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SV Bundessiegerzuchtschau
2001
K|asa uźytkowaPsów
sęfuia Peter MeBler

zwycięzca2001' vA1 *YAsKo vom VA2 {TIMO vom Borr6ka3ten,
Farbenspiel, SZ 2010154, G-C SZ L969L22t F-K 4239, SchH3,
0107, SchH3, ur. 07.01.1998 lP3 ur.27.03.1996(*WANK0vom
(xURSuSvon Batu,SZ 7932624, LippischenNorden,SZ !47f2a3,
SchH3-.*CONNIE
vomFarbenspiel,SchH3,FH2,lP3-*LESMvomBer'
SZ 1903611,SchH3).InbredyrOdin rekasten,SZ 1831893,SchHl).
VA3 *MACI{ von Aduoht,
(4'4.4)'ce||oRóme. Inbredy:
Tannenmeise
PalmeWildsteiger
Land
SZ 1995026, F-C 7056, SchH3,
rau (4'3,4),UranWildsteigerLand (5,5-5),(mlotu-Wildsteiger
Land
(*RIKKOR
ur.21,04,1997
vonBad(5-5,5)(miotQ"Arminius
Quando, uran-ulme
4-4),HDnormalna,
DNA,
Boll,
SZ
1919865,
SchH3,
FH1 Quina,Quando,Quana- Quana, szczegó|niedoblzeWypigmentowa.* QU A L E
a
us
W
a
t
t
ens
c
heid,
Q u and o,Quana 5,5,5,5-4,5,5) nyo bardzodobrympiętniei s?cze.
SZ 1806877,SchH3FH lP3).lnbreHDnormalna,
DNAspr.
gó|niepełnyrn
wylazieszary,zwarty
dy: uran WlldstelgerLand 95-3),
p|es
W|ęceJ
niżśredn|'
siInyIzwarty
i si|nypieŚ' Ma wyŚokikłqb'prosty
P a lm e W ildst eigerL a nd (5 - 4 ) ,
o bardfosiInympiętnief bardzode grzbiet' dobrqdługość
i utożenie
HD normalna,
DNAspr.
brymwyrazem'
lMaWysokikłąb,plo. zadu'bardzoprawidłowe
kqtowanle
siIny'zwartypies'
sty,sztywnygrzbiet
i bardzodobrze przodui tyłuwyrównaneproporcJe Więcejniżśredni'
jako
'
w odnie"
ułożony
zad o doblejdługości'
Pra. klatkiplersioweJ,
prostyfront,pra" okleś|any wydłużony
sieniu
z
do
swego
ojca
bardzo
doplzoduiMu, prG wldłowe
widłowe
kqtowanie
prowadzen|e
kończyn,przy
godnym
pochwalebrym
lvyrazem
i
propolcjek|at. dobrymzróWnoważeniu
styfrontiwyróWnane
uryskuje
on
piElmentem.
IVaon wysokikłqb,
pielsiowej.
prowadze. silnechodyzeskutecznym
ki
Plawidłowe
posuwem nia
grzbiet
doblze
utożony
i bardzodo'
przestrzenne i swobodnym
niekończyn'Wykazuje
wykroklem.
Srarypies
brze
ułożony
zad
o
dobrej
długości.
chodyz silnymposuwern,skutecz- odznaczasię harmonUnymi
plopor
pochwalenia
ustawienie
fron'
grzbietemi swobod. cjamibudowy,szczegó|niedobrym Godne
na transmisJq
prawldłowe
tu'
bardzo
ustawien|e
nymwykrokiem'
zwyc|ęzca
młodych Wyko|orowaniem
na głowiei ciem.
prawldłowe
pro.
psóWz 1999' syn ubiegłorocznegonymokiem'\łyraz,
piętnoiwita|nośćtyłuna stój, bardfo
przodu
prawi
wadzenie
końcfyn.
z
tłycięz.y oąz zryciężczynif t997 , sq ponadprzeciętne'
lak w Iatach
z tyłubardzodobrzekatowa.
w dniuwyslallyfaprezentowany
zo- poprfednichpiesten zostałwysta. dłowo'
stałw pełnidojrzały
iwe Wspaniałej wionywbardzodobrejllondycjii po- ny, wykazujeprzestrzennechody
r silnymposuwemiswobodnym
wykondycji.
Pokazanapo razpierwszy nownieprzekonał
do siebie Wspa.
krokiem.
zwycięzca
mlodzieł
z
1998
grupapotomstwa
przekroczyła
ocze niataplezentacjq
ichęciaruchu'Ak.
przekonałtakże
w tymrokubardzo
kiwaniaiPotomstwoucie|eśnia
za tuaInyzwycięzca
VDHWs4/stkich
ras
prezentacj
q jest to z pewno'
letyojca,jest onowzorcowej
wielko mógłponownie
prfekony. dobrQ
Wystawić
'
ściqszczytowypunktjego kar.ery
ścio bardzodobrympiętniepłci' Wujqca
grupępotomstwa'
szczegó|
po'
wystawowej.
Dlahodow|ibyłoby
absoIutnie
suchei związane,
bez niewyróżnić
na|eży'
że15 potomków
gdyby
pojawił
po
żqdane'
się
nim
wadz bardzodobrJ,m mogłobyć\'lystawionych
anatomicznych
Wk|asach
fnaczQcypotomekmęski o pofytJ,1ł.
przebiegiem
ruchu.Wystawienie użytkowych.
Topozwa|a
miećnadzie.
nychcechachojca,abyjewzmocnić
zvrycięzcy
młodziełi Vicefwyciężcfy. ję, żeTimoprzyczyni
się w znaczny
ni młodzieży
Wykazuje,
że pies ten sposób do umocnienia
szaregoko.
jest w stanieda|ejkontynuowaó
|i' loruw naszejrasie.
n|ęoJca.
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FH2, lP3, ur. 12.12.1S97(*XAN Quando'
Quana5'5.5'5)HDA Wło.
DOR von Tronje,SZ 1945049, chy,DNAspr.
SchH 3 - * J OS KA vo n Duca t i, Więcejniżśredni'zwarty,średniej
SZ 1955361,SchH3).lnbredyr
Fe- kości'Wysokikłqbna stój i W ru
(5,5-5),
dorAminius
UranWildste- chu.Prostygrzbiet'dobrzeułożony
igerLand(5,5'5,5),
QuandoArmi- zad' BardzodobrekEtowanietyłu,
(miotQ'Arminlus
przód'WyróWnane
nius(5-5),
Quina, dobrzekqtowany
proporcje
piersiowej.
5,5,5-5)
klatki
Prosty
Quando,Quina,Quanda
HDnormalna,
DNAspr.
fronti prosteprowadzenie
kończyn,
posLrzwarty,średniej wydajne
chodyze skutecrnym
VA4 *ESKO vom Denichen Hof. Więcejniżśredni,
koścl'
Z
\^'ysokim
kłębem,
sftylvnym
wem
iswobodnym
wykrokiem.
TrreSz 1994887, X-A 1436, SchH3,
grzbietem
psÓWf
idługim,
bardfo
dobrze
cipies
z
k|asy
młodych
1999
u r. 0 6 . 0 2 . 1 9 97 (*JANGOvon
fadem' BardzodobrekE został'W plfeciwieństwie
do ubie.
F0rstenberg,
SZ 1896845,SchH3 ułożonym
*IJNAvon Oxsalis,SZ 1904966, towanieprzoduityłu'Wybitnieroz głegoroku,Wystawiony
w optyma|'
prfedpiersie'
podpier.
plzekonać
winięte
długie
nej
kondycji
in]ógł
swym
SchH2).Inbredy:
MarkHausBeck:
pochwały
sie.
Godne
ustawienie
dynamicznym
ruchemo bardzodo
(4-4),FedorArminius(5,5-5),'
Uran
uznaćza duźe, brejdługości
krokuorazswqprezen
(miotQ-Ar- frontu.Uszyna|eźy
Wildsteiger
Land(5-4,5),
prawid|owe
i no. tacjq' Poprzezswojegoojca Maxa
miniusQuinaQuana,
Quina,
Quana a e sq absoutnie
prowadzenie
przechodz]on
szone
szt}Ą^/no.
Proste
bezpośrednio
nazwy'
54,5,5)HDnormalna,
DNAspr.
kończyn.
Plzy
dobrym
\ływażen
wy.
u
cięzcęVisuma'Pies ma za soba
Duźy'
fwarty,średniej
kości,
Wyrazi.
ie dobreprzestrfen- bardzodobryrozwój.Da|sfqpodsta.
sty'Wygokikłabna stój i w ruchu' kazujechwalebn
posuwem \łQdo za|iczen
po
a dogrupyVAbyła
plostyglfbiet' dobrzeułożony
zad ne chodyze skutecznym
przy
pie
pokazan
pa
potomi
swobodnym
wykrokiem,
gru
barraz
rwszy
a
o dobrejdługości.
Wylaźnie
kqtowa.
isjigrzbetem.Pies stwa,która podobała
się nie ty ko
przód' dzodobrejtransrn
nytył'plawidłowo
kqtowany
prrekonuje
swoimharmonijnym
ru- i|ościowo'
a|eijakościowo'
Po tym
ploporcjekIatkipiersio.
Wyrównane
jest
psie
chem
z
identyczną
długościq
kroku
zwycięfca
ivice
zwycięŹczy.
prosty
WeJ,
front.Prowadzenie
koń.
zrówno- ni k|asy'odnoŚniewykorfystania
czy|lzty|uwQskiea z przoduploste' plzodu tytui prfywybitnyn]
prfedstawicielem
Ważen]u.
Jest
on
w hodow|i
na|eży
zwracaćuwagęna
przestrzeń,
chodydobrzepokr!a'!a]q
plfełom
Iinii
Marka
w
intelesujacym
Warian.
wylaźny
czolowyi prosty
jest
skuteczny.
W
szybk
m
Posuw
poprzez
grzblet
cie,
a
mianowicie
Nickora
nosa,
powin]en
ruchu
byćon bardziejdy.
na|eży
psóW Ho|edau'Bardzopozyt}a/vnie
namicfny'zwycięfcamłodych
pies
Wspomnieć,
że
ten
był
najczę.
z 1998 mógłsię jeszczew na]wyŹ'
w tymrokupsem
wstawianym
szympunkcieswojejkarierypopra- ściej
na wieu
Wć W k|asieVA.W sfybk]mWymu' VA. Byl on prezentowany
wystawach
andowych
w
silnej
konsfonymbiegLlobjawiły
się okreś|one
przekonać
krenc]i
mógł
swojq
k|a.
niedostatki'Miałon trudność
utrzy'
jak
maniawruchuswejhamonijnejsyl- sq zaróWnona tychwystawach
wetkina stój' Wartość
hodow|ana i naobecnej.
tego psa jest takajak poprrednio.
potomPokazanaporazdrugigrupa
VA7 *BAX von der LuisensteraRe,
stwamołaprzekonać
wyb]tnymi
za.
sz 2042608, Nl-D9024, SchH3,
etamlanatomlcznymi.
Stwierdzone
ur. 19.04.1999(*ODINvom Hir'
zastrzeżen
a iza|ecenia
Wodnes e'
schel,SZ 1925447,SchH3-*BEpofostały'
niudoV]yko|orowania
A U TY v. d. Ha us Ki r u r a ,
SZ 2012720,SchH3).Inbredyr
Fe
do r A r m lnius ( 4 4 ) , F ee We (55,5),(mlotQ Armiicherti.lrchen
VAG * DUX dolla Valcuvia, nius Quando-Quana,
Quina5-4,4)
SZ 2025262r-, F-C 7524, SchH3, HDnormalna,
DNAspr.
ur.01.10.1997(*MAXdellaLoggia Duży,
o si|nympiętnie,wylaz]sty'
prawidłowych
propolcjach
dei N,4ercanti,
SZ 1944110, SchH3 o
Wysoko.
śr d0 długości.
- UNA de a Valcuvia,SZ 2086604,
Wysokikłqb'sztyM/'
SchH2). Inbredy:Visum Arminius ny'dobrzeu|ożonygrzbiet,
bardzodc
*
(2
(44,5),
3),
Odin
Tannenmeise
bre
ułożenie
zadu'
wyraźnie
katowa
vA5
U NT OX don Ducati,
(miot
partia
pra
ko|anowq,
sz 20L6102, F-N 6405, SchH3,
Q ArminiusQuando,Quino nyMz szerokq
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widłowe
katowanieprzodu.Wyrów.
nane Proporcjeklatkl piersiowej,
K|asa użytkowasUK
nolma|neustawieniefrontu'Z tyłu
sędziai Leonha|d schweikeft
prowadzenie
kończynIekkozbieżne,
łokciepowinnyjeszcze
bardziejdo
suk osiagnęlinasi hG
|egać.Wydajnechodyo dobrymzrów' Dawdopodobnieporazostatnrwy hodowlanej
posuwem .t s tawa Bszs o dbył a się
noważeniu
ze skutecznym
na Rheinstadion. Bazujqcna tym potencja|e
róWnież
i swobodnym
wykrokiem.
Zwycięf
ca w Dosseldorfie
możnahodować
wita|.
młodfieży
z ubiegłego
rokupodoba Stadionbardzolubianyprzezwystaw- nadaIbędzie
na palkingiznajdu. ne, zgoonez wzorcem,przyoatne
się poplzezswojqharmonijnq,
siIna ców ze Wzg|ędu
b|iskości. uż}tkowo
owczalkiniemieckie.
budowęo sinym piętnie.
Pomimo jqce się Wbezpośredniej
jednoIito'
W
calościbardzo
dobre
warunki,
do ogó|niek|asa ujmowała
swojegomłodegoWiekui swoich
przyczyniła
pogo.
pokazał
się również
ściqtypu,doblQkością'
suchościq
dułchrozmiaróW
sięw kon. czego
dobra i zwiQzaniem
orazw przeważajqcej
kurencjibaldzodobra plezentacją da stwarzajqcwyczuwaInle
pnezWsz]'stkie
dniWystaw!'. mierzedobrymprzebiegiem
ruchu
i kondycjE.
Przywyborzejako part- atmosferę
gwarancjq
N4ój
cav
zespół
był
że
całq
także
bez
smyczy'
nela hodow|anego
na|eł zv{racać
'
przezwszystkie
dni Waunkiem
zaliczenia
do klasywybra
uwagęnajednoznacznq
tendencje
do sWqkoncetrację
pośWięcić
pro' wystawowe
mogłem
oce. nej(VA)byto
dlamnieniezmiennie,
średniej
wieIkości
i prawidłowe
nle moJejklast
tak jak w ostatnimroku,Wrażenie
wadzeniekończyn.
Jużpo nadprzeciętnie
obsadzonych ogólneoraz anatomiczna
ocena
k|asachużltkowych
suk na wysta. szczegółóW'
st]k|fa|iczonedo k|asy
wach|andowych
możnasię było|i. Wybranej
musialybyćponadprfecięt.
plzoduoraz
czyćzdobrymwynikiem
z€ | łoszeń
na newzakresiekqtowania
jest
BsZs. A|enieocfekiwałem,
źewraz długości
i u|ożenia
zadu'Ważne
z 364 zg|oszonym
i sukamiosiqgnie. d|amnierównież,
abybonusmiały
mynowyrekold4łoszeń.
te suki' które wykazały
się juźist'
ze zgłoszonych
364 suk do spraw. niejqcympotomstwemz budowq
dzeniaTsB w piQtekplzystqpiło o porównywa
|nejjakośc
i. My mamy
przeszło
IgL. z tego 156
testy współzawodnictwo
hodow|ane'
a nie
puszcza''i mogło konkurspiękności.
V A B lNEP T UN v on Ba d-Bol, z ocenQ''wybltna,
suki o ponad.
potomstwle
SZ 1959513, L-A 6832, SohH3, braćudfiałw dalsfej konkurencji. przeciętnym
musfqbyć
przedstawiała
(*YASKO
K|asa
uź}tkowa
suk
ur.10.03.1996
von der
moim zdan|emforowane.swojq
jakościowo
fenotyp. zdo|ność
RotenMatter,SZ 1869422,SchjH3 przekonywujqcy
hodow|anq
\'vykazało
bez.
sięw czołówce
vonBad'Boll,
decy. błędnie6 pierwszych
suk, a także
SZ 1891841, 0 up|asowaniu
"(*EIBE
tylkoniuanse.Ta dwledalszew klasiewybranych,
SchHl).Inbredyr
co
Quando
Qrminius dowalyfaktycznie
(4"4,5),Uran WildsteigerLand wysoka laIuo|do.
Ęd vo.fllhrzł m BŹsz .6|tlt
(4,4-5),PalmeWildsteigerLand kośćsięgała
(5,5,5-5),
(5,5-5),
(miot ażdo ringów, 20or
lrkArminius
qArminius
206
Quando-Quando,
Quina, które do gru'
HDnormalna,
DNAspr powejoceny
Quando44,5,5)
1909
0 bardzosiInympiętnie'bardzowy.
t90a
razisty,bardzodobrzewypigmento- wołanebyły . le'
w sobotęfi;;
Wanyoszt}Ąvnej
strukturze.
Na stój j|Jż
po
potuonru.
prosty
grzbiet,
wysokikłqb,
zad ma
1S
powinienbyćciut 0statni(niedobre ułożenie,
1$a
plawidłowo
dłuższy,
kĘtowany
tył, dzielny)ring
19St
jak
prawidłowo
plzód, dłLrgie pokazuje
kqtowany
1g
proporcje
kościkończyniWyważone
piersiowej.
prrodu
prowadzi
ziomw bazie
klatki
Z
0 50 r@ tso & 250 lo0 35o ar
kończynynieco wqsko' Wydajne
2m1
1992 1903 !994 1905 1996 1997 r998 1999 20@
punkcieswo.
chody'W najwyższym

jej karierypies mógłponowniezna.
|eźćsję w grupieVA' Pokazana po
raz drugigrupa potomstwaspełni
ła oczekiwania.Na podstawietej
grupy nadaje się do poprawienia
pigmeńtuiWyrazu'

315

361
164

|n %

84

1,3

a,2'

17p

.2ł1

ą|'|

/|ą6

.ą5

60.6

6a'5
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Iimo vomBerrekasten
Wostatnimroku,moŹ|iwych
sposo'
7 córek: V25' V26'V3a.V6a' V89' bach działanlapoprzezgeneracje'
v116, V134
Wprowadzenle
Wartośc
hodowIanej
jakoregu|atora
powinno
Scott v. Deodatus
byćprzedy+
gre
6 có|ek| v5' v24' v27' v4a'y44' kutowanew kompetentych
v54
m ia ch. N a j pier wj edna kt r r e b a
Rikkor vonBad-Boll
stweldzić,itutajnieobejdfiesięjak
6 córek| V4, V36' V45' V58' V76' mniemambez udziatunaL]kowcóW'
gdrie,kiedyijak mierzymy.
v93
g.żie:Jak poplzedniojestem zda.
EnzovonBuchharn
przyczyniło
się do ich reputacji.Nie 4 córki: V20'V39'V117'V120
nia, że obowiqzujqcq
wiekośó
na|eżytego
ocrywścierozumieć
tak, Esko vomDżnischen
Hof
ustaa się podczasicencj
żebez miotunie możiwejest za|i. 4 córki: v6' v7, v67,y82
kiedy.Mam na uwadzętutajWiek'
uwypuk
ićna|eł,żesuki
czeniedo grupyVA.Wie|emóWiqca sfcfegó|nie
w którymmierzys]ę wysokość
jest ocz}Ądistym'
jest
pochodfi'
po
glupy
d|a
VA
róWnież
waltośó w k|asieuż}tkowej
95
w kłębie'
isam
hodowIana
HD'Wartość
odniesienia różnych
reploduktolach.
zrobilem
tutajWeIedoświadcfeń,
pod
psów',sada,',niektóre
wynosi100.Jakokierownik
hodow szczegónie cieszy,i to na|eży
żeWie|e
li w ZwiEzku
i jakoodpowiedzialnykreś|ić'
że ty ka jedna suka bez
mniej,innew ęcej.Faktycznie
za higienęhodow|anq
n]emogęigno' usprawiedIiw]enia
nie stanęłado
możetak być' że zrnierzona
rowaótejwartośc]
odniesiena i mu. grupowej
ocenyw ruchu.Jedynie4
w Wiekunp. 20 miesięcynad.
szęjquwzg|ędniać
w ocenach'Mu. innesukizostalywycofanez uspramielnawysokość
1.1,5 cm po
szępr4rtJ,mrozpatrzyć
fnacfeniei kG Wied|iW
eniem'By' onerzeczywiście 3 rokuzyciajest n e do stwiernieczność
Wprowadzonych
szacowań chore'TenfaktWzbudza
mójrespekt'
ozenta,
Wartośc
i hodoWIa
nej.Krytycy
zarzu.
iak Dzisiaj mierzymywysokość
psóW
ca|inamwysokie]okowanie
w kłębiewedług
wszystkimzna.
G'óB. dor vA'fl!ndlnn.n
przekroczyły
którewyraŹnie
Wanośó
neEloschematu.Nieuwfg|ędnia.
grańczną'Na|eży
tuta]zlóżnicowaó
mytutal.aniwłaściwości
śródrę.
psy i suki. O ie w wypadkupsa
cza ani teżpłasklego
n]e pożq.
jest po|epszenie
moż|iwe
Wartości
danegoklębu'Wjednym
f poda.
poprzezŚeIektylvne
hodoWIanej
do.
nychplzykładów
n e zauważamy
bieranie
suk,na co sq dowody,
to
nadmiernejWysokoŚcidzięki
(wada)
w wypadku
suk wypada
to inaczej.
miękkiemu
nadgarstkoWi
psanp'65 cm.Dzię.
suka,ze wfgedu na małql ośćpoimierfymy
tomstwaniemożepo|epszyć
swojej P Izypotządkowan i e wiel kości
ki WadzieŚlódręczanadmierna
(58'5' 60 cm)
Wartośchodow|anej
bef wstępnej D|ża
wieIkośó
niezostajerozpoznana.
prześWietIa.Więcejniżśrednia(58' 58'5cm)
seIekcjiprzezWstępne
Byćmożemusimyuwzg|ędn
ć
(57 58 cm)
że średn
a
nie.Nie rnogęsobieWyobrazić,
takŹeinneaspekty' do tej pory
przywa|toŚcihodow|anej
grubopo. Prawe średnia (56'5' 57 cm)
nieWchodzace
w grę'jaknp.ob.
plzyszłoścj
po.
jętość
(55'
piersiowej'
głebo.
Wyżej
11o możnaw
N'4ała
56 cm)
k|atk]
pon]żej
Wrócć ponownie
Waltości
kośćk|atkipiersiowej
i inne'
granicznej
100.
Wielkość
Wartośóhodow|ana
68 przypadła 0d w]e|u|at,a od roku W sposób sa to wszystkorzeczy,którewyma
jest głóWnym gajaWyjaśnienia
zwycężczyniuniwersaInej
20o1 Wzmocniony,
wiekośó
zanimzapadnqWy
vomPetersbrunnen",
tematemdyskus]i'W m]ędzyczasie roki!łyk|Uczajqce
z hodow|]'
Jestto
,,Honda
prry
Porostalew konkurencjl156 suk odnosisię Wrażenie'
że na ten te radaniekornisjihodowlanych
podparciu,abyte krlteotrfymało:
mai niety|kosię dyskutuje
i móW, naukowym
1
hodowcóW ra rozplacować'
sukaocenęniedostateczna a|e, W co wlerzę,Wie|u
lozpowszechn]ć
już
4
zaczęło
dz ałaćw tymkierunku. ocenić.
suki zostaływycofanef uspla.
grupiemojejk|asyzna.
Xoneczność
zastopowania
trendU W czołowej
szerokąakcepta. azlysię równiezdużesuki.A|esq
1
sukadostatecznq
ze Wzg|ędu ''dogóry''zna|azła
nawraż|iwość
na stlzat
cję.W e|kość
stałas ę zognskowa. onewszystkiejeszcze
suczei rozpo139 suk ocenędoskonałą
nym tematem' Jeżeii na stałe znawane jako suki.Takżetutajsq
11
suk ocenęvA
sprawdzą
s]ęmojespostrzeżenia
to znaczne|óżnice,
Następujqce
reproduktory
bylyrepre opanujemy
czynn]k
W]e|koŚc
i bezko Na koniectegotematujeszczeraz
fentowaneWtej k|asieprzezwięcej niecznościostrych
ingerencj]'
Myś|ę fwacamsię do hodowcóW'
abyprzy
niż4 córkl:
tutaj o, opisanychprzezemnie cfyniIisię do pożqdanych
korektur.
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Muszętutaj ponownleżqdaćWięcej
frofumienia.
lMirno,
żepowinnybyć
znane obow qzujqcetu klyteria' Na
Wosnę przyszłego
roku musi się
fna|eźćW SV Zeitung pub|]kacja
jakościzdjęó' Z respek
o Wymaganej
tu d a sędfióW, którzy !Ąysokou]o
kowa|iwaszepsy plosi się o więcej
starannoŚci.

,
HDZuchtwerte
der V-HUndinen
Wartości
hodowanesuk Z ocenq
ooskonalq
Anzah|.
||ość
. Wartość
ZUchtwelt
hodowIana
GróBederVA-Hundinen
W]e|kośó

mittegroB.średnie
LjbermitteIgro|3
WięcejniŹśrednie
glo
B'
duże
Mus]mynadaItraktowaćWie|kość
cEs
TSB-PrrifingTestTSB
jako głównypunkt.
Jaktojużokreś|ono
w ostatnimroku TSB ausgepregtTSB Wybitne
musimy
zapofnać
się z cauda.Equ. AusfahlTSB
w%'Nleralicrone
TSB
Iesty ISB
pletwina-Syndromem,
Poczyniono
lJfykanotutaj\ńJyraźn]e
|epszeWyni
przyudzia|euznanych
mię. HDAuswertung
- ocenaHD
ki niz \ł t]biegtymloku. Możegzięki sze kroki
dzynarodo\^]ych
sił
naukowych'
normarnorrnatny
temu, że naczej pracowanoz psa
W aspekcienaszego,ujętego
Wsta' fastnormal-prawienormalny
mi. Bez redukcjiplofiIuwymagań,to
tucie,fadaniaabyhodować
fdrowe nochzLrgelassen
- jeszczedopuszby|ojasne'żecośtakiego nie może
psy
nie
moźerny
zignorować
wska
czalny
nastEpió'nasze psy isuki Wypadły
zóWekWie|u
zatroskanych
cfłonkóW AAusland
- A zagraniczne
przekon!Ą'vujqco.
Piątekzadbało do'
D
musimy
ategoteż
stwieldzić:
H}zuchtwertwerg
eich. PoróWnan
ie
brq atmosferęweWsfystk]chdn ach
cowiemy
Wartośc
hodow|anej
HD
co prfypr.rszczamy
Durchschnitt
icherHD. prfeciętna
Muszę sobie pozwo|ićW tym miej. co
mus
myzrobió
Wartość
hodoW
ana
scu na spostlfefen e, że elementy
sukiVA
przytestachTSB takjak Ito wszystkobezhektykii bezczyn- VA- HLindinen
wymagane
ników
sankcjonujqcych'
V.HLjndinen'
suki
doskonałe
na Jn stlfost\dach N emiec w każ.
Dodatkowe
warunki
do
zalczenia
do
dyrnWypadkubytyporówn)Ąva|ne'
grupyVAbyły
takiesamejakw loku zwciężczJni
poprzedn
m'
o
czymjuŹ
móWiłem.
ocena HD l wańóci hŃwlanej
Wystawien
e 191 suk uczyniło
k|a.
sę użytkowq
najIicfnlejszq
Whistorii
Zwiafku'Jestemf tegopowoduza
i chcęserdeczniepodzię.
do\ło|ony
kowaćWystawcom.
To podfiękowa.
plzewodnkóW
nie dotyczyróWnież
i prrewodniczek
suk za ichzdysypli
nowanezachowan]e
s]ę podczas
całejglupow]ej
ocenyW ruchu'Ani
ja anl moi pomocnicy
ringowin e lVA *MILLA von Frutteto,
zarejestrowaIi
żadnych
negaty1'^/nych
SZ 2019195, M-E 2486, SchH2,
zdarzeń'Jestto radosne'
ur. 14.09.1997(*Shanto"sXANO,
pozostawiła
po
Łaczniek|asa
sob e SZ 1970474, SchH3 *DOLLIdi
Wyraźny
obrazszczegó|n
e poprawnie Casa Piellier,
SZ 2019189,SchH2).
zbudowanych
suk.
Inbredyr
FedorArminlus(3-4),Uran

, ć

.Ć .{, .ł

ł

ł

.'*.ł.

4ó. ś

FfuŃ

l

WildsteigerLand (4,5,5,-4,5,5,5),
oP|sYdotabe|lWyklesów
Palme WildstelgerLand (5,5-5),
Melde undVorfllhrzahlen
BZSZod (miotD-WienerauDax-Datscha5-5)
1992' ||ość
fgłosfonych
i\ńJystawio HD prawienormalne,DNAspr.
nych
na
BZSZ
od
1992
Więcejniżśrednia,
siIna,wartościc
zdjęcia do sv.zeitung
Jahr
rok
wa, bardzodobrytypiWraz, bardzo
Wubległym
rokuwtyrnmie]scu
skal.
. zgłoszonyc
gemeIdet
dobrze wypigmentowana,o bardzo
h
źyłem
s ę' żezdjęciadowydan]agru.
vorgef
ijhrt
wystawlonych
dobrejekspresji,bardfo dobrepięt.
dniowegoSV Zeltungbyttak wykono, prawldłoweproporcje budowy,
Me
dezah|.
i|ośó
zgłoszonych
nane' że nje oddawaływzorcowo
\łystaw]onych bardzodobra gdrna i dolna inia,
naszego psa. Niestety w tym roku Vorfuhrzah]|ość
VorfuhrfahI
in% ||ośćWystawionych
sucha i zwiazana' ba|dzo zwa|Ia'
to się nje zmieniło,
ajeże|ijużto
w
wysoki, wybitny,długikłqb,prosty
sensidnegat}ĄVnym'

10
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pogłębione
proporcje
iuło.
grzbieti bardfodobradługość
k|at grzbieti bardzodobradtugość
] ułc dojlzałe,
dajqcebardzodobrq|i żeniefadu'Bardzodobrekqtowanie
kqtowanie' ki piersiowej
żeniezadu'Prawidłowe
plostyfront.Stwierdzona przodUitylu z si|nieukształtowanq
partiakoIanowa' niędoLnQ,
siInieumięśniona
proporcje
pier
sztylvnośćpart]qko|anowq
isilnymistawami
klatki
w ubiegłym
rokuWadIiwa
bardzowybitne
proste
w tym rokunie skokowymi.
Prawidłowyfront,
kończyn, stawóWskokowych
siowej'prosteprowadzenie
płasko jestjużWidoczna
Wtakimrozrnialze' plowadfeniekończyn,wybitneplo'
bardzodobre,przestrzenne,
kończynprfed. porcjeklatki piersiowej.Podczas
nadziemiaprowadzone
chodyzbar- Prosteprowadzenie
posuwem.
siIne'
nich,
Bardzo
dobte,
dynamiczne,
sil- catejocenyWruchuWykazała
dzoskutecznym
Z\r!rycięż'
plzestrfenne
partiach
WFvie'
rodza.
chodywkaŹdym
czyniwe wszystkich
budo- nechodyażdofazykońcowej
ruchu'Vicezwy' ju luchuplzybaldzodobrymzróWno'
wy odpowiadanaszemuwzotcowi, lajqcegoWrażenie
z k|asymłodych
ocenionaw ubieg'mroku ważeniu'
Naj|epsfa
i bezniedomiaru.
Uj- ciężczyni,
ber nadmiaru
jako
podoba
plawidłowq
sięjuż
VA7,
się
dziękjwzorco.
suk
w
1999
zaprefentowała
ogó nE budo'
mujesWQ
prfodowi
po
w ho
i swojemuw}ĄViera
efektylvnym
wykorfystaniLr
suchością
]zwiq. wemu
Wq,sWqabso|utnq
ruchowiw każdej dowliw bardzodobrejforme i sta'
oraz jqcemuWrażenie
zaniem,sWasiłaizwartośb]q
przy nie.Poprzezdojrzenie
] pogłębienie
takżeswojQwyrazistq
dobrqp]gmen- fazie,take bezpomocysmyczy,
jeszcze
po
Wy'
swoje
fa|ety
epszyła
tacjq'Na wieu wystawachhndo bardzodobrymzrÓWnoważeniu'
WhG i uosabiawzorcowy
fenotyp.Jej zamiędzyczasie
Wychpodobała
misię corafbardziej korzystaniejejw
fjej anatomicz' |etypo|egajq
na bardzodoblymsto.
dziękiswojemu
bardfodobremulu. dow|i,w połqczeniu
(jej
wyższe sunku długości
do Wysokości
spowodowało
chowi.Taksamow dniuwystawy
co nyrniza|etami
jej ostateczniedałotytuł'Jest ona ulokowaniewgrup
Wydłużony)'
e vAwstosunku ojciecjest wyraźnie
ruchu.
Takżeona jest i w bardzodobrymprzebiegu
bardfodobrzezinbredowana
i była do roku ubiegłego.
jest od stronyolca
jużkiIkarazywykorzystana
z bardzodoblegopołą. Pochodfeniowo
w hodow. Wyhodowana
przefInięo]canaJel
istniejeponadprzeciętne czeniakrwi,z dalekimiinbredami zabezpiecfona
' z czego
ponad
pozwa|a
potomsi'o'Wartość
spodziewaó
się
lo,
a
od
strony
matkiprzeznajlepiej
hodow|ana
Ho 92' i
przecętnegopotomstwa
przekazujqcq
Wdaszym
Prixi'zatemmożna
w hodowll.Jej ojciec oczekiwaćponadplzeciętnegopo.
wykorzystaniu
HD:75.
Waltość
hodoła|ana
shanto"sxano,takżeojciectego. tomstwa.
zbytwcześnie
n]e
locfnejzwycężczyni
jako
możebyćnadaIVvykorzystywany
partnerw
Wartość
hodo&
hodow|i'
lana ZWi 74

2vA *YONKAvom Fichtenschlag,
SZ L99L4LL, P-D 7455, SchH3,
XANO,
ur.04.04.1997(xShanto"s
vA4 *BETIY vom Hiihne€ | rab'
vom
SZ 1970074,SchH3-*HOLLY
sz 2oź1-5L!, HH 4881' schH'
Fichtenschlag,
SZ 1892825,Sch3,
vom
lP3,ur.08.02.1998(+KlMBo
FH1).InbredyYagoWildsteigerLand
(34),l-Jran
MónchbergsZ 1948340' schH3
Land(4,5,5,
Wildsteiger
derPisteTrophe. * BRI G I TT vo m HU hn e g r a b
5,5,5),PalmeWlldsteiger
Land(5,5 VA3 *ENSCHIvon
Eiko SZ 2OL22OL.P'E 4547. SchHs. SZ 1924407,SchH3,lP3).Inbredyl
5), (Klrschental
, Eiko-Valli,
(4'3),EikoKirschen
vom ZambWienerau
44,5)(miotQ Arminius
Quina-Quan'lP3, ur.30.12.1997(*JELLO
(5-4),
R ath a Lrs, tal (5,4),FedorArminius
do,Quina4-5,5),(miotH-Tannenme M ichel st a dt er
QuZl5),HDnorma|ne' SZ 192OOO2,
(54),Quando
Arminius
SchH3'*PRlXlvom inaArminius
iseHe]ke.Hósel
(rniotZWienerau
Zigo,ZambWlldstelgerLand,SZ 1954310, (5,5-5)
DNAspr.
(mlot
FArrninius
FanWięcejniżśrednia.pełnawyrazu' SchH3).InbredyMarit wildsteiger famb 3,4-3),
5,5 4) (miotQ-Armibardzowie]etypLri sf|achetności,Land (3 2), UranWl dsteigerLand te, Fedor-Fedor
(miotQ'AmjnlusQuina- niusQuina,
bardzodobtzewypigmentowana(4,5-3,5,5),
Quina,
Quando
QLrando
pra\łie
pięt
norma
na'
5-5),
HD
normalna,
DNA
5'5'5.4'5)'
HD
dobre
z ciemnaokrylvq,bardfo
Quando
DNAspr.
no,wybitnykłqb'st]chaifwiĘzana, spr.
siInaizWiE
i pełnawyrazu,srednia,
średn
ej kości'
bardzotypowa
dobryzad,bardzodoblzekQtowany Duża,
przódz bardzodobrqdługoŚciQ
i uło silna i zwiafana,absoutnieprawi zana,bardzotypóWaj petnaWyrafu'
żeniemłopatki,bardzodobrekqto dłoweploporcjebudowy'bardzodG bardzodobragłowa'bardzodobrze
wysokikłQb''siInyprosty wypigmentowana,
bardzodobrePro
\łanie1ylu
z siInqpartiqko|anową' brakość,

1'6}t-)
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brekqtowanle
tyłuz siną partiqko' dro prawidtoworbudowana anato|anowqi równieżsi|nymistawami micznie' szczegó|niewylóżnićna|e'
Prostyfront' prawidło. ł jej nasycony'wybitnypigmenttak.
skokowyrni'
Wybitne że W odniesieniudo okr]ĄVy'Także
Wo prowadfonekończyny,
proporcjeklatkipiersiowej,
bardzo ona zostałajużwykorzystanaw ho'
dobrechodyz bardrodynamicznym dow|i,jakmog|emsię przekonać'Ze
posuwemi zaznacfonymswobod- wzg|ęduna pochodzeniemożnapro.
fazieruchu. gnozowaćWysokieoczekiwaniaod
nymwykrokiem
Wkażdej
Tawyhodowna
w Norwegiisuka po nośnieWartościhodow|anej.War
Zo|tanie,
z\tycięzcy
młodfieży
z 1996 tośćhodow|ana
HD:80
i wyhodowanej
w Niemczechcórce
Lordama zgodnqz wzorcem
budo
wę ogó|nq.Jest ona wspania|eWy'
plgmentowana
i demonstruje
silne
chodyfpodnies]onym
kłębem
Wkaż'
dejfazie'takżebez smyczy'Na tej
2 mioty'Potom.
suceodchowanojuż
Wystaw]ane
na Wysta.
stwobyłojuż
wachIando\łych'
byłfwycięzcaIan.
Wysokie
dowy,atakżeL]zyskało
miej.
sca W k|asachmtodzieży
na Wysta. VA7 *OLGAvomPaxdorler-TannenwieBsZs. Wartość
hodow]ana:
71' ho\ SZ 2O44424t P-E 4730,
SchH2,ur.03.06.1999(*PASCHA
Vonder Jahnhóhe'sz 1977242,
SchH3- *PRlXlvom Wildsteiger
Land,SZ 1954310,SchH3).Inbredy:MartWildsteiger
Land(32),Uran
ger
(4-3,5,5),
Wildste Land
EikoKirschenta(5-4),odin Tannenmeise
(5-4),Xitta Kirchental(5'5),(m0t
5-5).HD
Q-Arminius
Quina-Quando
normalne
DNAspr,
* Heilei* e F A RI N A , sredniao średn
VAB
ej kości'bardzo
sz 2087279, 024197, BHP2, dobrymwitalnym
wyrazie,
bardzo
proporcle
SchH2,ur.03.07.1998(*SASKO dobrymtypie,prawidlowe
von der Noriswand,
521857610, budowy,sucha i zwiqzana.wysoki
SchH3,FH1- Heilei.sALINE,DKK klqb,baldzodobra|iniagórna,do'
24550/93,BHP3).Inbredy:
Odin blyzad'Bardzo
iuło.
dobradługoŚć
(4 5),[JranWildsteiger zenietopatki'baldzodobradługość
vAs .lMlDA av NordonStamm, Tannenmeise
S Z 2038207, 1201, SchH 3, Land(5,5'5)'(mlotc Rómerau
cin. i ułoŹenie
lamieniadajaplawidłowq
DNAspr. strukturęprzodu,bardzodoble ka.
ur. 08.03.1998 (*zOLTANvom dy-Celo 45), HDnormalne
przodu
bardzotypowa towanie
HausGe tinger,SZ 1938759,Sch3, Więcejniżśrednia'
zzaokrqc|onQ,
sinq
*J ENN Y Vom FaI|toT, i pełnaWyrazu,
si|nai zwarta,bar. partiqko|anowQ
FH1
i siInymi
stawami
bardfo skokowymi.
SD21960803,SchHl). Inbredyl dzodobrzewypigmentowana,
Prostyfront,prostepro(3-3,4),
JeckNoricum
UranWildste' dobragólna
ido na Iinia,
dobrasiła wadzeniekończyn,ba|dzopfze.
igerLand(5,5-5,5,5),
Armi' kości,sucha i zwiqzana,prawidło. strzennesilnechodyprzybardzo
Quando
grzbietu.Tasuka,
nius(5,55), (miotQ-Arrninius
Wysokikłqb, dobrymulożeniu
Qu- Weproporcjebudor'^Jy,
prostygrzbiet'dobryzad, pIasująca
ina,QuandoQuando
5,5,55),HD zwiazany,
się już bardfowysoko
normalna,
DNAspr,
bardzodobrekątowanie,
si|napar w loku ubiegłym
urzekaswojqchę
prosty ciq ruchU'Pozostawiasta|ebearo.
Duża,
średniej
kości,
bardzodobry tia ko]anowa,prawidłowy'
pigmentacja'
\łyraf
zwarta' front,bardroprzestrzenne
silnecho- sk e wrażenie
i promieniuje
chęciq
, Wybitna
po.
bardrodobreproporcje
budowy,
wy dyzeswobonym
wykrokiem
i silnym i pewnoŚciasiebie'DaLszymijej
jest
jej
posuwem
przy
korpus.Dobra
bardzodobrymzrów. zyt}ałami
bitnykłqb'szt),Ą/vny
średnia
wie|kość
zadu,dobrzekq. nowaźeniu'
Z!łycęŹczynl
młodfiełz przybardzodobrejkościorazogó|.
długość
i t]tożenie
typLl ne suczeWrażenie.
towanyplzód'f bardzodobrĘdługo. 1999 jest przekonylvujacego
suka pochodzq.
łopatki,
do. iwyraru.
Jestonasilnaizwarta
lbar- ca po jedne.jz najepszychmatek
ściqi!łożeniem
bardzo

porcjebudowy,dobra długość
i uło
żen]ezadu,baldzodoblze kqtowany
przód z długq'bardzodobrze ułoźo.
nq łopatkq'baldzo dobrekqtowanie
tyłuz silnq partiq ko|anowq,Wybitne
proporcjekIatkipielsiowej,zamkn]ę.
te na stój ipodczas ruchu,widziane
z przodui z tyłu.Wykazujeprzy bar.
dzo dobrymzrównoważeniu
i Widocz.
nym k|ębie,takźebez pomocysmy.
czy,bardzoprzestrzenne,prowadzo'
ne płaskonad ziemiq chody.które
sterowanesĘ przezsiInieumięśnio.
ny tyłi transmitowanesą na przód
bez fasI| zeżeńprzez st'\\N|'|y
ErzbieI.
Suka ocenionaw ostatnim roku na
VA6 podoba się przez sWq pożqda.
na Średnia wie|kość
i bardzodobre
piętno.Jej zap|eczerodznne pozwa.
Ia spodz]ewaćsię bardzowysokiej
wartoścj
hodowIanej'
PierWsze'jesz.
cze wzg|ędnie m|ode potomstwo
potwierdzatę prognozę'Niestetyw
dniu wystawynie pokazałasię ze
swej najlepszejstrony i przezto nie
fachowałaswej pozycjiz poczqtku
grqcowej oceny w ruchLr'WartoŚć
hodowlanaHDr96.
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Pr]Xi(mia|a2 suki VA)jest także
bardzodobrrezaberpieczona
od stronyojca.Zapowiadawysokq wartość
hodowIaną.Wartośćhodowana
HDr92

lego typ takżeuosabia pozwaa na
po.
oczekiwanieponadprzeciętnego
przy
tomstwa
odpowiednimsparoWanu ' Wartość
hodow|ana
HD:83'

nja W hodow|i'Wartość
hodow|ana
HD:82.

vA1o *RELL|vom Ber€ l mannshol'
Sz 2O43LL2, KD 3595, SchH2,
vAa łcEsNA vom Bad we|de' ur.08.03.1999(*HINNERK
vorn
VAB *KARMA vom Ochsentor, SZ 1943988, N-D 3201, SchH2, Kiernoor,
SZ 1981421, SchH3sz 2o3t747, A-B 5687, tP1, ur.08.04.1999(*VALIUiV
*HANNYvonderschwarrenZigLrnevonArm'
*CO'
(*WASKO
SchH2,ur.20.11.1998
nius, SZ 1983105. SchH3 '
ńn sz 1893727 schH1)' |nbredy:
'
d"ulmental,
sz 2017810,schH3 tulEAvan Noort, SZ a492769, FantoHirschel(4,4-3),
E koKirschen*FEL|vom
Ochsentor,
SZ 1972216, SchH2).Inbredy:lvlarkHaus Beck tal(54),uranWildsteiger
Land(5,5)
SchH2)..lnbredy:
OdinTannenmeisel4-4), Uran Wi dste ger Land (nrlot
5-4)
Q'Arminius
Quana-Quana
(5-4),
(5,55), (mot F-Armnius Fedor-Fanto
UranWidsteiger
Land(55.5), (4-5,5,5,5),
Q!inaQrminiLrs
5-4),
(mot U-Wienerau
lJwolJssi,4 4), FedorArm nius(5,5-5),Jeck Noricum HDprawienormalne,
DNAspr.
(5-3),(miotQ-ArmniusQuina'Quan- Średnia,zwalta,bardzodobragło
HDnormalna,
DNAspr.
Dużabardzos na i zwalta,bardzo do, Qu na 5,5-5,5).HO normalna wa i wyraz,prawidloweproporcje
dobrze wypigrnentowana,
bardzo DNAspr.
!Ąysokości
do długości'
długi'Wyso
dokej kości'bardfo dobla głowa średnia,Średniej kości,typowa, k kłqb'bardzodobragórna nia,
I wyraz,bardrodobreproporcje
wy- ogó ny Wyg|qdbardzo suczy, dobra szt]ĄVny
grzbiet,dobradługośó
iuło
sokości
k]ębudo długości
końcfyn, lnia górna'siInygrzbiet,
bardzodo' żen]ezadu'prawid|o!ło
kqtowany
wysokikłqb'bardfodobragórna bra d|ugość
i ułoźenie
zadu, baldzo przódz bardzodobrqdIugościq
uło'
i do naIinia,prosty,
zwiqzanygrzbiet,dobrekqtowanietyluz bardzodobrze żeniem
|opatki.
zgodnyfWzolcem
tył
dobryfad, bardzodobrad|ugośćułożonq'szerokĘdobrfe umięŚnio. f si|nq'doblzeukształtowanq
par.
i ułożenie
po- t]a ko|anowq'
|opatki'bardzodobradlu. nq partiqkoIanowq,
śródstopie
baldfo dobleplopor.
gośćiułożeniaramienia,zwarty wlnnobyćsztJ^Vn
prfezco
ejsze'
nie. cjeklatkipiersiowej,
prosteliniefronplzód' prawidłowo
kqtowany
tyłf do co zak|óconesq ploporcjekłębudo tu' z przoduiz tył!plostana stój
blzeuksaałtowanq'
si|nąpartiako długośckończyn,prawidłowyfront, ] w ruchu,caładobrzefwiazana.
Wy.
|anowq,
Wybtneproporcje
k atklpier. stoi ipoluszasię prostopatrzqcod kazujewydajne,
silnechodyzdobrze
siowej.-Prosty
front,prosteprowa- przodui tytr.r,
bardzodobra nia dol
pracujqcego
tyłu
' Posuwzostajebez
dzene końcfyn'śródstopie
motoby na zwybitnymprzed-i podpiersiem. ogranicf
przeniesiony
przezgrzbiet
eń
byćsztywniejsfe'
chodyprzestrzen. chody sa Wzajemniepłynne'pokry. na przóditam rozwin]ęty'
Dwui pół.
ne z silnymposuwem swobodnym Wajqce przestrzeń z si|nym posu. Ietniq,
z nbredowaną
na FantoVom
Wykrokiem'
Tajeszczemłodasuka' Wem z tyłu' ktÓry poprzez sztywny Hirsche|,
przy
o śledniej
WieIkości,
jest na przód' bardzodobrychproporcjach
ocenonaw zeszłym
lokuw Bremie grzbiettransmitowany
budowy
Wk as e młodych
sukjakosG3 by|a Wysoko uplasowanajako SG 5 ibardzoskutecznym
aparacieruchu
przedtq Wystawq
dwukrotnie
W k asie młodfieży
w Bremie, ta z si|nym
posuwem
wsta
f tyłu o bardzo
wianaz sukcesemna dułch Wysta wnuczkaRikkoraprfesfłado końca dobryrnzrównoważeniu
naIeźało
wachIandowych.
Poczynione
WóW bardro dobrze proces dojrzewania szczegó|nie
wyróŹn
ić' ]uźWostatnim
czasniewieIkie
zastrzeżenia
dovcfł i W dniu !']ystawymogłafostać za rokuwysokoulokowana
w klasie
ce sztwności
korpusunie byłyjuż prezentowanaw bardfo dobrejfor młodzieży
prowadf
i lnteresujqcq
widocznew dniutej wystawy.
Suka mie i kondycji'Ta właśnie
2]etnia krew.Na|eży
odcfekaćna jej siłę
zostałazaprezentowana
w najwyż. suka przekonujeswo m wzorcowym dziedficfenia'WaltośóhodoWIana
szejformiei plosiłasię o za|icfenie zadern i abso|utnqśredniąwieIko HD:9 0 .
do VA dziękiswoimza|etomanato. ściQprzybardzodobrympiętnie'Jej
pigmen- rodzlnnezap ecze I opisane ralety
m cznymibardzodobremu
towio wybitnejczarnejokrylvie.Ta anatomicznepowinnystanoWlćgwa'
finbredowana
na odinasuka,któ- rancjędIa poz}t!ĄVnego
Wykorzysta'

rsy
/-Ń\
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Reproduktoli iego potomstwo
sędziowiePeter MeBleI Leonhatdschwiekett
A. załjoźenia
samca wysoko uplasowanegona
Pierwszympunktemku minacyjnym wystawachdoplowadzanesq jako'
tegorocznej
wystawybyła
' takjakw ścjowo|epsze suki. zatem właśc.
kaŹdym
roku,konkurenc.ja
reproduk. c e| takiego psa może se ekcjono.
tor i jego potomstwo.Prezentacja wać zap}taniao krycie ze znacznie
potomstwa
ma wysokEwartość
ky. wi€ k szej popu acji'
no|og
cznqidIanaszych
hodowców Gdy upr4,tomnimy
sobie,żeobecnie
pomocWpo|ep. mamy do wykorzystania1.200 re
stanowipraktycfnq
erfqtprzed' produktoróWi z tego 37 z grupami
szan]uhodow|i.
||oŚćfW
stawionaWtej konkurencji
Wciqgu potomstwao łqcznejIiczbie739' to
jest WidfimyWyraŹne'
godzin
tychWzg|ędnie
niewie|u
żenie potrzebuje
moż1wa
w takiej czbiety|kow na my martwićs ę o szerokq bazę ho
szej ras e. W tym zakrese nie ma oowIaną.
poróWn!ĄvaInych
Wystawych
]nnych Kli,tera oceny sa ustalone tak jak

VA 11 *ANABELvom Sofiewald,
SZ 1994582, G-D 5445, SchH2,
ur.27.06.1997(*X0RRO
vomKlostermoor,
SZ 1876313,SchH3* ANNA
vom
Sof e w ald,
SZ 1889453,SchH3).Inbredy^:
Uran
ger Land(4,55),XaverAr'
Wildste
minius(5 5),RezaHausBeck(5 5).
HDnormalna,
DNAspr.
Duża,
zwarta,
średnio
siIna,bardzo
w poprzednich
latach:
dobrzewypigmentowana,
dobra Prerentacja
potomstwa
37 reproduk- W elnoŚć typu do ojca' jednoIitość'
plawdło\de
plopolcje\dysoko. tóWjestd|akażdego
kość,
propol.
hodowcy
nasfej zlóżnicowaniepłci'W]e|kość'
ścido dtugości,
bardfodobla gło. lasy instrumentem
ukierunkowujq.cje budowy,siła kości,sLJchość
Wa'bardzodobragórna do|na|i. cymWlasnqhodowlę'
pigmentacja,kqtowanie
Po4,$ĄVne
ne. i zW]qzanie,
grzbieti do. gat}ĄVne
nia'\ńrysoki
kłqb'szt}Ąlny
la stajqsię iprzebiegruchu,
cechydziedziczen
blzeułożony'
niecokrótkizad.Dobry przejrzyste
i ocfylviste.
W DLissedorfie wystawono 1267
pród, bardzodobryty|'prawid|owy WłaścicieIe
poprzez psóWz czego 739 (58'0 %)W 37
leproduktolów
front,wybitneproporcjeklatk pier- swojezaangażowanie
przyczyniajq grupachreproduktorów
siowej,prawdlowe,prosteprowa- się W znacfniejmielze do tego Przeg|qdostatnichpięciuIat
dzeniekończyn'
bardzosiIneprze
strrennechodyo bardzodobrym
L
flÓWnoważeniu'
takżebez pomocy
Ęcznai|ość i|oóćwglupach
Wy.
smycfy.Ta4.leniasuka byłajuż
sokop asowanaw 1998 i 1999.Po
1997
5t/38
805
4327
60,7%
f akońcfeniuprocesudo]lfewanla'
1998
44/34
677
4204
65,20
a takżena podstawiejej
fa|etana.
1999
48/39
746
a26A
58,8%
45/32
620 *
1085 *
57,704
tomicznych
olaz jej ]użudowodnio. 2000
2007
5t/37
739 **
a267 **
58,0%
nejsiłydziedziczen
a, (sqponiejpies
SG3 I sukaSG22 w klasachmlo* w 2000 129 psów nie mogło
dzieży)spełniła
d|amne Wymaganiapunktu kulminacyjnegowystawy. Wfiqćudfiałuw da|szejkonkurencji'
do zaliczena jej do klasyVA.War W większośc
jednolicieubranegru gdyżnie spełniloWymagańtestów
tość
hodow|ana
HD:77.
py pozostaw]aja
na Widzuniezatarte TsB. Te psy nie sq ujętew ko|um
wrażenie,
szcfegó|nieu naszychprĄl
jaciółzzagranlcy'
stotnq podstawqdo oceny hodo&
anej reprodukiorajest porJ,tywne
N!EMIECKI
potomstwo,które może mieć lóW.
DWUN|ESECAI(Nr ,, *"b,i ,OO, nieżkorzystnyWpłyW
na łqcfnywy.
WYDAWCA:Fima KDo.
nikw niedfieę.
ADREs:32 aoo Bżesko'u] Głowackiego7.
Widzowe mUsfqjednakuWfg]ędn]ć'
te / fa x01466 303 63 i e |. 0602697 254
py{ana dotyczĘce
rckań: G5o146 37 47
+mair on@on.prvp
, http://M.on.prvpl
RedaktorNaĘe|ny:
ńgl KlzyŚnofDobnańŚk
składihmanie: te|.G5o146 37 47
A R'
D.uk BżeskaoficynaWydawńicza
Dziedz BlzeŚko'u cfańowie]ska1
'

nach3i4
** w 2001 66 psów nie mogło
Wziqćudzia|uw da|szejkonku|encji,
gdyŹnie spełniłoWymagańtestów
TsB. Te psy nie sa ujętew ko um'
nach3 i 4.

Takjak Wubieg|ychIatach'psy' któ
pusz
re nie oslqgnęly,,TsB\łybitny,
różnyjestokres wykorzystaniare
cza'', fostałynatychmiastWyk|uczo
produktoróww
hodow|i
ne f dalszej konkurencjl.Ten waruo brzymieznaczeniemajakośódG nek doprowadziłiotego' żeniektó'
prowadzanychsuk' TutajwystepujQ re grupy nie mogłyWzqć W ogó|e
rófnice W WyróWnaniu
szans. Do udziałuw konkurencjlwzg|ędn
ie też
jedyniew zmniejszonejliczbie.
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W stosunkudo prognozz 1999' że
Inbredy:
potomków.
(+5,5)
do księ Ilość
zaprezentowanych
XaverArminius
obniżajęca
się |icfbaWpisóW
(4-3)
gi lodowodowej
odb|jesię na Iiczble 15; w tyrr psóW5, suk 10'
OdinTannenmeise
gruppotomstwa,
w tymrokuw preYankaHiinegrab($5)
(miotQ - ArminiusQuandozentacjipotomstwa
doprowadfono
*,4)
102 zwierzętWięcej'||ośózgłosfo.
Quana,Quando
grupmogła
Ojcioc:YugovonderMicheaelnychwzg|'wystawionych
prawiedorównaćwynikowi
swiess, SZ 1872657
z wysta.
MatkaQuelloud. Herderskring,
wyw 1997 roku.
potomstwa
NHSB 1871949
Poszczegó|ne
oceny
olaz
poraf2€ i grupaVako
przyporzqdkowanie
do Iiniikrwiuwi.
Prfedstawiona
i dobra
sq poniżej.
wykazujedobrqjedno|itość
docznione
przez
Werność
typudo ojca z Wyraźnyrn
Podanorównieżosiqgnięte
HUPPYvonArlott,SZ 19G466O
płci.Proporcje
polomstwo
zróżnicowaniem
budo
oceny.
Inbredy:
Wysq prawid|owe,
zwierzęta
częścio
Leonhard
Schweikert.
XaverArminlus(4,5.5)
WosĘśredniej
wie|kości'
sa to bal.
Pa|meWi|dśteiger
Land(4'$5)
dzo wylazistezwierzętao bardzo
B. Pogzczególne opisy
UranwiIdsteigerLand(ł5'5)
dobrympiętnie,dużejczęśc]
czeln]
l. LiniaMUTZ Pelztierfaim
(s5)
LaŚso
va|
so|e
Wubarwieniui przeważn]e
z dobry'
|a. cELLo Rómerau
(miotqAlminiusquanaQuina,
34)
mifrontamibardzodobrymiglowa(miotX ArminiusXaver-Xaver,XaF
mi. Ubiegłoroczne
uwagidotyczqce
do,4,$5,5)
grzbietu
w zakresle
uwypuklonego
Ojciac:Erosvond6r Luben'
|ędfuisqrównież
Wtymlokuzauwa.
straRe,SZ 1823810
żaIne'NiektórefWierzętamajq
Matka Xtla vonArlatt,
skłonność
do upadaniana przód'
sz 1870667
przy
Ponadto
wykorzystaniu
w hogruPo razpierwszyprzedstawiona
dow|]na eżyzwracaćuwagęna do.
pa po Huppymposiadadobrqjed.
brqszIachetnośó
w luchu'
noitość
iWiernośćtypu
doojca.zróż.
ADDI von del Gundoder Hóhe'
płci]est
nicowanie
lóWnież
dobreprzy ||ość
potomkóW.
zaprezentowanych
sz 1993762
prawidlowych
proporcJach
budowy. 18; Wtympsów 9' suk 9.
InbEdy
potomstwaodpowiada
WieIkość
quandoArminius(+3)
Wzolcowi'Zwierzętama.jawysokie, ll. LinlaCANIOwionetau
PalmoWlldsteigerLand(5,$4,5)
dłlgie klęby.Przebiegruchu]est lla. CANTOArminius
UranWll&teigorLand(g)
dobry,zwierzętamająsiInyposuw
(niot Q - Arminius,Quana,Quanswobodnywykroki dobratlansm].
doQuańdo'4'lł3)
pier$
HuppyWswo]'ej
sjęgrzbietem.
Ojciec:KimonvonderEuloBtras- szejgupieplzedstawił
zwycięzcę
kIa'
se, s2i.893202
psóW
sy młodych
Matka:HadjavonderDunischen- Potomstwol
ke, SZ 1809664
potomków.
||ość
zaprezentowan!1)h
gtuPo razpierwszyprzedstawlona
14; w tympsów 7' suk 7'
pa poiomstwapo Addimpozostawiła pozytywne
wraŹenie.Naleł za. lb. FANDOStidblick
PllT vonTronje,SZ 1882021
dobrq
uważyć
dobrqjedno|iiość'
Inbredy:
Wiernośó
typudo ojca lwybltnie
(miotc. AfininiuscańocaŚar
p|ci'
przedstawione
fróżnicowanie
$5,5)
prawidłowe,
Proporcjebudowysa
(miot
A . RestlauchAnś4At|as54)
Wie|kość
W ramachwzorca'Potom.
Oiciec:AmillovomBelgier,
stwoprzekonuje
bardzodobrymwysz 1770906
razemi piętnem'Przywykolzystaniu
Matka:TinivomSchwabental,
powinni
Whodow]i
hodowcy
uważać
sz
1740669
nadługość
fadu'W ruchuzwierzęta
grupaPitta
Po
raz
4 przedstawiona
majQnaprawdę
dobrQtransmisję
VAKO
v.d.
Herderskring,
możeWodniesieńiu
dojednoIitości
grzbietem
prryskutecznym
posuwie
sz
2912460
poprzedniego
dobrze
nawiqfać
do
i swobodnym
wykroku.
roku'Takjak uprzedniowystępuje
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dobrawierność
typu do ojca przy
ptci'Przewa ||ość
potomków
dobrymzróżnicowaniu
zaprezentowanych
ga Wystawionych
zwierzqt|eżypo 17;w tympsów9, suk 8'
stroniesamców Glupa sk|adasię
w prfewaŹajqcej
częściz
dułchzwie.
plawidłowych
proporcjach
rfqto
koń'
czyni dobrejsf}ĄVności
i zwartości.
za|etyprawidlowej
budowy
i kątowa.
niasq wyraźne
takjak poprzednio.
W tym rokuzostałyprzedstawione
równieżniektórezwierfętaW podo.
bajqcym
slę cfalno.brafo\łym
typie
Wyko|olowan]a'
50 %zwierzqt
zosta' RoMEo von Pa||aŚAthene'
łoWystawionych
w k|asieuż'tkowe]' sz 1969636
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Kar|ypokafałWtrn loku swo.ja7.mq
grupę.Zwierzętamajqprawidłowe
plzoduityłu,dobrQogó|
kqtowania
nq budowę,harmoniczne
siInechoprzy
grzbietem
dy
dobrejtransmisjj
i dobrejzgodności
długości
kroku
kończyn
ty|nych
i przednich'
Godnym
zauważeniajest
bardzodobryprze.
biegdolnejliniu prawiewszystkich
wystawionych
zwierfqt'Glupa nie
składasię zjakoŚciowowysokop|a.
sowanychposzczegó|nych
zwierzqt
jak
poprrednim
tak
w
roku.Powin
na byćwybitnapigmentacja
dopro
wadzanychsuk' Udzia| zwie|zat
z k|asuż}tko\łych
wynosi5o%.

Inbrcdy:
brak
potońków. Ojciec:
||ość
f aplezentowanych
Quartzdei Templa,
l.:[;w tympsów 7' suk 4.
sz L922lf4
potomkóW.
||ość
zapreze
ntowanych
Matka:GinjavondenMainbupsóW
10;w
tym
3,
7.
suk
chen,SZ 1825415
grupaRoPo razpierws4/pokazana
meoczynlbardzopozyt}vne
Wraźe. GRAHAMdolMumighsllo,
jest
grupy
nie']ednoIitość
dobraprzy LOt 656019
brak
doblejWielnościtypu
do ojca.zróż' Inbrody:
ojci€
c
:
Jasśo
vondersa|zba'
n cowaniepłcijest jednoznaczne.
Proporcje
budowysąjak u ojca|ek. chwlese,SZ 1906175
TajanaBrook6'
ko wydłuŹone'
Wiekośćpsówjest Matka:D|v|śna
Lol
590125
zgodnazwzorcem'a|eduża'są one
QUARlz dei Teńp|ari'sz
fwiazaneizwalte'Glupata wykazu. Pokazanapierwszyraz grupatego
L922La4
madobrajednoIitość.
je pozytlM/ne
pe- reproduktola
wypigmentowanie,
|ńbredy;
typudo ojca
łenłc]awyrazidobreproporcje
koń. Widocznajestwierność
(3-4)
jak
FedorArminiu3
róWnież
dobre
zróżnicowan
ie ptci'
czyn'W obszarzetyłu
możnastwier.
(+5,5)
FeoW6ihertiirchon
prawi.
Proporcje
budowy
sQ
dobre
i
dzićf aakcentowanie.
Plzeblegluchu
uranWil&teig.r Land(+4)
zaprezentowanych
jestharmonicrny
z s ilnymposuwem, dlowe,wieIkość
PaImewi|&t€ i g€ r Land
zwielzqtjest
zgod
na zwzorcem.Psy
Potornstwo:
(54,5,5,5)
genera|nie
majq
Wysoklekłęby'
potorrków.
||ość
zaprezentowanych
(miotU-Wildst.igerLandUran'Ute 29; Wtympsów 15, suk 14.
W pojedynczych
wypadkachmożna
u,4l
zakwest]onować
front' ustawienie
(mlolX-Arminius
Xandoxaver$5) llb, FEDORArminius
uszuiszerokość
czoła.Psy majq
Ojciec:AmigovomBelgier,
naprawdę
doblQtransmisjęgrzbie.
sz 1770906
tem' przyczymWykrokmógłbybyć
Matka:FredadeiPe||e€ l rino,
cfęściowo
wydaj
niejszy.
sz !922026
Potomstwol
pokła.
5.tagrupaQuartzaspełn]ła
potomkóW'
||ośó
zaprezentowanych
dane w niej nadrieje.Opisyz po11; Wtym psów3, suk 8.
przedniegorokLrpotwierdziły
się'
Dobrajedno|itoŚć
iwiemość
typudo
ojca,orazpsyo dobrympiętnieprzy
f€ i odnejz wzorcemWieIkości.
Prawi
psy KARLYvonArminius,
dłowe,
anatornicznie
zbudoWane
sz 1429910
zw]eńczyły
całyharmoncfnyobraf'
Inbredy:
Przywyborzepartnerado hodowli
Pa|meWi|dsteig€ r Land (4's3)
na|eży
zwracaćuwagęna prawidło'
Uran Wildsteigoi Land (+2)
we proporcjebudowy.w pojedynpsy majqskłon. Ojciec: Kimon v. Dan Alhody*s
czychWypadkach
Hoeve, SZ 1788156
ność
do Wydłużonej
syIWetki.
JELLovomMiche|slódterRa.
Matka: Marit vom Wildsteiger
thaus,SZ 192O0O2
Land, SZ 1737627
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Inbredy:
Uran Wildsteiger Land (3,S,5)
Palme Wildsteiger Land (4,55)
Fee Wiehertiirchen($5)
Dingo HauŚ Gero ($5)
ojci€ c : Ka y von Atminius'

pieznajduja
dużepsy'
siępojedyncfe
jedprzy
czym
Ruchjestharmonijny
grzbietem
noznaczn
a transmisja
widocznajest tylkow pojedynczych
Wypadkach'Ze wzg|ęduna braki
wiecejniżpojedyn'
Wpigmentacjiw
na|ełnato zwra.
czychprzypadkach
iuw ho
caćuwagęprzywykorzystan

sz 1829910
Matka:wilma vomMichelstiidter
Rathaus,Sz 1816431 .
ENZOvonBuchho.n,
4.tagrupaJe|o uosabianaprawdę Potomstwo:
sz
1930146
jednoltość
prefentowanych
potomków.
i dobrqwiernośćIloŚćza
doblq
InbEdy:
płcinie 13; Wtym psóW5' suk 8.
typudo ojca'Zróżnicowanie
UranWildsteigerLand(+4,5)
jestjużtakjednoznacf
nejakWubie'
TellGroBenSand(/l-4)
głych
Iatach'Psyznajduja
się nagla'
PalmeWildsteigerLand(5,5,+5)
nicy Wie|kości'
Kqtowanieprzodu'
Oiciec:
LassovomNeuenBerg,
harmonijna
Iiniado|nai dynańicfne
sz 1420256,SZ 1820256
klokuna e.
chodyo dobrejdługości
Matka:TinavomLechtal,
po.
poprzedn]o
za
żyuważać
takjak
181219
sz
w hodowPrzyvrykorrystaniu
4t)4rvne,
glupaEnzokontynuuje
wraże.
3c
a
|i oprócz czynnikawzrostuna|eży
nia z ostatnichIat'Plećjestzróżni.
fwracać.uwagę
na wyrazzwierzqt,
cowanaprzy dobrychproporcjach
przycfym oczyczęściowo
powinny
z wzorcemwiebudowyi zgodnych
wystawionych TILvomLechtal,SZ 1983117
byćciemn|ejsze.
||ość
jużWspomnia.
kościach.
Doble
sq
powinnabyć Inbredy:
psówz k|asyużytkowej
izwiqfanie'
ne uprzednio
zwa|tość
większa.
Mark HausBeck (iL2)
po
za|ety egajanada|na bardzodo.
Potomstwol
UranWildeteigerLand(4,S5)
d|u"
blychplopocjach
wysokoścldo
potomków' PalmoWil&teigerLand(S4,5)
||oslt
zaprezentowanych
po
gości
W
i
dobrym
Wyko|orowaniu'
12; w tympsów4, suk 8.
NickWienerau($5)
jedynczych
przypadkach
podpiersle
Ojciac:YokervomLechtal,
powinno
byód|uższę'
tak]akuprzed.
sz 1911557
przywykorzystaniu
nio
w hodowli
Matka:,luloausAg.igento.
psa należyuważaćna koLol
tego
sz 1786316
pokazanych
psóww k|a.
grupaTila oczu.||ość
Pierwszaprzedstawiona
jest
i Wiehośćtypusie uż],,tkoWejodpoWiednia'
madoblqjedno|itość
płciwgrupie Potomstwol
doojca.zróżnicowanie
potomkóW.
zaplezentowanych
jest dobrejakrÓWnież
proporcje
bu' ||ość
psów
I'
suk
8.
dowy.Grupa składasię z dużych 20; Wtym
jest
zwierzqt.Zwiazanie] zwaltośc
Jako
anatomicfnq
zaIetę
na.
der
Kahler
Heide,
dobla'
XAVIERvon
Wyróżn
ićstos!nek
|ełjednoznacznie
sz 1992999
do długości'
Psy majq
Wysokości
Inbredy:
doblQtransmisjęglzbietem.Plzy
UranWildsteigerLand(4,$5,5)
wyborzepartneróWhodowIanych
FedorArmlnlB(*)
powinnosię stosowaćtego lepro.
($5)
PalmewildsteigerLand
Vlylazui pięt
(miot+ArminiusWuin+Wuano
duktolado poplawienia
do niego suki
na. Doprowadrone
$4)
powinny
dobrympig'
dysponować
Jello
vom
Michelstadtoi
Oicigc:
BARU von HausYii, SZ 1972084
ułoźonym
ramie
mentemi doblze
RathauŚ'sz 192o0o2
Inbrcdy:
po strG
niem.Przewaga|eł VvyraŹnie
Matka:WonyavonderKahler
Mark HausBeck (3-3)
sukdwie quina
niesuk.W klasiemtodych
Heide,SZ 1475039
Aiminius(4-4,4)
up|asowane
w ab.
Xavie|pokazałw tym roku po raz ]egocórkizostały
Land
LassoWiedenbriickor
pierwszygrupępotomstwa.Widać soLutnej
czołówce.
(4,55)
jedno|itość
do
a takżeWlernośćtypu
UranWildsteigerLand($5,5)
potomkóW.
płcipowlnno
być ||oŚćzaprezentowanych
ojca.Zróżnjcowanie
Oiciec:NatzvomSteigerhof,
bardziejWybitne.
suki majqtenden. 13; w tym psóW3, suk 10.
sz La4L632
W gru
cje dawydłużonej
sy|Wetki'

|Es)ĘcfN|Kl|t2. |tARzEcmo2

t7

MatkarNinavonTronje,
zwie(zqI,jak lównieźsprężystość
sz La?9423
śródstopia
ifwartość
łap'W ruchu
Pokazana2-gagrupapo Baruwyka po]eoynczepsy padajana przód'
fała dobrQ.jedno|itość
i podobień suki przeważaję
i|ościowo
i sqjako.
st wo do oj c a jes t takie ja k Ściowojednoznacznie
Iepsze.2 suki
poprzednio
jakróWnieź
bardfo dobre uI|asowały
się w ścisłej
czołówce.
proporcjebudowy.Psyfnajdujqsię
na gornejgranicywzrostu,AnatG ||ość
zaprefentowanych
potomków.
miczneza|etypotomstwapo|egajq 38; Wtympsów
suk 27'
ULNvon Arlett,SZ 1769704
nabardfoodbrymkq'
'Jl,
]ednofnacznie
Inbr6dy:
towaniuprzodu,przyczym na|eży lll. LiniaquantoWienerau
La$o Val 5016(4,11-4,5)
zwrócićuwagę,żetyłjestczęściowo llla, UranWildsteigerLand
prfel(atowany.
Miot X-Arminius
Xaver-Xando
głównie
34)
Jakość
|eży
(miotA-(HmleAtslan-Argus
po stronie suk. Do reproduktora
$5)
Olciec: YagovomWildsteiger
naIeży
doprowadzać
befwarunkowo
jedyniesukiośredniej
Land,SZ 1702119
wielkości'
Matka:DollyvonArlgtt,
Potomstwo:
sz
L7L3?94
||ość
zaprezentowanych
potomków'
Ósma grupafwycięzcyz 1995 ni.
20; Wtympsów 9, suk 11'
czym nie ustępujegrupomz lat
uprfednlch.MiłobyłoWidzieć
Wja.
plowadził
kiejkondycjl
VANDOvomMoorbock,
on swojqgru.
pę w dniuwystawy.
sz 1905990
Trenddo śred.
jest w|docf
n|ejwie|kości
lnbrody:
nytakjak
uprzedn
io.lnnymizaletam
UranWll&teigerLand(4-4)
i tejgrupy
byławyb|tnasuchość
XaverArminius
(4-4)
i zwlqzanie,
norma|nadługość
Palm. WlldsioigorLand(4,$5)
l ułożenle
zadu
przoduit!'łu.Natura|nie
i kqtowanie
LaBBoVal Solo 95,5,$5,5)
udziałpsóWW klasachużttkowych
(miotX.Arminiu3
Xavor,Xando
SABERv.St.ffonHaus,
ponad90%'
Wynos|ł
Xav.r4,S5)
sz 205618
Potomstwoi
Orclsc:Ulk vonArlott,
Inbrodyl
l|ość
potomkóW.
zaprezentowanych
sz 1769704
OdinTanonfiobo(+5)
tl; w tympsów 6' suk 5'
Matka:MeralvomHhschel.
QuaiBu€ Roich.Btgin (+4)
sz L7702L3
FodorArmlnius
(S5)
Po razczwartyprzedstawiona
grupa
QuandoArminiuB(5,$5)
pozyty/vny
Vandokontynuuje
trend
(miotq-Afininiu3
qulna,Quando- ub|egłego
roku.Grupaskładasię
Quando,5,5,$5)
z bardzodoblych poszczegó|nych
(miotH-Tannonmobe
HesoLHeikg zwerzqt'przyczymdzledziczenie
jest
lepszepostloniepsóWNa|ełWspo
Oiciec:ZappvomMiinchberg,
mnieóo Wysokiej
Iiczbie90 %zwie'
sz 19109a3
rzqtwystawonych
w k|asieufytko.
Matka:SarahvomNassaue.
wej.Podanew ubiegłym
rokuza|ety
Berg,SZ r9L3772
reproduktora
obwiQzujQ
iakjak po. LERoY vom HausLachgrom,
Pokazanapo razpierwszygrupa
po przednio.
szczegó|n
ie Wyróżnić
nale. sz 208a650
chodzqcego
z amerykańskiej
hodow. łwybitnQzwartość
izwiqzanie,co lnbredy:
i sabera sprawiaw|ażeniep|zez takżeprowadzi
do dobrejtransmisji zoldaJama"sHoeve(3€ )
Wie|kQ
potom. grzbietem
licfbę38 pokazanych
w ruchu.lJ partnerówho. Kim Michaglswieso(/|4,4)
ków'Jednolitośćjest
dobra'Widocz dow|anych
naleł zMacaćuwagęna (maotqArmlniusQuina-quando
najestwierność
typudo ojcai zróż długośó
i ułożenie
ramienia.
Psyw tej s,*)
płci.Proporcje
nicowanie
budowy
sq grupiedajqobrazswobodyipewno' Ojciec Boss von Me an,
pogłębione,
pojedyncze
zwielzęta
na ści.
sz 1936a23
glanicywieIkości'
podkreś]ićPotomstwo:
NaIeży
Matka:Nickyv.HausLźcherom,
dobre\łypigmentowanie.
suchość l|ość
zaprezentowanych
potomków. sz 1977954
ifwiazaniegrupypowinno
byćwybit. 10; w tympsóW7, suk 3'
LeroyWnajwcfeśniej
moż|iMJym
cza'
n|e]szeprzy przeważa,jqcej
części
sie prfedstawiłgrupę potomstwa.
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jestWidocznav|ko
FedorArminius(4,*)
u ni+
Jedno|itośó
p|c]
UranWildsteigerLand($3,5)
mogłoby
których'Zróżnicowanie
jednof
PalmeWildsteigerLand(*,5)
naczne.WieIkośó
byćbardziej
(miotQ-Arminius
jest w porzadku,zwierzętasQ jed.
Quina"Quandc
nakwydłuźone.
stwierdzasię braki
Quina4,$4)
OjciocRikkorvonBad-Boll,
W grupie
w zwiqzaniui fwartości.
jakości'
panujesi|nyspadek
sz 1919865
Ze
Matka:KellyvonArminlus
wzg]ędu
na niedostatkiW sztylvno.
grzbie.
Także
w 2 giejglupieValiumawidać
ścigrzbietu
niematransmisji
N|Lsvomwi|d3t.i€ | erLand'
jednoIitość
przyjednoznacznej
Wier
Hodowcy
w
wymaganej
mierzd.
tem
sz
2007204
do
ojca'
także
zróznico
ności
typu
musząróWnież
zwracaćuwagęna
Inbredy:
Waniepłcijest ponowniedobre.
usfyi zróżnico
szerokolozstawione
YAGOWildsteigerLand($3)
]wie|kość
sa fgod.
Propolcje
budovvy
wanewykolorowanie.
qrminius(,}4'5)
Quina
Przedstawione
zwiene
z
wforcem.
Potomstwl
(4's5)
F.dorArminiuś
gtowy
potomków'
dobre
rzęta
majq
bardzo
||ośó
zaprezentowanych
UranWildsteigerLand(S3,5)
z ciemnymi
oczami.Liniefrontusa
13; Wtympsów 5, suk 8' ł
Palno WildeteigerLand(9,5)
proste.Prfy wyborzepartnerahootrzymały:
ocenyhodowIane
qulna,Quandc
(mlotQ-Arminius
muszquważaĆ
dow|aneco
hodowcy
qulna)4,+4,5)
na dobreułożenie
zadu,kqtowanie
Oicloc:Rikkorvon Bad-Boll,
przodui wybitnapigmentację'
cho.
sz 191986s
dysQbardzodobreprzydobrejtran9
MatkaGlaci€ vomWi|d3teiger
misjigrzbietemi dobrejsdlĄł/noŚci'
Land,sZ 1884401
Potomstwo:
Nil- ||ość
Pokazanapo razpierwszygrupa
potomkóW.
zaprezentowanych
sa lest wiernatypowiojcaz niewiel- 18; Wtym psóW7' suk 11'
jednoIi.
kimiwyjQtkam1
dotyczqcymi
tości'Psy m a j q t endencj edo
zAlvlPvomschloss Rundlng,
Widaćzwiqza.
wydłużone.j
sy|wetki.
sz r9832L2
część
Plzeważająca
nie i zwartość.
Inbrsdy:
sztylvne
wykazule
Wyrażn]e
zwierząt
UranWlltutoigorLand(3,S5)
grzbiety
w ]ędźWiach,
częŚciowopsy
(miotQ-Amlnlu3Quin&Quando
padaja|ekkona przód' Przewaga
zwielzat|eł postronie
Wystawioych
ojcioc:cildo vomWildotoiger
suk.Psytejgrupypodobajqsię rów
Land,SZ !A8/l8O0
nieżplzezdobreploporcjekończyn.
Matka:RonyavomSchloss
Przy wyborzepartneraw hodowll
RICKORvon Arlott,SZ 1975059
Rundlng,sz 1892009
abysukimiały
siInq
na|eży
uważać,
po
Inbredy:
pokazanej
gfupy
ZamPie
U 2-giej
gdyżw tymzakresiestwierdzo.
kość'
UranWildsteigorLand(+5,5)
poblviefdziły
się prognozyz rokuubie. no deficytw gruple.
PalmoWildsteigdLand(4,+5)
głego.
dobrajestjec|
Jakpoprzednio
q-Arminiue
quln+Quana
ojca
wiernośó
typu
do
no|itość,
także
potomkóW' (miot
||ość
zaprezentowanych
psy
płcj'
3,4)
i zróżnicowanie Pojedyncze
17; w tym psóW5' suk 12'
(miotX Armini|rs
przy
Xaver,Xanosa na górnejgranicyWie|kości
proporcjach
Xav6r4,$5)
budc
|ekkoWydtuźonych
ojci€ c : lj|kvonAr|ett'
ie izwar
wy'Niezawszejest związan
posu'
sz L769704
tość'Ruchjesidobryz silnym
MatkaiGugiavonderKahler
zalwaŻyć
wem. Poz}tFvniena|eży
Heide,SZ 1436673
i ułożenie
bardzo doblq długość
gru
Po raz pierwszyprzedstawiona
zadu.Do tego reproduktora
Powinjest
jedno|itoŚci
pa
jedynje
dobrej
Rickora
suki
ny byćdoprowadzane
wiernościtypu
do
przodui
i lozpoznawaInej
z bezbĘdnym
kqtowaniem
pozyty'lvn
ie zauważyć
ojca' Na|eży
podpiersiem'
W tejgrupiewy'
długim
p|cii prawidto.
dobrezróżnicowanie
spadekjakości'
stępujewidoczny
VALIUMvonArminius,
do długo.
we proporcjewysokości
sz 19a3105
koŚci
kończyn'
potomków'
ści.
Psy
maja
długie
f aplezentowanych
||ość
Inbredy:
przy
cz}mniektórezwierzętastojQna
15; w tympsów 6' suk 9'
quinaArminius (4-4)
poRic.
granicywie|koścj'
Potomstlvo

M|EsĘ(2N|Kl||24MARzEŁ2oa2

kolzeposiadadobrefwiĘfanie
i fwar.
toŚć' Glupapozwa|aprzypuszczać,
żebędziesię on nadawał
takżedo
polepszenia
liniifrontu.Hodowcy
powinniuwaźać,
abydoprowadzane
psa
do tego
suki miałydobrytyp
i Wyraz'W grupieznajdujqsię bar.
dzodobrepojedyncfe
zwierzęta'
Potomstwo:
potomków' PAscHAvondorJahnhóhe'
l|ość
zaprefentowanych
sz L977242
18; Wtym psóW8, suk 10.
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PalmeWildsteigerLand(95,5)
(miotQAnniniusQuando-Quina,
Quino5'€ ' 4'5)
ojciec: Dodjanv. YohanoŚsBeig,
sz 1940816
Matka:TinavonArminiB,
sz 1464949
Pokazana2-gagrupaHossa WkazujebardzodobrqjednoIitość
iJed.
nofnacznqWiernoŚćtypu do ojca'
płcijest doble' plo.
zróżnicowanie
|nbl€dyI
porcjebudowywpojedynczych
wypac!
U.anWil&toigerLand93,$5,5)
kach|ekkoWydtużone.
Zwierzęta
tej
Xiita KiBchental($4)
grupysQbaldzodobrfepigmentowa
(miotQArmIn|uś
Quina.quando, ne. wymienionew ostatnimroku
Quana+5,5)
za|etykqtowania
kończyni proporcji
ojc|ec:|do|vonde. Jahnhóho,
kończynna|eł takżeterazuwypu.
sz 1906294
kIić.zwierzęta
WykazujQ
dynamiczny
Matka:UltrivondorWianerau,
ruch. Suki doprowadzone
do tego
sz 1a73965
powinny
reproduktora
byćabso|utn|e
Także
2.gagrLJpa
Paschypotw|erdzi. średnieJ
Wiekości'
W tymrokuw gru.
ła pozytylvne
wrażeniaostatniego pie możnazaobśelwować
MACK vonAducht,SZ 1995026
Wyraźny
jednoIitość'
roku'
Dobra
dobraWier. spadekjakości.
psóWz k|asy
Inbl€ d y:
Ilośc
ność
typudo ojcaiwidocfnezlóżni. użytkowe.i
powinnam|ećw nadcho.
UrnaWll&telgorLand($3)
ptci'Wie|kośćJest
cowanie
zgodna
dfącymrokutendencję
Pa|mewi|&teigorLand(5.ł)
WfrostowĘ.
z wzorcem,w poJedynczych
wypad- Potomstwo:
Olcloc:RikkorvonBad-Boll,
kachnie ma zw|Qzan|a.
Psy sq bar. ||ość
potomków.
sż1919a65
zaprezentowanych
przodu
dzo
dobrze
katowane
f
ityłu
quab
psów
29;
w
tym
Matka!
auaWattgn3chsld,
14, suk 15.
przydobrejdługościi
ułożeniu
zadu.
sz 1406877
na|ełałracaćuwagęna
pokazana2€ a grupazwycięf. Przyfroncie
Także
rozbieźne
ustawienie
łap'Usfy sq
cy młodzieży
z 1998 potwierdziła
cfęściowo
osadzone
szeroko
i nie
oczekiwaniaz roku poprzedniego,
prawidłowo
noszone.P|zywbo|ze
psywykaza|y
Wystawione
dobrqjed.
paltnera
w
hodowli
na|eży
zwracać
podobieństwotypu
no|itość
i Wyraźne
uwagę
na
norma|ne
kqtowaniezadu
do ojca.JakoŚćle4/jednoznacznie
stosunekwyqoko.
po stron'esuk. Takjak w roku po, suki i prawidłowy
ścido długości.
W grupieznajduja
przednimdługość
i ułożenie
lamie.
siębardzodobrepojedyncze
zwierz*
niabudżianatomiczne
zastrzeżenia'
jedna
ta,
suka
została
za|iczona
W przeciwieństwie
do tegolakopo.
RIKI{ORvon Bad.Boll,
zyty^/ny
aspektna|eży
wskazaćpla.
sz 1919465
Potomstwo:
widłowe
frontyi doblqsiĘ kości'
Plzy
potomkóW. Inbrody:
||ość
zaprezentowanych
wyborzepartnerahodowlanego
do
FedorA.minius(34)
psów 10, suk 14'
[,4ackana|eźydoprowódzaćsuki 24; w tym
UranWi|ńtg|EerLand(/Ł5}
średniej
wie|kości'
któle majqtył
Pa|mowi|&te|śerLand(4'$5)
normaInie
kqtowany'
NickWlsnerau($5)
Potomsiwo:
(miotSAminius Quina4uando,
potomkóW.
||ość
f aprezentowanych
Quino34,5,5)
psów
24; w tym
10, suk 14'
(miotX-Arminius
Xaver,Xando
Xaver4,$51
Oiciec:ULK vonArl6tt,
sz 1769704
Matka:HellavomWutachtal,
sz
1839291
HOSSvomLairchenhain,
Zaprezentowana
4.tagrupazw}cięz.
sz 1996729
cy z 1998 i 1999 RikkorabezograInbredy:
jakośćlat po.
niczeń kontynuuje
UranWildsteigerLand(il-4,5)
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plzednich'||ość
psów z k asy uz}t' Waniukończynty nych.Takjak po
podniosła
kow€ j
się znaczniedo 19 plzednionaIełWskazać
nadługość
zw]erzQt'
Przetostlvierdzenia
z |at i ułożenie
ramienia'równieżwpoje'
ubiegłych
zachowujq
bezzastrzeżeń dynczychwypadkachustawieniefron'
swojqważność'
Grupa przekonuje tu nie jest prawidłowe'
chody sa
jedno|itościq,
wiemościq
vpu doojca hąrmonij nei siI ne' Ho do wcy
płci'Przy uwzg|ędniIi
i dobrymzróżnicowaniem
za eceniaz ubiegłych
Iat
!łybitnej
średniej
wie|kości
i abso przezco jest rozpoznawa|na
wyraŹ'
proporcjach
Iutnieprawidło\łych
bu na poprawa
wwykolorowaniu
czaszdowypokazanezwierzęt;sq Wyrafi. k] i maski'W grupiepanujQ
duże ODINvom Hirschel.SZ 192947
|nbr€ d y:zamb Wi6n6rau(2.j)
plzy
ściezwiQzane
izwarte
dobrym spadkijakoścl.
PalmeWil&teigerLand(+5)
pigmencie.
w ostatnim
Stwierdzone
potomków. (miotx.AtminiuŚxaver.xando
rokuzastrfeżenia
dotycfqce
kqtowa. ||oŚćzaprezentowanych
s,s)
niaprfoduidtugości
iutożehia
zadu 10; w tym psÓW7' suk 3.
quandcQuando,
(mlotQ-Arminiu3
sq nada|ważne.chodysa bef wy.
+5,5)
Quana
]atkt]siIneprzybardzodobryrlfzrów.
Ojciec:NercvomHi6chel,
sz 1743907
MatkarCandievonderWienerau,
potomkóW.
||ość
zaprezentowanych
sz
LE3427B
38; w tympsów 24, suk 14'
4-taElrupaOdinapokazujetak jak
w poprzednich
Iatach
dobrqjednoIi
lllb, qUANDOArminiug
tośó,wierność
typudo ojcai rozpo.
znawa|ne
zlóżnicowanie
Ń. zwierzę
grlpie
ta W
sQ |ekkowyd|użone.
LARRYvomZirndorfgrGaunar,
jest
po stloniesarnców'
Przewaga
sz 1974339
JeŹe|i
chodzi
o
Wie|koŚć
to potom.
Inbrsdy:
po
stwo
mieścisię
we
Wzorcu
od]nie
odlnlannenmebo(3-4)
z siInymuwzg|ędnieniem
wielkości
Mark HauśB.ck (3€ )
poprzednio
średn]e]'
Takjak
na|eł
(4,$5)
UranWildstolgerLand
przo.
zwracaó
uwagę
na
kqtowan|e
PalmeWildsteigerLand
poprzednio
du'
chody
takjak
sq
dy.
K|MBovomMónchborg'
Grupamadużqi|ośćzwi+
(miotQ-Aminiu3Quando,Quina- namiczne.
sz 1948340
rzqt
W
k]asie
uż'tkowej.
Gluparobi
quina'
quańdo'
Inbrody:
Quańa4'lł.4'5'5}
przez
pojedyn.
Wrażenie
baldfo
dobre
ojciec:HobbyvomG|otŚchertopf'
(*,4)
QuandoArminiu3
jednym
cfe
zwierzęta
z
niewieIkim
sz 1459356
UranWildsteigorLand(5,SS)
jakości'
Matka:CinavonderrotenMatter, spadkiem
(miotZ.Wisn.rauZamb- Ziogo
sz 1473148
3"2)
zaprezentowanyc
h potomków.
poLarrym ||ość
(miotQ.Arminiuś
Pierwszapokazanagrupa
QuIna'Quando
psów
lj|;
w
tym
10'
suk
2.
jest dobrejjednoitościi WielnoŚcj
quando4,9,4)
płcijest
(miotu.MónchbergUrk.l,Ianda
typudoojca.Zróżnicowanie
jednoznaczne,
Potomstwo
maprawi4,41
(miotA-Heinsterbach
dłoweproporcje
budowyco do sto.
Axel,
sunkuWysokości
do dtugości,
wie|.
Anschie-Axel5,$)
kość
odpowiada
Wzorcowi'
Za|ety
o|ciec:JaElualvomMonchbeĘl'
psapoegajqnabardzo
anatomiczne
sz La7a24L
dobrejpigmentacji
i okrywie.U poMatkaiJu|chenvomMonchbe€ '
jedynczych
zwierzqtwidaćszeroko
sz 1795719
4.ta grLrpapogorszy|a
się W odnie osadzoneuszy'chodysa harmonij
sieniudojednoIitości
i wiemości
typu ne z dobratransmisjagrzbietem.
po|ecasię bardfo JANGOvomFiirstenberg,
płciniejest Dla hodowców
do ojca'zlóżnicowanie
siInqżuchwę sz 1896845
nada|naplawdędobreprzyzgodnej doblqpigmentację'
godnq
pochwa|enia
i
szerokość
cfoła' Inbredy:
z wzorcemwiekości'
Zwierzętasa
FedorArminiB({-4)
przy
tak jak poprzednio
wydłużone
potomków. UranWil&teigerLand(5,*)
zaplezentowanych
dobrymzwiQzaniu
i zwartości.
Za|e. ||ość
Miot Q"Arminius
#
Wtympsów 5' suk 7'
Quando-Quina
ty po|e€ a jEna bardzodobrymkqto'
'2;
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ojcieq wobo vomLałchenhain'

sz ra2492a

2L

psówwystawionych
tu' ||ość
w k|asie
jest f adawaIajqca.
uzytkowej

Matka:Uta vomFiiistenberg,
sz 1819373
potomkóW.
||ośó
zaplezentowanych
4.ta grupanie spełnlła
psów
oczekiwań 20; Wtym
12, suk 8'
poplzednichIat'Jednolitość
i wier.
nośÓtypu do ojca nie jest jużtak
jest zgodna
Wybitna'WieIkość
z wzorcem'zwiqzanleizwartoŚćjak
równieżprawidłowe
|inTefrontusQ
takiejak poprzednio'
chodysq sil
ne o doblejdługości
klokui dobrej
transmisjigrrbietem.W tym roku
widaćwyraźny
spadekjakości
w glu.
pie'Takjakwpoprzednlm
rokuilość
pokazanychpsów w klasie Uźytko. Ber vonderOatrfri8bchen
Wejpowinnabyćwiększa'
lhingstate, SZ 2009570
Potomstwo:
Inbredy:
potomkóW. OdlnTannonmobo
||ość
f aprezentowanych
($4)
17i w tym psóW8, suk 9.
F€ d or Anninius(5'$)
U.anWil&t.ig6r Land(55)
(M|ot+A.m|n|u3
Quińa.Quando

YASKovomFarbeBplel,
sz 2010154
Inb.ody:
odinTannonmoiśe
(4,4.4)
co||oRómorau(4.3,4)
UranWildsteigorLand($5,5)
(MiotqAnnlnlu3Quando,qulna,
quando,Quana.Quana,quando,
Quan. 5,5,5,5,-4,5,5)
OjciaorUrsu3von Batu,
sz L932Bż4
M.tka| conniovomFańgn6pi6|
sz 1903811
PrzypierwsrejprezentacJl
grupypo$s,s)
tomstwa
tegoloczny
fwycięzca
może
oicioc:Jangovoń Furstonbglg'
pokafaó
pofytywny
bardzo
trend.
sz 189684s
bardfo
Matkai quenavomHausSommgr. Bardfodobrajedno||tość
'
podobieństwo
dobre
typu
do
o.ica
land., SZ 1901790
płci'
i
bardfo
dobre
zróżnjcowan|e
Grupa BAra pokazanaw najwczeU
w|ęksżej
częścl
faplezentowanych
posla.
śniejszym
moż|iwym
termInie
praMdło.
możnarofpoznać
da dobrepodobieństwo
typudo ojca zw|erzqt
dodługości.
prą/jednoIitości.
NEPIUNvon Bad-Boll,
Widaćzróżnlcowa. Wystosunekwysokości
Wie|kość
zgodna
z wfolcem'
Jest
sz 1959513
ne Bcr przyczymsamcewtejgrupie
lako
anatomiczne
za|ety
na|eż'y
Inbr.dy:
znajdujasię na górnejgranicywie|.
stwierdzić
bardzo
dobreWykoIorowa
kośc|'
aw pojedyncfych
Wypadkach
QuandoArmlnlus(/l.4,5)
nie
idobrq
długość
iułożenie
łopat'
przekraczajQ
ją.
U.anWll&tslgor Land(4,iL5)
Proporcje
budowy
sQ
psem
ki.
z
po.
tym
mugi
udać
się
PalmoWldsteigorLand(5,5,SS) Wydfużone.
Pof}tywnlena|eł podkre
prawien|e
ko|oru'
także
W
aspekcie
(MiotqArminiu8QuandoQuando, ślićwyko|orowanle
z bardzodobrq
Yasko
głowie.
maskq
4-4,5,5)
na
Przywykorzysta. zamkniętejczarnejokry'wY.
Qulnarquando
pokazał
oprÓcz
zwycięzcy
klasy
róW.
powlnni
O,lcloc:Ya$ko von dor Roton
niuw hodow|i
hodowcy
zwró
nież
inne
wysoko
uplasowane
zwie.
Matter' sz 1869ił22
cićuwagę'źetyłplzekracfagranice
piszcze|q'
Matka:Eibevon Bad-Boll,
katowania
długĘ
U niektó. rzęta.
1491841
r}chfwierzqt
stwieldfono
również
nie
potomków.
zaprezentowanych
po
grupa
po
Pokazana raz2"gi
ciemneoko,Jak również ||ość
Nep całkiem
psów
23;
W
tym
13,
suk
10.
prognozypostawic przekaz}4^/ane
tuniepotwleldziła
sq nada|okrQgłe,
nie
ne w ubiegłym
roku.Doblajedno|i. zgodnez wzorcemoczyojca.Prze,
tośói Wierość
typudo ojca,dobre Wagaw tej grupie|eł Wylaźnie
po
płci
przy
plawid|owych
zlóżnicowanie
stroniesuk.
proporcjach
budowy.wszystkieza Potomstwol
pojedynczych
\rvyatkiem
potomków.
zaprezentowanych
sztuksQna llość
granicywieIkości'
psów
psy
22;
w
Wszystkie sq
tym
7, suk 15.
suchei silne,przyczymu pojedynczychzwierzqttakjak to,jużstwier'
dzono W ubiegłymroku posuw
mógłbybyćbardziej\Ą},dajny'
Jakoza'
HagadahtsAREX,sz 2008846
|eceniedla hodowcówto poprawie
Inbl!dy:
nieWyko|orowanja,\łyrazu
i Iiniifron'
(+3)
FedorArminius
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quandoarminius($5)
szarymi]czarnobrqzc
ścipomiędzy
psami
duże.
niesqjużtakie
wymi
UranWildstoigerland (5,S,5)
Potomstwo:
Ojciec:WobovomLarchenhain,
potomkóW.
||ość
zaprefentowanych
sz L424926
psóW
}'
suk
19'
32; w tym
Matka:Winecke"sVanta,
N 30562/93
3{ia grupaArexaspelnilaoczekiwapsÓw.
n a co do i|ości
wystaw]onych
jest
płci
widoczne.
Zróźn]cowanie
URSUSvon Batu,SZ 1932624
sa one na
zwielzętasQwydłużone'
(3-3)
Inbredyr
OdinTannenmeise
granicyWie|kościz
dobrymkqtowa.
(4,$5)
lrran
Wildsteiger
Land
niemplzodui bardzodobrymtyłu.
PalmoWildsteigerLand(5,5,5,$
roku
l']wagipoczynione
w ubiegłym
s,s)
|iniifrontupo
co do prawidłowości
DaxWionerau(S5,5)
twierdziły
się' Ponadtozastrzeżenia
quando,Wuina(mlot
Q-Arminius
a w Więcej
niżpoje Dt X dellaValcuvia,SZ 2052021
budzipigmentacj
quando,Quana4,iH,4)
Ruchjestbardzo lnbr€ d :
dynczym
wypadku.
Ojciec:HobbyvomGletschertopf,
Wysta. vi3umArminius(2€ )
hamonijny.Prfewagajakośc]
sz
1459356
zw]elfat|eł postroniesuk. odinlanneńme|9e
Wionych
(4.4'5)
Matka:
VeranavonBatu,
quando,quino'
(MlotQ-Arminius
sz
1834230
potomków. Quando,quana5,$5,5)
zaprezentowanych
||ość
ubiegłoroczne.
Pokazana
}cia grLrpa
28; w tympsów 7' suk 21.
ojclec:Max dellaLoggiadei
go zwycięfcyUlsusawykazu]e
bar.
Mercanti,SZ 1944U0
i Wierność
typu
dzodobrqjedno|]tość
Matka:Unad6llaValcuvia'
zróżnjcowaniu
do ojcaprzydobryrr]
sz 20a6604
psóWw po.
płci'l|ość
wystawionych
moż|i.
WystawionaW najwcfeśniej
rokiemprawie
lóWnaniuz ub]egłym
Duxaprzekonuwymterminiegrupa
Grupajest wyrÓwna.
się podwoiła.
prognozy'
je iwypełnia
poniższe
Jed.
płciwystawionych
na podw4l|ędefi!
no|itość,
Wierność
rypudo ojcaizróż. zwierzat.opisaneW ostatnimloku
nicowaniepłcijest bardfo dobre. za|etyanatorniczne
jak siłakości'
Proporcjebudowysq plawidłowe' zwartość'
zwiqzaniei wybitnekqto'
zgodnazwzorcemz Wyjqt'
WieIkość
Wanieprzodui ty|umożnarówn]eż
przez
TIMOvomBenekasten,
kami.Potomstwoprzekonuje
stwierdflć
Wtymroku.PrzyWyborze
izwaltość'
dobre
związanie
sz !969L22
bardzo
partneraW hodow|ina|eży
zwracać
górnejIin]ii długi'
InbrgdyiPa|m€ W||&teigorLand
JednoznacznoŚć
zwie'
zadu'||ość
uwagęna dłlgość
(5,$s)
icz.
Wysokik|ąbtworząza|etyanatom
jest za
rzqtw k|asachuż}tkowych
(Miot U-Wil&teigerLandUranne.Ruchjestbardzodobryprzybar_ dawa|ajqca'
Grupaskładasię f bar'
/14)
f siInym
t lme
dzodobrymzróWnoważeniu
zWierzqt'
dzodobrychpojedynczych
posuwemi swobodnym
wykrokiem. jeden
Ojciec:WankovomLippischen
z synóWzostałtegorocznym
do niegosukipowinNo.den,SZ 1871283
Doprowadzane
jak fwycięzca'
przełomczołovry,
Matka:LeskavomBearckasten, nymiećWyraźny
Potomstwol
sz 1431493
również
zgodnyz wzorcemprfebLeg ||ość
potomkóW.
zaprezentowanych
bardro grzbietunosa.PotomstwoPodoba
2-gagrupaT ma przekonuje
42; Wtympsów 22, suk 20.
psóWWystawionychsię przez slvoje psy up|asowane
dułm Lrdzialem
cfołówcek|asmłodzie.
w k|asachużt,tko\'vych
' Ponadtoglu' Wabso|utnej
psóW.
podobajQca
pa przekonuje
sięsuchc ł i młodych
Poczy.
ściQ,
zwiafaniemi zwartościq.
potomków.
loku prognozy ||ość
zaprezentowanych
nionew poprzednim
wiemości
typudo 33; Wtympsów 1il, suk 20.
co dojedno|itości,
p|cii proporcji
ojca,zróznicowania
budowymożnabyłow tejgrupiepG
twierdzić'Wie|ezwierzqtw tej gru.
pjejesi na glanicywie|kości'
Ruch
jest harmonijny,
przy swobodnym
ESKO vom Danischen Hof,
posuwie.Opiwykrokuiskutecznym
sz rc94887
rokuróżnicejako.
sane w ubiegłym
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Inbredy:
Mark HausBeck:(+4)
stwa' naj|iczniejszqW tegorocfnej
FedorArminius(5,55)
konkurencjl'l ośćwystawionych
UianWildsteigerLand(#,5)
psóWwk|asachuż}tkowych
musibyć
(MiotQ-AminiusQuina-Quanabezwzg|ędnieWiększa W aspekc]e
Quina,quana94,5,5)
wysokiej iczbywystawonych.Za ety
Ojciec:JangovomFurstenberg,
anatomicfne,które zostałydok|ad
sz 1896445
nie opisanew ubieglymrokupotwier
Matka:UnavonOxalis.
dziłysię' Poz}tylvnie
oceniasię zwar
sz 1904966
tośĆ,prawidłowe
katowanieprzodu
psóWf1998 i VA Idobryprzebiegruchu.Pr4/wyborze
Zwycięfca
młodych
z 2000 Wystawi|
2 gq grupępotom partnela w hodow|ina|etyzw|acaó

zakłodszkolenia Psów ,,FRYC,,

'

t szl-o]o.ep|lel nas osy osid8d|d
Psy od 73lat. wkazujące dużą
I oosronałewv.|h'ra 7awoo4c|
wihtnośći chęć p|zynoszenla
. hTa|o!łvch
I m|eozvnarodowvch:
|óżnychp|zedmiotów
i',''l.oli''y*g.źx*c''
,< U P l Ę
;. szkoleniakóńczqsię egzaminem

I

zwlqfkowym

:.
I

przygotowujemy
do przeg|qdu
no o o w
an ego

Marek FryC
bl' 0 ó 0 l 5 1 5 7 0 7

| ńlabce: t|atowtc., LotnlskoMućhow|ąc

0-501 592 l33

uwagęnawyko|orowanie
sukiz czar
nq okrywai wyraźnie
znaczonq
głowq.
||ość
potomkóW.
zaprezentowanych
52;w tympsów22, suk3o'
Iłumaćzenie

ż''sv zeitung', 12/2oo1
wiesŁ.@ zi,emeckź

SZCZENIAI<I
VITOvom EBweiler Tal(KarlyArmntus,
FentavomEBweierTa),11.07.1994,
schN2,K Ór k|'1' no r ma.z W 81. z B' V1
URAI{lAvom E8woilertal (ERosvoi der
L! senstEBe'YesŚie
vomEBre |erTa)
05.07.199aSchH1,P03,rasrnomal,
ZWa4

zB.v

Hodowla
ArkonaPark.Santocka12l20,
71-113Szczecn, 601-791590,
91 4540016,kuba_makarewlcz@wp.pl,
wwwarkonapa.hg.pl

Amatorskahodowlaowczarkówniemieckich

,,ToRUŃSKA sFoRA'
po|ec! szczenięh po rodficttch:

Bar von dcr osrti.sischen
JI I K S C 2 l ! 9 9 i
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Quen. vom Hlus Sommcflade
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IMBREDYSZCZENIĄT:
Zambv.d.Wicnerau5-3
Ulan v.WildsteigerLand
64
Jeckv.Noricum4-5
FcdorvAnnitrius
5-6
Odinv.Tanncnmeise
6.5-6,r1 Quina,Quando.Quanav'
6'ó.6.5'5
^nr.rnrius

KONTAKT: Robert Ossowski_ tel. 0 ó05 580 380

