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SV Bundessiegerzuchtschau 2001
K|asa uźytkowa Psów

sęfuia Peter MeBler

zwycięzca 2001' vA1 *YAsKo vom
Farbenspiel, SZ 2010154, G-C
0107, SchH3, ur. 07.01.1998
(xURSuS von Batu, SZ 7932624,
SchH3 -.*CONNIE vom Farbenspiel,
SZ 1903611, SchH3). InbredyrOdin
Tannenmeise (4'4.4)' ce||o Róme.
rau (4'3,4), Uran Wildsteiger Land
(5-5,5) (miot Q"Arminius Quando,
Quina, Quando, Quana - Quana,
Quando, Quana 5,5,5,5-4,5,5)
HD normalna, DNA spr.
W|ęceJ niż średn|' siIny Izwarty p|es
o bardfo siInym piętnie f bardzo de
brym wyrazem' lMa Wysoki kłąb, plo.
sty, sztywnygrzbiet i bardzo dobrze
ułożony zad o doblej długości' Pra.
widłowe kqtowanie plzodu iMu, prG
sty front iwyróWnane propolcje k|at.
ki pielsiowej. Plawidłowe prowadze.
nie kończyn' Wykazuje przestrzenne
chody z silnym posuwern, skutecz-
na transmisJq grzbietem i swobod.
nym wykrokiem' zwyc|ęzca młodych
psóW z 1999' syn ubiegłorocznego
tłycięz.y oąz zryciężczyni f t997 ,
w dniu wyslally faprezentowany zo-
stał w pełnidojrzały iwe Wspaniałej
kondycji. Pokazana po raz pierwszy
grupa potomstwa przekroczyła ocze
kiwaniai Potomstwo ucie|eśnia za
lety ojca, jest ono wzorcowej wielko
ści o bardzo dobrym piętnie płci'
absoIutnie suche i związane, bez
anatomicznych wad z bardzo dobrJ,m
przebiegiem ruchu. Wystawienie
zvrycięzcy młodzieł i Vicefwyciężcfy.
ni młodzieży Wykazuje, że pies ten
jest w stanie da|ej kontynuowaó |i'
n|ę oJca.

VA2 {TIMO vom Borr6ka3ten,
SZ L969L22t F-K 4239, SchH3,
lP3 ur. 27.03.1996 (*WANK0 vom
Lippischen Norden, SZ !47f2a3,
SchH3, FH2, lP3- *LESMvom Ber'
rekasten, SZ 1831893, SchHl).
Inbredy: Palme Wildsteiger Land
(5,5-5), (mlot u-Wildsteiger Land
uran-ulme 4-4), HD normalna, DNA,
szczegó|nie doblze Wypigmentowa.
ny o bardzo dobrym piętnie i s?cze.
gó|nie pełnyrn wylazie szary, zwarty
i si|ny pieŚ' Ma wyŚoki kłqb' prosty
grzbiet' dobrq długość i utożenie
zadu' bardzo prawidłowe kqtowanle
przodu i tyłu ' wyrównane proporcJe
klatki plersioweJ, prosty front, pra"
wldłowe prowadzen|e kończyn, przy
dobrym zróWnoważeniu uryskuje on
silne chodyze skutecznym posuwem
i swobodnym wykroklem. Srary pies
odznacza się harmonUnymi plopor
cjami budowy, szczegó|nie dobrym
Wyko|orowaniem na głowie i ciem.
nym okiem' \łyraz, piętno iwita|ność
sq ponad przeciętne' lak w Iatach
poprfednich pies ten został wysta.
wionyw bardzo dobrej llondycji i po-
nownie przekonał do siebie Wspa.
niata plezentacjq ichęcia ruchu' Ak.
tuaIny zwycięzca VDH Ws4/stkich ras
mógł ponownie Wystawić prfekony.
Wujqca grupę potomstwa' szczegó|
niewyróżnić na|eży' że 15 potomków
mogło być \'lystawionych W k|asach
użytkowych. To pozwa|a mieć nadzie.
ję, że Timo przyczyni się w znaczny
sposób do umocnienia szarego ko.
loru w naszej rasie.

VA3 *MACI{ von Aduoht,
SZ 1995026, F-C 7056, SchH3,
ur. 21,04,1997 (*RIKKOR von Bad-
Boll, SZ 1919865, SchH3, FH1 -
*QUALE aus Wattenscheid,
SZ 1806877, SchH3 FH lP3).lnbre-
dy: uran Wlldstelger Land 95-3),
Palme Wi ldsteiger Land (5-4),
HD normalna, DNA spr.
Więcej niż średni' siIny' zwarty pies'
okleś|any jako wydłużony w odnie"
sieniu do swego ojca z bardzo do-
brym lvyrazem i godnym pochwale-
nia piElmentem. IVa on wysokikłqb,
doblze utożony grzbiet i bardzo do'
brze ułożony zad o dobrej długości.
Godne pochwalenia ustawienie f ron'
tu' bardzo prawldłowe ustawien|e
tyłu na stój, bardfo prawldłowe pro.
wadzenie końcfyn. z przodu prawi
dłowo' z tyłu bardzo dobrze katowa.
ny, wykazuje przestrzenne chody
r silnym posuwem iswobodnym wy-
krokiem. zwycięzca mlodzieł z 1998
przekonałtakże w tym roku bardzo
dobrQ prezentacj q 

' 
jest to z pewno'

ściq szczytowy punkt jego kar.ery
wystawowej. Dla hodow|ibyłoby po'
żqdane' gdyby pojawił się po nim
fnaczQcy potomek męski o pofytJ,1ł.
nych cechach ojca, abyjewzmocnić
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VA4 *ESKO vom Denichen Hof.
Sz 1994887, X-A 1436, SchH3,
ur.  06.02.1997 (*JANGO von
F0rstenberg, SZ 1896845, SchH3
*IJNA von Oxsalis, SZ 1904966,
SchH2). Inbredy: Mark Haus Beck:
(4-4), Fedor Arminius (5,5-5),' Uran
Wildsteiger Land (5-4,5), (miot Q-Ar-
minius Quina- Quana, Quina, Quana
54,5,5) HD normalna, DNA spr.
Duźy' fwarty, średniej kości, Wyrazi.
sty' Wygoki kłab na stój i w ruchu'
plosty glfbiet' dobrze ułożony zad
o dobrej długości. Wylaźnie kqtowa.
ny tył' plawidłowo kqtowany przód'
Wyrównane ploporcje kIatki piersio.
WeJ, prosty front. Prowadzenie koń.
czy|lz ty|u wQskie a z przodu ploste'
chody dobrze pokr!a'!a]q przestrzeń,
Posuw jest skuteczny. W szybk m
ruchu powin]en być on bardziej dy.
namicfny' zwycięfca młodych psóW
z 1998 mógł się jeszcze w na]wyŹ'
szym punkcie swojej kariery popra-
W ć W k|asie VA. W sfybk]m Wymu'
sfonym biegLl objawiły się okreś|one
niedostatki' Miał on trudność utrzy'
maniaw ruchu swej hamonijnej syl-
wetki na stój' Wartość hodow|ana
tego psa jest taka jak poprrednio.
Pokazana po raz drugigrupa potom-
stwa moła przekonać wyb]tnymi za.
etaml anatomlcznymi. Stwierdzone
zastrzeżen a iza|ecenia Wodn es e'
niu do V]yko|orowania pofostały'

FH2, lP3, ur. 12.12.1S97 (*XAN
DOR von Tronje, SZ 1945049,
SchH3 - *JOSKA von Ducat i ,
SZ 1955361, SchH3). lnbredyr Fe-
dor Aminius (5,5-5), Uran Wildste-
iger Land (5,5'5,5), Quando Armi-
nius (5-5), (miot Q'Arminlus Quina,
Quando, Quina, Quanda 5,5,5-5)
HD normalna, DNA spr.
Więcej niż średni, zwarty, średniej
koścl' Z \^'ysokim kłębem, sftylvnym
grzbietem idługim, bardfo dobrze
ułożonym fadem' Bardzo dobre kE
towanie przodu ityłu' Wybitnie roz
winięte prfedpiersie' długie podpier.
sie. Godne pochwały ustawienie
frontu. Uszy na|eźy uznać za duźe,
a e sq abso utnie prawid|owe i no.
szone szt}Ą^/no. Proste prowadzenie
kończyn. Plzy dobrym \ływażen u wy.
kazuje chwalebn ie dobre przestrfen-
ne chody ze skutecznym posuwem
i swobodnym wykrokiem, przy bar-
dzo dobrej transrn isji grzb etem. Pies
prrekonuje swoim harmonijnym ru-
chem z identyczną długościq kroku
plzodu tytu i prfywybitnyn] zrówno-
Ważen]u. Jest on prfedstawicielem
Iinii Marka w intelesujacym Warian.
cie, a mianowicie poprzez Nickora
Ho|edau' Bardzo pozyt}a/vnie na|eży
Wspomnieć, że ten pies był najczę.
ściej wstawianym w tym roku psem
VA. Byl on prezentowany na wie u
wystawach andowych w silnej kon-
krenc]i mógł przekonać swojq k|a.
sq zaróWno na tych wystawach jak
i na obecnej.

Quando' Quana 5'5.5'5) HD A Wło.
chy, DNA spr.
Więcej niż średni' zwarty, średniej
kości' Wysoki kłqb na stój i W ru
chu. Prosty grzbiet' dobrze ułożony
zad' Bardzo dobre kEtowanie tyłu,
dobrze kqtowany przód' WyróWnane
proporcje klatki piersiowej. Prosty
front i proste prowadzenie kończyn,
wydajne chody ze skutecrnym posLr-
wem iswobodnym wykrokiem. Trre-
cipies z k|asy młodych psÓWf 1999
został' W plfeciwieństwie do ubie.
głego roku, Wystawiony w optyma|'
nej kondycji in]ógł plzekonać swym
dynamicznym ruchem o bardzo do
brej długości kroku orazswq prezen
tacjq' Poprzez swojego ojca Maxa
przechodz]on bezpośrednio na zwy'
cięzcę Visuma' Pies ma za soba
bardzo dobry rozwój. Da|sfq podsta.
\łQ do za|iczen a dogrupyVAbyła po
raz pie rwszy pokazan a gru pa potom-
stwa, która podobała się nie ty ko
i|ościowo' a|e i jakościowo' Po tym
psie jest zwycięfca ivice zwycięŹczy.
ni k|asy' odnoŚnie wykorfystania
w hodow|i na |eży zwracać uwagę na
wylaźny plfełom czolowy i prosty
grzblet nosa,

VA7 *BAX von der LuisensteraRe,
sz 2042608, Nl-D 9024, SchH3,
ur. 19.04.1999 (*ODIN vom Hir'
schel, SZ 1925447, SchH3- *BE-
AUTY v.d. H aus Kirura,
SZ 2012720, SchH3). Inbredyr Fe
dor Armlnius (4 4),  Fee We-
icherti. lrchen (5 5,5), (mlot Q Armi-
nius Quando-Quana, Quina 5-4,4)
HD normalna, DNA spr.
Duży, o si|nym piętnie, wylaz]sty'
o prawidłowych propolcjach Wysoko.
śr d0 długości. Wysoki kłqb' sztyM/'
ny' dobrze u|ożonygrzbiet, bardzo dc
bre ułożenie zadu' wyraźnie katowa
nyMz szerokq partia ko|anowq, pra

vA5 * UNTOX
sz 20L6102, F-N

VAG *DUX dol la Valcuvia,
SZ 2025262r-, F-C 7524, SchH3,
ur. 01.10.1997 (*MAX del la Loggia
dei N,4ercanti, SZ 1944110, SchH3
- UNA de a Valcuvia, SZ 2086604,
SchH2). Inbredy: Visum Arminius
(2 3), Odin Tannenmeise (44,5),
(miot Q Arminius Quando, Quino

don Ducat i ,
6405, SchH3,
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widłowe katowanie przodu. Wyrów.
nane Proporcje klatkl piersiowej,
nolma|ne ustawienie frontu' Z tyłu
prowadzenie kończyn Iekko zbieżne,
łokcie powinnyjeszcze bardziej do
|egać. Wydajne chody o dobrym zrów'
noważeniu ze skutecznym posuwem
i swobodnym wykrokiem. Zwycięf ca
młodfieży z ubiegłego roku podoba
się poplzez swojq harmonijnq, siIna
budowę o sinym piętnie. Pomimo
swojego młodego Wieku i swoich
dułch rozmiaróW pokazał się w kon.
kurencji baldzo dobra plezentacją
i kondycjE. Przy wyborze jako part-
nela hodow|anego na|eł zv{racać
uwagę na jednoznacznq tendencje do
średniej wieIkości i prawidłowe pro'
wadzenie kończyn.

VAB lNEPTUN von Bad-Bol,
SZ 1959513, L-A 6832, SohH3,
ur. 10.03.1996 (*YASKO von der
Roten Matter, SZ 1869422, SchjH3
"(*EIBE von Bad'Boll, SZ 1891841,
SchHl). Inbredyr Quando Qrminius
(4"4,5), Uran Wildsteiger Land
(4,4-5), Palme Wildsteiger Land
(5,5,5-5), lrk Arminius (5,5-5), (miot
qArminius Quando-Quando, Quina,
Quando44,5,5) HD normalna, DNAspr
0 bardzo siInym piętnie' bardzo wy.
razisty, bardzo dobrze wypigmento-
Wanyo szt}Ąvnej strukturze. Na stój
wysoki kłqb, prosty grzbiet, zad ma
dobre ułożenie, powinien być ciut
dłuższy, plawidłowo kĘtowany tył,
prawidłowo kqtowany plzód, dłLrgie
kości kończyn iWyważone proporcje
klatki piersiowej. Z prrodu prowadzi
kończyny nieco wqsko' Wydajne

K|asa użytkowa sUK
sędziai Leonha|d schweikeft

Dawdopodobnie 
po raz ostatnrwy

.t stawa Bszs odbyła s ię
w Dosseldorfie na Rheinstadion.
Stadion bardzo lubiany przez wystaw-
ców ze Wzg|ędu na palkingi znajdu.
jqce się W bezpośredniej b|iskości.
W calościbardzo dobre warunki, do
czego przyczyniła się również pogo.
da stwarzajqc wyczuwaInle dobra
atmosferę pnez Wsz]'stkie dni Wystaw!'.
N4ój cav zespół był gwarancjq ' że całq
sWq koncetrację przez wszystkie dni
wystawowe mogłem pośWięcić oce.
nle moJej klast
Już po nadprzeciętnie obsadzonych
k|asach użltkowych suk na wysta.
wach |andowych można się było |i.
czyć zdobrymwynikiem z€|łoszeń na
BsZs. A|e nie ocfekiwałem, źe wraz
z 364 zg|oszonym i su kami osiqgn ie.
my nowy rekold 4łoszeń.
ze zgłoszonych 364 suk do spraw.
dzenia TsB w piQtek plzystqpiło
IgL. z tego 156 przeszło testy
z ocenQ ''wybltna, 

puszcza'' i mogło
brać udfiał w dalsfej konkurencji.
K|asa uź}tkowa suk przedstawiała
przekonywujqcy jakościowo fenotyp.
0 up|asowaniu sięw czołówce decy.
dowaly faktycznie tylko niuanse. Ta

hodowlanej suk osiagnęli nasi hG

Bazujqc na tym potencja|e róWnież
nadaIbędzie można hodować wita|.
ne, zgoone z wzorcem, przyoatne
uż}tkowo owczalki niemieckie.
ogó|nie k|asa ujmowała jednoIito'
ściq typu, doblQ kością' suchościq
i zwiQzaniem oraz w przeważajqcej
mierze dobrym przebiegiem ruchu
także bez smyczy'
Waunkiem zaliczenia do klasywybra
nej (VA)byto dla mnie niezmiennie,
tak jak w ostatnim roku, Wrażenie
ogólne oraz anatomiczna ocena
szczegółóW' st]k| fa|iczone do k|asy
Wybranej musialy być ponad prfecięt.
ne wzakresie kqtowania plzodu oraz
długości i u|ożenia zadu' Ważne jest
d|a mnie również, aby bonus miały
te suki' które wykazały się juź ist'
niejqcym potomstwem z budowq
o porównywa |nej ja kośc i. My mamy
współzawodnictwo hodow|ane' a nie
konkurs piękności. suki o ponad.
przeciętnym potomstwle musfq być
moim zdan|em forowane. swojq
zdo|ność hodow|anq \'vykazało bez.
błędnie 6 pierwszych suk, a także
dwle dalsze w klasie wybranych, co

20or

206

1909

t90a
wołane były . le'
j|Jż w sobotę f i;;
po potuonru.

wysoka la-
kość sięgała
aż do ringów,
które do gru'
powej oceny

0statni (nie-
dzielny) ring
pokazuje jak

ziom w bazie
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r998chody' W najwyższym punkcie swo.
jej kariery pies mógł ponownie zna.
|eźć sję w grupie VA' Pokazana po
raz drugi grupa potomstwa spełni
ła oczekiwania. Na podstawie tej
grupy nadaje się do poprawienia
pigmeńtu iWyrazu'

|n % 84 1,3 a,2' 17p .2ł1 ą|'|

315 361

164

/|ą6 .ą5 60.6 6a'5
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przyczyniło się do ich reputacji. Nie
na|eżytego ocryw ście rozumieć tak,
że bez miotu nie moż iwe jest za|i.
czenie do grupy VA. Wie|e móWiqca
d|a glupy VA jest róWnież waltośó
hodowIana HD' Wartość odniesienia
wynosi 100. Jako kierownik hodow
li w ZwiEzku i jako odpowiedzialny
za higienę hodow|anq n]e mogę igno'
rowaó tej wartośc] odniesien a i mu.
szęjq uwzg|ędniać w ocenach' Mu.
szę pr4r tJ,m rozpatrzyć fnacfenie i kG
n ieczność Wprowadzonych szacowań
Wartośc i hodoWIa nej. Krytycy zarzu.
ca|i nam wysokie ]okowanie psóW
które wyraŹnie przekroczyły Wa nośó
grań czną' Na|eży tuta] zlóżnicowaó
psy i suki. O ie w wypadku psa
moż|iwe jest po|epszenie Wartości
hodoWIanej poprzez ŚeIektylvne do.
bieranie suk, na co sq dowody, to
w wypadku suk wypada to inaczej.
suka, ze wfg edu na małq l ość po-
tomstwa nie może po|epszyć swojej
Wartośc hodow|anej bef wstępnej
seIekcji przez Wstępne prześWietIa.
nie. Nie rnogę sobie Wyobrazić, że
przy wa|toŚci hodow|anej grubo po.
Wyżej 11o można w plzyszłoścj po.
Wróc ć ponownie pon]żej Waltości
granicznej 100.
Wartośó hodow|ana 68 przypadła
zwyc ężczyni uniwersaInej 20o1
,,Honda vom Petersbrunnen",
Porostale w konkurencjl 156 suk
otrfymało:
1 suka ocenę niedostateczna
4 su ki zostały wycofane f uspla.

1 suka dostatecznq ze Wzg|ędu
na wraż|iwość na stlzat
139 suk ocenę doskonałą
11 suk ocenę vA
Następujqce reproduktory byly repre
fentowane W tej k|asie przezwięcej
niż 4 córkl:

Iimo vom Berrekasten
7 córek: V25' V26' V3a. V6a' V89'
v116, V134
Scott v. Deodatus
6 có|ek| v5' v24' v27 ' v4a'y44'
v54
Rikkor von Bad-Boll
6 córek| V4, V36' V45' V58' V76'
v93
Enzo von Buchharn
4 córki: V20' V39' V117' V120
Esko vom Dżnischen Hof
4 córki: v6' v7, v67, y82
sfcfegó|nie uwypuk ić na|eł, że suki
w k|asie uż}tkowej pochodfi' po 95
różnych reploduktolach.
szczegó nie cieszy, i to na|eży pod
kreś|ić' że ty ka jedna suka bez
usprawiedIiw]enia nie stanęła do
grupowej oceny w ruchu. Jedynie 4
inne suki zostaly wycofane z uspra-
Wied|iW eniem' By' one rzeczywiście
chore' Ten fakt Wzbudza mójrespekt'

G'óB. dor vA'fl!ndlnn.n

W ostatnim roku, moŹ|iwych sposo'
bach działanla poprzez generacje'
Wprowadzenle Wartośc hodowIanej
jako regu|atora powinno być przedy+
kutowane w kompetentych gre
miach. Najpierw jednak trreba
stw eldzić, itutaj nie obejdfie sięjak
mniemam bez udziatu naL]kowcóW'
gdrie, kiedy ijak mierzymy.
g.żie: Jak poplzednio jestem zda.

nia, że obowiqzujqcq wie kośó
usta a się podczas icencj

kiedy. Mam na uwadzę tutaj Wiek'
w którym mierzy s]ę wysokość
w kłębie' jest ocz}Ądistym' isam
zrobilem tutaj W eIe doświadcfeń,
że Wie|e psów ',s ada,', niektóre
mniej, inne w ęcej. Faktycznie
może tak być' że zrnierzona
w Wieku np. 20 miesięcy nad.
mielna wysokość 1.1,5 cm po
3 roku zycia jest n e do stwier-
ozenta,

iak Dzisiaj mierzymy wysokość
w kłębie według wszystkim zna.
neElo schematu. Nie uwfg|ędnia.
my tutal. ani właściwości śródrę.
cza ani też płasklego n]e pożq.
danego klębu' W jednym f poda.
nych plzykładów n e zauważamy
nadmiernej WysokoŚci dzię ki
miękkiemu nadgarstkoWi (wada)
imierfymy psa np' 65 cm. Dzię.
ki Wadzie Ślódręcza nadmierna
wieIkośó nie zostaje rozpoznana.
Być może musimy uwzg|ędn ć
takŹe inne aspekty ' do tej pory
nie Wchodzace w grę'jak np. ob.
jętość k|atk] piersiowej' głebo.
kość k|atki piersiowej i inne'

sa to wszystko rzeczy, które wyma
gaja Wyjaśnienia zanim zapadnq Wy
roki!łyk|Uczajqce z hodow|]' Jest to
radanie kornisji hodowlanych prry
naukowym podparciu, aby te krlte-
ra rozplacować' lozpowszechn]ć
ocenić.

W czołowej grupie mojej k|asy zna.
azly się równiez duże suki. A|e sq
one wszystkiejeszcze sucze i rozpo-
znawa ne jako suki. Także tutaj sq
znaczne |óżnice,
Na koniec tego tematu jeszcze raz
fwacam się do hodowcóW' aby przy
cfyniIi się do pożqdanych korektur.

P I zypotządkowan i e wiel kości
D|ża (58'5 ' 60 cm)
Więcej niż średnia (58' 58'5 cm)
średn a (57 58 cm)
Praw e średnia (56'5 ' 57 cm)
N'4ała (55' 56 cm)

Wielkość
0d w]e|u |at, a od roku W sposób
Wzmocniony, wie kośó jest głóWnym
tematem dyskus]i' W m]ędzyczasie
odnosi się Wrażenie' że na ten te
mai nie ty|ko się dyskutuje i móW,
a|e , W co wlerzę, Wie|u hodowcóW
już zaczęło dz ałać w tym kierunku.
Xon eczność zastopowania trendU

''do 
góry'' zna|azła szeroką akcepta.

cję. W e|kość stała s ę zogn skowa.
nym tematem' Jeżeii na stałe
sprawdzą s]ę moje spostrzeżenia to
opanujemy czynn]k W]e|koŚc i bez ko
niecznościostrych ingerencj]' Myś|ę
tutaj o, opisanych przeze mnie
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Mus]my nadaI traktować Wie|kość
jako główny punkt.

Iesty ISB
lJfykano tutaj \ńJyraźn]e |epsze Wyni
ki niz \ł t]biegtym loku. Może gzięki
temu, że naczej pracowano z psa
mi. Bez redukcji plofiIu wymagań, to
by|ojasne' że coś takiego nie może
nastEpió '  nasze psy isuki Wypadły
przekon!Ą'vujqco. Piątek zadbał o do'
brq atmosferęwe Wsfystk]ch dn ach

Muszę sobie pozwo|ić W tym miej.
scu na spostlfefen e, że elementy
wymagane przy testach TSB takjak
na Jn stlfost\dach N emiec w każ.
dyrn Wypadku byty porówn)Ąva|ne'

ocena HD l wańóci hŃwlanej

FfuŃ l

zdjęcia do sv.zeitung
Wubległym roku w tyrn mie]scu skal.
źyłem s ę' że zdjęcia dowydan]agru.
dniowego SV Zeltung byttak wyko-
nane' że nje oddawały wzorcowo
naszego psa. Niestety w tym roku
to się nje zmieniło, ajeże|i jużto w
sensidnegat}ĄVnym'

Muszętutaj ponownle żqdać Więcej
frofumienia. lMirno, że powinny być
znane obow qzujqce tu klyteria' Na
Wosnę przyszłego roku musi s ię
fna|eźć W SV Zeitung pub|]kacja
o Wymaganej jakości zdjęó ' Z respek
tu d a sędfióW, którzy !Ąysoko u]o
kowa|iwasze psy plosi się o więcej
starannoŚci.

cEs
Jak tojuż okreś|ono w ostatnim roku
musimy zapofnać się z cauda.Equ.
ina-Syndromem, Poczyniono pletw-
sze kroki przy udzia|e uznanych mię.
dzynarodo\^]ych sił naukowych'
W aspekcie naszego, ujętego W sta'
tucie, fadania aby hodować fdrowe
psy nie moźerny zignorować wska
zóWek Wie|u zatroskanych cfłonkóW
D atego też musimy stwieldzić:
- co wiemy
- co prfypr.rszczamy
- co mus myzrobió
Ito wszystko bez hektyki i bez czyn-
ników sankcjonujqcych'
Dodatkowe warunki do zalczenia do
grupy VA były takie samejak w loku
poprzedn m' o czymjuŹ móWiłem.
Wystawien e 191 suk uczyniło k|a.
sę użytkowq najIicfnlejszq W historii
Zwiafku' Jestem f tego powodu za
do\ło|ony i chcę serdecznie podzię.
kować Wystawcom. To podfiękowa.
nie dotyczy róWnież plzewodn kóW
i prrewodniczek suk za ich zdysypli
nowane zachowan]e s]ę podczas
całej glupow]ej oceny W ruchu' Ani
ja anl moi pomocnicy ringowi n e
zarejestrowaIi żadnych negaty1'^/nych
zdarzeń' Jest to radosne'
Łacznie k|asa pozostawiła po sob e
Wyraźny obraz szczegó|n e poprawnie
zbudowanych suk.

oP|sY do tabe| lWyklesów
Melde und Vorfllhrzahlen BZSZ od
1992 ' ||ość fgłosfonych i\ńJystawio
nych na BZSZ od 1992
Jahr - rok
gemeIdet . zgłoszonyc h
vorgef ijhrt - wystawlonych
Me dezah|. i|ośó zgłoszonych
Vorfuhrzah ]|ość \łystaw]onych
VorfuhrfahI in % ||ośćWystawionych

HD Zuchtwerte der V-HUndinen ,
Wartości hodowane suk Z ocenq
ooskonalq
Anzah|. ||ość
ZUchtwelt . Wa rtość hodowIana
GróBe der VA-Hundinen W]e|kośó

mitte groB. średnie
LjbermitteIgro|3 Więcej niŹ średnie
gloB'duże
TSB-Prrifing Test TSB
TSB ausgepregt TSB Wybitne
AusfahlTSB w%' Nle ral icrone TSB

HD Auswertung - ocena HD
normar- norrnatny
fast normal- prawie normalny
noch zLrgelassen - jeszcze dopusz-
czalny
AAusland - A zagraniczne
H}zuchtwertwerg eich . PoróWnan ie
Wartośc hodow|anej HD
Durchschnitt icher HD . prfeciętna
Wartość hodoW ana
VA - HLindinen suki VA
V.HLjndinen' suki doskonałe

zwciężczJni

lVA *MILLA von Frutteto,
SZ 2019195, M-E 2486, SchH2,
ur. 14.09.1997 (*Shanto"s XANO,
SZ 1970474, SchH3 *DOLLI di
Casa Piel l ier, SZ 2019189, SchH2).
Inbredyr Fedor Arminlus (3-4), Uran
Wildsteiger Land (4,5,5,-4,5,5,5),
Palme Wildstelger Land (5,5-5),
(miot D-Wienerau Dax-Datscha 5-5)
HD prawie normalne, DNA spr.
Więcej niż średnia, s iIna, wartościc
wa, bardzo dobrytyp iWraz, bardzo
dobrze wypigmentowana, o bardzo
dobrej ekspresji, bardfo dobre pięt.
no, prawldłowe proporcje budowy,
bardzo dobra gdrna i  dolna inia,
sucha i zwiazana' ba|dzo zwa|Ia'
wysoki, wybitny, długi kłqb, prosty
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grzbiet i bardfo dobra długość ] ułc
żenie zadu' Prawidłowe kqtowanie'
siInie umięśniona partia koIanowa'
bardzo wybitne proporcje klatki pier
siowej' proste prowadzenie kończyn,
bardzo dobre, przestrzenne, płasko
nad ziemia prowadzone chodyz bar-
dzo skutecznym posuwem. Z\r!rycięż'
czyni we wszystkich partiach budo-
wy odpowiada naszemu wzotcowi,
ber nadmiaru i bez niedomiaru. Uj-
muje sWQ plawidłowq ogó nE budo'
Wq, sWq abso|utnq suchością ]zwiq.
zaniem, sWa siła izwartośb]q oraz
także swojQ wyrazistq dobrq p]gmen-
tacjq' Na wieu wystawach hndo
Wych podobała misię coraf bardziej
dziękiswojemu bardfo dobremu lu.
chowi. Tak samo w dniu wystawy co
jej ostatecznie dało tytuł' Jest ona
bardfo dobrze zinbredowana i była
już kiIka razy wykorzystana w hodow.

' z czego istnieje ponad przeciętne
potomsi'o' Wartość hodow|ana Ho 92'

dojlzałe, pogłębione proporcje k|at
ki piersiowej dajqce bardzo dobrq |i
nię doLnQ, plosty front. Stwierdzona
w ubiegłym roku WadIiwa sztylvność
stawóW skokowych w tym roku nie
jest już Widoczna Wtakim rozrnialze'
Proste prowadzenie kończyn prfed.
nich, Bardzo dobte, dynamiczne, sil-
ne chody aż do fazy końcowej WFvie'
lajqcego Wrażenie ruchu' Vicezwy'
ciężczyni, oceniona w ubieg'm roku
jako VA7, podoba się dziękjwzorco.
wemu prfodowi i swojemu w}ĄViera
jqcemu Wrażenie ruchowi w każdej
fazie, take bez pomocysmyczy, przy
bardzo dobrym zrÓWnoważeniu' Wy'
korzystaniejejw międzyczasie W hG
dow|i, w połqczeniu fjej anatomicz'
nyrni za|etami spowodowało wyższe
ulokowaniewgrup e vAw stosunku
do roku ubiegłego. Także ona jest
Wyhodowana z bardzo doblego połą.
czenia krwi, z dalekimi inbredami
i pozwa|a spodziewaó się ponad
przec ętnego potomstwa Wda szym
wykorzystaniu w hodowll. Jej ojciec
shanto"s xano, także ojciec tego.
locfnej zwyc ężczyni zbyt wcześnie n]e
może być nadaI Vvykorzystywany jako
partnerw hodow|i ' Wartość hodo&
lana ZWi 7 4

grzbiet i bardzo dobra dtugość iuło.
żeniefadu' Bardzo dobre kqtowanie
przodU itylu z si|nie ukształtowanq
part]q ko|anowq isi lnymi stawami
skokowymi. Prawidłowyfront, proste
plowadfenie kończyn, wybitne plo'
porcje klatki piersiowej. Podczas
catej oceny W ruchu Wykazała siIne'
plzestrfenne chodyw kaŹdym rodza.
ju luchu plzy baldzo dobrym zróWno'
ważeniu' Naj|epsfa z k|asy młodych
suk w 1999 zaprefentowała sięjuż
po efektylvnym wykorfystaniLr w ho
dowli w bardzo dobrej form e i sta'
nie. Poprzez dojrzenie ] pogłębienie
po epszyła jeszcze swoje fa|ety
i uosabia wzorcowy fenotyp. Jej za-
|ety po|egajq na bardzo doblym sto.
sunku długości do Wysokości (jej
ojciec jest wyraźnie Wydłużony)'
i w bardzo dobrym przebiegu ruchu.
Pochodfeniowo jest od strony olca
zabezpiecfona przef Inięo]ca na Jel
lo, a od strony matki przez najlepiej
przekazujqcq Prixi '  zatem można
oczekiwać ponad plzeciętnego po.
tomstwa. Waltość hodoła|ana HD: 75.

2vA *YONKA vom Fichtenschlag,
SZ L99L4LL, P-D 7455, SchH3,
ur. 04.04.1997 (xShanto"s XANO,
SZ 1970074, SchH3- *HOLLY vom
Fichtenschlag, SZ 1892825, Sch3,
FH1). In bredy Yago Wild steiger Land
(34), l-Jran Wildsteiger Land (4,5,5,
5,5,5), Palme Wlldsteiger Land (5,5
5), (Klrschental , Eiko-Vall i , Eiko
44,5) (miot Q Arminius Quina-Quan'
do, Quina 4-5,5), (miot H-Tannenme
ise He]ke.Hósel Zl5), HD norma|ne'
DNA spr.
Więcej niż średnia. pełna wyrazu'
bardzo wie]e typLr i sf|achetności,
bardzo dobtze wypigmentowana
z ciemna okrylvq, bardfo dobre pięt
no, wybitny kłqb' st]cha ifwiĘzana,
dobryzad, bardzo doblze kQtowany
przód z bardzo dobrq długoŚciQ i uło
żeniem łopatki, bardzo dobre kqto
\łanie1ylu z siInq partiq ko|anową'

VA3 *ENSCHIvon der Piste Trophe.
SZ 2OL22OL. P'E 4547. SchHs.
lP3, ur. 30.12.1997 (*JELLO vom
Michelstadter R ath a Lrs,

vA4 *BETIY vom Hiihne €|rab'
sz 2oź1-5L!, HH 4881' schH'
lP3, ur. 08.02.1998 (+KlMBo vom
Mónchberg sZ 1948340' schH3
* BRIGITT vom HUhnegrab
SZ 1924407, SchH3, lP3). Inbredyl
Zamb Wienerau (4'3), Eiko Kirschen
tal (5,4), Fedor Arminius (5-4), Qu-
ina Arminius (5 4), Quando Arminius
(5,5-5) (rniotZ Wienerau Zigo, Zamb-
famb 3,4-3), (mlot FArrninius Fan-
te, Fedor-Fedor 5,5 4) (miot Q-Armi-
nius Quina, QLrando Quina, Quando
5'5'5.4'5)' HD pra\łie norma na'
DNA spr.
srednia, średn ej kości' siIna izWiE
zana, bardzo typóWa j petnaWyrafu'
bardzo dobra głowa' bardzo dobrze
wypigmentowana, bardzo dobre Pro

SZ 192OOO2, SchH3 '*PRlXl vom
Wlldstelger Land, SZ 1954310,
SchH3). Inbredy Marit wildsteiger
Land (3 2), Uran Wl dsteiger Land
(4,5-3,5,5), (miot Q'Am jnlus Quina-
Quando 5-5), HD normalna, DNA
spr.
Duża, bardzotypowa i pełnawyrazu,
silna i zwiafana, abso utnie prawi
dłowe ploporcje budowy' bardzo dG
bra kość, wysoki kłQb'' siIny prosty
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porcje budowy, dobra długość i uło
żen]e zadu, baldzo doblze kqtowany
przód z długq' bardzo dobrze ułoźo.
nq łopatkq' baldzo dobre kqtowanie
tyłu z silnq partiq ko|anowq, Wybitne
proporcje kIatki pielsiowej, zamkn]ę.
te na stój ipodczas ruchu, widziane
z przodu i z tyłu. Wykazuje przy bar.
dzo dobrym zrównoważeniu i Widocz.
nym k|ębie, takźe bez pomocy smy.
czy, bardzo przestrzenne, prowadzo'
ne płasko nad ziemiq chody. które
sterowane sĘ przez siInie umięśnio.
ny tył i transmitowane są na przód
bez fasI| zeżeń pr zez st'\\N|'|y Er zbieI.
Suka oceniona w ostatnim roku na
VA6 podoba się przez sWq pożqda.
na Średnia wie|kość i bardzo dobre
piętno. Jej zap|ecze rodz nne pozwa.
Ia spodz]ewać się bardzo wysokiej
wartoścj hodowIanej' PierWsze' jesz.
cze wzg|ędnie m|ode potomstwo
potwierdza tę prognozę' Niestety w
dniu wystawy nie pokazała się ze
swej najlepszej strony i przezto nie
fachowała swej pozycji z poczqtku
grqcowej oceny w ruchLr' WartoŚć
hodowlana HDr 96.

bre kqtowanle tyłu z siną partiq ko'
|anowq i również si|nymi stawami
skokowyrni' Prosty front' prawidło.
Wo prowadfone kończyny, Wybitne
proporcje klatki piersiowej, bardzo
dobre chody z bardro dynamicznym
posuwem i zaznacfonym swobod-
nym wykrokiem W każdej fazie ruchu.
Ta wyhodowna w Norwegii suka po
Zo|tanie, z\tycięzcy młodfieży z 1996
i wyhodowanej w Niemczech córce
Lorda ma zgodnq z wzorcem budo
wę ogó|nq. Jest ona wspania|e Wy'
plgmentowana i demonstruje silne
chodyf podnies]onym kłębem W każ'
dej fazie' także bez smyczy' Na tej
suce odchowanojuż 2 mioty' Potom.
stwo byłojuż Wystaw]ane na Wysta.
wach Iando\łych' był fwycięzca Ian.
dowy, atakże L]zyskało Wysokie miej.
sca W k|asach mtodzieży na Wysta.
wie BsZs. Wartość hodow]ana: 71'

dro prawidtowo rbudowana anato-
micznie' szczegó|nie wylóżnić na|e'
ł jej nasycony' wybitny pigmenttak.
że W odniesieniu do okr]ĄVy' Także
ona zostałajuż wykorzystana w ho'
dow|i,jak mog|em się przekonać' Ze
wzg|ędu na pochodzenie można pro.
gnozować Wysokie oczekiwania od
nośnie Wartości hodow|anej. War
tość hodow|ana HD: 80

vAs .lMlDA av Nordon Stamm,
SZ 2038207, 1201, SchH3,
ur. 08.03.1998 (*zOLTAN vom
Haus Ge tinger, SZ 1938759, Sch3,
FH1 * J ENNY Vom FaI|toT,
SD21960803, SchHl). Inbredyl
Jeck Noricum (3-3,4), Uran Wildste'
iger Land (5,5-5,5,5), Quando Armi'
nius (5,5 5), (miot Q-Arrninius Qu-
ina, Quando Quando 5,5,5 5), HD
normalna, DNA spr,
Duża, średniej kości, bardzo dobry
\łyraf , Wybitna pigmentacja' zwarta'
bardro dobre proporcje budowy, wy
bitny kłqb' szt),Ą/vny korpus. Dobra
długość i t]tożenie zadu, dobrze kq.
towany plzód' f bardzo dobrĘ długo.
ściq i!łożeniem łopatki, bardzo do.

VAB * Hei le i*e FARINA,
sz 2087279, 024197, BHP2,
SchH2, ur. 03.07.1998 (*SASKO
von der Noriswand, 521857610,
SchH3, FH1- Heilei.s ALINE, DKK
24550/93, BHP3). Inbredy: Odin
Tannenmeise (4 5), [Jran Wildsteiger
Land (5,5'5)' (mlot c Rómerau cin.
dy-Ce lo 45), HD normalne DNA spr.
Więcej niż średnia' bardzo typowa
i pełna Wyrazu, si|na i zwarta, bar.
dzo dobrze wypigmentowana, bardfo
dobragólna ido na Iinia, dobra siła
kości, sucha i zwiqzana, prawidło.
We proporcje budor'^Jy, Wysoki kłqb,
zwiazany, prosty grzbiet' dobry zad,
bardzo dobre kątowanie, si|na par
tia ko]anowa, prawidłowy' prosty
front, bardro przestrzenne silne cho-
dyze swobonym wykrokiem i silnym
posuwem przy bardzo dobrym zrów.
nowaźeniu' Z!łyc ęŹczynl młodfieł z
1999 jest przekonylvujacego typLl
iwyraru. Jestona si lna izwarta lbar-

VA7 *OLGA vom Paxdorler-Tannen-
ho\ SZ 2O44424t P-E 4730,
SchH2, ur. 03.06.1999 (*PASCHA
Von der Jahnhóhe' sz 1977242,
SchH3 - *PRlXl vom Wildsteiger
Land, SZ 1954310, SchH3). Inbre-
dy: MartWildsteiger Land (32), Uran
Wildste ger Land (4-3,5,5), Eiko Kir-
schenta (5-4), odin Tannenmeise
(5-4), Xitta Kirchental (5'5), (m 0t
Q-Arminius Quina-Quando 5-5). HD
normalne DNA spr,
srednia o średn ej kości' bardzo
dobrym witalnym wyrazie, bardzo
dobrym typie, prawidlowe proporcle
budowy, sucha i zwiqzana. wysoki
klqb, baldzo dobra |inia górna, do'
blyzad' Bardzo dobra długoŚć iuło.
zenie topatki' baldzo dobra długość
i ułoŹenie lamienia daja plawidłowq
strukturę przodu, bardzo doble ka.
towanie przodu zzaokrqc|onQ, sinq
partiq ko|anowQ i siInymi stawami
skokowymi. Prosty front, proste pro-
wadzenie kończyn, ba|dzo pfze.
strzenne si lne chody przy bardzo
dobrym ulożeniu grzbietu. Ta suka,
pIasująca się już bardfo wysoko
w loku ubiegłym urzeka swojq chę
ciq ruchU' Pozostawia sta|e bearo.
sk e wrażenie i promieniuje chęciq
i pewnoŚcia siebie' DaLszymijej po.
zyt}ałami jest jej średnia wie|kość
przy bardzo dobrej kości oraz ogó|.
ne sucze Wrażenie. suka pochodzq.
ca po jedne.j z naj epszych matek
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-Pr]Xi (mia|a 2 suki VA) jest także
bardzo dobrre zaberpieczona od stro-
nyojca. Zapowiada wyso kq wartość
hodowIaną. Wartość hodow ana
HDr92

lego typ także uosabia pozwa a na
oczekiwanie ponadprzeciętnego po.
tomstwa przy odpowiednim sparo-
Wan u '  Wartość hodow|ana HD:83'

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

VAB *KARMA vom Ochsentor,
sz 2o3t747, A-B 5687, tP1,
SchH2, ur. 20.11.1998 (*WASKO
d"ulmental, sz 2017810, schH3
*FEL|vom Ochsentor, SZ 1972216,
SchH2).. lnbredy: Odin Tannenmeise
(5-4), Uran Wi dsteiger Land (5 5.5),
(m ot U-Wienerau lJwo lJssi, 4 4),
HD normalna, DNA spr.
Duża bardzo s na i zwalta, bardzo
dobrze wypigrnentowana, bardzo
dokej kości' bardfo dobla głowa
I wyraz, bardro dobre proporcje wy-
sokości k]ębu do długości końcfyn,
wysoki kłqb' bardfo dobra górna
i do na Iinia, prosty, zwiqzanygrzbiet,
dobry fad, bardzo dobra d|ugość
i ułożenie |opatki' bardzo dobra dlu.
gość iułożenia ramienia, zwarty
plzód' prawidłowo kqtowany tył f do
blze uksaałtowanq' si|ną partia ko
|anowq, Wyb tne proporcje k atklpier.
siowej.-Prosty front, proste prowa-
dzen e końcfyn' śródstopie motoby
być sztywniejsfe' chody przestrzen.
ne z silnym posuwem swobodnym
Wykrokiem' Ta jeszcze młoda suka'
ocen ona w zeszłym loku w Bremie
W k as e młodych sukjako sG3 by|a
przed tq Wystawq dwukrotnie wsta
wiana z sukcesem na dułch Wysta
wach Iandowych. Poczynione WóW
czas niewieIkie zastrzeżenia dovcf ł
ce sztwności korpusu nie były już
widoczne w dniu tej wystawy. Suka
została zaprezentowana w najwyż.
szej formie i plosiła się o za|icfenie
do VA dzięki swoim za|etom anato.
m cznym ibardzo dobremu pigmen-
towi o wybitnej czarnej okrylvie. Ta
finbredowana na odina suka, któ-

vAa łcEsNA vom Bad we|de'
SZ 1943988, N-D 3201, SchH2,
ur. 08.04.1999 (*VALIUiV von Arm '
nius, SZ 1983105. SchH3 '  *CO'

tulEA van Noort, SZ a492769,
SchH2). Inbredy: lv lark Haus Beck
l4-4), Uran Wi dste ger Land
(4-5,5,5,5), Q!ina QrminiLrs (5,5 5),
Fedor Arm nius (5,5-5), Jeck Noricum
(5-3), (miot Q-Arm nius Quina'Quan-
do, Qu na 5,5-5,5). HO normalna
DNA spr.
średnia, Średniej kości, typowa,
ogó ny Wyg|qd bardzo suczy, dobra
lnia górna' s iInygrzbiet, bardzo do'
bra d|ugość i ułoźenie zadu, baldzo
dobre kqtowanie tylu z bardzo dobrze
ułożonq' szerokĘ dobrfe umięŚnio.
nq part iq koIanowq, śródstopie po-
wlnno być sztJ^Vn ejsze' prfezco nie.
co zak|ócone sq ploporcje kłębu do
długośc kończyn, prawidłowyfront,
stoi ipolusza się prosto patrzqc od
przodu i tytr.r, bardzo dobra nia dol
na zwybitnym przed- i  podpiersiem.
chody sa Wzajemnie płynne' pokry.
Wajqce przestrzeń z si|nym posu.
Wem z tyłu' ktÓry poprzez sztywny
grzbiet transmitowany jest na przód'
Wysoko uplasowana jako SG 5
W k asie młodfieży w Bremie, ta
wnuczka Rikkora prfesfła do końca
bardro dobrze proces dojrzewania
i W dniu !']ystawy mogła fostać za
prezentowana w bardfo dobrej for
mie i  kondycj i '  Ta właśnie 2]etnia
suka przekonuje swo m wzorcowym
zadern i abso|utnq średnią wieIko
ściQ przy bardzo dobrym piętnie' Jej
rodzlnne zap ecze I opisane ralety
anatomiczne powin ny stanoWlć gwa'
rancję dIa poz}t!ĄVnego Wykorzysta'

vA1o *RELL| vom Ber€lmannshol'
Sz 2O43LL2, KD 3595, SchH2,
ur. 08.03.1999 (*HINNERK vorn
Kiernoor, SZ 1981421, SchH3 -
*HANNY von der schwarren ZigLrne-
ńn sz 1893727 ' schH1)' |nbredy:
Fanto H irschel (4,4-3), E ko Kirschen-
tal (54), uran Wildsteiger Land (5,5)
(nrlot Q'Arminius Quana-Quana 5-4)
(m ot F-Arm nius Fedor-Fanto 5-4),
HD prawie normalne, DNA spr.
Średnia, zwalta, bardzo dobra gło
wa i wyraz, prawidlowe proporcje
!Ąysokości do długości' długi' Wyso
k kłqb' bardzo dobra górna nia,
szt]ĄVny grzbiet, dobra długośó iuło
żen]e zadu' prawid|o!ło kqtowany
przód z bardzo dobrq dIugościq uło'
żeniem |opatki. zgodnyf Wzolcem tył
f si|nq' doblze ukształtowanq par.
t]a ko|anowq' baldfo doble plopor.
cje klatki piersiowej, proste linie fron-
tu' z przodu iz tył! plosta na stój
] w ruchu, cała dobrze fwiazana. Wy.
kazuje wydajne, silne chodyz dobrze
pracujqcego tyłu ' Posuw zostaje bez
ogranicf eń przeniesiony przez grzbiet
na przód itam rozwin]ęty' Dwu i pół.
Ietniq, z nbredowaną na Fanto Vom
Hirsche|, o śledniej WieIkości, przy
bardzo dobrych proporcjach budowy
ibardzo skutecznym aparacie ruchu
z si|nym posuwem f tyłu o bardzo
dobryrn zrównoważeniu naIeźało
szczegó|nie wyróŹn ić ' ]uź W ostatn im
roku wysoko ulokowana w klasie
młodzieży prowadf i lnteresujqcq
krew. Na|eży odcfekać na jej siłę
dziedf icfenia' Waltośó hodoWIana
HD: 90.
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Reproduktol i iego potomstwo

sędziowie Peter MeBleI Leonhatd schwiekett

VA 11 *ANABEL vom Sofiewald,
SZ 1994582, G-D 5445, SchH2,
ur. 27.06.1997 (*X0RRO vom Klo-
stermoor, SZ 1876313, SchH3-
*ANNA vom Sof ewald,
SZ 1889453, SchH3).Inbredy^: Uran
Wildste ger Land (4,5 5), Xaver Ar'
minius (5 5), Reza Haus Beck (5 5).
HD normalna, DNA spr.
Duża, zwarta, średnio siIna, bardzo
dobrze wypigmentowana, dobra
kość, plaw dło\de plopolcje \dysoko.
ści do dtugości, bardfo dobla gło.
Wa' bardzo dobra górna do|na |i.
nia' \ńrysoki kłqb' szt}Ąlny grzbiet i do.
blze ułożony' nieco krótkizad. Dobry
pród, bardzo dobry ty|' prawid|owy
front, wybitne proporcje klatk pier-
siowej, praw dlowe, proste prowa-
dzenie kończyn' bardzo siIne prze
strrenne chody o bardzo dobrym
flÓWnoważeniu' także bez pomocy
smycfy. Ta 4.lenia suka byłajuż Wy.
soko p asowana w 1998 i 1999. Po
f akońcfeniu procesu do]lfewanla'
a także na podstawiejej fa|et ana.
tomicznych olaz jej ]uż udowodnio.
nej siłydziedziczen a, (sq po niej pies
SG3 I suka SG22 w klasach mlo-
dzieży)spełniła d|a mn e Wymagania
do zaliczen a jej do klasy VA. War
tość hodow|ana HD:77.

A. załjoźenia
Pierwszym punktem ku minacyjnym
tegorocznej wystawy była ' takjak w
kaŹdym roku, konkurenc.ja reproduk.
tor i jego potomstwo. Prezentacja
potomstwa ma wysokE wartość ky.
no|og cznq idIa naszych hodowców
stanowi praktycfnq pomoc W po|ep.
szan]u hodow|i. ||oŚćfW erfqt przed'
stawiona W tej konkurencji W ciqgu
tych Wzg|ędnie niewie|u godzin jest
moż1wa w takiej czbie ty|ko w na
szej ras e. W tym zakres e nie ma
poróWn!ĄvaInych Wystawych ]nnych

Prerentacja potomstwa 37 reproduk-
tóWjestd|a każdego hodowcy nasfej
lasy instrumentem ukierunkowujq.
cym Wlasnq hodowlę' Po4,$ĄVne ne.
gat}ĄVne cechy dziedziczen la stajq się
przejrzyste i ocfylviste.
WłaścicieIe leproduktolów poprzez
swoje zaangażowanie pr zyczyniajq
się W znacfniej mielze do tego

punktu kulminacyjnego wystawy.
W większośc jednol ic ie ubrane gru
py pozostaw]aja na Widzu niezatarte
wrażenie, szcfegó|nie u naszych prĄl
jaciół zzagranlcy'
stotnq podstawq do oceny hodo&
anej reprodukiora jest porJ,tywne
potomstwo, które może mieć lóW.
nież korzystny WpłyW na łqcfny wy.
nik w niedf ie ę.
Widzow e mUsfqjednak uWfg]ędn]ć'

różnyjest okres wykorzystania re
produktoróww hodow|i

o brzymie znaczenie majakośó dG
prowadzanych suk' Tutaj wystepujQ
rófnice W WyróWnaniu szans. Do

samca wysoko uplasowanego na
wystawach doplowadzane sq jako'
ścjowo |epsze suki. zatem właśc.
c e| takiego psa może se ekcjono.
wać zap}tania o krycie ze znacznie
wi€kszej popu acji'
Gdy upr4,tomnimy sobie, że obecnie
mamy do wykorzystania 1.200 re
produktoróW i z tego 37 z grupami
potomstwa o łqcznej Iiczbie 739' to
WidfimyWyraŹne' że nie potrzebuje
my martwić s ę o szerokq bazę ho
oowIaną.
Kli,ter a oceny sa ustalone tak jak
w poprzednich latach:
W elnoŚć typu do ojca' jednoIitość'
zlóżnicowanie płci' W]e|kość' propol.
cje budowy, s iła kości, sLJchość
i zW]qzanie, pigmentacja, kqtowanie
iprzebieg ruchu,
W DLisse dorfie wystaw ono 1267
psóW z czego 739 (58'0 %) W 37
grupach reproduktorów
Przeg|qd ostatnich pięciu Iat

N!EMIECKI
DWUN|ESECAI( Nr ,, *"b,i ,OO,
WYDAWCA: Fima KDo.
ADREs: 32 aoo Bżesko' u] Głowackiego7.
te /fax01466 303 63 ie|.0602 697 254
py{an a dotyczĘce rck ań: G5o146 37 47
+mai r on@on.prvp , http://M.on.prvpl
RedaktorNaĘe|ny: ńgl KlzyŚnof DobnańŚk
skład ihmanie: te|. G5o146 37 47
D.uk Bżeska oficynaWydawńicza A R'
Dziedz 

' 
BlzeŚko' u cfańowie]ska 1

* w 2000 129 psów nie mogło
Wfiqć udfiału w da|szej konkurencji'
gdyż nie spełnilo Wymagań testów
TsB. Te psy nie sq ujęte w ko|um
nach3i4
** w 2001 66 psów nie mogło
Wziqć udzia|u w da|szej konku|encji,
gdyŹ nie spełniło Wymagań testów
TsB. Te psy nie sa ujęte w ko um'
nach 3 i  4.

Takjak W ubieg|ych Iatach' psy' któ
re nie oslqgnęly ,,TsB \łybitny, pusz
cza'', fostały natychmiast Wyk|uczo
ne f dalszej konkurencjl. Ten waru-
nek doprowadziłio tego' że niektó'
re grupy nie mogły Wzqć W ogó|e
udziału w ko n kurencjl wzg|ędn ie też
jedynie w zmniejszonej liczbie.

L

1997
1998
1999
2000
2007

5t/38
44/34
48/39
45/32
5t/37

805
677
746

620 *
739 **

Ęczna i|ość

4327
4204
a26A

1085 *
a267 **

i|oóćwglupach

60,7%
65,20
58,8%
57,704
58,0%
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W stosunku do prognoz z 1999' że
obniżajęca się |icfba WpisóW do księ
gi lodowodowej odb|je się na Iiczble
grup potomstwa, w tym roku w pre-
zentacji potomstwa doprowadfono
102 zwierzęt Więcej' ||ośó zgłosfo.
nych wzg|' wystawionych grup mogła
prawie dorównać wynikowi z wysta.
wy w 1997 roku.
Poszczegó|ne oceny potomstwa olaz
przyporzqdkowanie do Iinii krwi uwi.
docznione sq poniżej.
Podano również osiqgnięte przez
polomstwo oceny.
Leonhard Schweikert.

B. Pogzczególne opisy
l. Linia MUTZ Pelztierfaim
|a. cELLo Rómerau

Ilość zaprezentowanych potomków.
15; w tyrr psóW 5, suk 10'

Inbredy:
XaverArminius (+5,5)
Odin Tannenmeise (4-3)
Yanka Hiinegrab ($5)
(miot Q - Arminius Quando-
Quana,Quando *,4)
Ojcioc: Yugo von der Micheael-
swiess, SZ 1872657
Matka Quello ud. Herderskring,
NHSB 1871949
Prfedstawiona po raf 2€i grupa Vako
wykazuje dobrq jedno|itość i dobra
W erność typu do ojca z Wyraźnyrn
zróżnicowaniem płci. Proporcje budo
Wy sq prawid|owe, zwierzęta częścio
Wo sĘ średniej wie|kości' sa to bal.
dzo wylaziste zwierzęta o bardzo
dobrym piętnie, dużej częśc] czeln]
W ubarwieniu i przeważn]e z dobry'
mi frontami bardzo dobrymi glowa-
mi. Ubiegłoroczne uwagi dotyczqce
uwypuklonego grzbietu w zakresle
|ędfuisq również W tym loku zauwa.
żaIne' Niektóre fWierzęta majq
skłonność do upadania na przód'
Ponadto przy wykorzystaniu w ho-
dow|] na eży zwracać uwagę na do.
brq szIachetnośó w luchu'

||ość zaprezentowanych potomkóW.
18; W tym psów 9' suk 9.

ll. Linla CANIO wionetau
lla. CANTO Arminius

ADDI von del Gundoder Hóhe'
sz 1993762
InbEdy
quando Arminius (+3)
Palmo Wlldsteiger Land (5,$4,5)
Uran Wll&teigor Land (g)
(niot Q - Arminius, Quana, Quan-
doQuańdo' 4'lł3)
Ojciec: Kimon von der EuloBtras-
se, s2i.893202
Matka: Hadja von der Dunischen-
ke, SZ 1809664
Po raz pierwszy przedstawlona gtu-
pa poiomstwa po Addim pozostawi-
ła pozytywne wraŹenie. Naleł za.
uważyć dobrq jedno|i iość' dobrq
Wiernośó typu do ojca lwybltnie
przedstawione fróżnicowanie p|ci'
Proporcje budowy sa prawidłowe,
Wie|kość W ramach wzorca' Potom.
stwo przekonuje bardzo dobrym wy-
razem i piętnem' Przywykolzystaniu
W hodow]i hodowcy powinni uważać
na długość fadu' W ruchu zwierzęta
majQ naprawdę dobrQ transmisję
grzbietem prry skutecznym posuwie
i swobodnym wykroku.

HUPPY von Arlott, SZ 19G466O
Inbredy:
Xaver Arminlus (4,5.5)
Pa|me Wi|dśteiger Land (4'$5)
Uran wiIdsteiger Land (ł5'5)
LaŚso va| so|e (s5)
(miot qAlminius quanaQuina, 34)
(miot X Arminius Xaver-Xaver,XaF
do,4,$5,5)
Ojciac: Eros von d6r Luben'
straRe, SZ 1823810
Matka Xtla von Arlatt,
sz 1870667
Po raz pierwszy przedstawiona gru-
pa po Huppym posiada dobrq jed.
no itość iWiernośćtypu do ojca. zróż.
nicowanie płci]est lóWnież dobre przy
prawidlowych proporcJach budowy.
WieIkość potomstwa odpowiada
Wzolcowi' Zwierzęta ma.ja wysokie,
dłlgie klęby. Przebieg ruchu ]est
dobry, zwierzęta mają siIny posuw
swobodny wykrok i dobra tlansm].
sjęgrzbietem. Huppy W swo]'ej pier$
szej gupie plzedstawił zwycięzcę kIa'
sy młodych psóW
Potomstwol
||ość zaprezentowan!1)h potomków.
14; w tym psów 7' suk 7'

lb. FANDO Stidblick

VAKO v.d. Herderskring,
sz 2912460

PllT von Tronje, SZ 1882021
Inbredy:
(miot c. Afininius cańocaŚar
$5,5)
(miot A . Restlauch Anś4At|as 54)
Oiciec: Amillo vom Belgier,
sz 1770906
Matka: Tini vom Schwabental,
sz 1740669
Po raz 4 przedstawiona grupa Pitta
może W odniesieńiu dojednoIitości
dobrze nawiqfać do poprzedniego
roku' Tak jak uprzednio występuje
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dobra wierność typu do ojca przy
dobrym zróżnicowaniu ptci' Przewa
ga Wystawionych zwierzqt |eży po
stronie samców Glupa sk|ada się
w prfewaŹajqcej częściz dułch zwie.
rfqt o plawidłowych proporcjach koń'
czyn i dobrej sf}ĄVności i zwartości.
za|ety prawidlowej budowy i kątowa.
nia sq wyraźne tak jak poprzednio.
W tym roku zostały przedstawione
również niektóre zwierfęta W podo.
bajqcym slę cfalno. brafo\łym typie
Wyko|olowan]a' 50 % zwierzqt zosta'
ło Wystawionych w k|asie uż'tkowe]'

||ość f aplezentowanych potońków.
l.:[; w tym psów 7' suk 4.

QUARlz dei Teńp|ari' sz
L922La4
|ńbredy;
FedorArminiu3 (3-4)
Feo W6ihertiirchon (+5,5)
uran Wil&teig.r Land (+4)
PaIme wi|&t€ig€r Land
(54,5,5,5)
(miot U-Wildst.iger Land Uran'Ute
u,4l
(mlol X-Arminius Xandoxaver $5)
Ojciec: Amigo vom Belgier,
sz 1770906
Matka: Freda dei Pe||e€lrino,
sz !922026
5.ta grupa Quartza spełn]ła pokła.
dane w niej nadrieje. Opisy z po-
przedniego rokLr potwierdziły się'
Dobrajedno|itoŚć iwiemość typu do
ojca, oraz psyo dobrym piętnie przy
f€iodnej z wzorcem WieIkości. Prawi
dłowe, anatornicznie zbudoWane psy
zw]eńczyły cały harmon cfny obraf'
Przy wyborze partnera do hodowli
na|eży zwracać uwagę na prawidło'
we proporcje budowy. w pojedyn-
czych Wypadkach psy majq skłon.
ność do Wydłużonej syIWetki.

||ość zaprezentowanych potomków
17;w tym psów 9, suk 8'

Kar|y pokafał W trn loku swo.ja 7.mq
grupę. Zwierzęta majq prawidłowe
kqtowania plzodu ityłu, dobrQ ogó|
nq budowę, harmoniczne siIne cho-
dy przy dobrej transmisjj grzbietem
i dobrej zgodności długości kroku
kończyn ty|nych i przednich' Godnym
zauważeniajest bardzo dobry prze.
bieg dolnej lini u prawie wszystkich
wystawionych zwierfqt' Glupa nie
składa się zjakoŚciowo wysokop|a.
sowanych poszczegó|nych zwierzqt
tak jak w poprrednim roku. Powin
na być wybitna pigmentacja dopro
wadzanych suk' Udzia| zwie|zat
z k|as uż}tko\łych wynosi 5o%.

||ość zapreze ntowanych potomkóW.
10;w tym psóW 3, suk 7.

GRAHAM dolMumighsllo,
LOt 656019
Inbrody: brak
ojci€c: Jasśo von der sa|zba'
chwlese, SZ 1906175
Matka: D|v|śna Tajana Brook6'
Lol 590125
Pokazana pierwszy raz grupa tego
reproduktola ma dobra jednoIitość.
Widocznajestwierność typu do ojca
jak róWnież dobre zróżnicowan ie ptci'
Proporcje budowy sQ dobre i prawi.
dlowe, wieIkość zaprezentowanych
zwielzqtjest zgod n a zwzorcem. Psy
majq genera|nie Wysokle kłęby'
W pojedynczych wypadkach można
zakwest]onować front' ustawienie
uszu iszerokość czoła. Psy majq
naprawdę doblQ transmisję grzbie.
tem' przy czym Wykrok mógłby być
cfęściowo wydaj n iejszy.
Potomstwol
||ośó zaprezentowanych potomkóW'
11; W tym psów 3, suk 8.

RoMEo von Pa||aŚ Athene'
sz 1969636
Inbrcdy: brak
Ojciec: Quartz dei Templa ,
sz L922lf4
Matka: Ginja von den Mainbu-
chen, SZ 1825415
Po raz pierws4/ pokazana grupa Ro-
meo czynl bardzo pozyt}vne Wraźe.
nie' ]ednoIitość grupy jest dobra przy
doblej Wielnościtypu do ojca. zróż'
n cowanie płci jest jednoznaczne.
Proporcje budowy sąjak u ojca |ek.
ko wydłuŹone' Wie kość psów jest
zgodna zwzorcem' a|e duża' są one
fwiazane izwalte' Glupa ta wykazu.
je pozytlM/ne wypigmentowanie, pe-
łen łc]awyraz idobre proporcje koń.
czyn' W obszarzetyłu można stwier.
dzić f aakcentowanie. Plzebleg luchu
jest harmonicrny z s ilnym posuwem,
Potornstwo:
||ość zaprezentowanych potorrków.
29; W tym psów 15, suk 14.

llb, FEDOR Arminius

KARLY von Arminius,
sz 1429910
Inbredy:
Pa|me Wi|dsteig€r Land (4's3)
Uran Wildsteigoi Land (+2)
Ojciec: Kimon v. Dan Alhody*s
Hoeve, SZ 1788156
Matka: Marit vom Wildsteiger
Land, SZ 1737627

JELLo vom Miche|slódter Ra.
thaus, SZ 192O0O2
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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'
sz 1829910
Matka: wilma vom Michelstiidter
Rathaus, Sz 1816431 .
4.ta grupa Je| o uosabia naprawdę
doblq jednoltość i dobrq wierność
typu do ojca' Zróżnicowanie płci nie
jest już tak jednoznacf ne jak W ubie'
głych Iatach' Psyznajduja się na gla'
nicy Wie|kości' Kqtowanie przodu'
harmonijna Iinia do|na i dynańicfne
chody o dobrej długości kloku na e.
ży uważać takjak poprzedn]o za po.
4t)4rvne, Przy vrykorrystaniu w hodow-
|i oprócz czynnika wzrostu na|eży
fwracać.uwagę na wyraz zwierzqt,
przy cfym oczy częściowo powinny
być ciemn|ejsze. ||ość wystawionych
psów z k|asyużytkowej powinna być
większa.
Potomstwol
||oslt zaprezentowanych potomków'
12; w tym psów 4, suk 8.

pie znajduja się pojedyncfe duże psy'
Ruchjest harmonijny przy czym jed-
noznaczn a tran sm isj a grzbietem wi-
doczna jest tylko w pojedynczych
Wypadkach' Ze wzg|ędu na braki
W pigmentacjiw wiecej niż pojedyn'
czych przypadkach na|eł na to zwra.
cać uwagę przy wykorzystan iu w ho

Potomstwo:
IloŚć za prefentowanych potomków.
13; W tym psóW 5' suk 8.

ENZO von Buchho.n,
sz 1930146
InbEdy:
Uran Wildsteiger Land (+4,5)
Tell GroBen Sand (/l-4)
Palme Wildsteiger Land (5,5,+5)
Oiciec: Lasso vom Neuen Berg,
sz 1420256, SZ 1820256
Matka: Tina vom Lechtal,
sz 181219
3c a glupa Enzo kontynuuje wraże.
nia z ostatnich Iat' Plećjest zróżni.
cowana przy dobrych proporcjach
budowy i zgodnych z wzorcem wie -
kościach. Doble sq już Wspomnia.
ne uprzednio zwa|tość izwiqfanie'
za|ety po egaja nada| na bardzo do.
blych plopocjach wysokoścldo d|u"
gości i dobrym Wyko|orowaniu' W po
jedynczych przypadkach podpiersle
powinno byó d|uższę' tak]ak uprzed.
nio przy wykorzystaniu w hodowli
tego psa należy uważać na koLol
oczu. ||ość pokazanych psów w k|a.
sie uż],,tkoWej jest odpoWiednia'
Potomstwol
||ość zaplezentowanych potomkóW.
20; W tym psów I' suk 8.

XAVIER von der Kahler Heide,
sz 1992999
Inbredy:
Uran Wildsteiger Land (4,$5,5)
FedorArmlnlB (*)
Palme wildsteiger Land ($5)
(miot +Arminius Wuin+Wuano
$4)
Oicigc: Jello vom Michelstadtoi
RathauŚ' sz 192o0o2
Matka: Wonya von der Kahler
Heide, SZ 1475039
Xavie| pokazał w tym roku po raz
pierwszy grupę potomstwa. Widać
jedno|itość a także Wlernośćtypu do
ojca. Zróżnjcowanie płci powlnno być
bardziej Wybitne. suki majq tenden.
cje dawydłużonej sy|Wetki' W gru

TIL vom Lechtal, SZ 1983117
Inbredy:
Mark Haus Beck (iL2)
Uran Wildeteiger Land (4,S5)
Palmo Wil&teiger Land (S4,5)
NickWienerau ($5)
Ojciac: Yoker vom Lechtal,
sz 1911557
Matka:,lulo aus Ag.igento.
sz 1786316
Pierwsza przedstawiona grupa Tila
ma doblq jedno|itość i Wiehośćtypu
do ojca. zróżnicowanie płciw grupie
jest dobrejak rÓWnież proporcje bu'
dowy. Grupa składa się z dużych
zwierzqt. Zwiazanie ] zwaltośc jest
dobla' Jako anatomicfnq zaIetę na.
|ełjednoznacznie Wyróżn ić stos! nek
Wysokości do długości' Psy majq
doblQ transmisję glzbietem. Plzy
wyborze partneróW hodowIanych
powinno się stosować tego lepro.
duktola do poplawienia Vlylazu i pięt
na. Doprowadrone do niego suki
powinny dysponować dobrym pig'
mentem i doblze ułoźonym ramie
niem. Przewaga |eł VvyraŹnie po strG
nie suk. W klasie mtodych suk dwie
]ego córki zostały u p|asowane w ab.
soLutnej czołówce.

||oŚć zaprezentowanych potomkóW.
13; w tym psóW 3, suk 10.

BARU von Haus Yii, SZ 1972084
Inbrcdy:
Mark Haus Beck (3-3)
quina Aiminius (4-4,4)
Lasso Wiedenbriickor Land
(4,55)
Uran Wildsteiger Land ($5,5)
Oiciec: Natz vom Steigerhof,
sz La4L632



Matkar Nina von Tronje,
sz La?9423
Pokazana 2-ga grupa po Baru wyka
fała dobrQ .jedno|itość i podobień
stwo do ojca jest takie jak
poprzednio jak róWnieź bardf o dobre
proporcje budowy. Psy fnajdujq się
na gornej granicy wzrostu, AnatG
miczne za|ety potomstwa po|egajq
]ednofnacznie na bardfo odbrym kq'
towaniu przodu, przy czym na|eży
zwrócić uwagę, że tyłjest częściowo
prfel(atowany. Jakość |eży głównie
po stronie suk. Do reproduktora
n aIeży doprowadzać befwarunkowo
jedynie sukio średniej wielkości'
Potomstwo:
||ość zaprezentowanych potomków'
20; W tym psów 9, suk 11'

SABER v. St.ffon Haus,
sz 205618
Inbrodyl
Odin Tanonfiobo (+5)
Quai Bu€ Roich.Btgin (+4)
FodorArmlnius (S5)
Quando ArminiuB (5,$5)
(miot q-Afininiu3 qulna, Quando-
Quando,5,5,$5)
(miot H-Tannonmobe HesoLHeikg

Oiciec: Zapp vom Miinchberg,
sz 19109a3
Matka: Sarah vom Nassaue.
Berg, SZ r9L3772
Pokazana po raz pierwszygrupa po
chodzqcego z amerykańskiej hodow.
i sabera sprawia w|ażenie p|zez
Wie|kQ licfbę 38 pokazanych potom.
ków' Jednolitośćjest dobra' Widocz
najest wierność typu do ojca i zróż
nicowanie płci. Proporcje budowy sq
pogłębione, pojedyncze zwielzęta na
glan icy wieIkości' NaIeży podkreś]ić
dobre \łypigmentowanie. suchość
ifwiazanie grupy powinno być wybit.
n|e]sze przy przeważa,jqcej części

zwie(zqI, jak lównieź sprężystość
śródstopia ifwartość łap' W ruchu
po]eoyncze psy padaja na przód'
suki przeważaję i|ościowo i sq jako.
Ściowo jednoznacznie Iepsze. 2 suki
uI|asowały się w ścisłej czołówce.

||ość zapref entowanych potomków.
38; W tym psów 

'Jl, 
suk 27'

lll. Linia quanto Wienerau
llla, Uran Wildsteiger Land

VANDO vom Moorbock,
sz 1905990
lnbrody:
Uran Wll&teiger Land (4-4)
XaverArminius (4-4)
Palm. Wlldsioigor Land (4,$5)
LaBBo Val Solo 95,5,$5,5)
(miot X.Arminiu3 Xavor, Xando
Xav.r4,S5)
Orclsc: Ulk von Arlott,
sz 1769704
Matka: Meral vom Hhschel.
sz L7702L3
Po raz czwarty przedstawiona grupa
Vando kontynuuje pozyty/vny trend
ub|egłego roku. Grupa składa się
z bardzo doblych poszczegó|nych
zwerzqt' przy czym dzledziczenie jest
lepsze po stlonie psóW Na|ełWspo
mnieó o Wysokiej Iiczbie 90 % zwie'
rzqt wystawonych w k|asie ufytko.
wej. Podane w ubiegłym roku za|ety
reproduktora obwiQzujQ iakjak po.
przednio. szczegó|n ie Wyróżnić nale.
łwybitnQ zwartość izwiqzanie, co
także prowadzi do dobrej transmisji
grzbietem w ruchu. lJ partnerów ho.
dow|anych naleł zMacać uwagę na
długośó i ułożenie ramienia. Psy w tej
grupie dajq obraz swobody ipewno'
ści.
Potomstwo:
l|ość zaprezentowanych potomków.
10; w tym psóW 7, suk 3'
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ULN von Arlett, SZ 1769704
Inbr6dy:
La$o Val 5016 (4,11-4,5)
Miot X-Arminius Xaver-Xando 34)
(miot A-(Hmle Atslan-Argus $5)
Olciec: Yago vom Wildsteiger
Land, SZ 1702119
Matka: Dolly von Arlgtt,
sz L7L3?94
Ósma grupa fwycięzcy z 1995 ni.
czym nie ustępuje grupom z lat
uprfednlch. Miło było Widzieć W ja.
kiej kondycjl plowadził on swojq gru.
pę w dniu wystawy. Trend do śred.
n|ej wie|kości jest w|docf ny tak jak
uprzedn io. ln nymi zaletam i tej grupy
była wyb|tna suchość i zwlqzanie,
norma|na długość l ułożenle zadu
i kqtowanie przodu it!'łu. Natura|nie
udział psóW W klasach użttkowych
Wynos|ł ponad 90%'
Potomstwoi
l|ość zaprezentowanych potomkóW.
tl; w tym psów 6' suk 5'

LERoY vom Haus Lachgrom,
sz 208a650
lnbredy:
zolda Jama"s Hoeve (3€)
Kim Michaglswieso (/|4,4)
(maot qArmlnius Quina-quando
s,*)
Ojciec Boss von Me an,
sz 1936a23
Matka: Nicky v. Haus Lźcherom,
sz 1977954
Leroy W najwcfeśniej moż|iMJym cza'
sie prfedstawił grupę potomstwa.
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Jedno|itośó jest Widocznav|ko u ni+
których' Zróżnicowanie p|c] mogłoby
być bardziej jednof naczne. WieIkośó
jest w porzadku, zwierzęta sQ jed.
nak wydłuźone. stwierdza się braki
w zwiqzaniu i fwartości. W grupie
panuje si|ny spadek jakości' Ze
wzg]ędu na niedostatki W sztylvno.
ścigrzbietu nie ma transmisji grzbie.
tem w wymaganej mierzd. Hodowcy
muszą róWnież zwracać uwagę na
szeroko lozstawione usfy i zróżnico
wane wykolorowanie.
Potomstwl
||ośó zaprezentowanych potomków'
13; W tym psów 5, suk 8' ł
oceny hodowIane otrzymały:

Fedor Arminius (4,*)
Uran Wildsteiger Land ($3,5)
Palme Wildsteiger Land (*,5)
(miot Q-Arminius Quina"Quandc
Quina 4,$4)
Ojcioc Rikkor von Bad-Boll,
sz 1919865
Matka: Kelly von Arminlus
Także w 2 giej glupie Valiuma widać
jednoIitość przy jednoznacznej Wier
ności typu do ojca' także zróznico
Wanie płci jest ponownie dobre.
Propolcje budovvy ] wie|kość sa fgod.
ne z wforcem. Przedstawione zwie-
rzęta majq bardzo dobre gtowy
z ciemnymi oczami. Linie frontu sa
proste. Prfy wyborze partnera ho-
dow|aneco hodowcy muszq uważaĆ
na dobre ułożenie zadu, kqtowanie
przodu i wybitna pigmentację' cho.
dy sQ bardzo dobre przy dobrej tran9
misji grzbietem i dobrej sdlĄł/noŚci'
Potomstwo:
||ość zaprezentowanych potomkóW.
18; W tym psóW 7' suk 11'

N|Ls vom wi|d3t.i€|er Land'
sz 2007204
Inbredy:
YAGO Wildsteiger Land ($3)
Quina qrminius (,}4'5)
F.dor Arminiuś (4's5)
Uran Wildsteiger Land (S3,5)
Palno Wildeteiger Land (9,5)
(mlot Q-Arminius qulna, Quandc
qulna) 4,+4,5)
Oicloc: Rikkor von Bad-Boll,
sz 191986s
Matka Glaci€ vom Wi|d3teiger
Land, sZ 1884401
Pokazana po raz pierwszygrupa Nil-
sa lest wierna typowi ojca z niewiel-
kimi wyjQtkam1 dotyczqcymi jednoIi.
tości '  Psy majq tendencje do
wydłużone.j sy|wetki. Widać zwiqza.
nie i zwartość. Plzeważająca część
zwierząt wykazule Wyrażn]e sztylvne
grzbiety w ]ędźWiach, częŚciowo psy
padaja |ekko na przód' Przewaga
Wystawioych zwielzat |eł po stronie
suk. Psy tej grupy podobajq się rów
nież plzez dobre ploporcje kończyn.
Przy wyborze partnera w hodowll
na|eży uważać, aby suki miały siInq
kość' gdyż w tym zakresie stwierdzo.
no deficyt w gruple.

||ość zaprezentowanych potomkóW'
17; w tym psóW 5' suk 12'

zAlvlP vom schloss Rundlng,
sz r9832L2
Inbrsdy:
Uran Wlltutoigor Land (3,S5)
(miot Q-Amlnlu3 Quin&Quando

ojcioc: cildo vom Wildotoiger
Land, SZ !A8/l8O0
Matka: Ronya vom Schloss
Rundlng, sz 1892009
U 2-giej pokazanej gfupy po ZamPie
poblviefdziły się prognozy z roku ubie.
głego. Jak poprzednio dobra jest jec|
no|itość, także wiernośó typu do ojca
i zróżnicowanie płcj' Pojedyncze psy
sa na górnej granicy Wie|kości przy
|ekko Wydtuźonych proporcjach budc
wy' Nie zawsze jest związan ie izwar
tość' Ruchjesi dobry z silnym posu'
wem. Poz}tFvnie na|eży zalwaŻyć
bardzo doblq długość i ułożenie
zadu. Do tego reproduktora Powin-
ny być doprowadzane jedynje suki
z bezbĘdnym kqtowaniem przodu i
długim podpiersiem' W tej grupie wy'
stępuje widoczny spadek jakości'

||ość f aplezentowanych potomków'
15; w tym psów 6' suk 9'

VALIUM von Arminius,
sz 19a3105
Inbredy:
quinaArminius (4-4)

RICKOR von Arlott, SZ 1975059
Inbredy:
Uran Wildsteigor Land (+5,5)
Palmo Wildsteigd Land (4,+5)
(miot q-Arminiue quln+Quana
3,4)
(miot X Armini|rs Xaver, Xano-
Xav6r4,$5)
ojci€c: lj|k von Ar|ett'
sz L769704
Matkai Gugia von der Kahler
Heide, SZ 1436673
Po raz pierwszy przedstawiona gru
pa Rickora jest dobrej jedno|itoŚci
i lozpoznawaInej wiernościtypu do
ojca' Na|eży pozyty'lvn ie zauważyć
dobre zróżnicowanie p|ci i prawidto.
we proporcje wysokości do długo.
ści. Psy maja długie koŚci kończyn'
przy cz}m niektóre zwierzęta stojQ na
granicywie|koścj' Potomstlvo po Ric.



kolze posiada dobrefwiĘfanie i fwar.
toŚć' Glupa pozwa|a przypuszczać,
że będzie się on nadawał także do
polepszenia l ini i  frontu. Hodowcy
powinni uwaźać, aby doprowadzane
do tego psa suki miały dobry typ
i Wyraz' W grupie znajdujq się bar.
dzo dobre pojedyncfe zwierzęta'
Potomstwo:
l|ość zapref entowanych potomków'
18; W tym psóW 8, suk 10.

PAscHA von dor Jahnhóhe'
sz L977242
|nbl€dyI
U.an Wil&toiger Land 93,$5,5)
Xiita KiBchental($4)
(miot QArmIn|uś Quina.quando,
Quana +5,5)
ojc|ec: |do| von de. Jahnhóho,
sz 1906294
Matka: Ultri von dorWianerau,
sz 1a73965
Także 2.ga grLJpa Paschy potw|erdzi.
ła pozytylvne wrażenia ostatniego
roku' Dobra jednoIitość' dobra Wier.
ność typu do ojca iwidocfne zlóżni.
cowanie ptci' Wie|kośćJest zgodna
z wzorcem, w poJedynczych wypad-
kach nie ma zw|Qzan|a. Psy sq bar.
dzo dobrze katowane f przodu ityłu
przy dobrej długościi ułożeniu zadu.
Przyfroncie na|eł ałracać uwagę na
rozbieźne ustawienie łap' Usfy sq
cfęściowo osadzone szeroko i nie
prawidłowo noszone. P|zy wbo|ze
paltnera w hodowli na|eży zwracać
uwagę na norma|ne kqtowaniezadu
suki i prawidłowy stosunek wyqoko.
ści do długości. W grupie znajduja
się bardzo dobre pojedyncze zwierz*
ta, jedna suka została za|iczona

Potomstwo:
||ość zaprezentowanych potomkóW.
24; w tym psów 10, suk 14'
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Palme Wildsteiger Land (95,5)
(miot QAnninius Quando-Quina,
Quino 5'€'4'5)
ojciec: Dodjan v. YohanoŚs Beig,
sz 1940816
Matka: Tina von ArminiB,
sz 1464949
Pokazana 2-ga grupa Hossa Wka-
zuje bardzo dobrq jednoIitość iJed.
nofnacznq WiernoŚć typu do ojca'
zróżnicowanie płci jest doble' plo.
porcje budowyw pojedynczych wypac!
kach |ekko Wydtużone. Zwierzęta tej
grupy sQ baldzo dobrfe pigmentowa
ne. wymienione w ostatnim roku
za|ety kqtowania kończyn i proporcji
kończyn na|eł także teraz uwypu.
kIić. zwierzęta WykazujQ dynam iczny
ruch. Suki doprowadzone do tego
reproduktora powinny być abso|utn|e
średnieJ Wiekości' W tym roku w gru.
pie można zaobśelwować Wyraźny
spadekjakości. I lośc psóW z k|asy
użytkowe.i powinna m|eć w nadcho.
df ącym roku tendencję Wf rostowĘ.
Potomstwo:
||ość zaprezentowanych potomków.
29; w tym psów 14, suk 15.

MACK von Aducht, SZ 1995026
Inbl€dy:
Urna Wll&telgor Land ($3)
Pa|me wi|&teigor Land (5.ł)
Olcloc: Rikkor von Bad-Boll,
sż1919a65
Matka! quab aua Wattgn3chsld,
sz 1406877
Także pokazana 2€a grupa zwycięf.
cy młodzieży z 1998 potwierdziła
oczekiwania z roku poprzedniego,
Wystawione psy wykaza|y dobrqjed.
no|itość i Wyraźne podobieństwotypu
do ojca. JakoŚć le4/jednoznacznie
po stron'e suk. Tak jak w roku po,
przednim długość i ułożenie lamie.
nia budżi anatomiczne zastrzeżenia'
W przeciwieństwie do tegolako po.
zyty^/ny aspekt na|eży wskazać pla.
widłowe fronty i doblq siĘ kości' Plzy
wyborze partnera hodowlanego do
[,4acka na|eźy doprowódzać suki
średniej wie|kości' któle majq tył
normaInie kqtowany'
Potomsiwo:
||ość f aprezentowanych potomkóW.
24; w tym psów 10, suk 14'

HOSS vom Lairchenhain,
sz 1996729
Inbredy:
Uran Wildsteiger Land (il-4,5)

RIKI{OR von Bad.Boll,
sz 1919465
Inbrody:
Fedor A.minius (34)
Uran Wi|ńtg|Eer Land (/Ł5}
Pa|mo wi|&te|śer Land (4'$5)
NickWlsnerau ($5)
(miot SAminius Quina4uando,
Quino 34,5,5)
(miot X-Arminius Xaver, Xando
Xaver4,$51
Oiciec: ULK von Arl6tt,
sz 1769704
Matka: Hella vom Wutachtal,
sz 1839291
Zaprezentowana 4.ta grupa zw}cięz.
cy z 1998 i 1999 Rikkora bez ogra-
niczeń kontynuuje jakość lat po.
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plzednich' ||ość psów z k asy uz}t'
kow€j podniosła się znacznie do 19
zw]erzQt' Przeto stlvierdzenia z |at
ubiegłych zachowujq bez zastrzeżeń
swojq ważność' Grupa przekonuje
jedno|itościq, wiemościq vpu do ojca
i dobrym zróżnicowaniem płci' Przy
!łybitnej średniej wie|kości i abso
Iutnie prawidło\łych proporcjach bu
dowy pokazane zwierzęt; sq Wyrafi.
ście zwiQzane izwarte plzy dobrym
pigmencie. Stwierdzone w ostatn im
roku zastrfeżenia dotycfqce kqtowa.
nia prfodu idtugości iutożehia zadu
sq nada| ważne. chody sa bef wy.
]atkt] siIne przy bardzo dobryrlfzrów.

||ość zaprezentowanych potomkóW.
38; w tym psów 24, suk 14'

lllb, qUANDO Arminiug

K|MBo vom Mónchborg'
sz 1948340
Inbrody:
QuandoArminiu3 (*,4)
Uran Wildsteigor Land (5,SS)
(miot Z.Wisn.rau Zamb - Ziogo
3"2)
(miot Q.Arminiuś QuIna' Quando
quando 4,9,4)
(miot u.Mónchberg Urk.l,Ianda
4,41
(miot A-Heinsterbach Axel,
Anschie -Axel5,$)
o|ciec: JaElual vom MonchbeĘl'
sz La7a24L
Matkai Ju|chen vom Monchbe€'
sz 1795719
4.ta grLrpa pogorszy|a się W odnie
sieniu do jednoIitości i wiemości typu
do ojca' zlóżnicowanie płci niejest
nada| naplawdę dobre przyzgodnej
z wzorcem wiekości' Zwierzęta sa
tak jak poprzednio wydłużone przy
dobrym zwiQzaniu i zwartości. Za|e.
ty po|e€ajE na bardzo dobrym kqto'

Waniu kończyn ty nych. Tak jak po
plzednio naIeł Wskazać na długość
i ułożenie ramienia' równieżw poje'
dynczych wypadkach ustawienie fron'
tu nie jest prawidłowe' chody sa
hąrmonijne i  s i Ine'  Hodowcy
uwzg|ędniIi za ecenia z ubiegłych Iat
przez co jest rozpoznawa|na wyraŹ'
na poprawa wwykolorowaniu czasz-
k] i maski ' W grupie panujQ duże
spadkijakoścl.

||oŚć zaprezentowanych potomków.
10; w tym psÓW 7' suk 3.

ODIN vom Hirschel. SZ 192947
|nbr€dy: zamb Wi6n6rau (2.j)
Palme Wil&teiger Land (+5)
(miot x.AtminiuŚ xaver.xando
s,s)
(mlot Q-Arminiu3 quandcQuando,
Quana +5,5)
Ojciec: Nercvom Hi6chel,
sz 1743907
Matkar Candie von der Wienerau,
sz LE3427B
4-ta Elrupa Odina pokazuje tak jak
w poprzednich Iatach dobrqjednoIi
tośó, wierność typu do ojca i rozpo.
znawa|ne zlóżnicowanie Ń. zwierzę
ta W grlpie sQ |ekko wyd|użone.
Przewaga jest po stlonie sarnców'
JeŹe|i chodzi o Wie|koŚć to potom.
stwo po od]nie mieścisię we Wzorcu
z siInym uwzg|ędnieniem wielkości
średn]e]' Takjak poprzednio na|eł
zwracaó uwagę na kqtowan|e przo.
du' chody takjak poprzednio sq dy.
namiczne. Grupa ma dużq i|ośćzwi+
rzqt W k]asie uż'tkowej. Glupa robi
Wrażenie przez baldfo dobre pojedyn.
cfe zwierzęta z jednym niewieIkim
spadkiem jakości'

||ość zaprezentowanyc h potomków.
lj|; w tym psów 10' suk 2.

LARRY vom Zirndorfgr Gaunar,
sz 1974339
Inbrsdy:
odln lannenmebo (3-4)
Mark Hauś B.ck (3€)
Uran Wildstolger Land (4,$5)
Palme Wildsteiger Land

(miot Q-Aminiu3 Quando, Quina-
quina' quańdo' Quańa 4'lł.4'5'5}
ojciec: Hobby vom G|otŚchertopf'
sz 1459356
Matka: Cina von der roten Matter,
sz 1473148
Pierwsza pokazanagrupa po Larrym
jest dobrej jedno itości i WielnoŚcj
typu do ojca. Zróżnicowanie płcijest
jednoznaczne, Potomstwo ma prawi-
dłowe proporcje budowy co do sto.
sunku Wysokości do dtugości, wie|.
kość odpowiada Wzorcowi' Za|ety
anatomiczne psa po egajq na bardzo
dobrej pigmentacji i okrywie. U po-
jedynczych zwierzqt widać szeroko
osadzone uszy' chody sa harmonij
ne z dobra transmisja grzbietem.
Dla hodowców po|eca się bardfo
doblq pigmentację' siInq żuchwę
i godnq pochwa|enia szerokość cfoła'

||ość zaplezentowanych potomków.

'2; 
W tym psów 5' suk 7'

JANGO vom Fiirstenberg,
sz 1896845
Inbredy:
FedorArminiB ({-4)
Uran Wil&teiger Land (5,*)
Miot Q"Arminius Quando-Quina #



ojcieq wobo vom Lałchenhain'
sz ra2492a
Matka: Uta vom Fiiistenberg,
sz 1819373
4.ta grupa nie spełnlła oczekiwań
poplzednich Iat' Jednolitość i wier.
nośÓ typu do ojca nie jest już tak
Wybitna' WieIkość jest zgodna
z wzorcem' zwiqzanle izwartoŚćjak
również prawidłowe |inTe frontu sQ
takie jak poprzednio' chody sq sil
ne o doblej długości kloku i dobrej
transmisji grrbietem. W tym roku
widać wyraźny spadek jakości w glu.
pie' Takjakw poprzednlm roku ilość
pokazanych psów w klasie Uźytko.
Wej powinna być większa'
Potomstwo:
||ość f aprezentowanych potomkóW.
17i w tym psóW 8, suk 9.

NEPIUN von Bad-Boll,
sz 1959513
Inbr.dy:
Quando Armlnlus (/l.4,5)
U.an Wll&tslgor Land (4,iL5)
Palmo Wldsteigor Land (5,5,SS)
(Miot qArminiu8 QuandoQuando,
Qulnarquando 4-4,5,5)
O,lcloc: Ya$ko von dor Roton
Matter' sz 1869ił22
Matka: Eibe von Bad-Boll,
1491841
Pokazana po raz 2"gi grupa po Nep
tunie potwleldziła prognozy postawic
ne w ubiegłym roku. Dobla jedno|i.
tośó i Wierość typu do ojca, dobre
zlóżnicowanie płci przy plawid|owych
proporcjach budowy. wszystkie za
\rvyatkiem pojedynczych sztuk sQ na
granicy wieIkości' Wszystkie psy sq
suche i silne, przy czym u pojedyn-
czych zwierzqt takjak to,już stwier'
dzono W ubiegłym roku posuw
mógłby być bardziej \Ą},dajny' Jako za'
|ecenie dla hodowców to poprawie
nieWyko|orowanja,\łyrazu i Iiniifron'

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

||ośó zaplezentowanych potomkóW.
20; W tym psów 12, suk 8'
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YASKo vom FarbeBplel,
sz 2010154
Inb.ody:
odin Tannonmoiśe (4,4.4)
co||o Rómorau (4.3,4)
Uran Wildsteigor Land ($5,5)
(Miot qAnnlnlu3 Quando, qulna,
quando, Quana. Quana, quando,
Quan. 5,5,5,5,-4,5,5)
Ojciaor Ursu3 von Batu,
sz L932Bż4
M.tka| connio vom Fańgn6pi6|
sz 1903811
Przy pierwsrej prezentacJl gru py po-
tomstwa tegoloczny fwycięzca może
pokafaó bardzo pofytywny trend.
Bardfo dobra jedno||tość 

' bardfo
dobre podobieństwo typu do o.ica
i bardfo dobre zróżnjcowan|e płci'
U w|ęksżej częścl faplezentowanych
zw|erzqt można rofpoznać praMdło.
Wy stosu nek wysokości do długości.
Wie|kość Jest zgodna z wfolcem'
lako anatomiczne za|ety na|eż'y
stwierdzić bardzo dobre WykoIorowa
nie idobrq długość iułożenie łopat'
ki. z tym psem mugi udać się po.
prawien|e ko|oru' także W aspekcie
zamkniętej czarnej okry'wY. Yasko
oprÓcz zwycięzcy klasy pokazał róW.
nież inne wysoko uplasowane zwie.
rzęta.

||ość zaprezentowanych potomków.
23; W tym psów 13, suk 10.

Ber von der Oatrfri8bchen
lhingstate, SZ 2009570
Inbredy:
Odln Tannonmobo ($4)
F€dor Anninius (5'$)
U.an Wil&t.ig6r Land (55)
(M|ot +A.m|n|u3 Quińa.Quando
$s,s)
oicioc: Jango voń Furstonbglg'
sz 189684s
Matkai quena vom Haus Sommgr.
land., SZ 1901790
Grupa BAra pokazana w najwcze-
śniejszym moż|iwym termInie posla.
da dobre podobieństwo typu do ojca
prą/ jednoIitości. Widać zróżnlcowa.
ne Bcr przy czym samcewtej grupie
znajduja się na górnej granicy wie|.
kośc|' aw pojedyncfych Wypadkach
przekraczajQ ją. Proporcje budowy sQ
Wydfużone. Pof}tywnle na|eł podkre
ślić wyko|orowanle z bardzo dobrq
maskq na głowie. Przy wykorzysta.
niu w hodow|i hodowcy powlnni zwró
cić uwagę' źe tył plzekracfa granice
katowania długĘ piszcze|q' U niektó.
r}ch fwierzqt stwieldfono również nie
całkiem ciemne oko, Jak również
przekaz}4^/ane sq nada| okrQgłe, nie
zgodne z wzorcem oczy ojca. Prze,
Waga w tej grupie |eł Wylaźnie po
stronie suk.
Potomstwol
llość zaprezentowanych potomków.
22; w tym psów 7, suk 15.

Hagadahts AREX, sz 2008846
Inbl!dy:
FedorArminius (+3)
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quando arminius ($5)
Uran Wildstoiger land (5,S,5)
Ojciec: Wobo vom Larchenhain,
sz L424926
Matka: Winecke"s Vanta,
N 30562/93
3{ia grupa Arexa spelnila oczekiwa-
n a co do i|ości wystaw]onych psÓw.
Zróźn]cowanie płci jest widoczne.
zwielzęta sQ wydłużone' sa one na
granicy Wie|kościz dobrym kqtowa.
niem plzodu i bardzo dobrym tyłu.
l']wagi poczynione w ubiegłym roku
co do prawidłowości |inii frontu po
twierdziły się' Ponadto zastrzeżenia
budzi pigmentacj a w Więcej n iż poje
dynczym wypadku. Ruchjest bardzo
h amon ijny. Prfewaga jakośc] Wysta.
Wionych zw]elfat |eł po stronie suk.

||ość zaprezentowanych potomków.
28; w tym psów 7' suk 21.

TIMO vom Benekasten,
sz !969L22
Inbrgdyi Pa|m€ W||&teigor Land
(5,$s)
(Miot U-Wil&teiger Land Uran-
t lme /14)
Ojciec: Wanko vom Lippischen
No.den, SZ 1871283
Matka: Leska vom Bearckasten,
sz 1431493
2-ga grupa T ma przekonuje bardro
dułm Lrdzialem psóW Wystawionych
w k|asach użt,tko\'vych ' Ponadtoglu'
pa przekonuje podobajQca się suchc
ściQ, zwiaf aniem i zwartościq. Poczy.
nione w poprzednim loku prognozy
co do jedno|itości, wiemości typu do
ojca, zróznicowania p|ci i proporcji
budowy można było w tej grupie pG
twierdzić' Wie|e zwierzqt w tej gru.
pje jesi na glanicy wie|kości' Ruch
jest harmonijny, przy swobodnym
wykroku iskutecznym posuwie. Opi-
sane w ubiegłym roku różnicejako.

ści pomiędzy szarymi ] czarno brqzc
wymi psami nie sqjużtakie duże.
Potomstwo:
||ość zapref entowanych potomkóW.
32; w tym psóW }' suk 19'

Dt X della Valcuvia, SZ 2052021
lnbr€d:
vi3um Arminius (2€)
odin lanneńme|9e (4.4'5)
(Mlot Q-Arminius quando, quino '
Quando, quana 5,$5,5)
ojclec: Max della Loggia dei
Mercanti, SZ 1944U0
Matka: Una d6lla Valcuvia'
sz 20a6604
Wystawiona W najwcfeśniej moż|i.
wym terminiegrupa Duxa przekonu-
je iwypełnia poniższe prognozy' Jed.
no|itość, Wierność rypu do ojca izróż.
nicowanie płci jest bardfo dobre.
Proporcje budowy sq plawidłowe'
WieIkość zgodna zwzorcem z Wyjqt'
kami. Potomstwo przekonuje przez
bardzo dobre związanie izwaltość'
JednoznacznoŚć górnej Iin]i i długi'
Wysoki k|ąb tworzą za|ety anatom icz.
ne. Ruchjest bardzo dobry przy bar_
dzo dobrym zróWnoważeniu f siInym
posuwem i swobodnym wykrokiem.
Doprowadzane do niego sukipowin-
ny mieć Wyraźny przełom czołovry, jak
również zgodny z wzorcem prfebLeg
grzbietu nosa. Potomstwo Podoba
się przez slvoje psy up|asowane
W abso|utnej cfołówce k|as młodzie.
ł i młodych psóW.

||ość zaprezentowanych potomków.
33; W tym psów 1il, suk 20.

URSUS von Batu, SZ 1932624
Inbredyr Odin Tannenmeise (3-3)
lrran Wildsteiger Land (4,$5)
Palmo Wildsteiger Land (5,5,5,$
s,s)
Dax Wionerau (S5,5)
(mlot Q-Arminius quando, Wuina-
quando, Quana 4,iH,4)
Ojciec: Hobby vom Gletschertopf,
sz 1459356
Matka: Verana von Batu,
sz 1834230
Pokazana }cia grLrpa ubiegłoroczne.
go zwycięfcy Ulsusa wykazu]e bar.
dzo dobrq jedno|]tość i Wierność typu
do ojca przy dobryrr] zróżnjcowaniu
płci' l|ość wystawionych psóW w po.
lóWnaniu z ub]egłym rokiem prawie
się podwoiła. Grupa jest wyrÓwna.
na pod w4l|ędefi! płci wystawionych
zwierzat. opisane W ostatnim loku
za|ety anatorniczne jak siła kości'
zwartość' zwiqzanie i wybitne kqto'
Wanie przodu i ty|u można równ]eż
stwierdflć W tym roku. PrzyWyborze
partnera W hodow|i na|eży zwracać
uwagę na dłlgość zadu' ||ość zwie'
rzqt w k|asach uż}tkowych jest za
dawa|ajqca' Grupa składa się f bar'
dzo dobrych pojedynczych zWierzqt'
jeden z synóW został tegorocznym
fwycięzca'
Potomstwol
||ość zaprezentowanych potomkóW.
42; W tym psów 22, suk 20.

ESKO vom Danischen Hof,
sz rc94887
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Inbredy: Mark Haus Beck: (+4)
Fedor Arminius (5,55)
Uian Wildsteiger Land (#,5)
(Miot Q-Aminius Quina-Quana-
Quina, quana 94,5,5)
Ojciec: Jango vom Furstenberg,
sz 1896445
Matka: Una von Oxalis.
sz 1904966
Zwycięfca młodych psóWf 1998 i VA
z 2000 Wystawi| 2 gq grupę potom

stwa' naj|iczniejszq W tegorocf nej
konkurencj l '  l  ość wystawionych
psóWw k|asach uż}tkowych musibyć
bezwzg|ędnie Większa W aspekc]e
wysokiej iczbywystaw onych. Za ety
anatomicfne, które zostały dok|ad
nie opisanew ubieglym roku potwier
dziły się' Poz}tylvnie ocenia się zwar
tośĆ, prawidłowe katowanie przodu
I dobry przebieg ruchu. Pr4/ wyborze
partnela w hodow|i na|ety zw|acaó

uwagę na wyko|orowanie suki z czar
nq okrywa i wyraźnie znaczonq
głowq.

||ość zaprezentowanych potomkóW.
52; w tym psów 22, suk 3o'

Iłumaćzenie
ż ''sv zeitung', 12/2oo1

wiesŁ.@ zi,emeckź

' zakłod szkolenia Psów ,,FRYC,,
t szl-o]o.e p|lel nas osy osid8d|d Psy od 73lat. wkazujące dużą
I oosronałe wv.|h' ra 7awoo4c| wihtność i chęć p|zynoszenla. hTa|o!łvch I m|eozvnarodowvch:
i ' , ' ' l .o l i ' 'y*g.źx*c' '  

|óżnychp|zedmiotów

;. szkolenia kóńczq się egzaminem ,< U P l  Ę

SZCZENIAI<I
VITO vom EBweiler Tal(KarlyArm ntus,
Fenta vom EBweierTa ),11.07.1994,
schN2, KÓrk| '  1 '  norma. zW81. zB'  V1
URAI{lA vom E8woiler tal (ERos voi der
L! senstEBe'YesŚie vom EBre |er Ta )
05.07.199a SchH1, P03, rasrnomal, ZWa4
zB. v

Hodowla Arkona Park. Santocka 12l20,
71-113 Szczec n, 601-791590,
91 4540016, kuba_makarewlcz@wp.pl,
wwwarkonapa.hg.pl

I zwlqfkowym

:. przygotowujemy do przeg|qdu Marek FryC
I nooow anego bl '0ó0l  515707
| ńlabce: t|atowtc., Lotnlsko Mućhow|ąc 0-501 592 l33

Amatorska hodowla owczarków niemieckich

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

I l I lNcsT,ĄTTF

IMBREDYSZCZENIĄT:
Zamb v.d. Wicnerau 5-3
Jeck v. Noricum4-5
Odin v. Tanncnmeise 6.5-6,r1

Ulan v. WildsteigerLand 6 4
FcdorvAnnitr ius 5-6
Quina, Quando. Quana v' 

^nr.rnrius 
6'ó.6.5'5

Bar von dcr osrti.sischen

JIIK SC2 l !99 i Quen. vom Hlus Sommcflade

KONTAKT: Robert Ossowski _ tel. 0 ó05 580 380


