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Wylstawa Swiatowa owczarków

Niemieckich - Bremen 2OOO ",u.o"".
dalsry
Klasa użytkowapśów
Peter MeBler
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WystawaBundessiegerzuchtschau
Wroku2000 odbyłasię Whanfeatyckimmieścle
prfewodnicfqcego
Blemenpodsprawdzonym
kierownictwem
LandesgrupyWaterkant
pana l\lanfredaHesslera' ze swej stronychcialem serdeczn]epodziękowaójemui
pomocnikomW ringu psów k asy uż',tkowej.
Taka popmoc fagwarantowa|imi w
trakcietychtrzechdnl wystawowychLotharLimberg,LotharKrause,Sivia Krause,
XristinaLimbergi ManfredCbrdes.
Ponadtochciałempodzlękowaćmojemuosobisternuzespołowir ngowemLr'By to
lngeborgBalonier,Kar n Geduldig,Wo fgangLang,MichaelHammer,Jacob Joussen

i KlausDieterWohlfrath.
Na przebiegtegorocznej
wystawy
BudessegerfuchtchaLJ
miałpoczątkowo
znacznywpłW
dużyodrzutnatestachlto
po obu stronach'co do przycfyntegoodrfutukompetentne
gremiumplzedstawiprecyzy]nq
fachowqana|izępo
ocene każdegoposzczegó|nego
testu' Naturanymjest' że pewnaokreś|ona
i|ość
nigdynie będziemogłabyć
Wyk|uczona'
Pracastowarfysfena musis ę jednakkoncentlować
na tyrn,abynada|optyĄVa|izować
walunk d|a
poprzefodpowiednie
uczestnikó\^'
i absoutniefapewnićrównomielność
Wymagań
środki.
plzyjemne
Z tejWystawy
odnioslemjednak
róWnież
wrażenla:
płciżeńskiej
Po pierwszeniena eżyprfeoczyóstałego
Wzrostu
uczestkóWWystawy
ito zarównojakoWłaścicie|ek
psóW
pozyt}łVny
jest
iprzewodniczek
płaszczyznach
Myś
żejestto
rozwój,
który
do
Wykolzystan
ia
nawszystkich
]ak
ę,
psóWzdecydwało
dz]ałania
stowarzyszenia
powierzyć
Da|e]
na
eży
zauważyć'
żewie|u
Właścicie|i
się
swojebardzo
'
psymłodym
plzewodnikom'
wysokoocenione
By|ito członkowie
rodzin,a|etakże
m|odziIudzie
zWłasnejILrb
sasiedniej
oltsgrupy.cieszę się z tegotrendu,którypostalams ę WŚpierać'
gdykażdywystawca
Takitrend]est moż|i!ły,
będziemóglbyćpewen,żeWtlakcieryvva|izacj]zapewnione
zostanĘ\łzajemne
sportoweWarunki.
Wystawa
w Bremenpomimofrustru]qcyc
h wydalfeńWpiatekodb)ĄVała
się Wdobrymnastrojuna stadionie.Myś|ę,
ŹeróWnież
tutajjesteŚrny
nadobrejdrodze'Za wykazane
za]nteresowanie
i sportowefachowanie
chciałbym
z tego
miejscapodzieko\^]ać
Wystawcom
i pubicznoŚci.
vA1 zwycięzca

a URSUS v. Batu

(Hobbyv.G etschertopf,Verenav. Batu)

szczególniemocnepiętnopłci,pełenWyrazu,
duży'pęłensubstancjl,rnocny'Wysokikłqb'
dobrzeułożonyzad'
Baldzodobrekatowanie
tyłu'popra!łnekqtowanieprfodL]'Właściwe
proporcjeklatki p ersiowej.Normalnyfront.
P|zy doh(ze ułożonymgrfbiecie \łykafał
przestrzenne
chodyzeskutecrnymposl]wem
i swobodnymWykrokiern'
Zv]ycięfcaswiata
2000 fostałprzedstawionyWdniu wystawy
Wprzewyższajqcym
innychstanie i kondycji'
Przekonylvalponadplzeciętnqplef entacjq
podczas całej próby ruchU' Podstawq
postawieniago na pofycji Zwycięzcybyło
wystawlen e ponadprzeciętnej grupy
potomkóWz bardzo dużymudf]ałemzwierzqt z k|as
uż}tkowych'Jego syn Wszedłdo grupy VA, da|sze
zwierfętabyłyrównleżWysoko
sk|as}'fikowane
Winnych
klasach. Samiecten (poprzezswojegoojca Hobby'ego)
zdecydowanieprzyczyniłsiędokontynuacjiinii swojego
dziadka lecka. Jest to befsprzecznyZwycięzca2000

*Hobbyvom
Gletschertopf
von Batu

Młk Haus |l..-
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VA2 TIMO v. Benekasten
(Wankov. LipplschenNorden,Leska v. Berrekasten)
Wyjqtkowodobrapigmentacja,bardzodobrepiętnopłci.
PełenWyrazuWi|czastysamiec, pe|ensubstancjii siły.
Wysokikłqb,prostygrfbiet,dobrad|ugość
l ułożen]e
zadu.
Bardfo poprawnekqtowanieprzodu l tyłl]'Wylvazone
proporcje klatki piersiowej. Prosty front. Poprawne
stawianiekońc4,n'Pr4rdobrymfrównoważeniu
masycia|a
Wyka7ałsiIne chody 7e qkutec7nyn posuwem i
swobodnyrnWykrokiem'Tenwi|cfastysamiec wyróżniał
proporcjamiciała,sfczegó|niedobrym
się harmonijnymi
umasfcfeniem głowyoraf ciernnymokiem. Jego wyraz
lasy' pięLno płci o.a/ ''p.oTIeniowanie'' są
ponadplzeciętne.
samiec ten zostałprfedstawiony
podcras wystaw]w bardro dob.ej kondycjii porowrie
pr7ekonylvałp,7ew!żsfajĄcąinnych p.efe1tacjE o.az
ladoŚcia biegLI'samiec ten był,podcfascałegosezonu
prezentowanyW ponadprzeciętnejkondycji' Na VDH
Bundessiegeżuchtschau
w DońmundziezostałWybrany

psemspośród
psa plzezświat
naj|epsrym
wszystkich
ras (B|s).Jesttodowódakceptacjitego
kynoIociczny'Po
Gz
pierWszy
przedstawiona
pofostawia
posot!iedobreWrażen]e'
glupapotomków
Plzekonuje
zalównopodobieństwem
prfedstaw]onych
poszczegó|nych
ijakościq
doojca,mnogościq
zwierfqt,jak
osobników.
Jeśichodzioplzekaf}tanie
pod
!rnaszcfeniana eżyfwrócić
uwagęnato,żepiestenjestWstaniezwiększyć
udfiałczalnegoko|oru'natomiast
Wzg|ędem
barwyznaczeń
hodowcy
muszafwlacaćuwagę,abykryósuk]odobrejpigmentacjiznaczeń.
VA3 MACK v. Aducht (Rikkorv.
Wattenscheid)

Qua lea .

Ponadśredni,
mocny,pełensubstancji,
WstosLJnku
do
godna
swojego
ojca|ekkowydłużony'
Bardzodobrywylaf,
pochwalypigmentacja'
Wysokikłqb'dobrzeułożony
grzbiet,przydobrejdługośc
bardzodobrzeułożonyzad.
postawatylnych
Godnypochwalyfront.
Bardzopoprawna
kończynw pozycjistojqcej'Bardzopoprawne
stawianie
kończyn'Przódpoprawnie,
ty|bardzodoblzeukatowany.
Wykaza|przest.zenne
c|^ody
z pełny"n
s łyposuwen.i
swobodnym
\łyklokiem.
Zwycięzca
Młodziełz1998loku
w przeciwieństwie
do zeszłegoloku byt Wie|okrotnie
wystawianyw
siinejkonkurencjiiw
dniuwystawy
w petni
przekonylva|
kondycją
idoświadczeniem
Wlingu'Po raf
pierwszyprzedstawił
grupępotomkóWDo jego za et
ciQge moźnaza iczyćpe|enwyrazui pewności
siebie
ogó|nywizerunekoraz poprawność
stawianiakończyn
patrzacod przodui od tyłu zarównoW ruchujak i w
pozycJ|srojqceJ'
VA4 ENZOv. Buchhorn(Lassov. NeuenBerg,Tinav.
Lechtal)
Duł' peł,en
sam|ec
subsrarcji.
ślednio
si|ny'pe€ n wy.a7u
proporcjach
ibardzo
dobrych
o bardzozlvartejstrukturze
kościkońcfyn'Wysoki kłqb,mocnygrzbiet,dobrze
zad-Prawidłowe
kqtowanie
tylu' D|ugieramię
!łożony
powinnobyćbaldziejskośnieułożone'
Wyważone
proporcje
piersiowej.
poprawne
front.
Bardzo
klatki
Prosty
grfbiecie
Wykafałbardzo
stawianie
kończyn'PrzysiInym
p t zest t z ennec hody ze s kutecfnympos uwem ,
wykrokierrora/ dob.yn prTenoszeniem
9wobodnym
ruchu.

KoN|EczNlE PRoszĘ o PRzYsŁANlE zDJĘc Do KATALoGU
PoWYsTAwowEGo z KLuBowEJ wYsTAwY
2ooo'
''lil|lĘcBoBK
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po|eps4/ł
kańeryponownie
swoją|okatę
w obrębiegrupy Neuen Bert
VA.Na|ełłczyć' abypojawił
sięjegomęskipotomek,
Kóry będzieWstaniekontynuować
linięjegoojcaLasso'
Liczbapotomkówwystawianych
W k|asachulMkowych
powinna
sięw następnych
Iatachznaczniepowiększyć.
vAs YAsKo v. Fańempio| (UrsusV' Patu, connieV
Farbensoiel)

t

pełensi|yisubstancji.I\''|ocne
piętnopłci,
Ponadśredni,
bardzodoblyWyraz.
WFoki kłqb,prosty,mocnygrzbiet,
bardzodobrfeułożony
zado dobrejdługośc|.
Poprawne
kątowanieprfodui tyłu'plostyfronti Wyważone
proporcje
k|atkip.ersiowej.
Poprawne
stawianiekończyn'Wykazał
przestrzennechodyz silnym posuwem,skutecznym
przenoszenlem
ruchupoprzezgrzbietorazswobodnym
\'!ykrokiem.
zwycięfcaJunioróW
z zesztegdrokuorazsyntegorocznego
zwc|ęfcy i zvłlciężczyni
z 1997 rokurozwlnqł
się bardzo
dobrzei faprefentował
się podczaswystawyWnaj|epszej
formle

'Ur6u3 von Batu
SZ 193f624,
Sctt S
FarbćnBPiel
SZ 19m61r,
S.hlI3

VAgUNIOXv. Ducatl(XandorvTronje,
Joskav.Ducatl)
Ponadśredni'pełensubstancji,mocnt WysokikłQb'
mocnygrzbiet'długi'bardfodobrfeułoźony
zad'Bardzo
dobre kqtowanieprzodultyłu. Wyraźnie
rozwinlęte
przedpiersie'
podpiersie.
dług|e
Godnypochwałyfront.
poprawnIe
Uszymożna
okreś||djako
duże,aleabsoIutnie
i mocnonoszone.
Prostestawianje
końcf}n.Przydobrym
zróWnoważeniu
masy ciałalvykazałgodne pochwały
przestrzennechody fe skutecznymposuwemI
swobodnym wykroklem oraz bardzo dobrym
przenoszeniem
ruchupoprfezgrzbiet.W dniuwystawy
samiectenzostałprzedstawiony
Wprzewyższajqcej
innych
godny
pochwały
kondypji'
Wykazał
sposób prezentacji'
Przekonywałharmonjjnymruchem, identyczna
przestrzen|q
ruchu przednichity|nychkończynoraz
Wybitnym
rozłożeniem
masyciała.Jestprzedstawicielem
IiniiMalkaWinteresu]qcyń
Wa ancie'mianowicie
F'opEez
Nickora
Holledau.
VAZPITTv.Tronle(AmigovBelgier,
Tiniv.Schwabental)
Duży'bardzopewnysiebje,pełenWyrazu,
mocnakość'
wysokl.kłab
W pozycjistojQceji w ruchu,bardzodoblze
ułożonidługizad. zaznaczone katowanietyłu'długie,
proporcje
bardzodobrzeułożone
ramię.BardzoWyważone
k|atkipiersiowej.Prawidłowy
front. Ploste stawlanie
grzbietu.
przestrzenne
kończyn.Dobreułoźenie
Wykazał
posuwem,swobodnym
chodyze skutecznym
wykrokiem
przenoszenaem
orafskutecznym
ruchugrzbietem.
Wykazal
baldlo proste stawianiekońclyn- p|zy wy?źnym
plzestlzeniqruchu olaz
kqtowaniu'Przekonywał
przenoszeniemruchu grzbietem- w szybkimkłusie
zarÓWnonajaki bezsmyczy'Prawiesiedmio|etni
samiec

Dat8i v Farbenspiel
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świeżości,
kondycji
zaprezentował
się Wsobiewłaściwej
W ciqguminionych|at swojej vom Belgi€r
i sposobieprezentacji.
dawałdowody
Wystawowej
karierypiestenWyśmienicie
powyższych
dowódjego
cech' Jest to bezsprzecznie
którQpotwierdza
lównież
Wybitnej
budo$yi \łytŻymałości,
w k|asach
dużaliczba potomkówwystawionych
ze strony
ufytkollych.Nietylkoze stronyo.icaa|erówBież
'
matkijestwo|nyod miotuQ'Arminius,
co powinnobyć
jnbredem
właścicie|i
sukz b|iskim
interesujqcym
d|aWie|u
na ten miot.Dodaćjeszczena|eł,żesamiecten ma
jak i aparat
doskonałq
zarÓWnobudoŃęanatomicznq
ruchu. ocenę VA na|eżytraktowaćjako zasłużone
po prostuWyjqtkowej
kalieryWystawowej
zwieńczenie
tegopsa,Jestonw stanienawetwtakzaawansowanym
klasę.
wiekuprzedstawić
swojqnadzwyczajnq
v. Oxsalls)

(Jangov.Fiirstenberg,
Una

pełensubstancjii wy|azu'średnio
si|ny'Wysokl
Dt]ży,
kłabw pozycjistojqceji W ruchu,prostyglzbiet,dobra
zadu' zaznaczonekqtowanietyłu'
długość
l ułożenie
poprawne
przodu'Wyważone
proporcje
k|atki
kqtowanie
piersiowej.Prostyfront. Wqskie stawianiekończyn
ze
tylnych,prostepfzednich.Chodyprzestrrenne
posuwemiswobodnymwykrokiem.
W
skutecznym
powinien
prezentować
szybkimkłus|e
sięjeszcze|epieJ'
W
zwyc|ęzca
Jun|orów
z 1998 rokuzostałprzedstawiony
na|eży
bardzodobrelkondycji.szczególniepodkreś|ić
przebieg
górnejido|nejIinii.Doumieszczenia
harmonijny
przycryniła
gowgrupieVAdecydujqco
się pokafanapo
pierwszy
grupa
potomkóW
plzekon'ĄVała
nie
raz
któr6
jakościĘ
zwielzqt- pom|mo
ty|ko||ośc|Q'
a|e również
krótk|egoczasu wykolzystania
teElopsa w hodow||.
potomstwu
proporcle
Przekarujeon
swojeharmonijne
budoWy.Na występujQceu niego niedostatkI
cfapraka
umaszczenIa
wpływajqce
na jednoIitość
roku.
zwróciłemJuż
uwagęw minionym
VAgNEPTU v Ba(lBoll(Yassko
v,d,RotenMatter,Eibe
v. Bad.Boll)
Bardzomocnepiętnopłc|,pełenwyrazu'baldzodobra
pigmentacja'
zwartastruktura.Wysokikłqbw pozycji
prostygrfbiet'
stojqcej,
zad powinien
byćniecod|uższy,
prfoduityłu.
dobleułożenie
zadu.Poprawne
kqtowanie
proporcje
k|atki
Długiekościkońcfyn.Wyważone
piersiowej'Wqskiestawianiekończynprzednich'
Przestrzennechody. Podczas wystawy został
przedstawiony
w optymalnej
kondycji.Po raz pierwszy
przede
pokazałgrupępotomkóWKóra przekonywała
jakościowo:
jeden
Wszystkim
ałycięzca
k|asyorazdaIsze
Wysoko
sk|asyfi
kQwane
fwlerfęta.
samiectenprzekazuje
pochwały
pigmentację
potomstwu
godna
ipiętno
swoja
grupępotomków
p|ci.Patrzqcnajegowzrostl pokazanQ
na|eł miećnawzględziefakt,żepiesten raczejpowinien
kryćśrednie
suki'
Tfumac2€nie z ,,sv zeitung|,'arch-t2/2ooo|

)oanna Domańska
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v 1. Hoss Ł Laichenhain
u.,04,O2.97,
SchH 3 lP3 Htr
nonnal
(Dorijanv Yohaness-Berg
- Tina
vonArminlus)

V 2. RICRORvonArlott
uit8,10,96. SchH 3 HD-fast
nomial
(UlkvonArlett- Guglavonder
KahlerHeide)

V 5- DIJXdellaValcuvia
ur.01.10.97.SchH 2 HD-A
(MaxdellaLoElgia
Mercanti-Una
dellaValcuvia)

V 6. PASCHAvonderJahnhoho
ur.06,10,96,
SchH 3 HD- normal
(ldolvon
derJahnhohe
- ultrivon
derWienerau)

V 9 - SALOvomMaitetd
ur.19.07,98,SchH 2
HD- Iast normal
(JaguarvomMonchberg
- Inesvon
derRauentalshohe)

V 10 OUANDOvom
Norlandłlingor
ur,16.05.97.SchH3
HD- normal
(Scottv. Deodatus- EnjavanNort)

V 7. KIMBOvomMonchborg
ur.19.1O.95.SchH
3 HD- normal V11 ZARNOvomFarbemplsl
V 3 - ZAMP von Schlo$ Rundlng (Jaguarvom
Monchberg
- Julchen ur.02{2-98 SchH3,lP3, H}
ur.16.06.96.
SchH3 HD-normal
vomMonchberg)
normal
(GildovomWildsteiger
Land(KastorvomAmur-Dastlvom
RonyavonSchlossRunding)
Farbenspiel)

V+ LAYOSvomThermodog
ur.14.10,96,
SchH3 HDnormal
(lvlutrvomHeilbronner-Vesta
VomMónchberg)

VA-TRIUMPHSGUCCI
ur.03.05.96.schH 3 |P.IBHP€
H D. A
(QuartzdeiTemplariTriumphs
Pilar)

Vt2 XORK v.d,teiogegend

DwUMIEs|Ęc2NIk
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ur.30 05-98,SchH3,HHast
normal
(Petrv. Arlett Quellevd.
Leiegegend)

ur.13-0&96,SchH3,HD-fast
normal
(Pittv. Tronje-Varinavd.
Holzheimer
Linde)

normal
(Ulkv.Arlett-Heidiv.
Frankenberger-Land)

V19 LAIUSv. Moorbeck
ur.19-01'98,SchH3,Hlnormal
(Vando
v. Moorbeck'Tina
v
Moorbeck)

V1:!MAIKdol Gobbo
v17 RoMEo Ł Pa||asAthon€
ur.16-03'96,SchH3,HD-A
ur 3G08-96,SchH3,Hlnormal
(leckv. Noricum- Lelladel Gobbo) (QuarzdeiTemplari
- Ginjav.d.
Maibuchen)

V14 DONdi Casa Noblll
ur.01'05-97,SchH3,l'lD-A
(Arekdel lsolotto- Ossydi Casa
Nobili)

v2o YADov. Gro&zuńder
ur.02.0&97,SchH3,HD-fast
normal
(QuarzdeiTemplari
- Kalinkav.
GrolS-Zunder)

V18 YASSOu Arlott
ur.2402-97,SchH3,lP3, HO-

WORKINC DOG ACADEMY
TATNAMC
Ii,!BACH RTi.
D' T.Łrlu.'9
O'E OI POPIIAD
SLOWAKIA

V15 URIv. Amukee
ur.30{996,SchH3,lP3,H}A
(Zello
vd. Steinhagerquelle
AmulreYarz)

+421P?n30 164
ta]Ltri ./fsr<.
808
0905
952
mobil :
stodin sk
:
tBtsallcc@
c-Bail
OTDRUJEMY WAM
I grd!. r'ó'
''.lÓfu|.
9l.l.rl. d. ńDld.llal

lpolou i nutobu hroloir)
..dl!!.h

l El.o|.dl o
hol.| d.'o&.Fń
,.ói

tu|'.u

KYllEoLoGIcxl sPRjzĘT

psóf

lll..
uńi6dn.
Ęt.'', !Ńt.tt ń Ęk!i''' trtldJ.
tloĘ
'otliol..
brv' Mol't'v' t!.d'|. d|! !a.odtó*. ksil.l|.i.
i uhirjębo!.| 0!
oosi.i: ŃojĘcr.y r!k!' (do .dołon!]?ii. !o!.y''i!.i.
to]ói dl2 D.ół (tońbinŃja l!|!a idę.'1)
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!Ź6.kód i mi|Ęo*.!o.lElfo
'lrobl
rlrobr.3ill(!
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V16 KEN v. Lindenblatt

bolói

dlr lut nt ni.Ą
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Leonhard Schweikert Klasa użytkowasuk.
2 suki zostatywycofanebez usprawiedliwienia
i
otrfymały
tym samymocene ',niedostatecznq',
Następujące
repduktory
byłyreprezentowane
Wtej
przez
potomkóW
k|asie
Więcejniż3
o gó| ny m
Karyv.Arminius
5 potomkóW
k lero wnic t wem
Scottv.Deodatus
4 potomkóW
przewodniczqcego
LG pana ManfredaHess|era
Natzv.Steigerhof
4 potomkow
zo|Eanizawaćwybitną, harmonicfnq Wystawę
li
Max della Loggradei lMercdr
I polomhow
Bund essiegerzllchts cha u2000. Na|e Źyt ut a ]
KimboV' Mónchberg
3 potomkÓw
podziękowacpanu Hesse|rowl jego zespołowi'
Ido|V'd']ahnhÓhe
3 potomkóW
przed W czase
Jedynie ten, kto taką Wystawęwspółorgan]zowałW aspekcie mo]ejdziala|ności
możeocenićjakieWymagan
a stająp|zedsztabem Wystawy
chciałbym
zwrócićuwagęna ki ka kryterów,
organizatorÓW
które chciałbymprzyb|iżyć'
chcę podzlękowaóprzydzie|onejdo mojego ringu Jestem przy tym całkowicieświadomy'źe
oG Achimza W pełniodpowledz
a|nąWspÓłpraĆę'. TlŹebawiedziećczego się chce, tfn. musi być
V]ojepodziękowania
dotycząspecjaIniepani Ann
zdefiniowanycel
.
panóW
HL]neckeoraz
Vo|keraEgbersa'He|muta
Nie moźnachcieć fa wie|e na laz
Kurka,i F|edasch0tte' Podandtochcę podziekować . Trzeba]ea|istycznieocenić, cfy to co się chce
pomocniĆom
ringowympaniomPia RippIionger
moźnaosiągnaćna pośiadanym
matelia|e
panomFrank
HeikeZimmerman
orazpopmocnikom
f immerman,KarlHaeinf Dór|ami
MarkusZimmerman'TenfespółWe
Współpracy
z 0G Achimfapewniłmi
m o ż| iwość
sko ncentrow a na s ię
częścimojej
]edyniena kyno|ogicznej
oceny.
i "".
przystąpilo164 suk'
Do konkuredncji
9-'n
fr nf
I
które W piqtek rozpoczęlytesty. !07
pojawiło
suk
się do ocenyna stój' Te
I
b e z oc en y po te stach ,,w y bitny i. "| i l ti l i l
l
p u sfc fa rękaW''fos tały po ra z
, . ILl ll llr
p e r wszy wykluczone z da lszej
przed
konkurecji'Niektóresuki, które
(Nórbuc]'1)
Źródlo:Danez ksiag\icencyjnych
198a 7999
t a Wyst awąd ały s ię pofnać na
wystawachlandowychjako wybitne
zostałyjedak po testach wyk|uczone'
1. wie|kość
obraf naszej sukidoprowadzone
Te które dotarłydo mnie datywyraźny
naWystawę
WBremen
r a sy i od zWierciedIiły
dos konałakyn ogicf nq PrzedziatyWieIkości
dizła|ność
naszychhodowcówi \łystawcóW'N4amy .
Duże(58,5 60 cm)
74 suki
takqjakość
suk, którauzewnętrznia
sięjednoIitością .
(58.58'5) 16suk
WęcejniżŚrednie
typuo bardzoprawidłowej
budowieogó|neji bardzo .
Średne (57 58cm)
17 suk
d o brym aparacie ruchu przy ba rdzo dobr ym .
Prawresreonre{5b.!l 5 / cml u sl-rk
graficznyobrazzWiększania
zwiqzaniu
izwartości'
Rozpatrując
się WieIkości
107 doprowadzonych
do ocenyna stój suk zostało trzeba otworzyćsię na ten prob|em,jednak bez
p o dz ieIo nyc h na trzy ringi. 103 zost a ł y żqda nia pa nlka r skich n a t ychm ia st o w y c h
doprowadzonedo ocenyW ruchu.otrfymałyone
ko nsekwencj i.Tendencj a , , dogó |y' ' o st a t n i c h
10 ocen VA
dfiesięciu |at musi zostać Zatrfymana'stać się
93 ocen V
wiekszym ofnacza większa masa. więcei masy
2 sUk'1ie 5|awiły
się /
en
ofnacza więksfe obciażeniestawów (łokcie'
-sprawiedIiwier
eszcze |az udalo
się
LG
pod
Waterkant

; " . L nlll I I
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biodra).Dochodzido tego ieszcze ,,olbrzymi"jest w opsach licencyjnych
iocenach na wystawieBSZS,
nieruchawy.
Powiedfiano
tu o potrzebiedziałania' zatem nasze psy w wiekszości dysponują
Musimyprzytym
myś|eć
o generacjach
iniemożemy prawidłowymiłopatkami, które oddziaływują
jako regu|atorna często ograniczoną
od nasfych hodowcóWżqdać'abyW krótkimczasie poflt}Ą/r'nie
pozby|isię swego materiałuhodow|anego.
Nasi strukturę
ramienia.
Jakość
topatkinaszejrasymusi
hodowcymusząmiećmoż|iwość
w średnim
okresie pozostaćutrzymanajakonadz'łrycza])
znaczqca.Tego
przestawiIić
się na noweWymagania,
wtymWypadku WymagaobserwacjanaszejpopuIacjiprzef naszych
na zahamowanierozwojuwielkości'Jestem pewny, hodowcóWsedziów i IicencjatoróW.
że rozpatzenie i przeciwdziałanienaszych 4. stabi|izaciatyfu.
granicyWie|kościZpewnościĘniejesttożadenprob|em,który
hodowcóW
odnośnie
9siQgniętej
będfieofnaczało
wefekcieco najmniejjejstagnację' dotyczyłby
większośc
i sUk. Pomimoto byłoWięcej
l\4ogęsobie Wyobrazić'
żeW pewnymokresiecfasu niżkilka po,jedynczych
przypadkóWbraku
np' 5 |at'awięc dwóchgeneracjipsóWbędziemożna szty\,Vności
prowadzenia
i nieprawidłowego
nieco zejśćz Wysokością
w kłębie'Zaden hodowca kończynWidzianychod tyłu'ZWłaszcza
głęboko
nie musiałbynatychmiastrefygnowaćze swego kQtowanytyło re|att1/vnie
długimpodudziui
materiałuhodowlanegoi miałbywystarczająco
dużo wąskim,s|aboumięsnionymooszarzestawu
paratnetr
czasu, aby uwzg|ęnić
wie|kości
W swych ko|anowegoprowadzido tej niewystarczajĘcej
p|anachhodow|anych.
zawsze w przekonaniu,że sĄ1/Vności
np. stawuskokowego.
w ciągu pięciu Iat mierzenie będzie nadaI D|atego
przykładanie
teŹszcfegó|nie
ważnejest
konsekwentneinie będzie moźnaoczekiwać dużejwagidostabi|ności
ifunkcjonalnoścityłu
żadnychustępstwod sędziów i |icencjodawców.
Prfy okazjiocenianiatyłuzauważyłem
róWnież
W
jakości',
Za ,,zapewnienie
by|ibyodpowiedzia|ni
i więcejniżW pojedynczych
Wypadkach
noszenie
kompetentni sędziowie i Iicencjodawcy.Jeslem martwego|ubprawiemartwegoogona.Nader
prfekonany' że nasi hodowcy są w stanie niebezpieczne
gdyżmogqto być
zjawisko,
pierwsze
dobrowoInie'
na
zasadzie
własnej
(cEs)'
objawychorobycAUDA'EQUlNA
odpowiedzia|ności
za nasfą rasę' sk|onić się do Tentemat rnusimyWnajb|iższym
czasie głębiej
nowogo t.endu
od gótnej gtanicy zbadać.
''odeiścia
wio|kości''w ce|u utlżymania sp]awnościi 5. ocena HD (dysp|afji)
iwartościhodow|anei
zwinnościnasfych psóW.
Ocona dyspla4i
2. Pigmentacia
o Wie|eWyraŹniej
u suk niżu psów widaćznacfne
o słab ienie pigme nta cji ra całyn kor pL sie'
jest u Wielusuk prfesianie
szczegó|nieWidoczne
I nornana
okrywyw|osowel
i wybalwieriepazJrdw.któremożna
co naj wyżej,pozos tając prfy na zew nict wie
tr ]eżczedopu*czańa
jako',średnie,'.
Iicencyjnyn]
okreś|ić
czne
tr Ażaglań
przemyś|eć
TakżetutajnaIeży
ten problern
itakjak
przy WieIkości,
bez natychmiastowych
działań,
prlekazaćgo na odpowiedfiaIrość
hodowcóW
3. Przód
PrzeciętnyWspółcfynnikwartościhodoWlanej
Przy ro z pat ry w aniui ocenie przodu ba r dzo o dniesio ny do 4 kwa r t a t u 2 0 0 0 dla s u k
j ułożeniu zaprefentowanychna wystawieW Bremenwyniósł
koncentrujemysię od |at na długości
ramieniaikoncentrujemy
się na tej częśc]
budowy 87,84
przoduw naszychwypowiedziachi komentarzach
na wystawachi opisach licencyjnych.Jest to ber 6. Testy charakteru
wqtoienia
ważnei ma duzeznacfenie'PoIeps/enie D|a57 suk ich udziałW Wystawie
fakończył
się na
w t ym z akresie, konk retyzuję , decyduj qce testach.Po raf pierwsryWda|szejkonkurencji
mogły
po|epsfenieW tym zakresie W ciqgu ostatnich ]at braćudfiałty|kote któle otrfymałyocenę
',wybitny'
Według
rnegomniemania
puszczarękaw','l|ość
nie nastąpiło.
odpadniętych
suk 34,75%jest
P owat piewam.czy otzy czes lo opisywywd-ej duza ' j est zbyt duża ' W yniki t est ó W b y ł y
strukturze
ramienia,
dojdziemy
niedługo
do ogó|nie kontrowersyjniedyskutowane przez nasrych
pod kQtem45., cfłonków,te dyskusje będQ z pewnościątrwały
spotykanegodługiego'ułożonego
c/ego sobie wszyscy,ryclymyi co za|eca .óWn|eż lesfcze oiugo.
nasz wzorzec,
Aby osiagnąć po|epszeniewyników trfeba W
Nieco za rnałoopisów struktury przodu dotycfy gremiachprzeprowadzić
dyskusję.befemocjiw ceIu
topatki'częstoW ogólenic o niejnieWspomina
się Iep<,/ego
zaple'7en[oWania
naszyc1psów opinii
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poforantóW,
z którejbędze s]ę
no m ino wa ćpo f o r a nt ó w n a
\łystawę'
. Trzeba przemyśeć, cfy
pr zypa dkien]
nie m a se n s u
wprowadzenie
innegosystemu
o ceny t est ó W np' syst e mu
jak to n'ramiejsce
punktowego,
ffi
M
na egzamrnacn,
T]
K o m isj a ho do wla naj ur n a
najb|ższymswymposledzeniu
Wgrudnu tegorokuZa]miesię
tą probematykqlz pewnościa
o dpo wie d n i e
skier uj e
propozycjedo kompetentnych
Bremrow
okreś|enieklasy VA
jakości
pub|]czne]
bez zanjechana odpowiedniej
Przyznawanie
ocenyVA WedłLlg
moichprzemyś|eń
testóW.
psóW'które
trzebaograniczyć
do niewiekieji|ości
N e możemymóWjćo najzdoniejszymps e Uż}tko\Ąyn są tak nieprzeciętne,
żesą W staniereprefentować
jeże|]
na nasf Wzolfeclasy na całymświecie.
śWiata'
ok. 35 %naszychsuk,bezWzg|ędu
to fjakichpowodóW,
n e osiqgace u Wczasietestu Warunkiemza iczena do k asy VA byłod|a n]ne
rharakteruna nasfej głóWnejWystawiana oczach ogó|necałkowite
wrażenieianatomicznaocena
naszych
kyno|ogirznego
świata'
l'Jtracie
WizerUnku
detaIi.Tutajszczegó|niekątowane przoduoraf fad,
psów W ostatnch atach brakowiodwaginaszych
któryfasadniczozaIicfas]ę do poprawionych.
l!a
Nie
cfłonkóWtrzeba WyraźnieprzeciWdziałać'
pr
zest
r
zenne
ko niec r o zst r zyga j ące
chod y ,
przezca|y prowadzone
aby nasi Ćfłonkowie
możemy
dopuścić,
ptaskonad ziemiąiWyprowadzane
z
rok pracowai przed tą Wystawai aby d a 35 "/" dynamcznejpartiity|nej'które bez utratyposuwu
je.
Wystawakończyłasię plf edwĆześn
przekazylvane
sq do partiprzedniej.
Przyczynytakiego duźegoodpadu sa wie|orakie: od za iczonychdo k|asyVA suk naIeży
oczekiwać,
.
psóWmusząprfemyś|eć,
NajpierwWłaścicie|e
że podczas bieźacegosezonU Wystawowego
rzy dobrre przepracowalrok z psaml. lvlam zaprezentujqsię pozyt),1^/n
e i będąmogłyWygrywać
rfęstoWraŹenie'
żedopuszczaslę tak przebeg swoje k asy bef specja]nychpr4,Ą/r'iejóW
u sędzióW
i potem ze WfgedL]na ich osiągnieciana BSZS' Wysokie
óWicfeńw ]akimpsydobrze.,Wypadajq.'
I a wy<law
e nus| s e żadaiod r c" Wiece'r i
|okatyna Wystawie
BSZS nie mogąbyćprfepustką
do tej porysię Wymaga|o'
d|awystawĆóW
do Wygrywania
kLas'sfczegó|ne W
Tutaj WJ,VołJ,Vani
do tab|lcy sq poforanc i zlej kondycji formie.
'
. kierownicy
szkoeniaw ortsgrupach
Zanimprzejdędo poszczegónychopisóWpozwaam
'
c zło nkow ie musfą m e ć moŹ| iwo ść sobie na uwagędotyczącqczęściprzysłanych
zdjęć
przygotowyĄ/Vania
psóWplzezcałyrok na Wysokirn
W pozycjina stó]'
po z Ioł1| e'
W |}m ccIJ l.,/e basl"upićs e nd DIakazdegoWłaścicie
sama
a rnusibyćzrozumiała
st rukt urz e szk oIe nia pozora ntóW 'Tr zeba pr f ez się o dpo wiedzla I no ść
za pr zysł a n ed o
poIepszyć
pozorantÓW' pub|t
ofertęWykwaIifikoWanych
1a l,td"y. po .ro sie rolpo/'o.
acjizdJęc|e'
T|zebausi nie popierać
narybekpozolantóW' nleprzecetną anatomięplowadzacądo Wysokich
'
sięrobiW innych okat' Dotycfytonie tyko k|asyużJ,tkowej
suk'
''wyłuskWaćtaIenty,'takjakto
dZiedZinaĆh
sportu.
Arcbiu,um SV 12/2O(n
.
B ez Wzgę dL]na orga n fujqcą W yst a wę
tłu,,,ac z e,,i e: wi e s k| u] zi e me c k i
Landesglupętrzeba utworzyćkrajowądruzynę
Testy charaktetu suk na wystawach Bundessi€ g lz uchtschau od 19a1do 2o0o

i l n n fr
E

ilEl
t

H
ttn ht

Szkołotres ur y ps ów H| TT.D oG
osiqgnięciol
. l99ó.WicemistrzPo|skiwPosłUszeńsh{ie
. ] 997.Mistrz Po|skjPsów obrończych
. l99B. wicemistrf s|qskoPsówobrończych
Mieisce szkolenio KRAKOW, stodion Juwenro
(ul. No Blonioch7) (BlonioKrokowskie)

Psy od roku do 2 |ot,chętnieoportuiqce , I u b iq cesię b o w ić'
zoięcja Prawodzą lreserzy posjadoiqcy Upraw.
ni enio Zwi qzku Ky nalagicrnego.

grupowe
Zoięcio
i indpviduolne.
+ . | ln - An l l , łn Ą 9 ?' l
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Suki z ocenamiVA:
1*CHlPSl van de Herdersfarm,SZ 19G1757, cE Oaa4, SchH3, ur.
12.05.1996(*NATZvom Steigerhof,
SZ 1841632, SchH3, *XENAvom
Wildsteiger
Land,SZ 7772470, SchH2),inbredy:QuinaArminius(4-3),
PalmeWildstegerLand(5 4,5),UranWidsteigerLand(5 4),NlckWjenerau (5-5),HD normal,DNA spr.ZW 82.
proporcjachbudowy'Wysokikłab,zwiq.
Duża,sina izwarta o prawidłowych
zanygrzbiet,
doblyzad,bardzodoblekqtowanie'
siInieumięśn
oneokoIi'
ce kolan,wybtne proporcjeklatki piersiowel,prostyfront,z przoduprosty
nrchi ustawiene. Bardzodynamiczne,
harmoniczne
chodyz silnymposuwem i bardzoskutecznymwykrokiemprzybardzodobrymbatanse. Chipsi
po trzykrotnejprezentacjios agnęłaWtym loku swój ce| igodnie usiągnęłatytułzwycięźczyni'
Dziękicechom swej
l)udowyanatomicznejmoŹeona W każdejfazie w wybitny,WylvierajQcywrażenie sposob reprefentowaćnasz wzo.
rzec rasy' Prawidłowa
anatomicznieogó|nabudo\łaLrmoż|iW
ajqjej perfekcyjnysposób ruchu'który demonstrowa.
łaz dużqdynamikaiswobodq W kaŹdejfazie ocenyWr!chu. SiInyposuwf partti ty|nejprzekazy\,Vany
zostajeplzy
bardfo doblym baIansie ibez ustraty posuwu na panię przedniq poprzez szt}Ą^/ny
grzbiet' W rzecfywistoścW
każdymwymaganymrodfajunrchuw},wielajqcy
Wąfenie ob|az'rercz |a|eźyoczekiwać.żeswój nlsk Współczynnik
zW będzie przekazylvalada ej na swoje potomstwo,co pochodfeniowouwarunkowanepowlnnobyćzarówno po
plzezjej ojcajak i matkę.Po tltLrIeWicezwyciężczyni
1997' VAs 1998, VA2 1999 i ty,tuIe
f\^]ycięzczyni
2o0o dIatej
powinnabyćzakońcfona'
sukijejkarierana duŹychWystawach
2 *ClNDlvomHirschel,SZ 1986365,t-A6998, SchH3,ur.01.03.1997
(*LASSOvom NeuenBerg,521829256,SchH3- *lRlSvom Hirschel,SZ
1887601, SchH2),inbredy:Uran Wildsteiger
Land (4-5),QuandoArmi
n us (4-5),TellGrol3enSand (4-4),XaverArm nius (5,5-5),(miotQ Armi
nius,Quina,Quando-Quando
4,4 5), HD norma DNAspr. , ZW 88.
Więcej niźśredniao pełnymtypie i Wyraze, si|na i zwarta' prawidlo\łe
proporcje
budowy,
sucha zwiqzana'bardzodoblaIiniagórna,bardfodo.
brze !łypgmentowana'Wysokikłqb'dobry zad, dobre kqto!łanieprzodu,
bardzo dobre tyłu'Wybitneproporc]ek|atkip ers owej' prawidłowy
front,
bardzo przestrzenne,dynamicznechody ze swobodnymwyktokiemi bar
dzo dobryrnposuwem przyabso|utnejjedno|itości'
suka, która jużW ostatnim roku up|asowałasię W k|asie VA,
fostałaWystawionadIa mnie z poczatkunieoczekiwaniebef uprfedniegoWykorfystaniaw hodow|i'Ponownefa i
cfenie do glupy VA l]yłomożiwe na podstawe atestu niemieckiejhk|inikiweterynaryjnej,który WykazalciqŹęna
podstawiebadańUsG' Za|etytej ocenionejwpoprzednim
loku naVA3 suki |efqw jej bardzodobrymwyrazlei
bardzodobrejbudowe anatomicznejo prostychkończynachi baldfo dobrejfwańościwidzianejod przoduitylu oraz
w ruchu. Ma ona baldfo plzestrzennechody,które w nlektórychfafach powinybyćprzekazylvaneenergiczniej'być
pochodzeniana|eży
możebyłoto Wynkiem c qży'Na podstawieje.j
potomstwa'któregosię
ocfekiwaćpoz),tJ^Vnego
3* Karat.s OLLY, 5220115361, NOO75O6, SchH3, BHP3, tP3,
ur.09.02.1997(*YOCKERvom Lechta, 521911557, SchH3 - Karat.s
RONDADKK 28364/93, BHP3),inbredy:
UranW dsteigerLand(4,5-5,5),
FedorArminius(5-4,4)QuinaArminius(5-4),PalmeWitdsteiger
Land(55), DandoNordrhein
and (5'5).HD norrna, DNA spr.ZW 76.
Srednia'średniej
koŚc, typowa,sucha isiIna,bardzodobraIinia.doblV
fad, prawidtowoukqtowanyprzód f baldzo dobrymułożenem i dłt]gościq
łopatk, bardzo dol]re kqtowanietyłU,dobre proporcjek|atki piersiowej'
prostyfront,ustawieniety|nychkończynnieco zwężone'BardzoWydajne,
pokrywajqceprzestrzeńchodyf si nymposu\r]em
przybardzodab|ymz(ów
noważeniu.suka utrzyma|asię bardzo \łyraźnie
W czołowe]glupie' W oklesie wystawybyłaWjak naj|epszym
usposob eniu tak w odn]eseniu do kondycjijak i do siły'Wz qWszyto pod uwagębrakowa|ojej n eco |epszego
pokazaniasięw ringuw trakciebiegu'Jejfa|etypo|egajq
na absoIutnej
suchości
i fwiafaniuoraf katowan]u.
Jest
ona dojrzałai lozwin]ętaWe Wszystkch częściach.Przebiegluchu odpo!łada najwyższemu
profiIowiW}magań'
CieszyjużistniejqcewykorfystanieWhodow|i'Jednaz córek uzyskałana tejwystawiesG10 w k|asiemłodzieży'
od
stlonu ojca i matk pochodziona f n eprfeciętnejrodzinyco pozwa|amiećnadziejęna d a|sfe pofj,tj,v/ne
Wykorzysta
.ip w hĄ.l^w

4* ODUSCHAvon der Wienerau,SZ 2001332, K-A 5677, SchH2, ur.26.08.1997(*QRICKvon derWienerau,
(SZ 188349a, SchH2),inbredy:leck Noricurn(3 3), Odin
SZ 1936916, SchH3 - *SALLYvom Bergmannshof
(4,54), Mark Haus Beck (4-3),FedorArminius(4,5-4),QuandoArminius(5.5,5)UranWitdsteiger
Tannenmeise
Land(5,55) (miotQ ArminiusQuando,Quina-Qu
na, Quando5,5 4,5,5),HD normatDNA,ZW 92.
DUżao bardzo dobrym p ętnie, baldzo typowa i Wyrazista'wysoki Wyraźny
d|uglkłqb,lraldzo s] ne śródstopie,
bardzodobreułożeniedługość
zadu,dobre katowanieprfoduf prawidłowq
łopatkq,bardzodobrekatowane tyłu,

Wybitneploporcjeklatki piersiowej,prawidłowaIinia do|na,prostyfront,
prosto prowadzonekończyny,bardzoWydajneprzestrzennechodydemon
strowanez wie|kEenergiqi ż}Ą/votnościa
plzy naj|epsfejkondycji.Suka ta
byłau mnie w e|okrotnieWystawianaprzed tQ wystawq,staływzrost i po
|epszanieje]lutynyW ringuznaIazłswój najwyżsfypunktw dniu Wystawy.
Za]iczenielej do grupyVA opar1osię na bardzo harmonicznymWyg|qdzle
ogÓ|nymi fwartościWe Wszystkichcfęściach.Prezentujesię ona bardzo
dobrzepoprfezswQczęśćślodkowqiriokazLrjebardzodobryWidokf boku'
takżepo odpięc]usmycfyplzy przestlzennychczystychchodach'ze stronv
ojca pocl^odr'
I Lnr Jecha Noricun od stronymatkir '1iii Marka HdL;
Beck. Na tej podstawie iw połqczeniuf obrazem fenotypowymtej suki
.nożraoclekiWacWyso{iej
wdrtości
hodow'dreJ'
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5 *INKE vom Th0ringer-Weg,
SZ 1994691, D-c 5795, SchH2. ur.
28.06.1997(*MAXdellaLoegiadei tMercanti,
SZ 1944110,SchH3
XANDRIA
vonderFichtenspitze,
SZ 1914899,SchHl), inbredyr
FedorAr
minlus(4'4),URANWildsteiger
Land(4,5-4,5),
(%-4),
QuandoArminius
HaselTannenmeise
(5-5),
PalmeWildsteiger
(miotO Ar,
Land(5-b,5,5),
mlniusQuando,
5,5-4,4).
HDprawie
Quino-Quinb,
normalne,
Quando
DNA
spr.zw 100.
Dużapełna
Wyrazu,
siInaizwarta,o bardzodobrym
Wyrazie,
o bardzodo
brejkoŚci' bardzodobraIiniagórna,doblyzad,bardzodoble kqtowanie
przoduf prawidłowym
!łożeniem
i dlugoŚciq|opatkii róWniepraw]dłowo
plawidłowe
ułoŹonym
ramieniem,
kqtowanie
tyłu,
wybitneploporcjek|atkipielsiowej'prawidłowy
front'pokry/vajq.
ce przestlzeńchody'Ta suka ocenionaw ubiegłym
rokujako V9 osiagnęła
punktswej
z pewnościq
najwyższy
karjery'Jestonaprawidłowo
zbudowana
anatomicznie,
ujmujesWqsuchościq
izwaltościq.
Prawidłowe
kątowanie,
jak rÓWnież
plawidłowe
proporcje
budowyprzekazujq
obserwatorowi
harmonicfnq
ogó|nqpostaćo spodzicwanej
Wysokiej
wartości
hodow|anej'
suka bez prob|emuplezentujeswojeza|etyanatomiczne
W ruchui pozostawia
podczascałejocenyWluchu,takżepoodpięciusmyczy'Tegoogó|nego
Wyraźnyobraz
obrafuniepsujanawetoczy,
ktÓrepowinny
byćniecociemniejsze'
poplzednia
Podobniejak
maWtrzecimpokoeniu'jeckai Markai powinna
byćw stanieprzekazać
poodpowiednim
swojeza|etypotomstwu,
doborzeoannera.
6 * BETTY vom Hlinegrab,SZ 2011511, H-H 4981, SchH2li08.02'1998(*K|l\,'1Bo
vom|Vónchberg,
sz 1948349,schH3. BRIG|TT
vomH;unegrab,
(4SZ 1924407,SchH3,tP3),inbredytZamb
Wienerau
(5-4),FedorArminius
3), EikoXirschental
(5-4),QuinaArminius
(S-40,
(5,5-5),
Arminius
(miotZWienerau
Zigo,famb-Zamb
Quando
5,5,4)(miot
5,5,5-4,5),
Q Arminius
Quina,Quando-Quina,
HDprawienormaQuando
ne,DNAsDr.ZW99.
srednia,średniej
kości,pełnaWyrazu
itypu,o bardzodobrągłow]e,
bar
dzodobrychproporcjach
budowy,
dobrymzadzie,bardzodobrychkatowanlachf plawid|oweym
ułożeniem
i długościa
proporcjach
łopatki'
Wybitnych
prostych]iniachflontu,prostymprowadzeniu
k|atkipiersiowej,
kończynplzednichi tylnych.Wykazujeona,przy
bardfodobrymwylvażeniu
i wyniosłym
płynne.
kłębiebardzoprzestrzenne,
poklnvajqceprfestrzeńchody'ażdo
końcowej
fazyocenyaparaturuchu'Tasukao abso|utnie
prawid|owej
pożqdanej
Wiekościi bardzodobrvmsuczvm
piętniejestrzucajQco
się Woczysuchaizwiazana'PodczassezonuWystawowego
byłacałycfas wysok;oceniana
co pozwaIawyciagnQó
Wnioskico do jej Wytrenowania.
Ucieeśniasoba wywierajQcy
Wrażenie
obrazo wie kiej
harmoniibudowyi Wybitne.j
suchości
izwaltości'
Porusfasię bardzoróWnomielnie
iz pełnyrn
ciagiemzaróWnona
smycfyjaki bezniejp|zyczymWyraźny
kłqbpofostajeWkażdej
fazienajwyźsfym
punktemIinigórnej'Pofa|iczeniu
do k|asyVAwnajwcześniejszym
moż|iwym
momenciena|eży
się terazspodfiewać
potom'
więcejn|zprzec|ęrnego
stwa. Posiada odpowiedniado tego bazę Wyjściowqjako
córka Klmbo Vom lvlónchberg,a ze stronymatki po UIku
von Ar ett,

7 *YONKAvom Fichtenschlag,SZ 1991411, P-D 7455, SchH3, ur.
(*Shanto"s
04.04.1997,
XANO,SZ 1970074,SchH3 *HOLLYvom
Fichtenschlag,SZ 1892825,SchH3,FH1),inbredy:
YagoWitdsteiger
Land(34),UranWildsteiger
Land(4,5,55,5,5),PatmeW dsteiger
Lancl(5,5-5),
(Kirschental
Elkovalli,Eiko4 4,5),(mtot
Q Arminius
Quina-Quina,
Quando
4.5,5),1miotH Tannenmeise
Heike.Hósei
45), HDnorma|'
DNAsor'ZW
16.

W ęcej niŹśrednia,pełnawyrazu,a baldzo dobrymtypie i sz|achetności'
bardzodobrze wyplgmentowanai z czarna okrylvq'bardzo dobre p]ętno,
Wybitnykłqb'sucha i zwarta,dobry zad, bardzodobrze kqtowanyprfód z
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z siInapaltia ko|anowq,dojrfałegłębokie
i u|ożeniem
łopatki,bardzodobrekqtowaniatyłu
bardzodoblq długościa
proporcjek|atkipiersiowejzapewniajqbardzodot}raIiniędo|nQ,plostyfront,stawyskokowepowinnybyćsńywniej.
sze' z przoduprowadzenlekończynproste.Bardzodobre,dynamiczne,siInechodyzapewniajqażdo fafy końcowej
suka przekonujeswymtypem iwyrazern,a także.
W],ł'ierajqcy
wrażenieplzebiegruchu'TadobrzeWypigmentowana
propocjamibudo\łyi bardzodobrymikqtowa
z absolutnieprawidlowymi
swymsz|achetnymcatkowltymWrażen]em
wrażenie|inięgórna z wyraźnym,
d|ugimkłębem,który w każdej
niem oraz przebiegiemruchu'Ma ona Wylvierajaca
pewność
pozostaje
siebie
i
natura|ność'
Ażdo końcowjefazy oceny
się
w
oczyjestjej
fazle
wypukły'Rzucajqca
petnyciQg
i utw]erdzasię bef zastrzeżeńwtej eIitarnejgrupie'Ze Wzg|ęduna swe pocho
aparaturuchuwykazuje
dfenie DowinnabvćbardzowaltościowaWhodow|i'

I *HEXE v.SteffenHaus, SZ 2061642, AR 52'01, SchH2, Lrr.
v.Deodatus,
SZ 1925848,SchH3,FH-*XTRAv.Stef28.07.1996(*SCOTT
Land
fen HaLrs,AKC DL 444457/02, SchHT),inbredyrlJranWildsteiger
(5-3),Palmewildsteiger
(4,5-4,5),
Land(5-4,5),
HD
QuandoArminius
normal.
DNAsDr.ZW77.
Wysokikłqb,dobrzezwiqzanaz Ę
Duża,zwarta'o bardzodobrymWyrazie,
gólnej
przodui tyłuo bardzodobrejdQ|nej
i
Iinii,siInygrzbiet,doblyzad'
ukqtowany
ramieniaiłopatki,prawldłowo
bardzodobrad|ugość
iułożenie
prostyfront,
f tyluustawieniekoń.
tył,wybitneplopocjek|atkipiersiowej,
WlJsA,ocenionaw zeszłym
rokujakoV2
z prfoduproste'bardzodoblyruch.suka!łyhodowana
c2ynniecozbieźne'
wystawach
LG
i
mogla
zawsze
wywrzeć
wrażenie
swojq
na dużych
Wcałymsefoniewystawowym
bytaWystawiana
prowidłowy
ijej
stosunekWysokośc
do długości
wie|kimi siInym,a|em moto suczymWygqdemogó|nym'Bardzo
poodpięciusmyczy.
przekonnvujqcy
ruch,takżeswobodny
katowanie
umoż|iwiajajej
baldzodobry,przestrzenny
potomstwo,
gdyżposiadawarunkipodwzgędempochodzenia'
ty|koczekaćna odpowiednie
Teraztrzeba
9 *YANKEvomWildsteigerLand,SZ 1983556, R'K 4230, SchH2,ur.
SZ 1829910,SchH3,FH- xJUTTA
vonArminiLrs,
29.09.1996(xKARLY
Land
UranWildsteiger
SZ tA72A7O,SchHl),inbredy:
vomWasserrad,
(5'4).
(3'5.3'4)'
Hóse Tannenmeise
PaImeW]dsteiger
Land(4.5.4'5'5)'
(miotQ Armlnius
(Quina-Quando
4,4),HDnormal,
DNAspr.ZW90.
pra\łdłowepro.
głowa'
pełna
dobra
wylazu'baldzo
Duża'baldzotypowai
porcjebudowy,
kłqb,siIny
bardzodobragólna i do na lnia'Wysokiwybitny
glzbietibardzodobradlugość
zadu'bardzodob|adługość
i
iułożenie
z siInieumęśnio.
lamienia,
bardzo
dobrekqtowanietyłu
ułożenie
łopatkii
prostoprowadzone
wybitneproporcje
k|atkipiersiowej'
nąpartiako|anowQ,
byłau mnieWystawiona
Wfłejfolm e ] kondycjimogław dniu
micznechody'sLrka,któraWsezoniewystawowym
pokazaćs]ęprzekonylvujqco
i prawidtowq
w pe|nym
zakrese. t,]jmL]je
onaswymdobrym!łyrazem
obecnejWystawy
iajest bardzo
sy|wetkijest
suchai siIna.Godnepodkleś|en
doWydłużonej
budowącałkowita.
Pomimoskłonności
przodujestuniejWzmocniona
przoduz bardzodługqiprawidlowo
łopatkq'Tastruktura
u|ożona
dobreuĘatowanie
przodu
przekazylvać
będzietakże
da|ejswojemupotomstwu.
żetę struktulę
lodzlnnie,tak żena|eży
oczeklwaó,
10 * SEZANA von der Kahler Heide,SZ 2016164, L-E0677, SchH2, ur.
3o.o3.1998(*|DoLVonderJahnhóhe'SZ 1906294'schH3' FH1 *XECA
von der XahlerHeide,Sz 1931063, SchH2),inbredy:Uranwildsteiger
Land(3,5
Duża,pełnawyrazu,o bardfo dobrejgłowie's na i zwarta,sucza, bardzo
Wyskości,
dobrfe ułoŹonyzad'doble kqtowa.
dobry stosunek długoścido
nie przodu, bardzo doŁtletyłuz si|na partiq ko|anowq'dobre propolcje
k|atki piersiowej,plosty front, łokciepowinnynieco bardziej przy|egać,
ploste prowadzeniekończynty|nych,wydajne,dynamicznechody.Ta mto'
da suka bylawystawionaw bardzodobrejformie i kondycji.Ustawionaw
dobrzesię da|ejrozw]nę|a'
Prezentujesię WyrazlŚcieW
ubiegłymroku na wysokimmiejscuscg !ł k|asiemłodfieży'
po|qczeniuz dużymciagiemdo prfodLr' |']moż|iwiłojej
to przesunięclesię podczasocenyWruchudo prfoduo kiIka
córka |doa
miejsc, ażdo grupyVA' ogó|nie, prfede wszystkimpod wzg|ędemprzebieguruchu, przekonylvujqca
vonderJahnhóhe'
Th.m ac ze Ii e: |rie s łIł,ozi e,ne c k i
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Suki, które otrzymaĘoceny V :
normal
Scottv. Deodatus
OustaausAgrigento
V 4 - HANKAvomHansaland
ur.19.02.98.SchH3 HD fast
normal
GrandovomHansaland
WinavomHausHetok
v 1. MARY Ł Tronj.ur.19.10.97.
SchH2 HDnormal
XandorvTronje
Landav.d.Night

V 7 - QUEENvomBergmanrchot
ur.01.04,96.
SchH3 HD- normal
QuarzdeiTemplari
QuexivomSommelade

V 5- PALOMAvomLa.chonhain
ur.05.09.97SchH2 HD-fast
notmal
Erosvd. Lulsenstrasse
lsa vomLarchenhain
V 2 -SIMBA v, Slmonhot
ur.08.01.96.SchH3 HD-A
Garandv.d.Schutterperle
Sahrav Simonhof

V 3 - WHITNEYaus Ag.ig.nto
ur.26,03.98SchH2 Hd-fast

V I - JAVAvomF.ankongold
ur.18.05.97,SchH2 HD-normal
JellovomMichelstadter
Rathaus
ZenrivomFrankengold

V & VACNAvomHasonborn
ur.12.10.97.SchH3 HD-noch
zugelessen
JangovomFuJstenberg
TlnlvomMonchberg
V9 - QUINTEv.d.
Sandkautschin.bour.14.12.96.
SchH3 HD-normal
l\4axdellaLoggaa
del Mercanti
Ladyvd.Sandkautschlneise

Do spźed4n,a szczen,ah,In'

o. YIKINGWDJarentus
'Alhosv Harnbrchtal
SchH3
- KnlmosensOm VADania
n YARIIAlk-Bes
- CHPLJagov.d.Vofsburg
- nna De-Bes
RFza.dKłapkowski

wrocław

te|.(o€ o 4) 44 a2 72
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b|iżenie',świata
owcfarka',po|skim
psów, u
hodowcom,
wlaścicie|om
dziomktórrybyćmożedopieroprze
konajqsię dotej rasy.D ategoteż.w
tymczasopiśmle
takdużoWiadomo
notacjq,,zatwierdzone
03.06.2000 ścizkrajóW
ościennych.
Uważam,
że
I cznymlpyta' prrezPlenumZG".Potwierdreniem famykan]e
sięty|kow kręgupo|skich
niamidotyczq' tego byłylozesłanedo oddfiałów hodowcówi Wystawto hamowanie
cymrczasopr- ZKwPteregulaminy
z pismemprze postępu'Trzebakorzystać
z do
smaONchcla- wodnimod KlubuON KON,43I00/ świadczeń
najIepsfych
dIatego
obra
łemuspokoió DPa kierowanym
do Przedstawlcieli łemkierunek- Niemcy!Jest to w
Wszystkich
cz}tenikóW,że gazeta okręgowych
K|ubuoN p]eczqtkq
zb] końcuko|ebka
tejrasyiepicentrum
będzieda|ejwydawana'
gn]ewaszcześniaka,
a podpisane najnowszych
tendencji'Z rozmóWz
pojawiły
Wqtplwości
się po opub|l' Zbigniewf\,,liewski.
|]Ważałem
te re hodowcami
Wiem'jak dużejest
za.
kowaniuw Numerze1/2000 ,,lnfor- gu|aminyza
obowiqzujĘce
i Medyz& interesowanie
rozszetzeniem
konmatoraKlubuRasy ON" artykutu dfwonił
do mnieprzewodnicf
acyK|u' taktów i wymianqdoświadczeń
ze
redakcji',.
z
całym
sfacunkiem
bu
z
informacjq'
źe
fostaływprowa.
',od
Stowakami,
Cfechami,Niemcami,
dIaPlzewodniczĘcego
ZarfaduKIu' dzonedo nichzmiany'W rniędzycza. Ho|endrami,
itd..'ByćmożePan
buoN, Panzbigniewszcześniak
nie sie zebraniaP|enumzG nie było, Przewodniczący
nieWie,żeta gaze.
możecofaćczegoś
czegoanion ani więcktomÓgłzmienić
takWażne
do. ta cieszysię dużqpopulalnościq
zarzadK|ubuoN niedatgafeciewy. kumenty?Wiedzac,
żePanzbignieW Wśród
miłośnikóW
oN categoświa.
dawanejprzezFkmę"K.Do".cz\,tel. szcześniak
to człowiek
o,,ulańskej ta. Jestcz}'tana
przezPo|onięw Au.
pomyś|ałem
nikomna|eży
sięWięcWyjaśnienie,
fantazj]',;
,,napewnofa. stra|ii'Ameryce,prfeg|ądana
plzez
żeb}4yprowadzone
rozmowyo wspól stosował
zasadę|drobneprzekręce. hodowcówniemieckich,
austr]ac.
nymredagowaniu
czasopisma,Do nle faktów nie zaszkodz],a może kich,ho|enderskich.
DocielanasłG
po- s powodować
większezaintelesowa wację]do czech,rek|amujqc
PodpisaniaLrmoryWydawniczej
rozwój
międzyzarfadem
K|ubu0N a Firmq nie . W momenciemojejrozmowy hodow|ioN
WPo|sce.
c]eszęsię'że
cfnejz PanemPrzewodn]czq.wielupoIskichhodowców(niezaIeż.
"K.Do(nigdynie doszło.Na prze. te|efon
szkodz]e
stałydlamnie,jakoWyda& cym gazetabyla]użwydrukowana nieod ugrupowań)
jest czyte|nikami
cynlerealne
zaleceniaze stronyKlu- Więcjedyne
co mogłem
zrobićto wy. i docenia
te Wysiłk
.
plzekazane
bu (m'in.żegazetamożebyćtylkoi drukować
mi informac]e Ze swejstronypragnęzapewnió'że
wyłqcznie
splzedawanaczłonkom namałejkarteczce
i do|ączyć
do każ. czasopismobędzies]ę ukazywało
K|ubuoN' drukowana
w iIości
5oo decoegzemp|arza.
zrobiłem
to ,,dIa dopóty'dopókibędachętnidojego
szt.)'Artyku'ukazujqce
jednak, czytania'Zawsfe byłemi
się z podpi. śWiętego
spokoju'';
Lrważam
]estem
postępowanie
sem:zarzqdK|ubuoN byłydllko. żetakie
niesłuży
ani otwartyna sugestiecz}te|nikóW
i
Wanebezpłatnie
na zasadzie,'pro.rasie,aniczlonkom
Klubu.Chcieli- chcialbyrn
fachowaćtaki kształtpi'
szę Wydrukować'',
a na dodatekto śmystwolzyćk|ub'W któryrnn]e sma' by zadowo|iójak najszerszq
ja przyjmowatem
zaża|en
a i odpie. będziedochodziło
do manipu|acji,
ani rzeszęmiłośnikóW
0N. zdajęsobie
rałemzalzutyodnoszqcesię dotych przekłamań'
czydowo|nej
interpre. jednaksprawę,żenie uda mi się
artykułów.
Kością
niezgody
stałysię tacji dokumentóWlV ał on służyć zadowoIić
Wszystkich.
teŹRegu|arniny,
pomocq'abyho.
którebyłyWydruko. przedeWszystkim
ws4) stkl m C4, telni k om ź,)cżę
WaneWczasopiśmie
na podstaw]e dow|atej kró|ewskiej
rasynie była s a,,'J,'cb,|,spani.,łyc h c hloil J
pismz ZG ZKWPL.dz.728O/O0
a ,'rosyjska
ru|etkq''.
IdeaWydawania
Noulm Rok,ą |ł'ieku i
podpisaneplzezPaniqBarbaręLar. gazetybyłoijest nada|promowanie
T),stąclłciu
skqV{ przewds' hodow|anych
prryz ad. ONjakopsawsrechstronnego,
K|zysztof DobŻański

Od redakcji ...

zakład szkolenia Psów

"FRYC''

szko|oneprzeznas psyosiqgajqdoskona|e
wynikina
zawodach
krajowych
i rniędzynalodowych.
- szkomywg.ZKWP
. szko]enia
kończasię egazminem
zwiazkowym
. przygotowujemy
do przeg|qdu
hodow|anego

NIEMIECT(T

Psy od roku do 3 |at wykazujące dużą
wita|nośći chęć plzynoszenia ]óżnych
przedmiotóW KUPlĘ
Marek Fryc
tel. (0'607)575 7O7,(O32) 755 17 71
Katowice,LotniskoMuchowiec

WYDAWGA:Flrma,K.Do",ADRES:32.aooBrzesko,u|'Głowackiego
7,
tei./fax(o-14)66 303 63, tel. (0-602)697 254, E-MA|L:on@on.prv.p
www| http|//www.on'prv.p
REDAKToRNAczElNY: mgrKrzystofDobrzański,
DRUI(:BrreskaOficynaWydawnicza
- A.R.Dziedzic,Brresko,ut.Czarnoweska 1.
tet.(o-14)66 311 91

22

DwU|MIEs|EczN|(
l{' 19 sIYCZEŃ 2001

Wiestau Ziemecki

Kika uwago stanienaszeihodowlina
podstawie
wynikówWystawyKlubowej
Więcbork2000

Go ze spręcowa, |Ko Acel Aureum
się z|ożyło,że
nie mogłem oraz MSTOR AcerAureum.
7Ttah
być na tej X|ubdwce,fatem Sędziowle na Wystawieuzna|i,że
I
Idokonana przezemnie krót
naj|epszqgrupępotomstwapokafał
ka anaIizajejwynikówpotrzebnado BA|KV'Domenica,(po którym WŚlód
ocenystanuhodow|i
opieras]ęjedy tych najlepsrychsklasyfikowanyzonie na suchychdanychijest pozba stał ty ko AK|I\'4
Ranczo Moresa na
wionawszelkichemocjonalnychob- 4'tym miejsclr w klasie otwartej),
c qżeń.
drugibyłULK V'Ar|ett'
a trzeciG|L
Jak wiadomo podstawahodow|isa
DO v.Robinson
Park.
suki' a|e bez dobrychreproduktorów Wśródtych 87 naj|epszychokazów
dobrej hodow|in]e fbuduje się' Je. jedynie 36 pochodzipo sukach'
dynQrniarodajqaocenq reprodukto. rnatkachz polskich hodowli,co sta'
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naj|epsfepsy l suki' Węc na pod. poziom.Zatemte gwiazdywystawosta\de ich wynikóWmożnaocenić we byłya|boty|kogwiafdarri wysta.
k|asę]chojcóW AnaIizujqcwykorzy. wowymi,a bo teżwykorzystanezo.
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hodow|i'jeże|in]ema
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potomkach,gdyźjędynieone moga dziesięcio|eciu,
swobodaW Wyjaz'
dać ko|ejnqgeneracjędobrego po
dachfa granicę,zarównodo krycia
tomstwa, a zatem zapewnićda|sfy najlepszymireprodLrktoram
jak i
rozwój hodow|j.A to czy po danym petnarnoż|iwoŚć
sprowadzaniaz za.
reploduktorzebJ,,ło
zaprezento\danych granicysuk i psóWnie zaowocowała
na Wystawiek kanaście'cŻyki|ka takjak powinna'czym to możnatłu.
poton']kóW
z gorszymiocenami nie maczyć?Trudnoojednoznacznqod.
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należałoby(cojest zawarteWregu towanie'We Wcześniejszym
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miemychleproduktorów
impol. wiaćte san]ewadyWidoczne! Więk' ile nle podejmiesię natychmiasto
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duźebiałeznakowania' możemydo]śćdo karłowatych\ły
przy splfedażyszczenjqtnic doble. a sfcfegó|nie białetapki.jasne pa. staw
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nie tego reproduktora.
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Hodowajestd ategosauka, źeprfy oceniajqcreproduktora
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ringu.
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uwagę
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i]ość
reprefentantóW
z danejhodowIi
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naszymkynoIogicznym
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się p' A|binlvla]sniarze
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jest uzaIeŹniony
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Rykoń i
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