von d€ r LJrlrecke''z': Ped gree@Topfi]chter
19. lom Sch oll Rundng , f. Prof.Dr.W ly L G.uber
20. ,!om Lachenerweg, f.: lochen lanr
21',Ver nh€ r ni,'.z i Lasz |osz get
22.,vo mFchtenschlag'Z .rP edigree@.Top zUchter
23. .vo rdFrLr -o F.M "r '^. /.: P eo ig r-p O
loo/:. .F
24. ,vomAspenhaus, Z,i RichardWiesner
25' 'Vonder GrafschaftMark'' f':Andreas Aschk€
26 .,vornChristinenBrunnen, f.: Susanne
27. ,,v.B sschoishern , Z.r Jan Minnema
28. ,,vo nGlo r iadei",Z .:W lheh Odehus
29. ,von der Wofsmatte , Z.: WernerEhret
30' 'Vom Reicheńshof',Z': M chae c aUS Reichert
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Swiatowa Wystawa owczarków
Niemieckich - Karlsruhe '99

I

Tegorocznaświatowa
Wystawa aznacza |o' że psy, które W piatek niedze|ę,a e chybadobrympomy
owczarków Niemieckichodbyłasię nie za czq testóW nie przystępuja słembyłoplzesunięciejej
na piqtek
w dniach20'22 sierpna na terenach już do oceny na stój i mogq właści
f azwyczaj
opóŹnia|a
ceremonię
Wildparkstadionw Kar sruhe - pod Wie.,pojechaó
do domu'''Cośtakie zamknęcia Wystawy'
W tym rokuw
honorowymprotektoratem
Kanclerza go spotyka crasem nawet fawory szlankistanęło
30 hodow|i.zwycę.
Niemiec
tÓw. W tym roku do pechowcówna. żyła
hodow|a
BadBo||prfedhodow.
GerhardaSchródera' Jako, że eża|m.in.|do V'd.]ahnhóhe'Hin. amiBatuiNoriswand.
W bieŹqcymroku obchodzonoju biIe nerk V' Kiemoor,jak róWnieżnasz
usz loGlecia rasyowczarekniemiec rodfimyFegerz K|y\'V
an. Za najwlęk.
W sobotę,jak co roku,czoło
ki, WybólKar|sluhejako
miejscate. sfego pechowcatej wystawyuznać Wereproduktoly
prezentowały
swo
gorocznejwystawyklubowejwydaje na|eŹychyba odina V Hirsche|(VA4 je potomstwo'
grup
Z 48 fgłoszonych
s ę W petni uzasadniony|to w tym W zesztymloku)' Nie puścilrękawa potomkówzaprezentowano
39
właśnie
mieścierotm strf Max Von na rozkazltym samymfamknqłso pozostałym
zabrakłowymaganych
stephanitz za|oży|
w kwletnu 1899 bie drogę do da szej r!Ą'a zacji' A 10 wystawonychzwierzqt.
Najwięk.
KlubRasyowczarekNiemieck(SV). możnachybazaryzykować
glupę
pokazał
stw erdze- szq
ubiegłoroczny
Awięc wszystkofacfęłos ę właśnie nie' Źe Wa|cfyłby
W Kar|sruheo tytu| zwycięzca
śWiata
RikkorV' Bad.Bo||,
w Karlsruhe.,.
Vce zwycęzcy:8 sierpniatego roku spore grupyWystaw równieżLeif
I d|ategoteż 100 at później na wystawieklubowejwBe gii Peter vd. Noriswandi Scottv. Deodatus.
Wystawcy,hodowcy i m łośncy tej |Vei3|ersk|asj,,fikował
go prfed Jan. spośródfeszlorocfnychpsów VA
go
rasy psóW fjecha|iwłaśnie
do tego
V. Fulstenberg'Jego k ęskę pod. grupynie pokafałjedynieW czasty
miasta.
kreśła dodatkowoleakcja pub|icz. TimoV. Befiekasten.szósty rok z
Na wystawę zgłoszono2185 noŚc - odin nie dośó,żen e puści| rzęduWystawiIi
grupyIcash V' Wi|d.
owcfalków niemieckichf 38 klajó\ł' na rozkazpozoranta,to Wyraźnie
ba| stelgerLand Ulk v. Ar ett,a po raz
PrefydentSV Peter Mel3lerw swojej się swojegoprzewodnika'co zosta' piąty:Eros V'd' Luisenstral3e,
F|ick
prfedmowie podz ękował Wystaw. łopodsumowanepomrukiernnieza v. Arlett,Karlyv. Armnius orar Las,
com fagranicznym'którfy swo m dowo|enia.
Pub|icznośó
og|qda]acaso V' NeuenBerg.Na|eźy
żatować,
uczestnictwempodkreś|ajq
jużpotomstwa
między. testy reagowałabardzoży'łiołowo, żenie pokaza|
Jeck
narodowycharaktertej największej jak co roku,bardrotrafnie.Ladnie V Noricum bylbyto jegodziewiqty
imprezyowczarkarskiej.Spoza Nie- zaliczone testy nagradrala owacja- WysIęp'
miec zgłosfono 538 owczarkóW
mi' słabe Wręcf Wygwifdy1'lała'
Jak
W sobotę odbyłasię równieź
najwięcejz Ho|andi (122)' Wloch zwyk|eduże blawa otlzyma|pies z ocenaw ruchu"gorszych"
grupwe
(177),Dani (39),Francjl(38) i Au ' nii placujqcej'':King V' Karthago \łszystkich k|asach - k|asyfkac.ję
str (32). Po|acyzgłos 9 owczar (końcowak|asyfikacjaV98), a|e naj. cfołóWekpofostawiono]ak zwyk|e
kóW, z czego wystawono niestety bardziej chyba podobałysię testy na niedze|ę'W tym dn u pokafano
ty ko 4.
malo znanego potomka Marka v, w k|asach mlodzieżyd\ła owcfalki
Haus Beckr Jecka v.d. Bildeiche, n em eckie z Po|skiIsukę DarięTexa
W piatek,jak co roku'odbyła który zakończyłwystawęjakoV89
p. lerzego Falisza z Wroclawiaoraz
się ocena 'na stój'' W poszczegó|. p es ten pokazał
naprawdęimponu psa CekinaPasjaSkorpionap. Lidii
nych klasach oraz testy psychtczne jąca obronę.Na|eźyżałować'
że Fe Wręgiz Warszawy na eżypodkre.
obu k|as użytkowych'
D a przypo gerowiz Krywan ne powiodło
się ślić,żeoba otrzyma' ocenę bardzo
mniena dorosłe(ponad24 mle na testach, a e honor polskich dobra (naj!']yżsŻa
w ich grupachWie
siace) owczarkin emieck]ebez eg owcfarkóWuratowatasuka p' Wan. kowych) Cekin zakońcfyłrylvaIiza
(schH' IPo etc.) dy Zarembyf Nowego sacza - ce|i cjęjako SG166, a DariaIsG169.
faminu Uz},tkowośc
n e mogq być pokaz}Ąvane
W Niem od SzalonelWandy.Jestto pierwszy
czecl]na \łystawach
organizowanych owczarek niem ecki wyhodowanyw
Niedze|a była]ak co rokunaj
przezsV. Wynikastad befpośrednio, Polsce, który fa|icfyl testy na nie bardziejemocjonujEcymdniem
Źe jedynakasą ''dorosłq,'jest
k|a. m eckiej Wystawiek ubowej_ duże Wyból zwycięzców poszcfegó|nych
sa uzltkowa.Ponadto,na wystawie gratuacje llll
kas. Jak zwyk|eprzy ringachmło.
k ubowej.warunkem wystawienia
W piqtek odbyłsię róWnież dzieżyi jun oróW kłębił
się tłum.
psa W k|asieuźj,tkowej]est
pozytylv Wybór naj]epszejhodow|i'Zwyke WYpatrylvano
f apewne kandydatóW
ne zalicrene testu psychcznego, konkurencjętq plzeprowadzanow na przyszłorocfneoceny VA' Klasę
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juniorów psów Wygrałsyn lJr pozycję'I tutaj niespodzianka(taki siępujqcej
ko|ejnościI
RikkorV.Bad
susa V' Batu i zwyciężcfyniśWiata brak profesjonaizmu rzadko zdarra Boll,Jangov. FUrstenberg,
Ursusv.
1997 Connie v. Farbensplel:Yasko się na tej rangiWystawie) wołajqcy Batu,Timov. Beriekasten,
Jellov
gtowę,
V Farbenspie|.W cfołóWcek|asyju. sukę WłosijakbytracE
Cindi l\/lichelstAdter
Rathaus,Enzov. Bun!oróWsuk róWnieżup|asowałasię zacfyna śclqgaćza nimi do tyłu,zo. chhorn,QuartzdeiTemplari,
l\lack
suka z Wyśm
enitympochodzeniem: staje cofniętana drugę |okatę,a po v. Aducht,Huppyv. Arlett,Vandov.
V.ce zwycięŹczynik|asy orne |a v' próbie szybkjegokłusaWyprzedza]q f\4oorbeck.
Po ocenieWruchucałość
przygotowana
pozostaje
praktyczniebez zmian
Bad Bo|l aórka RikkoraV Bad Bo||i doskona|e
cólka Na
'97,98
jedynie
VA4
]ade BIueRose (na|eżytra v.Steigerhof:Chipslv.d.Herders
fesfłorocf
nyz\dycięfca
mło.
tu nadmenić, że Jade jest córką farm (szósta |okatapo stój)' I taka dfieżyMackV.Aducht''spada,,na
już pozostaje do końca pozycję
jedenastq(za wspaniaIe
dwóch zwycięzcóWśWiata:
Lasso V. ko|ejność
przygotowanego
(Saskia,
Neuen Berg i Natha e vd. WieneChipsi, Cindy).Zapewne
PittaV'Tlonje)'sę.
rau).W k|asachmtodzieŹyponowna Włos źałljqswojegobłędudo telaz' dfia przyzna]e
dziewięć
ocenVA'w
''niespodzianka''' na ósmej pozycji a|e takie są niestety regLJły
tego stosunkudo zeszlegorokujedyny
p|asuje
(z
się ko|ejnysyn
connieV'Far owczarkarskiego
sportu' ZWyciężczy skok\dobrębieVA\łykonal
t-|rsus
jak
podobnie
pofostałe
psy
po
prostu
prze
benspielrAlexv. Farbenspie.Jego niq śWiata,
rok temu, VA10),
ojcem jest scott V' Deodatus' Każ. zostaje więc córka Kar ego v' Armi- sunęły
Kar'
się do przodu(zabrakło
demU hodowcyna eł chyba życzyć nius' lvlamnadzleję,Źe okażeslę ego v. Arminius,Leifav.d. Nori'
takiej suki-matki.
|epszq matka od feszłorocfnej swand,Odinav. Hirschel Fellov.
Po emocjach k|as młodzieżo. triumfatorki- Anschyv.d. Magistrae Farbenspie
). Po raz plerwsrydo VA
wych ko|ejna klasę użytkowąsuk'
Uej syn byłza|edw]escso \ł k as e weszly:Quartz,Huppyi Vando.Potym razemjuż na p|yciestadionu m|odzieży)'Ku radoŚci \ńJystawcóWzostajety|kop),tanie,który z tych
(mlodszeklasy ocenianona bocz sędzia BuB przyznajeaż 19 sukom psóWzostanietriumfatorem
przy
p
(V)otrzy.
nych rlngach).lako erwsza zosta- ocenęVA' ocenę doskonała
szłorocfnej
wystawy
k|ubowej?Tego.
je Wywolanacórka Kar|egoV. Armi' muje 120 suk. ltutaj kolejnyolbrzy- rocznezwycęstwoRikkorabyłora.
wcześniejczejprzewidylva|ne,
nius:sask a V.Arminius'TLJż
za niq mi sukces wspomnianej
a|eco będfieza
wkraczana płytęcólka Lasso V' NeLJ' polskej sukiCeliodSralonejWandy t o k. . . . ?
en Berg:Cindiv. Hirschel.
Jakotrze' - zajmuje77 miejscef ocenq V58||!
c]a zostaje w}Ąvo|ana
sa|ome V' E]
Kolej terar na emocje klasy
Joanna Domańska
Tous. Po ki|kuokrażeniach
sędzia uż}tkowejpsóW Po stój pierwsza
Bu13przestawiacindy na pierWszq dziesiatka zostaje Wylvołana
w na
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 utcj 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|'

lcninorium odbędriesię w dnioch22, 23, 24 pażdzierniko
| 999 wg Wror|owiu
PRO G R AM I
pracaz psemobrończym
na róż.ymetapiezaawansowar
a
prawoowa pracapozoranra
indyvidualne
konsultacje
pokazsprzętuszkoen owego

KoszT uDZ|AŁU
w zAJĘc|AcH

1oo' f| d|a pozorantów
100, zl z slasnym psem do pracyindylvidualneizJanem Tothem
(noclegi we wtasryn zakesie

'

oĘanizdto|zy .l'sponują adftsańi hrtell)

l|ośómieb. d|a u.ześtnikówz 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
In|omacie na temt ku|su fużń !żlskać ! o|gadizatdów:
Beata Bańasak lo|. o.71l 339a{.2a
Mna sfnyd te|. G7V372.a$14
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D|EGo
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l1ol
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M.FANAsat}Jakja
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WYSTAWA OWCZARKOW NIEMIECKICH
SIERADZ '99

PSv

ta / zoóa AquaT06 )M' Toma9

K*.
1'

RoEfug] / Gada f lu€]skiggo

sze€ni.l

3'

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

dosk fuAX!d Rden ft(g

) M'

lBoss V Basgnbom/ Gedavd' Bmukpg e )wł'

Mlodzi|ów

nv wesenbon / EsF v s rcnobad)M
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bdb sAsko Unoń lBak V Domenba/ x€

2'

bdb DRAooN Ź rlÓ]óńsk ego bsu ( U y V fuctenbłg

3'
4'

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

5'
6'

bdbAŚrRo hbałon (bselV PłÓon /fy1a f KlP6n ) W| w|odmież os ńsk
bdb EM R spaąd lA]axvd, RÓEn Młlg' /
spe]a|)vl, bklb Flpovcf
^lg€

Km.

zńda

v rhme' Hol )M' cnżyna Bla'c4k
/ Roz| fe skahego
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ge4ue e / au ńa k
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Mlodz|óżv
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do* (M M sMa lzbÓ] A.e' Auem /

SUK'
l(|au

2.

omica
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4.
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rcRA lpusand ( 3akv DÓńen.6 / okań WÓ],'B's ) fbigńbv f 6lń*
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@* JANM PA BOMA IAi

Yd ROTN M

Pawd

funoĄta

/ Limba z Turyi*

ego lasu )

do* DoNA FomaĆh ( $mmo ! ren8
Asrcodo /cciasado

Lodana )$

Artr

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

oman .a / Bna z xnmiku ) vl. ]Óz€f s udem
ta /Gna Vd' Ha seng
)Wł P&d
cr z rus4isk

'ohg
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! )

1.
d oskcMaU N AżB ć b |ń } 1 Ql ań oa' d
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ounieshenkg )ł| Bo|gś6wWeselsk
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bugq cr sła o / Ańi Un on ) $1. Pare|
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rkolfGsńu

W dln kois / Xła un ki ) wł' GĘcgou
21'

db |fA Ź fu*ńśk€ g o

23'

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

La3! { oon M rPo| / Jagodaf r|vńskigBo Lasu ) M.Anela
ul tudov

MdrchbeB/c

n Dorrb

o Des

db l sA s€ d ań (Ba k { oomen ca / D va { Hals ELon )ł| oans Mądzak
Lasu lBa* tr Domenta / Eno.8ia f lusłńsk
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doskFEF^hadsł!ń'łal

Jokkgf Gsńu/YfuaJadstumyka

go ksu )wr' EDbbb BoiĘak

ego
10

27

/ cyi nad stumyka ) wł'Kaf migz

13
1{

sfok f rusłi*

)vl Kłmo2
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n.a / Neda union )wi' Dane Mądżtsk
bdb B RM B a' Xop €c (Amot f GenU / saba Bialy kop e. ) vl' rtsdeusf

du / saba Brarlxopre. )M. radeusf sianr*sk
n edo* G^RDAż kń!Mą
rvs.d4lKo]a.kPadhł/
on V G.oenondanm)vl
Mai. n K'óMÓwŚh l plóbo Śva]u )
nedo* BEs żńadś{idń llassrV Piabon / DoG fnad śłd'a )w] Hgniyt
rangnbetg1 pób6 gvelu )
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
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do*cwcU6oDAI

f Tus4ńskegÓLas!136kv
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2

dÓsk HAPPYv 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

B!.B' ch'mD|onów
Ę.ova / Bon fe spĘcowa)M' RFrd
Ff Bo,ory/ B,k f we.bd*reloo ry )
(rbyq córy )vl' UD6 Nihsoń

ash' v wo rsbusa, s.Noss / Eha f

Komuniat zalządu Klubu owczarka Niem.eckieśow Polsce

1)WdnU03'07'lc99r.ZarzqdGłów.sekretal7- KrzysztofDobrzańs4
ga'r|zowa'ryc|.
prfef rracierzyste
od
ny związkuKyno|ogicznego
w Po|sce członkow]e- PiotrBożko'RyszardGe. dizały'W wypadkuniedopełnienia
zatwerdziłsprawozdan]e
z Zebrania sinowski,Wa demarKosmalski,Ry wszeIkichfolmaInościtzn'
brakuprze.
WyborczegoKubu' które odbyłoslę szard Kłapkowski,
lvarek stlfe eck]' śWiet|enia
na dysp|afję'wąg' Wyma.
w dnlu 17.04.1999 r. w Warszawlei 2) chcac jak najbardziejrofsfelzyć ganej i|ościocen (2 ocenyod 2 róż
podjętena udziałczłonkówK]ubuWjego pracach nych sędziów)możnaprzysiQplcdo
tym samynruprawomocnił
n]muchwały
i składwybranego
zalzq. zarzad Kubu powoła}Kom]sje|Ho przeg|adu,
a blakiforma|neuzup€ ł n]ć
du K|ubu'który tworzq;
doWIana,SzkoIenioWa
organizacyjnQ.W term nie póŹniejszymu kielownika
Pre4/dent. fbigniewszcześniak
składposzczegó|nych
Komisj będzie s€ k cji. W VJypadkuprzystapieniado
Vre Pre4ldentd/s hodowi sia|e rozszerzanyo wszystklchchęt przeg|qdupozaswoimoddzlałemna.
lvlecfysławGatkowski nychdo ak!,$/nejpracywramachKlu |eżywziĘćod k]erownikasekcji za.
V-cePrezydentd/s szkolenia
bu,
śWiadcfen
ie o aktLlaInym
członkostwie
ZbignlewMilewski 3) Do czasu zatwlerdzenie
Regulami- W Zw]azkui W tym Wypadkutrzeba
V-cePre4/dentd/s organizacjlI kon- nu Iicencjiprzeg]ądy
hodow|ane
olga' mieĆzarÓWnozaświadczenie
o prze
jak Wymaga.
taktowzagranicznych
nlzowanesa na poprzednioobowia świetIeniu
na dy5pIazję
W esławZiemecki zujacychzasadachtzn. psy i suki po. ne kartyocen z wystaw.
v5 PY.rflliiczqś K]r|hło N s Pdle
Skarbnik- Wa demarFederak
winnyprzystępować
do przeg|adów
or.
d s/-rE

'n

*u=-:.-:?-

, J !)j'rr!t,
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Szczecin'99

a tegorocznq MiędzynarodowqWystawę Psów gó\ł/ Po|skinus|"Iolaolac|ćoo 100 lIoLvLh/a osa'
Rasowychw Szczecinie zgloszonotylko 40 gdyżopłacai za wystawęw dniu wysta\Ąy.
owczarkówniemieckich'Szkoda, źezaintereso
Na ringu znane po|skie psy nie zawiodły'Swoje
wanie w tym roku byłomałe' gdyżcfłonkowiekubu k asy Wygra]: soNNY Brebe am see (k|asaużytkowa),
owcla|kan e-n'e.kiego/e S/./e.ina stara|is ę poord NATANz Imel]na(k asa championów)'GAJA Lestes (k|a'
wić nie naj|eps./ Wizerunekringu owczarkóWz ostat sa otwarta suk), FANTAAnarchia Box (klasa u4tkowa
n ch at. Mimowie u utrudnieńze stlonygłó\łnych
orga suk) i PALI\/]A
z WięcborskiejDo|iny(k|asachampionów
n zatoróWWystawyudałosię Wytyczyć
ringo wymiarach suk)' Te psy ,'rozstawione''w różnychk|asachspotkały
pozwaa]qcychna Właściwq
ocenę psóW Dfięki owczar. się podcfas oceny porównawczej.Dołqczy|ido nich:
piesz NiemiecNANDoVom
kalzomze szczecinaisponsoromżadenz ocenianych najepsfyW k|asiejunioróW
pies nie Wlóciłze szczecina bez pucharubądźspecja| Uckerstrom zwycięzczyni
k asy juniolóWsuk A|-RA
nej pamiqtki.
schreidon. oceniajQcysędzia Pan Piotr ś|iwkabardzo
Po taz pierwszyod wielu wystawaw Srczecinie dłt]gutrzyrnatWszystkichw napięciu' Podchodził,og|q.
miałanaplawdęcharakteTmiędfynarodowy'Na Wysta dał psy 2 ki ku stron, przestawiałw szyku ] wresfc e
Wę zgłoszonoszeŚć owcfarków z Niemiec ijednego z ogtosiłWerdykt'zwycięzcawysta\ływ szczeciniezostał
og|qdać po raz dlugi z |zędu soNNY Brebe am see, a wsród
Norwegii.Niestetyty|kotrzy z nich mog|iśmy
I a ri|gJ' govŻieder wystawca'króly 7głosi|p ęć psdw suk' po Wyczerpu]qcej
ocenie w kłusie,zwycjężyta
GAJA
nie spodziewajqcsię tak Wysokichopłatfa !łystawę Lestes ko|' Bagrowskiegoi ona teżw ocenie sędziego
(65 marekniernieckich
finan W ostatecznymporównaniubyłanaj|epszai oI|zyrnala
|!|),nie byłplzygotowany
sowo do opłacenia ch oceny.To ty|kodzesięć marek t}tutZwycięzcyRasy' serdeczne gratuIacje'
mn]ejniżzgłoszenjena światówkę,a ranga Wie|okrot
nie mniejsza.Plzy takiej po tyce opłatnajafd owczarSzczecin,26.06.1999
karzyz innychkrajów nam nie glofi' Zresztą ki|kuko e'
Dańusz Makareuicz

Wyniki wystawyw Szczecinie
PSv
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UNI(ov. Ilaus Zieglmayer
SchH3
,,a"
Z R: \-1

NICKoRv.d. llottedau

KIMBA Avax

NATZ v. Steigerhof

sw-1

ZB:V'1

,,a"
SRN

0TTIv, HausZiegtmayer
ATEENAzcentu

l BnaDl
(3.4'5ltEDoĘ{3.4l|||lRK,(4.4lURll|' (4.4l0.v1hłRłu ||,s

Rodzeń5two

siegersHZ]aponla
QUestion] 95XImi€ j sce nigdydrugi,2XsięsęrD,sieg€ r sHZAustria,
n6Wysokich
mlejscach
W k. młodzieży
Qay-Day'Wl€ | okrotni|ę| m:|ęjsce,Q-EX:umieszczany

|ra vom HiBchentaE a94954o schH3 owczalek nieńiecki o nr tat. &Ho!ra' EHo762 i owcfalek o fi lejestEcyjnym
40427 pżebywające5.06.1999 l. w Po|scezniknęłry
z Kempewa.Niemieccywhścicie|eprcsząo zwlot f. naglodą.
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Mergit uan Dorssen

Flick v. A ett

Historia hodowli
,,vonArlett"

UIk v. A ett

się stawq mojejhodowl]'ob]e dawały jedenzajqłdrugiemiejsce!vtej k a
szystkorozpoczęło
ocenęVA ]
Potomstwo sie, dwie suki uzyska|y
wtedy bardzodobreszczeniaki.
1972 l. szko|iłam
W]e|e
sukcesów. jedna V1. Wszystk]ete psy miały
sukę''ElkeVonderRosen ''car|ie''osiągnę|o
przydomek
"von
matt". Byla to wilczasta suka ze

szwajcarskiejhodow|i'Jej ojcem był
W tarntychczaznany ples "Canto von der Wienesacnlesfczenre
lau',.'.E|ke''
byłaokoło20 razyV1
miałamzareje
na wystawachw Niemcrech, a na
Niemleckiej Wystawie K ubowej
snejhodowli.
(BUndessiegerzuchtschau)
fdobyła
|okatęV5.
m o j ej ho d ow l i
Nagrodqza mojq prace z
po cho dr i od
''E|ke''byłyd\diesuki z jej
Włożona
rnatk E|ke.któ.
dwóch miotóW ]edna nazylva|asię
cie e
lq wł a śc
"caile von der Wlenerau"(czarno
na zywa li "A r
brqfowasuka po psie ''KaiVomSlI
lett". Pierwszy
się ''Era
berbrand',).Druganazylvała
mlot,z prrydom
von der Wienerau" (wilczastasuka
wystawachdwóch po. kiem 'Von Ar ett'' urodziłsię W paź
po psle QuantvonderWlenerau), Na k|ubo!Ąych
Te dwie suk stałysię pod tomkóW wygra|o k|asę młodzieży, drierniku1972 r. Suka "Eravonder

DwUMEsĘczN|K xr13 S,ERP,EŃ€ 9 9
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. na wy. ła pokr}ta,.EnzoVon del BurgA|i.
Wienerau',zostałapokr}ta"Irkiem wał''V1',w k|asiedorosłej
vonderWienerau,''
Pomimotego,że stawachregionalnych,
so" (zdjęcietyłokładkinr 10 dwu.
. ten miot dałjedna
byłto mój pierwszymiot i wyszły
z Pod koniec 1993 r' llrsa została miesięcznika)
niegotylkotrzy szczeniaki,wsryst pokryta"Yagovom Wildsteiger sukę:',soffieVonAl|ett''.soffiejuż
kie one odniosłysukces. ''As Von Land'' z tego miotuzostawi|iśmyokazatasię czołowQ
sukq hodow|a.
Arlett''zostałzwycięzcq
Brazy|ii
ibył psa,,F|ickVon Ańett''.F|ickzosta} nq.Jedenzjej synów,wilczasty',|ta.
..Ar' Vlna wszystkich
tam znaczącym
reproduktorem'
wystawach'
na któ lo von Arlett"- po reproduktorze
gusVonAr|ett"otrzymałWie|e
pokazywany'
czoło' rychb},,ł
JegokarieraWy ,.Landro
vom [4Ónchberg',
osjqgnqł
wlchlokat.ostatniszczeniak"Agent
SG4w klasie1&24 mieVonAr|ett''
byłwi]czasty'
Bylon pierw.
sięcyna k|ubowej
oN W
szympsemwilczastym
w historiiSV,
1993 r W 1996 r. ltalo
który na siegerschaupokazałgru.
zostałcztely razy V1 i
pę potomstwa(mimoiżmial Medy
V23 na klubowejON.
dopiero3,,roku)'składała
się onaz
Miot Soffie po "Ulk von
17 potomkówz 11 miotów.AE|ent
(1993 l.)dałnam
Ar|ett',
psem pracujq.
psa "Niccovon Arlett",
byłteżdoskonałym
cym o twardymcharakterze.Jego
któryosiqgnQł
wie|eczo'
synowiei Wnukibla|yudział\ł/
regio.
łowych
|okati byłbaldzo
psóWpracujQcych
popularnymreproduktonaInych
zawodach
i W MiŚtrzostwach
Niemiec'
remw Niemczech
i za granicq.W 1995 r. "Nicco"
Z miotu"J" urodzonego
w 1984 r. stawowa
została
niestetynag|eprze. zostałV33 na k|ubowej
oN, a w naWywodzisię ki|kaznanychpsów. rwanapoprzezzłamany
fqb' Będqc stępnymroku pokazał8 ANie|zQtz
Joker byłpŚem Wi|czastym'
który bardzopopularnym
reproduktorem
w 13 miotóW' Trzyz nichup|asowały
zostałV17 na niemieckiej
wystawie Niemczechi za granica'Flickpoka' się w plerwsfej 30, a jedna suka
kIubowej.
Pokafałrównieżglupę załw 1995rgrupępotomstwa
skła "Wendrlna
von der KahlerHeide"
potomstwa.
Jokel byłznanyze swo. dającasię z 17 zw|erzat.
ośmiuspo byłasG 8 Wk|asie12.18miesięcy.
i wie|ez jego potom. śródnich pokazanoW naj|epszychNa kluboweJ
ON1998 r.w Niirnberg,
.jejtwardości
stwauczestniczyło
namistrzostwachgrupachlokatowych
na klubowej
0N Wendrinai siostraWoldorona
otrzypsóWplacujqcych.
Jednazjego có w Nlemczech
1995r,trryz nichupla- małyocenęVA'
rek "Hexevon der Seufzerallee"sowałysię W p|erwszychdziesiqt.
MiotySoffie z "l.Jlkiem
von
wygrała
mistlzostwa
Fc|lsiostra',Je kach.W 1996 r Fllckznowupoka- Ar|ett'''a następniez 'Nero Vom
annie',zostałaV7 na Wystawie
k|u. zał qJupę!7 zwlerzat'Wszystkie Hirschel"
i "Visumem
vonArminius"
bowej'brat..JaVa'został
V32.
spośród
n|chdostały
najwyźsze
oce' pokazały'
źesoffie jest doskonałq
ny.Jedenples,Shanto'sXano- ho, następczyniQ,'lJrsy'.
Jej 12 potom.
Pierwszymiot,,lJ',vonAr|etturodził lendersklpies r plerwsregomiotu kóWuczestniczyło
w Wystawach
k|u.
się W 1986r Dał
bowychON.
o n kilkasu kz V l.
Najbardzjej
znana
"Ulk vonArleft"Jestwynikiemkrzyz nich"lJrsa",\'vy.
żówkl.'YagoVomWildsteiger
L6nd'
grałaswojĘk|asę
l''Do||ievon
Ar|ett''
córki,,Fedora
Von
około razy.Wr
Arminius",
orazpotomkini"Elkevon
,.UIk,'
grylva|a
'5 teżWie|c
derRosenmatt'''
zostałsprze.
krotniewystawy
danyjakoszczeniędo znajomych
W
(LanreElionalne
(Giannii Ange|o).
Włoszech
Przyje.
desgrup pen chałz powrotem
dopierona sfko|e
schau).została
nie' osiqElnqł
ocenęsG 25 na swo
jej pierwszejwystawieklubowejw
V12 na wystawie
klubowej.Siostra
1991 l. i pojechał
f powrotemdo
',l.]schi''
została
właścicie|i
we Woszech.W 1992 r'
jeszczeraz i tym razem
V22 na wystawiekluboweji wielc F|icka.osiągnał
ocenęVA!Dwainne przyjechał
krotnieuzyskałalokatęV1. Z tego zwlerzętaup|asowały
się W pielw osjqgnqł
V 7 na k|ubowej.
Byłoto
samemumiotu"lJlli","Ute"i"Utta" szychdziesiqtkach:
sG 4 w k|asie wspaniałe
osiqgnięcie
i byliśmy
Wszy.
wygr'vałyswoj]?k|asyki|karafyi da. 1&24 miesięcypsów ,'Quaizu den scy bardzozadowoleni.Kilka tygowałydobrepotomstwo'
siebenBurgen"i SG 10 wtej samej dni późniejpojechałam
do Włoch
"lJrsa"zostatapokrJ,ta"Carlovon klasiesuk "Zulavon Arjakjo'.Po- aby,zapytaćWłaścicie|i'
czyzgodzQ
derWienelau'''
Tenmiotdałnampsa przezte dwiegrupyhodowlane
Flick się odsprzedać
nam psa.Jesteśmy
jako intere. im bardzo wdzięcfniza zgodę'
wi|czastego,.P|ato'' który został pokazałswojqwartość
'
SG15 na niemieckiejWstawieklu- sujqcyreproduktor
z Iinii"lJrana''. oprócztego,że|JIkjestnaszymna,j.
bowej'Później
wie|okrotnie
otrzymy.
W roku1999 "Ursa"zosta lepszympsem,ma bardfoprzyjem-
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. Niemiecki Związek Kyno]ogicz

nq nie skomp ikowanqnaturę'wspa
nv)
niaty charakter i doskonałqkondy
2 x VDH ZwycięzcaEuropy
cję' Majqcdziewięćjest da|ej'.zdrów '
jak ryba''ijest W dalsfymciągu|u '
2 x VDH ZwycięzcaNiemiec
bianymteptodul(oremw N emczech ' W 1996r. został''Best in show''
na europejskej wystawievDH
iza granicq.W 1993 r LJ]kW}Va|czył
1 X ZwycięstwaświatasV
ocenę ''VA''.W następnymrokujego .
dużagrupa hodow|anabyłajednq z
przyczynzdobyciadrugiegomiejsca. Mam nadzieje'że |udziew da|szym
W 1995 r' U|k pokazałnajw]ększą ciqgu będq pamięta lJ|kanawetza
grupę potomstwa i osiqgnq ocenę 10 lat - tylkowtedyrostanie napraw
VA1 . zwycięzca Niem eckiej wysta dę wie|km reproduktorem.
wy k ubowejON. W 1996 r. znowu
pokazał największq grupę potom
cała moja hodowajest pod
psóW wilczastych. około
stwa z na]większqi|ością0N z naj WpłJĄVem
Wyższqocenq' W 1996 r' lJIkpierW 25%moich psów ma ko|orwi|cfasty'

szy raz pokazałzwycięzcę
RIK
k|asy18.24miesięcy:
isukęVA
KoRVonBad.Bo||
',TatjaVom Mónchberg'''
Jego potomstwof!Ąycięia
na twar.
m'ln.ze wzg|ędu
dość,
dobly temperament,
i wspania.
dużqW}trWałośó
łychalakter'W 1998 r' po.
tomstwoUlkaznowuuplasowałosię wysoko...Pan.
choVonAr|ett''
osiqgnqłSG
5 Wk|asie18.24miesięcy'
W n u k U lka " MA CK v on
k|asę12.18
Aducht''
Wygrał
Von Tenkolorpoprawiapigment,ale nie
miesięcy.
A syn U|ka.,R|KKoR
najwyższą
ocenę wszyscy hodowcygo |ubiq' W]e|uz
BadBo]',osiqgnął
Jest to nich niestety myŚ|i' że pies czarno
VA1 W k|asieużytkowej'
plerwszyprzypadek
od czasu lJra podpa|anyzjednym IubwięcejpsóW
Laną, Wi|czastychW rodowodzie' będzle
na,,|URANvon Wildsteiqer
żepies, któly jeszczenie ma czte' dawałWi|cfaste potornstwo'N]ejest
t]|kfostawił
teżswÓj to prawdq.Ko|or W]czasty jest dorechIat\^Jygrał'
typowouż},t' minujqcy.oznacza to, żeszczen]aki
znak w ślodo\dlskach
Me.
kowych.Wieler jego potomstwa mogqmiećko|orWczastytyLko
uczestniczy
na m stlzostwachprób dy,jezeli co najmniejjeden z rodzi
pracy.
lednymz nichjest,,Lassovom ców ma ko|orWi|czasty'Nawet psy
KAmpchen",
z pierwsfegomiotu czatnepodpaane z "miotuwilcza
wi|cza
lJ ka' Lasso osiqgnalocenę V na stego''mogqmiećpotornsfoVo
prób pracyi ste ty|koWtedy,gdy zostanq skoja
Większości
egzaminóW
zawo rzonez partneremwiczastym.Na'
byłuczestnikem|andowych
Niemiec,97. wet nbred na psy wilczaste nie da
dów ,96 i mistrfostw
Na Niemieckiejwystawlek ubowej psów wi czastych' jeżeIiobydwoje
oN osiagnał
V35 \ńr1996 l. i V32 w rodzice sq czarno podpa|ani'Jako
1997 r' Teosiagnięcia
dałymutJ,tuł plerwszaosoba w SV pokazalam
''lJniversalsieger
grupę hodow|anqW 1987 r' składa
1997" .
jacq się wyłqczniez psó\ł wi cza
n ektóre ze stych' Grupa ta osiEgnęładrugie
Niżejpodsumowano
szczytowychmomentóWkariery miejsce. W 1988 r. grupa zostala
p qta, a w 1996 trzecia'
lJlka:
Teraztlochę o rodzlnle''Van
' 2 x zwyc|ęzca
Dorssen .
Be|gii
mój mqŹN4athjs|ub
' 1X ZWyc
Na szczęśc]e
ęzcaHo|andi
' 1X Zwycięzca
Thijs jak móW q jego znajomi, miał
|ndonezji
dIamojegohob
Swiata(yDH duŹqwrozumiałośó
2 XVDHZwycięzca

by ]od początkubardzomnie Wspie.
rał'Jego pomoc i poparc]epomogło
w naszychsukcesach odnoszonych
prfez ostatn e |ata.PonieważWłada
Wielomajęzykami'
rzadkomamypro
plzyjaciółmi
b emyw kornunikacjiz
owczarkarzami.Nasza córka A|exan
dra ma osiem at iteż kochafwie
rzęta. Wsfystkie nasze psy sa czę
ściqnaszejrodz ny' co powoduje'Źe
odkurfacz c]qg|ejest W pracy. L]u
"F ck .
bionympsemAlexandryjest
spędza on w]ększość
swojegocza
su w mieszkaniuicierplwietoleruje
dowclpy sfuczkiAlexandry.Ta para
jest naprawdędobrq dlułnq. A|e

jUżpomagam przy
xandra
szczeniakach
i spędzawie
|eczasuz matkqijej nowo
urodzonymi
dzećmi'W na
szym domunigdysię n e
nudzimy.
W mędzycfase
Alexandradostalaswojego
wlasnegopsa: "Ussi von
Ar|ett''. wi|czastąsukę po
''f\4ax
dellaLogeiadei N4ercanti"i "soffievonArlett".
lJssijużos qgnęła
kiIkacfo.
|owychokatna\Ąystawach.
0d zawodówdIa młodzieŹy
w 1998 r (Deutsche
lugend
1998)
und Juniorenmeisterschaft
A|exandraówiczyz sukqco tydzień
''Agi|ity,,
i sprawiajej to dużolado.
śc' Jestemprzekonana,
Żetensport
ma przyszlość,
szczegóLnie
d|amlo.
dz eży'którama swój pierwsfykon
takt z owczarklemn emieckim,To,
źeWie|ehodowcównie iraktujeAgi.
|itypoważn
e, a niektóryekstrerni
ścinawetsię z tegospoltu śmeja,
jest d|amn]eniezrozumiałe,
ponie
pewna:Do
Ważjednej
rzeczyjestem
jest dobrypies||
potrzebny
Agil]tyteŹ
'tlt!t)Lt(zcric.
Micbael
Joa

NÓso1|,ski
K(r'L,kkt
,& D.'t|ańska

Wystawcy !!!
Wtaścicie|e psów ucfestniczq.
cych w Wystawie Klubowej
Łódź-99
Proszę
" przysłaćzdjęcia swoich psów'
które będa opub|ikowanew po.
wyŚtawowym kata|ogu na adles
iedakcji.
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o szkoleniu

pozorantów

K.Dobrański

w treningu
W dnlach28 31 lipca1999 rw War- W piqtek o godzin]e900 zbiórką na W p qtek Wieczorem
p|acu
i
treningowym
rozpoczęły
się
uczestniczy|i
róWnież
warszawscy
szawe w obiektachWarszawskiej
praktycfne,
prowadz]ł
zajęcia
które
wroctawscy
nooowcy.
Akadem]iWojskowejodby|osię szko.
len e r rakresu obronydla pozoran- Jan Toth(trenerreprezentacjiSlowa ostatnimdn em kursubyłasobota.
na Mistrzostwa Rano każdypojedynczo
zdawałeg
cji przygotow}ĄVanej
pomocq
południe
przez
swojego
syna
Mar
famin
IPo1.
W
kiedyżardo
Kurs forganizowany
K ub ON, Świata)z
pod patronatem GłóWnejKomisji tina.
słownie|ałsię z njeba uczestnicy
placu
pozoranci
treningowym
rdawalipisemnyegzaminteoretycz
Szko|eniask|adałsię z częściteo. Na
pracowali
przylv
praktycznej'
ejno
z
ezionymi
ny W auI]WAT.u.Następnielofpo
retycfnejl
W zajęciach ko
plfef
psami'
siebie
ćwiczQc
obronę
częło
się ocenianietestuteoretycz
uczestniczylosiedemnastu szko ezakresu
schH1Według
Własnej
in
nego
i okazałosię, ze wszyscygo
niowcóWz oddzla|ówW: Białymsto. z
t]pał
dawał
się
We
znaki
i
zaliczyli.
Natomiast
egzaminprakku, B},torniu
Gdyni' Krakowie'Łodzi' Wencji'
psom
pozorantom
gru
i
uolanym
w
tyczny
według
komisji
ecfaminacyj.
o|sztyne, Warszawiei Wrocławiu.
pozorantóW
połUdniu
pierwszym
e
i
kurtki'
Po
każ
nej
zdało
ty|ko
dwóch
dnlem kur. be spodn
czwartek był
juź
pana
Według
za
eceń
być
może
wp|t^lv
na
to
rniałyfmęczo
su, w którym wykładyteoretYcznez dy ćWicfył
upatempsy,ktÓrenle
zaklesu regu|aminó!łprowadziłsę. Jana Totha bacznie obselwujacego ne ogromnym
pozo
przejaw
zachowanie
a|y
chęci
do pracypo dwu.
WiceprzeWod. i kornentujqcego
dzia międzynarodowy,
psa.
dn
owym
wysiłku'
niczący K|LrbuoN; ZbigniewMi|ew. ranta
kursJanTothpodkre.
ski oraz cfłonekGłóWnejKomisji W piqtekz Gdańska' Katowic] Lub|i Podsumowujac
jakiepoczyniIi
po.
plzyjechaIi
postępy,
prfy
takŹe
lcencjonowani
ś|i|
duże
Zarzqdzie GłóWnym na
szko|enia
poforanc
podpatrzyć
(przy
by
niektóre
zoranci
w
czasie
zajęć
ocenie
zwiafku Kyno|ogcznego;Wa|demar
'
metody pracy szko eniowejsłowac branopod uwagęplacę podcfas
Kosmalski.
szkoenio.
Pofolanci mieLiokazję obejrzećka. kiego instruktorai spotkać się z or ca|egokursu'słowacki
pro
praca
ganizatolamlkulsu'
aby
omówić
wiec
korzystal
z
dokladnych
notatek
sety Video f zarejestrowanq
psóW
p
ze
szkoien]em
sporzEdzonych
od
erwszego
treninich ko|egówz Niemiec uchodzących b|emyfwiqfane
pozoranci,
gu)'
cencji.
stwierdzi|
także'
że
na śWiecie.i wydawaniem
za]ednychz naj|epszych
którzynieuzyska] |icencj]
niepown'
prfeciwnie
ni s ę zniechęcać,
\ryręcz
jakotlening
' potraktowaó
te zajęc]a
inada wykazylvać
takachęódo pra'
cy,jak dotychczas,
ajego sugestie
jako pomoc.spo.
uwag traktować
tkaniefakończy|
słowami,
że ma
nadzieję
Wręczyć
więcejIicencjipod.
czas następnego
kL]rsu
'
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