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owczarek Neńiecki to peŚ' k1óleeo kra] pochodzenia Niemcy Wskazuietlendy rozwoju tej lasy' Uważam,że to tam musmy
kierowa. nasf wfrÓk' by doblze hodowaó być lznanym ' Pasjońac te] lasy sam sobe
'zgotowa|]taki os'' że owczćrekniemeck 10
rasa na wyŚok ń piedeslż|ew Ni€ m czech' To tak iak W motolyfaĆ] cÓ loku nowe mode e' dÓskona sze egzemparze, a Wokółklęcą
'
s ę sfe]kowie' japończycy, klórzy chcą m eć to co naj epŚze, ńa]p ęknie]sze' KonkureńĆjawśródna]|epszychpsów ]est na baldfo
wysokiń pozomie' Poplzeczka ustawona p.zez N emców' jest baldzo wysoko'oeadając pŚy tej rasy na naszych wystawachwydajeŚję
nam' ze jeŚteśmytuz.tuż']ednak' gdy znaidf]emy s ę W ŚtaWĆepsów na andowych wystawach W Niemczech. to (gdy popatrfyńy
chlot'ńyń okień) widzimytę różncę' któla nas dze i' 0obrfe ieŚt. gdy pÓ przy]eździe
nie wpadamy w depres]e,a|e dop nguje nas tÓ
do da|sze]wytęzÓńe] pracy hodow|anej'To dla nas' hodowcóW'rÓbińy tluńaczen a op sów glup hodow anych i czolóWki pŚów fe
sw atowej wyŚtawy' plzedstawiamyw tabe kach ch pochodzenieaby ńożńa byłodopasowćó psy do nasz,",
"ł|.y",tot ooto"n"xt
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ciągda|szy

psóWciągda|szy:
K asy użytkowej

'

V1 *ORBITv. Tronle,SZ 2037762,
P-M 4829, SchH3, !r. 06.11.1998
(*NEPTUN
v. Bad-Boll,
SZ 1959513,
łBABATTE
SchH3.
Von Tronje,sZ
195964-0,SchHl), HD normalne,
DNAspr
BardzoWyrazisty'więcej niżśredni.
ploporcje
średniej
kości'praWidłowe
wysokości
do długości'
wysokikłąb,
glf biet,bardzodobra
dobrzeułoźony
długość
l ułożenie
zadu'bardzodobre
katowanietyłu
z szerokapańią ko|a
nową' praw]dłowo
kqtowanyprzód,
wyrównaneproporcjek|atkipiersio
wej,prawidłowy
f ront.AbsoIutniepra
prowadzenie
Widłowe
końcfynwidzia'
nez przoduiftyłu' Przydobrymzrów.
noWażeniu
bardzoprzestrzen
ne cho.
posuwem
dy 2 silnym
i swobodnym
wykrokiem.Syn Neptunaprzekonuje
swą prawidłowq
iharmonijna bu
dową'ciemnamaskąiwybitnym
Wy
ko]oroWąniem
rnózgowioczaszkl.

V2 *DOI\tlNO
vom Baronenwald,SZ
2018766, N-P 4142, SchH3, ur.
11.O5.1998(*HOBBYvomG etscher
topf, SZ 1850356, SchH3 - *THEA
vom Baronenwald,SZ 1951288,
SchHl)HDnormalna,
DNAspr.
Śledn,fwarty'śledn
ej kośc,bardzo
dobreploporcjeWysokośc
do dlugo'
ści'Wyrazisty'
Wysokii dlugikłab'pro.
sty'sztylvnygrfbiet'
bardzodobradłu.
gośći ułożenie
zadu, bardfo dobrz€
propor.
kqto\łanyprzód' V/yróWnane
ctek atkl plersiowej.
Bardzoprawidlowe ustawen e frontLr,prosteprowa
dfenie końcfyn'Przestlzennechody
ze sztywnegogrzbietuze s kutecznym
posuwemi swobodnymwykrokiern.
Zwlacajacyna siebie uwagę'prawi.
dłowozbudowanysyn
Hobby"ego,
któ
ruchuifdolrywaspekcieprzebiegu
nościprezentacyjnych
stanowifdecy.
dowanepoIepszene wfg|ędemojca'
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V3 *RICKOR von Arlett, SZ
1975059, L-E 0204, SchH3, ur.
14.10.1996(*ULK von Arlett,SZ
1769704,SchH3' *GUGIAvon der
KahlerHe de, SZ 1836673,SchHl)
HDprawe normane,DNAspr,
Bardrowyrazisty,
bardzodobrre
wypg
proporcje
mentowany,bardro dobre
wysokości
do dlugości,
wlęcejniź
śledn,średniej
kości'Wysok]kłab,
prostygrzbiet'bardzodobrfeLrłożony
zad' Prawidłowekątowanietyłu'a
szczegó|nieprzodu.wyrównanepro.
porc]ek|atk pielsiowej'Plaw dłowy
front' proste prowadzene kończyn
Widfane z przodujztyłu'Przydobrym
f równoważeniu
osiągaprzestrzenne
chodyzeskutecznymposuwemiswc
bodnymwykrokiem,W stosunkudo
loku ubiegłegopies bardzo dobrfe
punkce
|ozwinął
się' W najwyźsfym
pies pże.
swojejkafieryWystawowej
q i
konujeponownieswą suchośc
sztywnością
oraz bardzodobrymu|o.
Źenlemglzbetu W ruchu takźebez
smyczy.Po raz pie&szy wystawiona
grupapotomstwaspełniła
oczekiwa
nia.
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Land,SZ 1884800,SchH3,FH-*R0 co d|użsfe'Prawidłowy
front,prawi.
NYA vom Schloss Runding,SZ dłoweplowadzenie kończyn'wydajne
1892009,SchHl)HDnormalna,
DNA chody,przyczymwszybkjmbiegupospr,
suw mógłbybyćniecosiIniejszy'syn
Więcejniżśredni'
siInyizwarty'pełen Rikkorawtypieojca powinienbyó in'
grzbiet teresujacyd|asuk, ktoresq na grani.
wyJazu'wysokikłąb'sztywny
prawid|owo
w LędŹwiach'
ułożonyzad,cywzrostui którymbrakwyko|orowa.
wyraźnie
katowany
tyłz szerokapar. nia,
przód
tiąkoIanoWa,
dobżekatowany
'
przebieg
podpiersia,
linll
normalny
plowadzenie
prosty
front,prawidłowe
gżbe.
przydobrym
kończyn,
ułożeniu
tu ptzestrzenne
chodyzeskutecznym
przy
V4 *ROlMEOvon
PallasAthene,SZ posuwem
i wydajnym
wykrokiem
1969536, G-M 5577, SchH3, ur. dobrejtransmisjiElrzbietem'
W najwyż'
30.08.1996(+QUARTZ
deiTemplari, szympunkcieswe.jkarierywystawoSZ 1922184,SchH3-*GlNJAvon
den wejpiesponownieprzekonuje
swoMalbuchen.SZ
1825415,SchH3),
HD ]miczęstoopisywanymi
za|etami.
Z
porazdrugigrupypotomnormalna,
DNAspr,
wystawionej
DLrł'zwartyo si|nejkośc]'
Wydłużony'
żeprzyWyborze
stwaWidaćWyraźnie,
pańnela
wypigrrentowa
ny.
ProhodoW|anego
trzebaszcze.
bardzodobrze
podpielsia' V7 *BRANDOvon Baccara,SZ
grzbiet,
gó|nie
nadtugość
sty
dobrfeułoźonyzad'
który
uwaźaó
jest
powinień
byćJesfczedIuższy'
Bardzo Bardropozytylvnym bardzowlso- 2023200, E"B4947, SchH3,ur
(*lGELv.
grupiefwierzat15.05.1998
W0llenhaupt,SZ
dobrzekątowany
tył,plawid|owo
kq. ki udzia|wtejdrugie]
vonBaccaproporcje z k|asuż*kow}th'
towanyprzód,wyrównane
Tooznacza,żeprze. 2003516,SchH3-*URSA
ra,
SZ
1879248,
SchH3)
HD prawie
piersiowej,
plosty
potoll]stwo
k|atki
front,łapy kazujeda|ejna
swąodnormalna,
DNAspr.
pońnnybycbaldziej
zwańe.Z przodu pornośó
i zdoIność
doobc|ażeń
'
DLJł zwafty,
si|ny,wydłt]żony.
o bar.
prowadzenie
i z tyłuprawjdłowe
końdzosi|nympiętnie,bardfowyrazisty.
czyn'PrzysŹywnymgrzbiecieprzepigmentacja
Bardzodobra
z dużąi]o.
posu'
strzennechodyze skutecznym
śc]ą
czalnego] żółtymi
znakowania"
lvemi swobodnym
wykrokiem,
Syn
grzbiet,
m
i'
szt}Ąłny
zanaczony
skośny,
p!nkcie
w
najvlyŹszym
swo.
Quartza
jej karierywystawowej
niecokrótkizad'Bardzoprawidłowe
pokaranyzoprzodui tyłu.Plawidłowe
katowanie
stałWbardfodoblejkondycji.
Po raz
proporcje
piersiowej,prosty
klatki
plerwszy
pokaza
nagrupapotomstwa
front'Z tyłuprosteplowadzenie
koń"
mogła
w pełn
Iprzekonać
zarówno]|G
cfyn.Pożadane
niecoIepiejprfy|ega.
ściQjak
ijakością'
Piespowinien
byó
jace łokcie.Przestrfenne
chodyze
WstanięmiećdeMującyprzyczynek fl$&iu
i Hdh vwd{hi
A'<hĄ!Óń
h|u
posuwem
i
skutecznym
swobodnym
lLd!
i:;iliT."
doda szegoprowadzenia
liniiswegop
:1i*X:"F"'":""".r.
Piesw porównaniu
z po.
ojcaQuańzajakoa|ternatywy
d|aokr€.
"".r* ::r:::rTa Wykrokiem'
*KEVIN
VO
vom Murrtal, SZ przednim
rokiembardzodobżeroz.
ś|onych
Iinii'
2O2O273, R-E 5917, SchH3 , ur. Winąłsię
i poprzez
swojego
ojca|ge|a
przyczynić
28.05.1998(*RlKK0RvonBad'Boll, powinien
się do kontynu.
SZ 1919465, SchH3, FH - *AISCHA acjiiiniiVisuma.
vom Holundergarten,
SZ 1890244,
DNAspr.
SchH2)HD normalna,
Dokładnie
śledni,zwańy,siInejkości'
peł€ n wylazu,bardzodobrzewypig.
mentowany'prawidłoweploporcje
W}sokoścido
długości'
wysokikłąbna
stój i Wruchu sztwny grzbiet,bardzo
'
dobradługość
i ułożenie
zadu' 8ardzo
lffi ,-,,, -Yv.!al':.Jr
r"
NwlHkMr
dobrekątowanie szczegó|nie przodu
i:Tly..*"i::i""d
r;|.ns6ra$
2 długim'skośnieułożonyrn
ramie.
-!.fu
*ZAMPvom
pżed.
nierr,
ba
rdfo
dobrze
rozwinięte
V5
SchlossRunding,
Sz
piersie.
prawidłowy
stosunekkończyn
1983212, R-L3757, SchH3,ur.
16.03.1996
ecLtDovomwitdstetger plzy cfym podpiercie mogłyby byó nie
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V8 *SALO vom Maifeld, SZ
2023351, H-N 8326, SchH3, ur.
19'oZ1998 (*JAGUARVom ['4ónch'
berg,SZ 1868241,SchH3 *lNESvon
der Rauenta|shóhe,
sZ 1926666,
SchHl),HD prawienormalna,
DNAspr
Pełenwyrazu,więcejnlżśredni,
s Iny,
grzbie.
|ekkowydłużony
o sztywnym
cie' w}sokikłąbna stój i w luchu,bar.
dzo dobre ułożenie
faduibardzo do
brzekątowanytył,dłL]g
e lamię powin.
no |eżeóbardziejskośnie,prawidło.
we proporcjeklatkipielsiowej,z przo,
du ustawienjełapn]ecorozstawne'
Prowadfeniekończynjest prawidło'
We'z baldzodobregoulożenla
grzbiet! nastepujqprzestrzennechodyze
skutecrnymposuwem,wykrokpownienbyćniecobardziejswobodny'
Pjes
bardzodobrzerozwinałsę' z oczeki.
Wanejw przyszłyrn
rokuglLrpypotom.
stwawynikne, cfy będfieon wstanie
przekazaćpotomstwLl
swojązgodna
z wzorcemwie|kość
w po|aczeniuz
bardfo doblym zrównoważeniem
W
ruchu.

K|asa młodychpsów
sędz,aj
E chorschler
WraŹenieogó|.
Tegoroczna
kIasamłodych
frardzodobry
rocznik.w kla'
pokazałysię
sie.da|ekoażdopołowy,
bardzowyrariste,silne psy o bardzo
dobrejbudowieanatomicznej,odpo
pigmentacji'
wiedniejzwańości'
szt',W
noŚciiaparacie
ruchu'
Glupa czołowa,do ktorej za lczam
pierwszych30 35 psów byłabaldzo
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Vg *TlLvomLechtal,SZ 1983117, V10 *HoSS vom Lerchenhain,SZ
R-A 7599, SchH3, ut.26.Oa.1997 1996729, R-A 7602, SchH3, lPs,
(*YoKERvomLechtal,SZ 1911557, ut.04.02.4997(*DORl.lANv. YohaSchH 3' * I U L Ea us A gr igent oS ,Z ness Berg,SZ 1940816, SchH3 17a6316,
SchHl)HDnormalna,
DNA *TINAvon Arminius,SZ 1864989,
spr
SchH3,FH1,lP3)HDnormalna,
DNA
PełenWyrafu,
o si|nympietnie,duźy, spr.
zwalty,si|ny'sztywnygrzbietW |ę. Duży,zwarty'o si|nejkości'Baldfo
dźWiach,
doblzeu|ożony
zad,bardfo dobreproporcjewysokości
d o długo'
dobżekatowanytył
z szerokapańiq ści.BardzodobryWylafi s Inepiętno'
koIanowq'
Prawdłowekatowanie W}soki'długikłąb.sztywnygrzbiet'
przodu'WyróWnane
proporcje
k|atk DobżeLrłożonyzad
o dobrejdlugości'
piersiowej'
prostyfront.
Z tyłuiz przo. Bardzodobżekqtowanytył,
prawidło
proste
prowadfen
przód'
du
e końcfyn'Wy \łokatowany
PraWdłowepro.
po- polcje k|atkipiersiowej'Prawidłowy
dajnesilnechodyzeskutecznym
suwemiswobodnym
wykrok
em,Pies front, Bardzo przestrzennechody o
podobasię przezcałaswasiInąsy|. chwa|ebnejdługości
kroku' Ples po.
prezen.
wetkępołączo|1ą
przez
z chwaIebna
doba się
s\łojąwyrazistąmę.
tacjqpodczascałejoceny\ł ruchu. ska budowęo doskona|ejp gmenta.
Przedstawiciel
liniiKarlegoo silnym cji z wysokimudziałemczerni'Dluga
piętnie'Dllga grupapotomstwa
po. wystawionagrupa potomstwamoże
zostawiła
fa sobapoz}tywne
wlaźe spe|niać
oczekiwania'
4.ro |etnipies

Wysokiejjakośc róWnomerności'
Zwierzęta'bef Wyjątku,
miałybardzo
dobre piętno'plaWidłowa
budoWę
całkowitą'doblą zwartośói chęć ru.
chLr,
Pod wfg|ędemkfui psy te' które W
następnychtygodniach ub miesia.
cach będą do dyspozycj]W hodow|,
daja dobre moż|wości
Wzg]'a terna.
tywt PoWnny byćw stanie kontynu.
owaćhodow|ę'WyróWnywać
ewentu.
aIneusterkiiutrwaIaćgenetyczne
pozytyvy.
A|eróWneżwgrupieśrodkowej
moż
na byłofna eźćszelegpsów, którew
aspekce Wfolcabyłyponadpzeclęt
ne.A|eichjeszczeniezakończonyroz.
wój wzg|ędniedojrzewaniebyly nie
rzadkopowodemtakiegomiejsca.

nie zostałWystawiony
w takiej ogó|.
nej kondycjijakV/ubiegłym
loku.
Radosnajest Wysokai ośćpsów z HD
prawienormaInąWplze.
norma]ną/
Ważajacej
m elze n]skiwspółczynnik
wanościhodowanej HD'
Prowadzonelinie.usposobieniepsyprawldlowy
chiczne,temperament,
pięt
stosunekwysokości
do długości,
no, wyraz,prawldtowabudowaana
. takżestawów,
tomicznai szt}Ą'vność
plzydobrymzrównoważen
iu ruchubyv
głównymi
d|amnie
kryterlami oceny'
StatusHDI
U wystawlonychpsóW stwierdzono
następujacystatus
HDI
Normalna
A4 = 52,43 Y.
Prawlenormalna
32 = 2A,72o/a
JeszczedopuszczaIna aO= 6,29 %
Średnia
1= 0,63 %
zagraniczne
A= 5,O44/a
"a"
bez przeświet|en
ia
25 = 75'09 aA
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WańośćhodowIana(HDZuchtwert)
do 70
2= 1,,25'/"
do 79
3a = 23,90'/"
do 89
57 = 35,85%
do 99
32 = 2o'a2 ań
10o i powyżej
a2 = 7 ,55 oń
bez HD ZW
ta = a\33 ań
Ojcowie
Po następującychleproduktorach
wystawono co najmniej4 psy z ocena bardzodobrq(sG)
LJrsusvonBatu
10 potomkóW
AddivonderGundorferHóhe
7 pot.
Rikkol Von Bad.Bo|| 6 potomkóW
MackvonAducht
6 potomków
LayosVonThermodos 5 potołnków
HuppyvonArlett
XaviervonderKahlerHeide 4 pot,
BaruVonHausYd
4 potomków
HopssVonLórchenhain4potomków
SaberV'steffenHaL]s 4 potomków
Romeovon PallasAthene
4 pot.
VakoV'Helderskring 4 potomkóW
EnzoVonBuchhorn 4 potomkóW
Piefuszadz esiątka
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SG1 HILL vom Farbenspiel, SZ
2058265, G-L 4153, SchH1, ur
06.01.2000(*HUPPYvonArlett- *DASTlvomFarbenspiel),
HD normalna.
DNAspr.
o si|nymtypie i wyrazie.Więcejniż
średniomocnejkości'zwartypies o
Wyrównanychproporcjachbudowyi
harmonUnych
liniach.Bardzodobry
pigmentf wysokimUdziałemczern
na okrywie,orazwybitnamaska,Pel
na wyrazugJowa,cremneoko, wyso
ki' długikłqb'bardzo dobra Iinla
gżbietuoraz bardzodobradługość
i
przo'
Ułożenie
zadu'Dobrekatowanie
du i bardzodobretyłuzszerokapartią
ko anowa,harmonjnieuksftałtowa.

na k|atkapielsiowa'prawdłowyfront'
Swobodne,przestrzennechodyr sinym posuwemi swobodnymwykrokiem' proste prowadzeniekończyn.
Pies si|n e związanyWe wsfystkich
częścia
ch imponujed oskonałym
sto.
pra.
sLinkiemWysokości
do długości,
Widłową
budowaogó|nąl przekonu'
jacymichodamiprzydobrymzrówna
Waźeniu'
ZaróWnona poprzednich
gdybyłUpał,jak
Wystawach'
ina obec.
nej fyskujesobie uznan]ew każdyrn
rodfaju luch!, w który wchodzibar.
dfo ekko i pżekonywujaco'Przyjuż
wykazanych
Wybitnych
cechachkłusa.
ka wspólczynnikuwańościhodow.
anej HD - 76 stwarzabardzodobre
warunk jako parterhodowlany.Pod
wzg|ędemkrwistanowion interesu.
jącq a|ternatywę'
przyczymjest do.
poprzezCello,Urabrzezabezpieczony
na imiotQ-ArminiLrs.

fin bredowa
nyna JeckaiZarabadaje
dobrqmoż|iwość
d a sukspokrewnio.
rychz Rikkoremi Ulkem.

..''"", " )lTl'J1,"'lL

SG3 *Qt ANTU[,]von Arminius, SZ
2055946, M-E 3024, SchH1, ur
29.11.1999,(*DIJXdela Valcuva*ONLYvom Wutachtal),
HD prawie
normalna,
DNAspr,
Duży'o mocnejkości,
Wydłużony'
mę.
skipieso bardrodobrympigmencie.
Mocna głowa,Wybitnykłab,prosty
grzbiet,dobladługość
i ułożeniezadu'
Doble kątowaniepżodu' bardzodo.
bretyłu'wyrównaneproporcjek atki
piels]owej'praWidłowy
front' Prze.
przekonywustrfenne,sllne chodyo
jącejprezentacj],szczegó|nie w szyb.
kim klusie.Stawomskokowymbrakuje]eszczeostatecznejsftywności.
Zinbredowany
na najlepiejprzekazujacą dziedzczeniesukę . |ca vom
HausReiteranddajedoblemoż|iwo.
SG2 ER A S MU Sva n N o o r t , S Z ścid|asuk f iniiodina i U|ka'suki
20670362, D-D 0376, ur. powinnymiećjednakplaWid|owe
pr}
04.03.2000(*YASKO
v. Farbenspiel polcjewysokośc
i do dIugości'

- *ALKEvanNoort),HDprawienormal
N A ,D N A .

DuŹy,zwany pies o mocnejkośco
proporcjach
bardzodobrych
budowyi
przebiegulini. Sllna
harmonijnym
wyrazistagłowao bardzodobrfe
uksfałtowanejkufie'ciemnymoku i
niecodużych'a|esztywnychuszach.
Wysokikłab,prosty'sŹylvnyglfbiet'
dobrzeułoŹony
zad o normaInejdłu.
gości.Dobrekąto\r/anie
przodui bar.
df o dobretyłu'wybitnieukształtowa
prosryfront.
na klatkapiersiowa,
Przesvrennechodyo wielkiej
sile idyna
mice przybardzodobrymwyważen
iu i
plefentacji'Plawidłowe
prowadzen]e
kończyn.Pies pochodzizponadprze.
ciętnegomiotu z bardzosi|nejrnatki.

SG4 PHAUSTodu ValD.Anzin,LOF
5 2 0 5 3 6 , YV R 7 9 7 , S chH 1 , u r .
(łDUXde||aVa|cuvia
04.12'1999
*IACKYdu Val D"Anrin)
HDA Fran
cta,D NA SpL
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DuŹy,bardfosiIny'zwartyo prawidłG
wych proporcjach,bardzo wyrazisty
pies.Bardzoharmonijne
prowadzenie
Iinii'męskagłowa.Wybitnykłqb'
bar'
zadu.
dzo dobre ułożeniei długość
Dobrekqtowanieprzodu bardzodo.
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i prostyfront.
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kończynz przo'
du proste'ztyłuniecozbieŹneWpię
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jest zbudowanyprawidłowo
mógłby
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średnie]
Wie|kości'
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22.49.4999 (*URSUSvon Batu *R0NJAvomFarbensoiel),
HD prawie
normalna,
DNAspr,
ples o
Duży'slInyizwarty,Wydłużony
plgmencie
dobryrn
ibardro dobrym
wyrazie.Męska głowa,wybitnykłab'
sziwny grzbiet,dobrzeułoŹony
zad'
bardfo dobre katowanie'wywaŹone
proporcje klatki piersiowej,prosty
przestrzeń,
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bardzo
dynarniczne chody,prowadzenie
koń.
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czynz przoduproste,z tyłun eco wq.
skie. Pochodzącyod Ursusai scotta'
SG6 Chuck van der Lust, SZ bardzomęskipies,jeszczes]ędo koń.
2068544, x-E Of 9, ur.03.03.2000 ca nie rozwinąl'W swo m fenotypie]
(*EsKoVomDżnischen
Hof. *LED usposobieniujest psem bardzo sil
vom BauhoferLand)HD normalna, nym,którymusitoprzekazylvać
przez
DNAspr.
swojepochodzenle.średniejwieko
Dużybardzowyrazisty'śledn]€ jkości ścsukinp'z in iRjkkora|'J|ka
muszą
pies o bardzo dobrych propofcjach bardzodobrzepasować'
budowyo harmonijnymprzebeeu li
nii.Dobrypigment'si na głowaWybit
'
nykłab'prosty'siInygrzbiet'Zad plfy
mógłbybyćjesfcze
doblym ułoŹeniu
niecodłuższy.
Baldzo dobrekatowa.
nie iuksftałtowane k|atkipersiowej,
abso|utnieprawdłowyfront' Dobra
krokL]'ploste prowadfenie
długość
18'to m esięczny
kończyn'Właśnie
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pie
rutt^ ld
dz ęk swej doblej kondycji'a W
łl i : i )i j ]'. . .
u'.,vrh,d\s
i;iiiii;ir
;1,,.,,';(,Ll
,,,i".,,",",,,,,,,,,
iitlli';tl:l"..
*|-""''.""'"'.'][Tł*.)-E
końcowejfazie nawet WygraćkiIka
rlr
L.i
^
SGs Champ von Dakota, SZ miejsc'Wydajesię, źenadajesię do
do SGB ODIN v.d. Hornerhel,NHSB
2054441, H-H 5250, SchH2, ur. poprawieniaproporcjiWysokości
przebiegu
in i frontu'Wy. 2286373, e 540, ur. 11.01.2000
27.11.7999 (*RICKORvon Arlett - długości,
*V ENCHENvonArlett)HDprawe nor- hodoWa
nybez bIiskichinbredóWdaje (*.lANGOvom F;urstenberg
- BO v.d.
Wie|emoż|iwości
do wykorzystania
w Hornherei)
malne,DNAspr.
HDjeszczedopusfcza na,
je. DNA,
Niebędziejednak
Wada,
Duźy,Wylaźniesi|nyi zwartymęski hodow|i.
p es o bardzo dobrych proporcjach żeidoprowadfaćsię
będfiedo niego Duży'WyraŹniesiIny
fwarty,WydłuŹone suki o moc. nypieso mocnymwyrafie,Silnaczaszbudowy'harmonijnych
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zadu.
SiIna
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bardzodo.
dzo dobla długość
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harmonijneuksftałtowa
dobre katowanie,wybitneukształto.
nie k|atkip er.
prawid|łwy
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we chody.Przedstawlcieszaregoro
ce przestrzeń,swobodnechody'Pro.
dzaju nasfych psóWuosabiabardzo
wadzenlekończynn]ecorozb]eżne.
z
początkudorównującyw końcowej
suchy,siInytypo Wspaniałychpropor
cjachwysokości
d o dłL]gośc
fazie n eco odstawał.Ten WyraŹnie
' Pokazuje się przytymbardzopewniesiebie i
harmonijne zbudowanypiesuosabia
radośnje'
typowegopsa hodowanegoobardro
Pochodzacyzini]UIkadaje
dobrejsiIekości.Pochodzacypo Jan.
dobremoż|iwości
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PrzytymnaIeł
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bardzodobre kątowanje,wywaźone
proporcjekIatkipiersiowej'praWidło.
wy front. Swobodne, pokryWające
pżestrzeńchodyo bardzodobrejpre
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SG10 ELLIOT van Noort, SZ
2060361, D-D O375, ur.
04.03.2000(*YASKovom Farbenspie - *ALKEvan Noort)HD prawie
normalna,
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Bardzotypowyiwyrazisty'
więcejniż
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średni'
średniej
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dobrychproporcjach
z dobrymiinia'
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cjach klatki piersiowej,z calkowicie
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ułoźonyzad,
któregopełnezakończe
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ułożona
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Larusma typowiepiętnoswegoojcai
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i Ero Batu na lecka i przezLuxaValdov]nna Zamba powinienbyćdecy.
dującapodstaWasukcesu.Larusjest
z pewnościa
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nie Śpotkałemnigdytakiegokom.
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SGg *GERIVANO
von Aducht,SZ
2054258, H-E2056, SchH2,ur
(*MACKvon Aqucht01.10.1999
*TOSKA
vomSteigerhof)
HDnormalna,DNA.
BaldzoduŁ bardfoWylazisty,
o moc.
nejkości,
fwanyp]eso bardzodobrych
proporcjach
bldowyI harmonijnych
głowa'wysokik|ab'
|iniach'N4ęska
bardzodobradługośó
i ułożenie
zadu,
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sG1 LARTJS
vonBatu,SZ 2062960,
P-F 3737, ur.0204.2000(*YASKo
vomFarbenspiel*JITTAvonBatu)HF
prawienormalna,
DNAspr,
jestdużym,
Naj|epszy
Wk|asie
si nym
izwanympsem,W rzadkowidrianej
harmon]iłaczy
onWsobie
siłęi prze'

SG2 MARKo della Valcuvia,LoIOV
53518, 0Ll\,!V37,ur. 2a.08.2000
(*DuxdellaValcuvia- *SIMBAdella
Valcuvia)
HDnormalna,DNA.
Więcejniżśredni,średniej
kości,
zwar.
ty pies'WwiekU12'5 miesiacałaczy
w sobie wszystkiezalety,jakie w tym
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wieku powinlenosiagnąćowczarek
przebiegIinii'
niemieckl.
Wspaniały
proporcje
WnVaŹone
kIatkipielsiowej'
prawdłowyflont.
Dług,Wybitnykłabi
długi,bardzodobże ułożonyzad'
Bar'
dzo dob2e kątowanypżód i tył'Sfcze'
gó]nleswobodne.wita ne chodypre'
zentowanez dużadługościa
kroku'
Abso utnie plaw dłoweplowadzenie
kończynisf]achetność
w każdymro'
dzajuruchucechujary'tmruchutego
młodegopsa' DużaWyrazistość
i za.
naczoneplętnomęskl'Ato Wynikb|l
skiego inbreduna lJlmeValdovin.
Wielokrotneinbredowanie
najej ojca
VsurnaArminus odbiło
się w wybit'
nyrnpżebieguIiniie|egancjiprzod.
ka' zwycięzcyz popżednich|at'

W swej Wspaniałejpigmentacjii w
wyrazieWp'w matkijakocórki Fanto
v. Hirsche|.
Ples podobaslę dzlęki
przebiegowI nii.Wybit
Wspaniałemu
ny kłąb'bardzodobrfe LrłoŹony
długi
zad'JużWpełnirozwinięteprzedpier
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mlaru.Sfcfegó|nieskośnieułożona
łopatka'plawidłowoułożone
ramię'
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śnionytył'Demonstrował
w kaźdym
rodzajuruchu swobodnei wydajne
chodyco sprawiało
wspania|ewlaże.

SG4 INDOvon der Bildeiche,SZ
2O7t721, P-B37 57, u( rO.A7.2ooo
(*JAGOvom DanlschenHof- *NIXE
vonSendling)
HDnormalna,
DNA.
Więcejniźśredni,
średniej
kości'
zwar.
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faznaczonej
męskości
i
sfcze'
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matk jako
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bez żadnegonadrniaru'szcf egó|nie SG6 FIMO von der Xircheck,SZ
H-K 4606, ur.
skośne ułoŹona
łopatka'praWidłoWo 2065876,
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Cl.JCCl- Qurarnię'Baldzo dobrze kąto. 31.05.2000
ułoźone
HD normalna,
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'
stlowanymi w każdymrodzajuruchu' DNA.
Inymichodamiprzed- Więcejniżśledni'plawiesiIny'doblfe
SG3 QUANDO vom Soflewald, SZ swobodnymlis
męski i sfcfegó nie Wyrafistypies'
20 62813,
G- D 6065, ur. stawiaten pies imponującyobraz.
HalmonijnyW oblaf e, sfcfegó nie
01.04.2000(*FLEXvonTronje- *ANAsztywny
w budow]e.
Nastój n ecoplze'
BEL vom Sofiewad), HD normalna,
prężony
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w Iinii
Wybitnykłqb,
DNAspr.
prawidłowo
ułożonyzad'
Dojrza|a'
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Dużyprawiesiny pies,któryfascynu
IiniadoIna.Prawidło.
dzoharmonijna
je swojątypowąprezenc]a.Głównie
wyfront'szczegó|n]edługa,skośnie
w piętnieojca' a|e usz|achetniony
ułożona
łopatka,prawidłowo
ulożone
Wyraz harmonięzaWd2ięc2a
swojej
ramię' Bardzodobrze katowanytył'
pięknejnratce'PiesWbardzodobrych
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sziyvvności
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iewybit
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i
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ażdodobrzeułożonego
dy,
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k atki
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W
najszybszym
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Wej'Prawidłowy
front' Bardfo dobre
prowadzonych
Wo
kończynach'
Plfykątowanieprfodu i ty1u.Prawidłowe 5 RASKO d.Ulmental, LOI 00/
WramachiW charakterze
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prowadzeniekończyn'W demonstra 105941, OULlI63, ur.1106.2000 b|żony
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łymzlównoważen
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i zachwycaszczegó| sk],o szczegó|niesl|nymwyrazie'W sch€ ń opf pochodzqcaW bezpośred.
z najznamiehitszychIi.
n e w plezentacjinajszybszego
kłusa' przebiegulinii i katowaniuznacznie niejko ejnośc]
nilmatek
w
rasie,
rdziej
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n
iż
ojciec
L]Widaczn
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DWLJM
EsLĘczN]Kt{r26

ramięsą dług]ei ułożonepod opty'
maInymkątem.odpowiedniodaIeki,
swobodnyWykrok.
Tyłjestbardzodo
brze katowanyi rozwijasiInyposuw.
BardzodobryMm ruchu'szczegÓnie
przynajszybszym
kłusie'wfazie koń
co\łejocenygórna Iiniaw porówna'
pow]nnabyćbardziej
niuze zwyc]ęzcą
napięta'

u"dwo!
Nj'ffiT*ł*li."fu

;;;t;;i

" i!

^,A]2000

11

schenHof *SoFF|vomZellwaldrand)
HD prawienormalnaDNA,
Wlęcejniżśredn
i,średniej
kości,
zwar.
męskiuosabiatypo.
ty pies.Wylaźnie
we stopieniesę swegoojca z dziad.
kiemze stronymatki- UrsusemBatu.
Bardzodobraharmonja
budowyiabso|utnezwiązar]eodznaczajątego
psa' Doskonałyp zebieg gó rneji do|.
nej |]nii'szczegó nie wybitny,długi
klab,długi,
dobrzeułożony
zad'szcze.
gó|niedIugiepodpiersie.Prawidłowy
front' Długa,skośnieu|oźona
łopat.
ka, ramięjest bardzodługie,powinno
jeszczeskośn
ieżeć
iej'Bardzodobrze
prowadze'
katowanytył.Prawidłowe
n e końcfyn' PEy swobodnychcho.
dacho d użejdługości
krokuipożada.
nym Wyważen]u
widaó za|etypsa
szczegó|nieW plezentacjiszybiegoi
najszybszego
kłusa.

SG7 SERGlOvomSteckenboh,SZ
2069998,
L-B 9063,
ur.
(*zYCCO
20.04.2000
vonArminius
*PAlvlELAvomSteckenborn)Hb pra'
wienormalna,
DNAspr,
Duży'sl|ny'WyraŹnie
męski pies o
mocnymwyrazieprzycieranymoku
Zinbredowany
bliskona MattyWiene'
rau iwielokrotnlenajegoojcaZamba
uosabiaten typ.odznaczasię wspa. SGg INDUvom Trlenzbachtal,
SZ
K|ubowaWystawa
nialą harmoniąbudowyi zaznaczo. 2063117, lV-F 75!2, ut. słowacka
owczarków
Niemieckich
nym zw]ązaniem'
Wyważoneplopor. 16.03.2000(*BARvonderOstfriesi*ZEDAvomTrien'
Svidnik1O-11.08.2002
cje k|atkipiersiowejprawidłowyfront' schenThinCFtatte'
'
Wybitnykłąb'nieco spadzistyzad' zbachtal)HD
normalna,
DNAspr.
Bardzodobrze kqtowanyprzód i tył' więcejniżśredni'
po. Programi
średniej
kości,
W]ta]ne
chodyodużejdługości
kroku dobajacy
sięswojązwartościa,
abso. Platek 9.4.2002
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Wyważe' utniesuchyisi|nypies.Męskie
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nlLr.
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PrawidłoWy
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górnaido na.Wybitny
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ko
statyka
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odpowiedn]o
swobod'
w eczor
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ne,witaInechodyo
zrów. 2u,uu- wsporny
prawidłowymNiedziela- 77.4.2002
nowaźeniu
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hodowlanych
prowadzeniu
kończyn.
9'00 - 16'00 - sędziowanie
wszl€ t kich

16,00 17,00 pokarhodowli
17'00 17'30 zakończen
e wystawy
SG8 PASCHA von der Blanke, Sz
D-E 3382,
ur.
sęclzlowIe:
2065972,
12.05'20o0 (*EsKo VomDónischen
J.Zavadllik,
H.Huhn,H.P.Rieker
Hof-*NANNlvon
derBlanke)HD
norPozoEnĆi.'p'Tothrn|.'p' Vnencak
malna,DNAspr
pi€
s
Duży,średniejkości,zwarty
o
Do zgłoszen
a na|eży
do|ączyÓ
kseroro.
męskimpiętnie'pełenWyrazu'Typo.
dowod0'Wyszkolenia
i prfeświetlenia.
wydla udanegostopienia
swe8oojca
z dziadkiemzestronymatki Lordem
GeorgVictolTurm'Wybitnykłąb'bar SG1ORITSCHI
vomZellwaldrand,zetoszenia:
piekny
przebieg
górnej
dfo
idoInejIini' s z
2074535, U- A 3266, sLlcHNo:tet.oo4214a 414 40 99,
prawidłowoułożony
sUĆhno@sUchno'sk
zad. Łopatka i ur.17.05.2O0O
(*ESKOvom Deni- e.mai|.
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Wiestaw Ziemecki

Krótki komentarz.
pozyskiwa
Pa me Nick v.d.Wienerau z lini razWięcejzWoIenn]kóW
lVutzaPe|ztieńarm
byłW1978roku ta teoria,że zwyciężczyn
e nie
psach
v28 tpŻy t4
VA).Przełom rodzazwycięzców'Do tego tlzeba
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i ten fW]afany
lch siostry'W atach
jakość
prezydenta
odp|ywami''
Wiadomo'że
fmianą na stanowisku
następnychoDINfajmUjemiejsca
winaza|eży
od rocznika,
od tego' sV' W 1983 w związkuz ciężka VAgiVA6.NatomastCellopraktycz
pozwa chorobadotychczasowego
prezy. nie na tej wystawiekończyswa ka'
czy byłoto |atosłoneczne,
gdyżpozakończe
|a]acew pełnidojrzećwinogrmom, dentaSV dr Ch. Rurnmelazostale rieręw}stawollJa,
cfy teżpochmurne,
dającecielp. na jego miejscewybranyHerman niupełnego
Wy.
okresudojrzewania
przesfło
(hodowla
prfekracza
g|anicę
kie owoce.obserwującod
Martin
Arminius),
ktÓry raźn]e
Wysoko
jego zastępcąd/s Ści w kłębie'Nie mniejznajduje
20 ]at poziomhodow|]
śWiatowejbyłuprzednjo
o w c farkówn iem]e ck ich
śmiem hodowi' ]ego blatem byłjak Wia uznaniewśródhodowcóW
i kryje
jest i tutaj' domo Wa|telMartin,któregodwa wee WartoŚciowych
twierdzić,
Źe podobn]e
suk.W w e|u
oczyw]ście
czynnikiem
decydują. psy Quantoi Cantov.d.Wienerau rodowodach
czołowych
aktuanie
cymniejestpogoda.A|emożnaWy. sq juźWóWczasuważane
za psy psóWWystępuje
zaróWnoz Iin]]
ojca
laŹn]ezaobserwować
fa|oweprzy zwornikowe
w drzewiegenealogicz- j a k m a t k.
pływy
psóW.
i odpływy
Koń' nym,od któlychwywodzasię |inie W następnychdwóch atach zwy.
]akości
Wa|tellVartin cięzcamizostajako|ejnosynowie
cÓV*a |at70 .tychi poczatek80 . krwi.Bez Wątpienia
posuchy.
przycfyn]ł
tych to okres
Komu drl'
się do tego'żeowczarek Uranai Quando- E kov. Kirschen
siajcoś
móW]atak]e
nazwypsóWjaknie m]eckizm ieniłsię | P r zede ta i ,,szybkobiegacz"
lso v. Bergg|owy, mannshof,
Erosv.d.lvlalvenburg,
Axelv.d.Ha Wszystkim
zmieniłproporcje
który]ednaktak szyb.
insterbach,
Natanv.d.Pelztierfarm, powiększył
rozn,]iary'
wy|aźnie
za kojak rozbłysnął,
tak szybkoizgasł
cfy DingoV' HausGero'całkowicie fnaczyłkłqb,nablałintensywnego idzisiajpo nimn e maśadu'Alter
zniknę|y
z |iniikrw].A przecież
są ko|oru,
czy|imówiącogó n e 'Wy. natywąd|atak zagęszczonych
Iin
to zwycięzcyświataz |at 79 82' szIachetniał'''DWukrotne
zwyc]ę. miałbyó FantoV. Hirsche|. ko|ejny
Nlkt n e możefarzLJcić
]m blaku stwaUrana(1984- 85) iQLrando dwukrotny
zwycięfcaf |at90 . 91'
jak wladomosynatej A|ejest to słabaa|ternaty!ła
urody-Jak na owe czasybyłyto (1985-86),
i dzi
jak
psy,do których fwy' samejPa me orar udanewykorzy- siajstanowizaledwle
punkcikw li
wspaniałe
k|edo zwycięzcóW
doprowadzanostan]ew hodow] ch ] ch rodzeń. niach bez żadnychrczealęzień.
plfebijaslę
najlepsze
suki.A jednakprawienic stwa spowodujew przyszłości
o| Teraffdecydowanie
f tego nie plzebiłosię w dalszych brzymiefagęszczeniekrwiw rodo. samczośó
odina' Pnez dwa ko|e)
poko|en
jego synoWie
ach'JedyniecórkaAxea' Wodach.Teraznastępujek]ka |at ne Iata kró|u.]a
|ca V'd'Wienerauzostałamatką ',tłustych''
i bardzoznamiennych ZAMBv.d.Wienerau
iJeck v. Norzambaw.d'Wienerau zwycięzcy d|a późniejszej
hodow|i.
W roku c!m' Zambz XandląV'd'Wienelau
świata
z 92 '
1986 . zwycęzcą k|asymłodych daje dwie zwyciężcfynie
- Vantę(
(95).a także
PrzełomnastępujedopieloW 83' psóWfostajesyn Quando odin V' 92 i94)orazNathaIie
(hodowla
kledyto fwycięzcązostajeUranV' Tannenmeise
holender psa VA Eskov.d.Wienerau.Po
Wildsteiger
Land.lego olcleclrk v. ska),a na drugimmiejscuplasuje Jeckujest szeleg Wyśmienitych
ArminiusW 1980 r' zająłmiejsce s]ęce||oV'd'Rómelau.obaj mają psówf Vlsumem(96)na cfe]e'
jest
V12 (przy14 psachVA),a w 1981 tegosamegodziadkaDaxav.d.Wle Kilkaostatnlchlat ocenianych
r' byłV19 (przy16 psachVA).Jego nerau'odlnjestsynemHase|'któ. bardzoróżnie'N]ebrak byłogło
matka Pa|mejest siostrązwycięż raW1982 byłatrfecia
w k|as]emło' sów' Źe w czołówkach
brak byto
piętnle,
czy|1z82 Pe e po którejnieste dychsUk,a jej siostrabyłazwycieź psówo wyraźnie;amczym
ty nic s]ę nie dochowano'
ojciec czyniatej k|asy'W tym czasie co żezbyIdużlobyłopsów
''suczych,,'
całej prfyrodzie mamy
do czynienia z ata mi
ttustymi chudymi,lub
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jak w komentarzu
zwiazaneto byłoniewątp|]W]e
ze sowałsię tużza grupąVAjako V1' Podobnie
w ubie'
zmlanamipersonainymi
w SV Wy- a SG6 RavenV.Noriswand
byłV21 glymrokuchciałbym
fwrócićuWa
już W stosunkudo poprredniego
stawęW HambulgusĘdziował
roku gę nato' żepodział
na |iniejestpo
P Mer3er. nowoWybrany,W
związ' moź nafa uwa żyóbar dzo duże działem
bardzoumownym
i doty.
pocho.
ku z chorobąW.lV]artina
Prezydent zmianyiIościowe
reproduktorów'cfy jedyniebefpośreniego
gluppotomstwa
zwlększyła
sV' W 1996 rokuw odstępiek]ku ||ośó
się dfenlaW |in]]
męskiej'
leżei prfe
ponow anaIifujemy
tygodniumierajaobaj braciaMar- z 32 do 31' Nie Wystawiło
inbredyto zauważymy
po
grup
psóW'
Zrnienia
się nieco ltyka n]eswych
10
częśćz o|brzym]e
tlnowie'
zagęszczenje
krwi.Z 37
sV' co niekoniecfnie
wsfystkimsię nichze wzgędu na wiek'część
ze reproduktów
ty|ko2 nie mająźad.
podoba.A|ejuż\ł 2000 roku gro Wzg|ędu
na spadek zainteresowa nych inbledów,a 3 nie mająW
prawiedo niaWŚródhodoWcóW'
NieWystawi swymrodowodzie
noma kontentówzmalało
Uranalub lego
zera'Wyglał
UrsusV'Batu,plawnLlk swoichgrup FELLOFarbenspiel, matkiPa me. 7 psów z]nbredowa.
Odinai Cella.Znowuwybtniesam- LASSONeuen Berg,NATZSteiger- nychjest na OdinaTannenmeise
i
czy pies. |,]biegły
rok możnaoce hoff,HINNERKKlemoor,HOBBY te psy pokafałynaprawdębaldzo
n aćjeszczewyżej'Wygrałjókwia G|etscheńopf,
LoRD GeolgVicktor 0oDregrupy.
praWidłWośó
prowa
domo syn Ursusa - Yaskov, Far- TUIm, FLEX TTonje, WARRO Wykoorowanie,
na Odina, Lerchenhan, L E I F N o r iswa nd, dzen]akończyn,proporcjewysoko.
benspiel
- zinbredowany
plzebieggórne] ni
Ce o, Uranai miotQ'Arminlus.
Ze CARY F emereck.
ścido dtugości'
przebieg
bralysię W nim najwartościowszeBrak grup po Lasso i Natzumoże z Wysokirn,
dług]m
kłębem,
geny najwybitniejszych
psów Iat n]edz Wić,gdyżsą to psy urodzo do nejIinizprawidłowym
przedpier
osiemdziesiątych'
Po laz pierwszy ne w 1991 r. Wprawdze w katao' siern]podpiersiem'
kątowanie
koń
grupa
po
gu
Natzu, czyni dynamika
od niepamętnychcfasówwygrał
byłafgłoszona
ruchuo odpowedgdyż a|en]epokazała
syn zwycięzcyi zwyciężcfyn]'
się.N e mniejich n e] harmonii. to głóWne
za|etyna
jego matka. conn e jest zwycięż' Iniesqnadareprezentowane
przef kt Ó Te zwr a casię o becn i e n a j '
plzez Więksfquwagę.ocfywiście
cinią z !gg7 roku' RóWnieżzde. ichsynów, prfedeWszystkin,]
warun
cydo\danie
na |epszezmieniła
się Enrov. Buchhorni Baruv. HaLJs kiempodstawowym
do uzyskania
psó\ł
i
młodz
Yti.
k asa młodych
eży.N e
wysokiejocenytest wybitnasampiętnopłcisuki'
ty ko f\dycięzcy
tych k|assą wybit. Zbytszybkoskończyłswa karielę cfoŚćpsaiżeńskie
psy'
n, takżenastępne te ze ścsłej Lord,zwycięzcamłodzieŹy
z 1995 chyba na długominęłycfasy' gdy
czołóWki
lokll i V2 W 1998' ktoregojużnie p]ękny
wprawdzie
W budowie,
a|e
, a takźespozaniej.
jest
pokafan
grupy
po
e
Jak zawszeciekawa
kariera\d byłostaóna
laz suczypies mógłp|asować
się bar.
jak mocna,
k|asieuź},tkowej
czołówkik as mło. 5 ty.Efemerydą
okazałsięH nnerk, dzo wysokopodobnie
porusfajaca
dzieżyi młodychpsóWz poprzed' któryty ko laz w 2000 roku poka. pięknie
się,aIejuŹ
bar.
potomstwo'
niegoloku' Najwyższe
miejscebo zał
dfo duża'samcfasuka'
jednak Wystawaświatowajest
zawódspraWił
ażvA1 za)atf nichfwycięzcamło. NajW|ększy
d|anas,ho.
któryW1998roku dowców WystaWcówWyznaczni.
d zieżyf 2 ao o Bax V.d' Luls en. Fe |oFarbenspie|,
przecieżdo kiem kielunku,na kt ór y n a | e ż y
straf3e'piessG4 W młodz]eży
Ben byłVA8 i pretendował
reproduk sfcfegó|nlezwracaóuWagę'
no V'HohenHausbyłV15,a sG 13 grona najwybitnielszych
Wiado
Lu s V.d'Do|omiten
byłV19, nato. tolów' Ples po tych samychrodzi- m o , że t r udnoo d r a zu s p e ł n i ć
Latin cach co fwyciężcfyni
f 1997 con' Wszystkie
miastSG 56 Filouv-Quartier
Wymaganiabyibyśmy
zostałsk|as},f
kowanyjako V34, a nie' a zdo|alty|kodwa razyfebrać wówczasWczołóWce
światowej.a
e
SG 59 Zaskov.Friedenspa
rkjako V swojepotomstwo
dozaPtezentowa sądzę,ze na tegorocfnyc|l
Wysta.
59 z ko ei sG 49 opa| V.Ar|ett
był nrana wystawre.
wachsędz]oW]e
będązwracaibacz
się14fLJpel n]ejsząuwagęna prawidłowość
V66,a SG54 Markv.d.Nethepere A|eWfamlanpojawlło
wy|ądowałjakoV112'
NieWieIe
zWG nle nowychgruppotomstwa,
ijesz- ustawien
a frontui praWidłowośó
joWałzwycięzcakIasymłodych crejednapo rocznejprzerwie,
Z za- prowadzenia
kończynw ruchu.
psów z 2o0o Rapisupra' któryby| prezentowanycn
po raz prerwszy 0by po najb|iższych
Wystawach
k|u
glupy
po
powiedzieć,
dopiefoV31,SG2 Ghandiv.Arlett naj|epsze
opisyotrzymały
bowychmożnabyło
źe
Sabberze,Yaskoi i u nas pojawito
by V13, a SG3 Orbitv.Tronje
upla- Huppym,Romeo,
s]ę bardzodużo
psów,że i nas nastał
Duxie,
wspaniałych
'''
okles ,'|attłLlstych
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pasryne oddziaływanie
alternatywado przlmusu
ryteria użytko.
wości doskorra.
e g o c ho dzenia

przy nodze bez srnyczynie
rnogątkwic jedyrrie w for.
mrrłkach.,,Pierśrra wjso.
kościkolarra'' jest jedrrą
tzeczą, a wewnętrzna
zgodrroścpsa drrrgą. W
aspekcic harmouii zespo.
łu trzeba wyżcj occrriac
krytcria,,indywiclualnie
pcłrreg<r
temperarnerrttr'',
,,srurbodnego" (,,swobodn c go" w s cns i e,,z w ewnętrznego popędr'r,'),i
,,radosnego" od {ormal.
nych wymagari, ktrirc w
ostatcczrrości
są amorfi cz.
nc (bezdusznc).

staną równ eźWypracowanespraw n e sk erowanebardziejw stronęfi.
nia ich. zycfnego-nacrsll
dzone noż|woŚciV/ykorzysta
na psa przyxomenco kry]esię za pojęcem ,Pasywne dzie <warL]]>'
ub <siad>możeprzy
czyniechodziojak
oddzaływanie.?
ś okreś
onym ndywduumpsa V/ywoła.
anachronifm'Pod,,oddzaływanie'' bojażń2amlastoczekWanego
''do
lof umies ę norman e''aktywnewcho stosowana i podporządkowan
a'''
prfeftrenera
przef
AW ęc
dzeniewakcje''
co ce ' do któregos ę daży zo
p|zecwieństwodo ''Pasywne'' Przy stalefn weczony,
pamę.
słowe oddfia|ywanie
myś się nai .]eżelina
chwięprzywo|amyf
plze
Stosowane różnegorodza.]u
jak
pier\iJosfarpn
smyczą
ub
n|ym
ci'
W
Će
Lr
zazwyczaj
stosuje
się
ęciu
sfkÓd w sfko|enu psów i w sporcie
'n
instrumentaInie
działającym
bodźcLl' oddziaływan
a to fafwycfa.]natlafia
kynoog cfnymniejestczyrnś
nowym'
s ęo oddfaływan
Lrpsy my na zadana ograniczone
Lubteżmyś|
okleśe
A etakdotetporyrnajdujemyjedynie
plowokU. n amidoformaInych
cho ogicznym:plf ykładoWo
Wymagań.
cfąstkoweopisyposzczegónychsy,tu.
jącyukładc ała,odpo\łedna m m. Tutajprryklad:
acj' Na przykład
rada'abychodzen]e
przywoływanie
ka ubdżWięcfnieostroWypow
edfia WeŹmypod L]wagę
do
plzynodzebef smycfyćWicfyó
wfd]uż
plotu,lubmuru.Znacrenletegotemu
PsyĆhiczne f zyczneoddziaływania Wzg|ędne łatwo]estoslagnąótoaby
podobnychf]awiskd]acałegoproce.
wpływają
na s ebie wzajenrne mó. piesna komendę<domnie>przybiegł
su wysrkoleniapsa n ejestdotejpory
jest
wiacściś
e nie dająs ę od sieb e od
Usiadł
f przodU'ZnacznietlUdnią
rozpoznane
co widać]uż
chociaźby
w
gdychcesię'abyp es
onaw róż dop]ero
df e i.. PofatymWystępują
wtedy.
tynr' że do te] pory brak ]est jedno
na całość w siadzieprredprrewodnkiemspel
nychstopniach'ZeWzględU
fnacznychpoję. na ten temat'Także
Wzaje'nnychWpływówn e moźnaz ni]jeszcfe dodatkowookreś|one
foI
fbFjesfcze ma]ofnanesq czynniki
górydokładne okreś|ić
skL]tkówtych malnewyrnagan
a i do tegorawsze
\łp]ywające
na uczene zachowane
oddf a|ywań,gdyżskutek2aIeżyosta ]ednakowoW każdejsytlacii. N e
s ę przystosowanu przesfkód'W n
tecfn]eWWększymstopnLrod odbie chcemytuta.]
dyskqtować]ak
da ece
n ejszymartykue opisanezostananle
gania
oddz aływa tradycylne
rąącegon z nadającego.
sportowewyma
szko
ty ko rjawiska,
ale przedstawionezo
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eniowesa godnepoIecenia'
A]echce.
po
my. zgodniez ideaInqharrnonią
międzyczłowiekiem
a psem' po|aczyó
wysokiespońowewymaganiaz osiq.
gnięciemprawidłowego
dopasowane'
go do indywiduaIności'
a przede
wszystkimpełnegochęci pośrednic.
Akt}$/neoddz aływanie,które budo.
wanejest na motylvacji
un kanla,niesiewsobieznaneogromne,a częścio.
wo nieob|iczlneryzyko.Nie dziwi'że
coraz w ęcej właŚcicielii.tleserów
psów odchodziodplfymusuwstronę
alternatywnych
metodszkolehianie
ty|koz evcznejodpowiedzialności,
a]e
takźef perspektywyosiągnięószko.
leniowych.,,Pozlttr,lna
motyrvacja",
wzmacnianana wszelke sposobyi
todzajestoiwlsokow kursie.Zwolennicyłagodnego
szko|enia,o i|ety ko
mająpoważne
zamiary,dzie|qćWicz*
nia zazwyczajna Wie|estopni i cfęści,
je oddz]e|nie,
ćWicża
lóWno|egle
|!b
te'rozbudowująjepo ko|eiposobie.
każdypojedynczykrok kończąpozy'
tywnymwf mocnieniemi bez przymusu. WykazanoW międzyczasie'żeta
droElaprowadzido sukcesu. I coraz
wiecejspońowcóWpowo|ipojmuje,
że na tej drodze n]e na|eźy
źałować
punkcie
najdrobniejszych
uwagw
wykonanlaipewności'
A|etakże,'łagodne
szkoIenie''
rnasWG
je złośliwe
p]erwszetego
fig|e'Po
ro'
jestczęstodtugotrwa.
dzajuszkoIenie
łeiobszerneiWymagaod przewodni.
ka wie|u zdo nościWpły\łania
i Wy.
obraźni'Po drugieniestetywie e do'
sz|ifowanychWe wstępnymstadium
sfczegółówzachowańobjawiasię w
dalszymsrkoleniujako przesrkadza'
jące' co Wymagaznów wie|kiegona'
kładuczasudo odzwyczajenia
|ubsko'
Zatem
także
,,pozytywna
rygowania'
moB,v/acja''nie jest żadnympana.
ceum, niejest ,,kamieniemfilozoficznym",Pozltylvna motywacjapovrebuje da|szychkata|izatoróW,
aby mogła
byćdo dyspofycjibez wynikajQcychz
niej probIemów'

w czasietestuwpobliżuplotka pieswykazujeniepewność.
(uszypołożone)

Abypiesodzysl,,ał
swapewndść
siebie,
p|zewoc]niczka,rozpoznaje"
płotek'
Pochylasię i douka płotka.(',dotyka.
nie,,jestpojmowaneczęstopnez psy
jako
)
"nawęszanie',

dflesięciotygod
nioweszczenięjest w
pozycje
podstawowaz
stanie zajaó
siadu przedprzewodnikiemnie tylko
radośn]e,
a|e od początkuforma|ne
prawidłowo,
faktycznie bezbłędnie,
bef żadnegoplzymusu,.jedynie za
pomocazabawy,motywacjii,,pasywnegooddziaływa
nia''.0gla nicznik po
|ewejstronie(małytabolet)powodu'
ze Wzg|ędówpedagogicznych
by|oby Je'żepiesjuźodpierwszegorazusiabez watpienia|epiejaby wykonywać da prawidtowo
tużprzyprzewodniku'
komp|etne ćWiczenieod poczatku a nie skośniei W odstępie,jakby to
olaz prawidłowo
takżewe Wszystkich normaIn]e
robił'Forma|ne
dawkina'
jegoformalnychaspektach.
(tak
pedagodzy
uki ,,modelowania"
A|ejestto łatwiejpowiedzieó'niżwy. zwierzqtnazylvajaprocesyprzekazy.
konać.A|ternatywn
ie możnatutajza. Wania)zostały
w tymćwiczeniuzasto.
oferować,,pasywne
oddziaływanie''' sowane nie poprzezmotywację'a|e
Proszędoblzeuważaó'nie mówimyw przezdziałanie
przedmiotu'W
naszym
rozsferfonymaspekcreo fastosowa przykładzie
nierozłożono
ćwiczen
ia na
niu motywacji,aby pies WytEymałpr4A części,
a Ieprzekazanoje kompIekso.
mus|,,Paswneoddziaływanie''
nie wo' Najwaźniejszą
ideategozadania
pęyjmujez naszegopunktuwidzenia dydaktycznegojest rozdzieleniepo'
pozycji a ntagonistyczej(kontrpanne, szczegó|nychce]ów naukj na lóżne,
ra),aIewykonUje
onofu]nkcję
synergii aIerównocześnie
działajqceprocesy
(współdziała
n]a)l
modelowania.ZAbawa i motywacja
Na kaseciewideo,,RichtigSpie en mit zostałypo prostu wykolzystanedo
Hund€ n ,, (1996 |) pokazano'żejuż obrotupsa wokółnogi(ido następU.
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piotkanastępuje,wysepkamotwvacyjna",
Po kitkukrokachWzdłuż
któtq
stanowić
będzie"spiralao 360 stopni"'
Tutajtreningchodzeniabez smyczyw
f aawansowanejtechnice:Przewoclniczka wykorrystuje
da matywacjizdobycz
jednakodradzać'
Mo (należy
stosowanietrującychżóltychpiłekte.
psazaponisowch!).Podskakiwaniu
j
biegaja'' duchowe lejce',,ednocześ
nie
przewodniczka
kamunikuie
sięz psem
(motywacja
socjalna),a ptzedbłędami
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działywanlu
Do tej for
"pasywnym'''
jeszcze
mypasywnegooddzialylvania
będziemyWracać'
Pytanie,czy lóWn eźWsfe|kiepostę.
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zaea duje' WjęŹkomunikacyjna
nie moze zostać zewana' W
zaawa nsawa nym sta dium pa
zostaje tylkakontakt wzrokow,
polaczony z przyjacielskim
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20

DWrMESECŻNTK
r{r25 rVA/2002

OVVCŻAREI(

Zatem obowiazu.]e:
zanim zastosuje jest to całklemproste'Ples ma zwy wnętżnlezmobiizowany,móWisiędo
szybszegochodu niżczłc niego,ale przedewszystklmutrzymus]ęjakiegokowiek rodfaju pasywne czajWyraźnie
skikontaktWzro.
oddziaływan
e na eżynajpieM przy. wek ichodzeniepo prostejbez moty je sięz n]mprzyjac]e
jednego
A tego,że kowyi to wszystkonigdyniewypadaz
wacj Wogó|emu nie |eży.
zwycfalópsa do nowego't]
pozltywnegonastroju.
psa następujeto szybciej'u ]nnego pownien być przyk|ejony
do ko ana wyraźnie
ka róWnież
n]erozumie.Jak KIEDY PIES TAK TO PRZYJMUJE
wolniej'u niektólychmożnasobie prżewodn
mu,abyto po psie NIE POTRZEBA SMrcZY
tegotestufaoszczędzió'u innegojest zatempowiedzieĆ
juz Wcześniej'
ijak plzekazaćmu to, To prfeszkadzało
Suka
koniecznezb|iżanie
s]ękrokpo kro' mu zrozum]ał
.
jesz.
ał'
a|e
maika
A|pha
n
e
nriałytakże
żadnej
ku' Jak to się robi? |sthiejewie|e abyonniety|kozlozum
Krótko|rozpo sn']ycfy'Całkowc e Wystarcfawięż
moż|iwości'
N4ożnazabieraćpsa z cze z ochotąwykonał?
przyczynr duchowa,abypsa
p
nie,ocho
dobrowo
sobana acćwiczeń
inajegooczach czynamyodzabawy,
,,spirali"
j
budowaćobiekt do pasywnegood. ki ka kroków (nie Węcej n ż dwa do czo niezawodnieplowadzićz sobą'
będzie czterech) ldziemyz psemprostoprzy- AleresmyczymLrsinajpierwzrerygno
d2aływania.
Prawdopodobnie
on cekawy iz zzainteresowaniemciagającgodosiebiekontaktemWfro. waó człowiekitojest przedeWszyst.
k m procesduchowy.
noWeprzecimioty kowymi Mo (obiektmotywacji+ ką
będzieobwqchiWał
przecho'
p|zy
Iub
fdobycf
i
następnie
WAfNYM DLA ZASTOSOWAN'A
i
okazji beztroskodoświadczy sek
)
nowychprzedmiotów.MożnateźjLrż dfimywsp ra|ęWprawoplfyczymŚty. PńsyWNEGo oDDzlAŁYWANlA
Po dojściu
do JEsr /ąBsoLUrNA
KoNsEXWENobiektdo pa
mu|ację
Wzmacniamy.
uprzedr]oWybudować
obróc Iiśmysl"^ clA w ćwtczENlAcH
sywn€ e o odz aływaniai iśćwraf z punktu środkowego
psem w pob|iŹetego oblektu' prfy. dokładnie
o 360. patrzymysię
obaj Przedewszystkimw pietuszejfazie.
na znaczyto konkletnie,żegdyprzyk|a
k|ęknąć'
chwycógo iobserwowaćja. znowuw tymsamyrnkierunkujak
na początkuspiraIi.Pies podaźąza sty' dowow chodzeniubez smycrychcekieWrażenie
zrobitenprzedmiot
płotek'to przezcały
plzebie
ps]e'']eże|i
to my Wykorzystać
r.u acją idzieb|sko.Dok|adnie
fapoznaniesię
gniebezproblemowopo kilkusekun' chc]e|iśmy
osiagnaó.Po dojśc]u
do okres początkowynie Wono ćwiczyć
już
pozwa
na
z|apanre
amy mu
chodzeniabez smycfybez płotka.
sięrnóW zamknę. centum
dachjestjakto
psacho słabejmotywa. Dopierowlaf f rosnacapewnościa
te' to możnaje już stosowaó meto. f dobyczy(przy
od płotka'
A eokażesię,
dycznie'Jeże]iWyłoniq
się ploblemy' c]i),rzucamyMo równo|eg|edo k e. odchodzisię
jak na prfykad cofn ęcie się' fjeŹe runkuruchu,abypiesdobrzeprryspe- szczegó|niepo dluższymokr€ s ie' że
motywacji' znowukoniecznebędf e wykorzysta
nie,schowanleogonapod brzuchlul) sfył'Toty|eo płaszczyŹnie
(b|
psa
skie cho. nie p|otkapźejśc]owo
na ki|katygo.
Do
Wymagań
formaInych
inne sygna]ybojaŹni'to trzeba
regeneracji
spotyka
do dzenie'nieoddaaniesię'niechodze' dn. Konieczność
drobnymikroczkamip|zyzwyczić
plzedmiot
Ae
oddziały nas W całejtechnice motyllvacji'
na 2 emi' n e na skos itd')stosujerrry
obiektu.Położyć
pro
którego regeneracjajużTazWyuczonych
bawićsę wlaz z psem w pob|iżu wan e pasywne'IPłotWzdłuż
plzedstawia
Źad
zb żaćs]ędo dziemyikręcimynasząsp la|ę'Pies cesóW z regułyrre
ob ektu'colazbardziej
przy
gła.
problelTru.
chod2enie
nego
uczysię
wten
sposób,
niego'ńastępnieusiqść
na nim'
skaó psa obok obiektu' bawió się z nodzejestfabawą dajeprzyjemnośc
sp]raIi Autor:
iod początkupruezprfejścje
nimltd.
CHODZENIE BEZ SMYCZY PRZY

PŁoclE

O le nawet w tym aa(ykulena p an
pieMszy wys!wamypasywneoddzia
lywanie,to mimowszystkonie chce
my zapomneć o nadrzędnychzasa.
dachhamronii
cflowiek- ples.Jedna
z najważniejszych
zasadprzyokreś|a
niu każdegozadan a brzm: ''pełna
chęci transfolmacja''Jako transfor'
macjęrozUmemytakieprzeksaałce.
nie zadana' aby poczatkowecele
cfłowiekamogłystaćsię ce|amipsa'
W wypadkuchodzeniabezsmyczyn e

kierun. Prof. Ekard. Lind.
o 360" Llczysę utrzymywania
ku bez najmniejszychnegatywnych
Bayerha.m 37
poplzez szarpnięce
oddziaLyWań
A 5201 Seekirchen
środ
kóW'
srrryczą
Lubnnychprzykrych
Pies rozwja w ciągu ki|kutygodniW
Ilumaczenie z
chodzeniubez smyczywiarygodne,
SV Zeitung nr 9/2OO1
zgodnez ocz€ k iwaniernzacho!łane'
(sp
- Wiesław Ziemecki
'Wysepkęmotylvacyjną,, la|ę)stc
sujesię rzadziej'na koniecty|kospo
radycznie w nieregularnychodste
pach wzmacniajacych'
Dodatkowo
chodzeniebez smyczy (płaszczyzna
poszerzanajest o pozytyw
motylvacji)
piesjest we
ne socjalnewydarzenia;

oWUM|Es|ĘczN
K Nl25 l!'n]2000

2t

Wystawaowczarków
NiemieckichBrzesko
21,.1;0.200L

7' paździe|rika
2oo 1 rokJ ' oo raf pie.WszyBlfes ło
l.odowcó\łoN. Na wystawęzgłosfonooo
,/Z gościło
Łr.d
]oo psów' Dzięk plzyc|^y|nośc
i władlBrfeska,
Wystawamogłamieć taką oprawę.stadion udostępnił
prezesoKs X. Bigaj,burmistlzufL]ndował
puchary,naEro'
dy rreczoweBrowar0koc rn,Jacek Biernacki,sympatyk
naszejlasy,postarałsię,żebynaj|epszepsy Wystawyna
grodzonebyłyupominkamiigadżetami,a uczestnicywy'
stawy po Wysiłku
fizycznymmog|iposiIićsię
',złocistym
napojem,,.
Pogodadopisała.
Ą

PSv
KIasaszczen]ąt
1 WO CZARTTom-Mag
o. BorysTom-Mag
m.JulkaEskalib!r
hod.iwł'T' Goguski
2 W0 PACO lvavic
o. Yasko von Farbenspiel
SchH3
m.Ch.PL.AfraSchreidon
hod'A'Dobrzański,
wł.K. so|nica
3 WO PAKS Mavic
o. Yasko von Farbenspiel
SchH3
m.Ch.PL.AfraSchreidon
hod'A.Dobżański,

wł.M' cichostępskiiA.
Do.
brzański
4 OB CZAR Tom-lvag
o. Borys-Tom'lvlag
m.JulkaEskalibur
hod.lGogulski,
wł'J. Kaf|an
K|asamłodzików
1 BDB FANTo cont.€
o, Logenv,Contra
m,RosaHolzheimer
Linde
hod.DoraSzeplaki,
Wł.l.Srrandra
KIasamłodzieży
l DOSK CZAKIz Kojca Elbikame
o. PicoDollbyBohemia

Doocenypsówpoproszen
(psy)H'P
i zostaI Piotrś|iwka
KnaulzNlemiec(suki).
LJroczystego
otwarca wystawy
do
konaIiBumistrz
BrzeskaJan
l\4usiał.
olazv.cePrzewodnl.
cfqcyzG zXWPP]ofu
psyocenianebyły
Ś|wka'Wstępnie
nadwóchoddze|nych
lingach'a decydująca
rozgryWka
o
zwycięstwa
w poszczegó|nych
k|asachodbywała
się na
głównym.
r]ngu
Nagrody
wręczaIi
V.ceBurmistlzstanisłaW
przedstawicrel
Pacurai
CaI sbergOkocim
SA:J. Biernack.

m.Yokoz KojcaElblkame
hod'M' Bachórz,
wł.G.
i M. ci€ ś ak
2 DOSKTOBI,
czarnypodpalany
o. ulkv.Arlett
m.TamiAbakus
hod.M.Dziuba,
wł'Z' czurek
3 DOSKZITOze SkalneEo wfgó|za
o'ZambzeskaInego
W4góŻa
m' Deisyze Ska|nego
Wzgó
hod'G'JureĆzko'
Wł'E.J'Starowicz
4 DOS K BA KU N zna d
Strumyka

m. GalaznadStrumyka
hod.]wł'K' Rakoniewski
DOSKCZICOz Kojca Elbikame
o. Plco DollbyBohemia
m. Yokoz Kojca Elbikame
hod.M. Bachórz,
Wł'G. i M. C eś|ak
DOSK Robinson Park
o. Gildov.RobinsonPark
m.HeidyzAgiru
hod.l.Bardel,
wł'A. cichy
DoSK CELO z Xojca Elbikame
o. PicoDollbyEohemla
m.Yokoz Kojca E blkame
hod.M. Bachórz'
wł.A. Ho|ik

Kasajun]oróW
1 DOSK Ch.PIJOKKER z
Gentu
o. FandorGentu
m.CindyzGentu
hod.lJ.Palsa,
wł.K' Rakoniewsk

SUKI
1 CWC DOSK KEVIN lMatador
o, Xandorv.Tronje
m.Ch.Pl.NikkaKolorado
hod.M. R.Szmyd,
wł'M. szmyd
2 DOSK BRONKO Stary
Samotar
o. Hlnnerkv.
X emoor
m. Pennyv.d.Holzheimer
Linde
hod.J.Gecelovsky,

K|asaużytkowa
1 CWC DOSK ATHOS v.
hausArnemann
o. Athosv.Hambachtal
rn Kaselvd. Dreickskoppel
hod.ErnstArnemann,
wl.Z. Boratyn
2 DosK D|K G|bałowa
Góra (|Po 1)
o. FabiovSchacher
m.Sasjav Nleuwlandshof
hod'K' Dobrzański,
wł'K' Mil|er'X. Dobrzański
3 DOSK DEES Mavic
3 DOSK LANGtJzemiezao. Xandorv,Tronje
zrakov CS (SW1)
nr.C!.P1.AfraSchredon
o. Jocker v. Wildsteiger
hod.A. Dobrzański,
Lan0
Wł.M. zychiK. Dobrzański
m.Assia v.d, Ehrenfester
4 BDB IKARAn-dwoT
hod,LudovtSobinovsky,
Bork
o. Pascharv.Haus
Wl'L'sobinovskyiJ' Hosśik
m.Awantuta
An-dwor
4 DOSK DAX z lglastego
hod.A. Dworak,
LASKU
Wł.K' o|ech
o. HadesznadSttumyka
m,Quinav.Kronensee
KIasaotwańa
hod.X. Boba,
1 CWC DOSK ASKO Ma- Wł.X. Boba
o,Xandoiv.Tronje
KIasachampionóW
m, Ladyvon Niewlandshof
hod'A. Doblfański,
wł.A.Woźniaki
K' Dobrfań'
sk
2 DOSK DAKO Satysfakcla
o. Esko DanischenHof
m. Palmeod ieksa
hod,l.Strzelecka-Rzuchow'
ska,
Wł.M. Sacewicz
3 DoSK AKIM v. Adeloga
o. lello v. Michelstadter 1 CWC ATAN Woj-Bas
o, HossvomBrachtal
Radhaus
m. Bira Woj Bas
m. Clarav. Lendto
wł']. Biernacka

1WO DItINA
Szenberg
o.VAKarlyv.
Arminius
m,Nirav,d,Wannsee

m.Quinav.Kronensse
hod.K.Boba,
wł.A.Boba
WO PELIAdi Caza Beggiato
m.Halmadeicuappi
hod.ltaia,
wl.Torresani

wo coRNELIA
oIszańska
Dolina
o. Mł'Ch'P|'schH1
oIson
Jamos
m. |skra Kot|inaNowosą'

hod.T.D. Hejmej.
wł'R' Holoszko
2 WO HONEYAvaxHof
WO lVEDEA Robinson
o.SaberSteffan
Haus
Park
m.Quele Avax
o.lrkr Lipek
hod.Jir Zavadilik,
m.HedizAgiru
wł'J' Zavad|iki G. Piotro. hod.JelzyBarde,
Wl'JanuszGłuch
3 WOPRIMAMavic
OB ESTERAJandeIVaT
o. zw'śW.schH3
YasskoV' o. HlROvonArlet
Farbenspiel
m.ASTRAJandeMar
PL
lPOl
m.CH
AfraSchre- hod.l\4.Szostek,
idon
Wł.Zb cn ew B eniasz

hod.A.Dobrfański'
W|'A. Dobrzański
i K.Do.
brzański
4 WO NATIz lglastegoLasxu
o,Ponnyz
Lintichu
m,HalarnadStrLrmyka
hod.K.Boba,
Wł'
A'Boba
WO PANDoRAMavlc
o.Zw.Sw.SchH3
Yasskov.
Farbenspie
m.Ch.PlAfraSchreidon
P01

hod'A'Dobżański,
wł' K. Drużkowski] K.Do.
brzański
WO MONAz lglastegoLawł'W. Puste|nik,
K' Kamiń. sku
o. Hades znadStrumyka
sk

KIasalVłodzików
1 BDB CARINARobinson
Park
o. Gildov.Robinson
Park
m.SantazLntichu
hod.. Bardel,
wł'lM'Bachórz
2 BDB CLEO Robinson
Park
Park
o. Gildov-Roblnson
m.SantazLintichu
hod.l.Barde,
vrl.J.Bardel A. Cichy
3 BDB PANCZITAGTami.
toda Wolf
o. DonMir'Pol
m, Paxa Mis'Mar
hod'G' M'cieś|ak
4 DB FREZA Horyzont
o' KimonSfora
Kłańca
m. Mega Hit Horyzont
hod.R. Lampan,
wł'G' Klukowskl
KIasalMłodzieży
1 DOSK.MERYWoJ.Bas
o. Vandovom Morbeck
m.SamiWoj'Bas.

DWUM|Es|ĘczN
K łr25 l!''t']200o

hod.W.Pustelnik,
Wł'W' Puste|nik.A'Kuchar'

m. ? Ar ett
hod.Casa Beggiato,

2 BDB GILAf Harcerskie.i
o. Tassoz Rogowej
m.JessyKustos
hod.M. lzydorczyk,

DB CONI z Kojca Elbikame
o. PicoDollbyBohemia
nr.Yokof ńojca E|bikarre

3 BoBsAwAsatysfakcja
o. Royv.d.RottenMatter
m. Pr rnaSatysfakcja
hod. wl.LStrrelecka Rzu-

4 BDB TIGRA Lestes
o. gorv,d,Hainbuche
m.Astraz FarnejDoliny
hod.A.Z.Bagrowscy
Wł'ŁukaszRybalski
BDB CZACZAz Kolca Elbi
xame
o. PicoDolbyBohemia
m. Yokoz Kojca Elbikame
hod.M' Bachórz,
wł'A' Ho|ik
BDBANSCHYEqUUS
m.Orkanaz XojcaColi
hod'iWł.A. BiIińska
BDB CEL|DlhaRoven
o. Harrov SchlossRLrnding
m.AfraSchreidon
hodA Majsnar,
Wł'' K'Doblzański
BDB DONA r Pampeluny
o.lgorv.d. Hainbuehe
m.orsazBeroliny
hod.J. Ciborski,
wł'1P"ąpuga
BDB DINAsądeckieLachy
o. Tilv.Lechtal
m.Pennyv Holzheimer
Linde

wl, ). Zacharcwicz
4 BDB HERTAN4av.c
o.lsovd.PisteTrophe
m' cimbaGibałowa
Góra
hod.A' Dobrzański,
wł'K' A. Dobrzański

23

o.FabioSchacher
m' DoraGibełowaGóra
hod' K. Dobzański,
wł.A'Dobrfański
m,Szymczak
4 DOSK lNKASatysfakcja
o.ldolv.d.Jahnhohe
m' A|maz Mi|czqcejP|ane'
ty
hod' i wł.l. Rzuchowska.
Strzelecka
DOSK LESKA WoJ.Bas
o. U kvon Arlett
m. Sami Woj-Bas

wł'W' Pustenik, G. sfcfę'
sny
BDB XANA AdI
hod.M. Bachórz'
KIasaotwańa
o, Rambov.d,
PlassenbLfg
W ł'Gilv 4'cleś |a k
1 DOSK EVITASatysfak- m,Xannev.
Nieuwandshof
DB BESSIAnimar
cla
hod'M. cichostępski,
o,JumboAnima r
o. WickoFelsenwehr
Wł.cichostępsk, Dobrzań'
m.GabiAnimar
m.HeraSatysfakcja
ski K. M.
hod.Z.
Grzesak,
hod. L StrzeleckaRzu- BDB ABRA IVavlc
wł'G' iM.cieś|ak
o. Xandorv.Tronle
DBCORSATKolcaElblke- wł'M' Paszp|e1vicz
m.Ladyv.Niewlandshof
me
2 DOSK VINAz KoJca El- hod.A. Dobrzańsk
'
o.PcoDollbyBohemia blkame
wł.J. Machowski

m.Yokoz XojcaElbikame
hod'M' Bachórz,
Wł']\,4'
Bachólz'A.Bil
DB LIVIAKonstar
o. Villeroy
v. SchlossQ!erenburg
m.8esyDrahval)
wł'W' Dębiński,
A.Winek

KIasaJuniolów
l DOSKIVAXITemperton
o.ApolornisBohemia
m.Kajaz Dziedzic
hod.A.PTiahnybok
wł.M.Gutowski
wł.lvl'suchock]
BDB LUSSIv. Farbensplel 2 DOSK GOSTAKamieno, Zarnov.Farbensp
el
naTwierdzg
m,Roxyv. Farbensplel
o.langov.F[jrstenberg
m' A|askaz więcbolskiej
D0liny
BDB KORA z lglastego hod.Zb.Szanik
LASKU
Wł'Irenastrze|ecka'Rzu.
o. Ha la znadStrurnyka
m.WitoPre8enblaut
3 BDB DAKOTAPaKIand
hod.K. Boba,
o. Ch.Pl.l\4axon
von Arml
wł'K' Boba
nius
DB LEA v. Layut
m.JudyPakland
I
o. DustinDiCasa Beggiato

o.Rankz GentuC.S.
m.HappyzKojca
Elbikame KIasalJżytkowa
hod'lv|'Bachórz,
1 cwc DoSK RITAWojWł.
K' o|ech
86s
3 DosK BETY G|bałowa o. Jelo Michelstadter
RaGóra
dhaus

24

oWUMEs ĘczNx nr26 M/]2002

m. B ra Woj Bas
hod.lwł'
W.Puste|n]k
2 DoSK LADY Nieuwlandshof,
o. fi,4ax
dela Loggia dei
lvlercanti
m.QuitaNieuwandshof
wł.K'Dobrzańsk]
3 DosK lvET N'latador
o, Lassov, NeuenBerg
m.Ch.Pl.BonaMatador
hod.M. R.Szmyd,
wł'M' sfmyd
DOSK ETNA N,liz-N,laz
rn.Romaz Beroliny

m.Karinar Gentu
hod.N,1.C
rz,
Wł'Clchostępski,Dobrzań
sk K.l\l.
2 DOSK RIKA De-Bes,

tP ol

o.Jagov.d.Wo
fsburgChPl
m. EtnaDe Bes
hod' R' Kłapkowski'
wł.R. Kłapkowsk
3 DOSKCH.PL.ETNATem-

pera

KIasachampionóW
l CWC DOSKAFRASchT+
idon(lPO1,SW1a)

o. IndusFournernruhlenbach
m.SakeA zacja
hod'iWl'H.Świerzy

poka2wytrenowania
W przerwachpornlędzyocenlaniem,
psóWprzeproWadzi]
MarekSfczepańskiz Krakowa'Poka.
pub|icznośc,
zy ciesfyłys]ęd użym2ainteresowaniem
ktÓ.
ra wy|eglana mulawęstadionLlstarajacsię 2 najbiższej
odIeg|ości
zobacfyćaktolówwidowiska
' ,]ak Widaćna zdję
ciachanrerykański staffold owczalekniemiecki.WieIora
'
sowiecmogapracowaó
oboksiebieiniesątopsyniebef
p eczne,agresywne,natomiastw momenciefagrozenra
sta]aWobronieswojegoWłaścicie|a'

Hodowla s,łURU.Spoleca
sfczeniaki- suki - feskojarzeń|
VA I - ESKO v. Denischenhof(lago v
Fiirstenberg UnaOxalis)
V 1 - Nany Saurus (UIkv Arlett - Cindy r
gentu- cello Rómerau)
PavolTimko,
Na Strelnici13,01003 Zilina - Slowacja
Tel.00421415620 r80,
Fax. 00121 4156f0 BO

DWUMEs ĘcfN|X t{r25 M,4]20o0

.nrzy

psów rasyoWczarekNiemiecki'
okazjiW}staWy
w
B.zeskJodbyłsię KÓru'r8rie
I'orgarizowarei
p.zez
Imiecl'' sędz a sV H.P'KnaLIzostał
zaproszony
prfeprowadzenia
(d|a
ZG ZKWPdosędziowania\łystawy
i
członkÓW
ZKWP i członkóW
sV) niemieckiej próby
Kórung' Na wyżejWymienio.
ne czynnościotrzymał
fgodę
z SV' Na|eŹynadrrenić,że
jest to drugi nr Wdane zezwolenie.
Wsierpnu 2001w
Zakopanempo raz pietuszy
z pełnymsukcesem został
przeprowadzony
Kórung.za'
kończyłsię Wydanem przez
sV LicencjiNiemieckiej'Na tę!oróbęprfyjecha
Iiteżgoście
granicy;by i miłozaskoczeni(botak do
zza południowej
końca niedowierzaIi)'
żeZKWPpomagaswoim członkom
wzdawaniuróżnychegzamnów i icencji. oczy\łiście
zdo.
pociaga
bycie niemieckej ]icencji'nie
fa sobą żadnych
korzyści'
Jest to jedyniesatysfakcjaf tego' że mamy W
Po|sceowczalki Niemieckie'które spełniająwymagania

2ś

przezkrajpochodzeniarasy.Do Brzeskaprzywyznaczone
jecha|ina Xórunggoścle
z Wrocławia.
To głównied|a ich
psowzostałaprzeprowadzona
plóba. Na Iicencjędo Za.
kopanegonie przyjechaIi,
bo a ntyplopagandęsiaIiIudzie,
którzy chcq wwierać wpłylv
na hodow|ęoN w Po|sce'
Dziwbierze,źeIudzie,którzy
uważają
siebie za Wyrocznię,
nie prowadzahodow|i
i zache
jak''pies
Wujasię
ogrodnika"'
bo sami nie mają z czyn
uczestniczyć
W podobnych
próbach' Wrocławianie'gdy
zobaczy|ina własneocfy ory.
ginalnedokLrmenty
licencji

niemieckiej. uwierzy|i|
| przyjechaIi.
Licencjęza|iczy'
wsf}€ t kiepsyuWdocznione
nawspó|nym
zdjęciu.

Stoua podzlękouanła kłŁ1,I4ę
do D. Makaleukza
żeszźecina, który unlósł duźyukk1dplaq) u pfz!.
gotolxą,|iep,ób u BfzeŚku l zakopanem,

Krzysztof Dobrzański

Uzupełnienie
do ,oN, NR.23

ZaDomniana

W NR'22,Wsplawozdaniu
z Wystawy
ŚWiatowej
owczar. Przy\łynikach
fXX K ubowej
Wystawy
owczarków
N]emiec.
pominałsukę kichw RybnikLr
kówNiem]eckich
Pa
n
Ma
rek
czernia
kowski
w
cżasopiśmie
nie
dopisano
t}tułu'czo.
'
sAsKIAVom
GoIdenen
zweig'któragodniereprezentowa.lówkaPo|ski'plfypsieTARNoK
ole |gol,którego
Właścicie.
ła?o|Śkęna Wystawie
światowej
W Di]sse|dorfie
2oo1r. |emjestAndrzejW]|k
olazpżypsieD|KGibałowa
Góranie
(oceniał
zajmujac71 m]ejsce
w k|asiemłodzieży
Hennig dopisano,żeuzyskał
wniosekcwc' Nienapisane
t}tuły
setzer)'Właśc
cieIem
sukIJest
BeataTrachanowicz'
wynikają
z tego'żeopisypsówbylypisanez kserokopiikań
oceny'a oryginałytych
dokumentówświadczQ
o

przefsędz]óW
tycht}tułów

IARNOX

owczarki Niemieckie' sprzedam czarne-podpalane
szczenióta
o doskonałm
pochodzeniu,ZW miotu!92.
o. Dux della valcuvia / vAó Niemcy' vAl w3ochy/Zw 97
O. VA Max dellaLogsiadeiMercanti- VA Visumv Arminius
M. VA UnadellaVulcuvia-VANero v.Hirschel

M. Fenja von der Leng€ r nheide / championPL lzw a7
o. Vl cnn v. Bornberg-VAF€ d or v' Arminius
M.Vl Wendyv.d.Irngemheide VAZamb v.d.Wienerau
Inbrcdi zamb wienerau (4.3)'FedorArminiuŚ (5.3)'
Odin Thnnenmeise(5,5-4),Uran Wildsteiger Land (5-5,5)

Hodowla ARDELIA' Piotr Boeko' tel. 0 (prefix) 85 730 93 24' 0501 54ó 873

2S

DWLrM|ES
ĘcfN K

r25 M,ar2o02

! WielkopolskaWystawaowczarków
Niemieckichw Błażejewku
13 kwietniabr. spotka|iśmy
się na
pierwszej w tym roku wystawle
pod
W Błażejewku
owczarkarskiej
Poznaniem'DziękistaraniomkoIegów
f Poznaniawystawata przebiłaroz'
macherfdotychczasowe
wystawytel
rangi'gdyźna Wystawęfgłoszonoaż
221 psów! Ty|koWystawyk ubowe
glomadząwięcejfgłosfeń'W Qrzed
dzieńwystawyolgan fatolfy forgani
zowaIid|awystawcóWnajpielwogni
sko plzy piwie i kjełbasie'a potem
wspan]ałeprzyjęcjew restaulacjiz
tańcam] muzykq'Nie zabrakło
też
pęemóWień specjainych
uroczystych
atrakcj, którychna pewnonie fa.
pomna zaproszen]sędf owie z N e.
miec'Trudnobędzieko|egom
z Pozna.
n a odmóWiÓforganifowaniaWysta.
Wyl{ubowąWprzysf]ymroku'
ocena psów odbywalas ę równocfeśne na tlfech lingachIk|asęjunoróW'
suk ocenałsędfla
otwartą,użytkową
Wo|fgangGerschwtz; k|asęmłodfi
juniolóu otwarta
ków, młodzieży'
psóWocen ałsędfiaFranz.
użytkową
PeterKnau|'sedziowe ci są dobże
rnani w Po sce od kilku lat zawsre
Takbyło
serdeczniesq przyjmowanitymrazem.Do ocenyk|asyszczeniąt,
młodfikóWi młodfiezysukorazsfcfe.
niąt psó\ł faproszonyzostałsędzia
KrzysztofDoblzański'
WśródmłodychpsóWciekawaryWai
zacjarofgrywała
sęW k|asiemłodzie
Zwycięłł
Bo TexapoWybitnym
GAM
ł'
polskim reproduktorzeATANIEWoj.
Bas. W k asie juniorówciekawostką
byłozwycięstwowi czastego psa z
posk ej hodowliAXELaArturus-żen e
]est to przypadekświadczyróWneż
wysoka,czwafta okata jego brata
ARN Arturus'którypo oceniena stój
byłjeszczewyźej.
Zwycięzcaw naj!łażniejsze]
klasie
psóWzostałpo uaciętejry
Użytkowej
walizacjiMax z Krywan. Trzebato
uznać'żeten młodyp es wspania|e
kandy
s ę rozwinąłijest powaźnym

datemdo$Ąułuzwycięzcy
k|ubuw tynr
roku'TrzebateŹprfyznaÓ,żew klasie
poz om byłbardzoWysoki'
uż},tkowej
Dobrzewypadł
na tejWystaw]e
KEV|N
pierwszym
poważ'
Matadol'w s!łym
nymwystępiew klasieużytko\łą
zajął
trzecia]okatę.Na da|Śzychn-riejscach
fnalaz]ys]ę
s]ętakie'D a odm]anyk|a.
chybanaj.
sa otwanareprezentowała
gorszągrupępsóW.Tozróżn]cowanie
świadczyopoz},tywnych
trendach na
nasfych wystawach'Ważnejsza d|a
wystawcówstaje s ę da sza okata,
a|eWkas e użytkowej'
niżnawetzwy
c ęstwo'a|e ty ko W k asie otwartej'
Wspomnęteź,
żereguła
sta]esięfn.
k|asy
champ
onóWTo
komaobsada
że
równieżtrwałytrend' śWiadcfący,
Wtejwyjqtkowejlas e t}tułchampio.
Ważnesą dobre
na trac znaczenie'
lokatyna Wystawach
owcfarkarŚkch
na wystawe kLubowej.c ekaw jeYAsKo Far.
stemczyfwycęzcaświata
benspe|czyktóryś
z innychpsóWVA
matytułchamp
ona?
Pof om na ringachmłodychsuk był
bardfowysoki'o czymśWadczybar
(W
iczbaocendoskona]ych
dzodLlżą
W
k|ase młodzieży
aż 19, k asie ju
niorów- 5)' Wszystkiewystawlane
champonów
suk w k|asieuży,tkowej,
i Weteranówrówn eźdostałyoceny
doskonałe'Podczasfinałowychkon.
sLlkafostała
kurencjinajpiękniejszą
F0BIA Woj.-Bas(ojciec:ATANWoj.Bas), która przegrałarywa|izacjęo
fwycięstwo
wystawyz MAXEMz KryW.
|an,tyikod atego,żejeszczenie m a
łazdanegoegzamlnuużytkowego'
Mimotak lcznetobsadytejwystawy,
dzięki dobre]organifacjil spraWnej
pracy sędzióWudałos ę zakończyć
ocenydogodzlny171ej.
naIeżasię
serdecznepodziękowania
głównymorganizatolom
wystawy:
ko.
emu
LegomHenrykowiTabaczyńsk
P echne'jak również
orazWiesławow]
pozostarym
organzatorom.

WYNIKIWYSTAWY
PSv
WOASKo v. Ha!s Tchorz
o. SABERvomStetferHaus
rn'WENTAvomMońchberg
xotca
W0 EIOSreStanowego
m. GAMAz Towanyskej
Zagrody
OB FATHOv.d.!rbecke
m. CAVALA!.d. Urbecke

OB XI LERNo is
o' sET z Tyszyńskiego
Lasu

OB (I M ONNo is
o' sET f TysfyńskegoLasu

o, VTO v, Essweer Tal

BD2 CELLOA fav k
o . Z ELL0vd. Steir hagerq uelle

BD3 FORDBero na
Hof
o . ESK Ov.0anischen
ń' o No RA v'd'o UnisĆhenk e
wl. B. T!rkiewicz,R. Sawcki
o K I M BOv. M o nchber g

o. VITOv. EssweierTal

H en
BD 6A RGo vvan
o. VITOv. EssweerTal

oW(]ME5 ĘczN|li t{r2s M4]20o0

BD1 MAX z WięcborskejDo
DI GAMBO Texa

m . D l X l v .ST R EEK

o-vTo v,d.Noriswand
m' HEDDAv'd' Wi€ n € r a0
WOSEND Satysfakcla

BD2 DAKOSatysfakcja
o, ESKOv. DanschenHof

27

o. HoBBYv' G etscheńopf
ń' s|D o RAV' Fr ankeng od
wl. M. Kowaczuk,L, Nilsson
D KAIMA
Weseska Zagroda
o' ATLASz W ęcborskiejfagro.
m' f|NA f Węcborskiejzagrc

m.JOLA v. W dsteger Land

D3 W|ToPałucka
Basfta
o A- L AŚ/ \ łi e . b o r9 t|ą
Do ',
m, Pa ma z Bero ny
wł'z' Golfycki
D4 Z B R W anH e n
o. K MBO v. fi,lonchberg
wł'H' Tabacfyńskm' J' BLłka
'
BDI AMIGoAfkonaPark
o. LEo v BaulroferLand
m. YESSIEv. EssweilerTal
BD2 PERSONMatador
o. MIKOv. AlexyrvoHot

Bą1AXELAń|rILjs
o,JACKSONv. Larchenlraln
m. CZYTAr KlasrtornelDoliny
w ł 'M' zaw i ś ak'
W ' Fe d e |a k
B02 WEKTORWanHen
o. JAGOv. DarischenHof
m.JENNYv. simmersberg
B03 oELos sądeckieLachy
m, PENNYv.d.Holzhemer Lir.
de
Wl'z' sob novsky.A' Woda
o' JAcKsoNv' Larch€ n hain
m. CZYTAz Klasztornej
Do ny
wł'W' Fede€ k . X' Fgie
o' JAGov' Danscheń Hof
m.JE N N Y v.S i r nm e rs b e G
BDOURSUSoomusAyrea
o. LARRYv-Uirndorefer
Gauner
m. PANTERAAcerAureum
wł'R' cfec|rowski'M' Flsfew

DlJECK KamennaTwierdza
o.JANGOv. Furstenberg
m' ALASKAf Węcborskie]Do

BD3 AK M v. Adeloga
o. JELLo v. MichelstadierRa.
thaus
T ' C - A FA .' ' p .tJ | o
wł'J' Biernacka
o, NAXv,d, RottenMatter
m .B E SS|Se d a n
BD 5 O D I N
Remus

o. SONNYBrebeam See

08. ROM MlGr amito da
Wof
w ł G'
' i M ' ceś |ak
BD1']EssIsqdeckieLachy
o. EMORv. Schiemmelberg
m' P ENNYV.d'H o fh€ m er Lin.

ń' AM|cARanczoMoresa
D 2 GL0RlA v,d,
No lz h eim erL in
m. KENAv.d.Holzhemer
L nde

BD 2SlSSlRo diar
o. MAOORv. F emereck

02 BRONKOStarySamotar
o . H I N N ER vK. ( i e mo o r
m . PEN N Y v .dH. o l zhemerLin.

D 3 ( E V I NM a ta d o f

wr.r"1.
szmyd

BD3 |NGAsqdeckieLachy
o. QUINTO
v. Fenerbal
m' A NGI v'd'H o |z heimel
L nd€

0 LENAMisMaz
BD4FRONTIERA
Samochodowa o. FLAXv, HoltamperSee
o. BAR v.d.Ostfrieslschen
I
m. (ORSA KamennaTwerdra
wł's' seku ski
BD W lK lz M y netGr o mady

D 4 B R U T U Sz e s l upieńskich m. IDAz lvylnejGronrady
wl.S. Maury.Wawrzyniak
o.IACKSoNv. Larchenhaln
m, DoKsA z Borowic
wł'R' (ruk
o. ESKOv.DanschenHof
m, ONoRAv.d.Dunieschenke
D5 ARGOStarySamotal
wł'M' spychaski'A' Kościńska

D6 IGORz Berliny
o. ROYv.d.RonrenMatter
rn,(lJOlEv. Trinrbachtal

m.IOLAWildsteiger
Land

BD1 OKINAWA
Woj..Bas
o. H NNERKv. Kiemoor
w l, M , i K . K ubiak,m. W. Pu-

D2 FUGAf Trojańskego Lasu
o' JAcKsoNv' LarĆhenhain
m' Ros ze ska|'regoWfgó2a
wł'z' stępsk

D2 oXAM s,tv,taz

SUKI

w l'G' i M ' ceś
D 3lBfA A r deia

o ,I G O Rv ,d .H a i n b u che

wł'H' 'rabacfyńsk' m. P. Ptzy-

D4 LUSSIv. Farbenspie
o. ZARNOv. Farbenspie
ń' RoXYv' Farbenspiel

o. SONNYBrebeam See
m. OL MPIAod Pechoty

m. lslDoRAv. Frankengold
wl. M. Kowalczuk,L. N lsson

2a

DWUM|EsĘczN(Nr25 M,4]2o02

DOSKJASANDanyKvet
o iVA ND OvanM o o r bec k

o.IAGO v.d. Wollsburg

f l\,!a
akitowe]Łąk
m' oRWEL|A
wl' D' Byleń
Dl AF RanczoMoresa

DobreMiasto
1,.O5.2002

DOSKLEOEskorta
o:sAM vomLltlerŚbruch
rnrNATIAvom
R tterbreg
hod' i',lałgorzata
G ętka'

D2 |]N Av'E Iz m!n du n g s r a U ń
o. IELLOv, M chelstadterRa
m .A N N l v.D ushor n eLa
r nd

NlasasżĆfeniat
wO FAITHvonder Urbecke
m:CAWLAvonder Urbecke

o. P R0L v' Kronens€ e
m, ARIAz EAMYDO NY

G' KęsckiMa.
wł'Lewandowski

o : I A C K S OvN.La r c h enhain
m . l E N N Y v.H au sZ u t h e r

hod.Krzysztof(a barczyk,

D5GERDAGRYfELDAAnarchia Klasa nlÓdżieżv
DOSKPACKOMavlc
o . P AS CH Av. Wol f s b u rg e r o: YAsKovoń Farbenspie
m' ETNAz Koby|€ j Góry

h o d 'A d ra n D o b rf a ńskl

06 E VIMs Mar

D O S K T I N OK
z ry wl s n
o: LARRYvom Z rndorferGau

Wł'] FaLk€ W icz'W. Federak

o. LOnDv, GeorgVlctorTurm

D2 FANTAAnarĆh
a BoX
m' B | RMAcAN DY An a r c hB]Óax

DOSKSANTOze Sprccowa
per
oisĆhH3HERosv'Ho|1kam
m: H RACH y HotkamperSee
wł'Norb€ f t Pa].iÓWs|i
DoSK LEE DanyXvet
hod.PawetMorawec

D3 BERACanisBajer
DOSXDIKOMegaPlast
D4 PRllVASatysfakcja
o. W CKOv. Felsenwehr
ecka
wl. . Rzuchowska'Strre
o. OROv.d.Hainbuche

DlAD RACan sB aj e r
o' BRIKod Mądlejsowy
wł'D' s' Mic ńscy

DosK EPOSv.Holikamper
See
hod' HermańnN edelgaŚŚe'

DOSKwIToPreussenblut
o :SH A NT0x A NO
ń]G! ndanaP r eubenblUt

DosK ]oKER ż Hodow|ipod
SUXI
8]9s9s!śze!]]9!
hod. M roslawaKowalska'We'

orIASANDanyKvetCS

DOSI{JARRY r Hodowllpod

Wł'sebastar Ryczkowstd

o :I P OLW ENDK0adman

W OGA Z vo nder Ur back a

hod. M roslawaKowalskaWe
W l' (ęsicki M ' Lew an d owsk
Nlasaotwa a
DosK QERov. Uńecke

GRAMITOOAWOLF
WOROI\,IMII

wł'GlfegorzLeWandowsk

w l.G'M ' cieśak.

OOSKAGARzeZaBuri
o:N CKOAvanywolgiorseg

DOSXCzAKlz KolcaElblkame
o : P C0 Oo lbyBo hemia
ń|Yo Xo fK o j caEbikame

DOSK ADORSatysfakcja
o :P A SCH vo
A nder lahnho he
hod. wonaRf!Ćhowskastlfe

o: FLAKv.HotkamperSee
m: FINAv.Weslervenn

O lRlS z AgiruBohernia
nr :Go RAH ar tusBo heńia

Klasa ń|adflef|

DosKJosTA Rykoń
A nimar
o I P O.UUM B0
lrod.FysrardXondziela,
wl Ryszard(ondzela

h o d .D a ru s r N a k i es k ,
DoSl( VANDOzKrywlan

KlasadżvtkÓwa
DOSKlDEAArdelia
OOSK W ENDKOadiman
o:schHSHOSSv.HollagerLaid

hod.R.l. Ges nowscy,
wł'Wa|demarW eczolek

ho d.W aldemar
K o smask,
wł'Wa deńar Kosńa|Śki

l{laŚ6DÓś|edn,a
DOSI(RENO2 Krywlan
o] LARRYvÓm firndońerGa!
hod' IWł'R']' Ges nowscy
DOSKCZICOTKojcaElbikame
o : PC 0 D o l b yBo h e mia
m:YOKoz XojcaElbkarne
Wl'G'M. cieś|ak

or MADORv.F mereck
wl' KrzysztofRos ńsk
DOSKMARKOGeslander
o: NIKORvonThermodos

wl. GrzegofrKalinowski
o o sK QUI NTEy.H o lt k am p er
See
o :V|ToV.d.No r sw ań d
m:SchH 3G GA v.K r stasee
hod.HermarnN edefgassel
wl' NorbeńPa mÓWski
DoSKTEKLAz Krywlan
o: LARRYVomfirndońerGa!
hÓd' R']' Ges nowscy.

29
wl.Skonecrny
W.Warsrawski
).

os(rM E5 ĘczNI l|r2. M4r2o00

DosKYARIfe spĘcM
o: Ch. P L . l vt . Ch . PDLI EG 0z e
m: H RACH v.Holtkamper
See
hod' NorbeńPa|mowski,
wł'M |ostawGrzywacf
DOSK PANCHITAGRAMITODA
MI PAKAIMS MAZ
wl. G'M. c]eś|ak'

m:ALGAz SaduskiegoLas!

m: Rofi ze ska|n€ g o Wzgórza

Wł'Władysław
G|adysf

Wl'zb gniewstępski

DOSI(JENNY z Hodowlipod

DOSI(CHlLlvonTrcnje
m:ANNIv.d.Dolomiten

hod'iwl' Mirośława
KoWa|ska
DosK FANTEze spĘcowa
DOSKCARMINAzBerollny
o:JESKOy. Holtkamper
see
o:SchHSVILLEROYv.Sch
ol3Qu- m:SchH lGlNYvo m
St.lM icha'
els Berg
m:SchH2KllDiE v.Trienrbach- Wł'NorbeńPa mowsk

DOSXDES|Megaplast
oTJASANDanyKvetCS

hod.Wojcech Tr'rkiewicz,

hod.DariuszNakielski,

DOSKHENDl Kadlman

ń| GINIV'd'HeIbsteiche
BDB EL|TAcz.tkowyośfodek h o d .W ad e m a rK o s m alsk,
rlriAR|SAcfarkowyoś|odek
hod.RenataCzarnowska,
wl. DariuszCrarnowski
BDB ULISz Kry.wlan
orJ AG ovomD an i sc h eHno f

BoBvEL|sżKryw|an

DosK SZANTArnad welsklel
o : C h .PL.M t.C h .PL
DI EGOr e

DosK HEsA z Tuszyńsk|ego
o : N O LT E' S A LD O
m: LAS(Az TuszyńskieEo
Lasu

Klasa aośrcdnia
DosK IBIzAArd€ | |a

BDB NATAfe spĘcowa
or FLAXy.HotkamperSee
m: H RACHIy.HotkamperSee
hod' NorbeńPa|mowski'

+

DOSKLARAUta
oiIMAXONvonArmnius
m:ARAN AHonst ar
hod.LucynaRjatkowska,
wl. MarekKoper

oosK ASIAf Ksląźęce)
Góry
o: MA(ONvonArminius

ACCORD

1.Ofemje do sprzedazy
Doskonaląsukęhodowlanąpo uniwerslanym zwycięzcy świata

ASSY von St. Oliver, scr,Hr,
zv.ł'64 f |icencj4,ut' |7.xI'|996

BDB MASTYżespręcowa
or Y LLEROYy.Schlol3Queren.

hod,MiroslawaKowaska

wl. Marek Buraczewski

Hodowla Owczarka Nlemlecklego

hod' Marek GQtkowsk]'
wł'|v1ałgolfa|a
Hl ar

m : K A S|N A y ,Ba l u
hod' NorbeńPahowski'

BDB OONAPaulMat
o : l POI FLA Xv .H ot k a m per See

I"łssovoń

Kźimpchen
SchH3 IP3
BBTTYvom
Brlenkamp
SchHl

hod. Krrysztof(a barcryk,

EIKE vom df€ i Mźdel.
haus schHz
FANTO vom Hirschel
S c hH 3

\MILKA vom Klingenhof schHl

tel kom. 0604 48 62 80

DosK FUGA z Tlojańsklego

Lasu

o:IACKSON v.Larchenhain

sfko one przeznas psyosiągajq
Psy o.l 73 lat, wykazulące clużą
doskonałewynikina zawodach
wltalnośćI chęć p|4noszenla
krajoWych
i międzynarodowych:
ńżnych prze.jmlotów
srkolimywg.ZKwP
szko enia kończasięegzaminem

K U Pl Ę

przygotowuje
mydo pżeg|adu
hodowlanego
mlelśe: |<atowlce' LotnlskÓ Muchow]ac

=:---=--=--

ULK von Arlett s.hHa

2' szczeniętapo wybitnych rodzicach z niemieckich kryć

_
---( - - - - ń Ft'-a
łi" Enl_o_p'6i.łrłtij
)

\:' =:

BD B NI XI z esp|ęco wa
o: FLAXv.HoltkamperSee
rni HIRACH
I v.Holtka
mperSee
hod' NorbeńPa mowsk
'
BDB GERDA z Tto]ańsklego

o: VILLEROYv,SchlosOueren- m: BESlSchr eido n
burg
hod' zbignew stępsk'
m:Ch.PL,N1t,Ch,PL
GAIALestes
BDB ZADBAz Beroliny
o: QUENoz B€ r o ny
m:LISS v.HohenOrawehn
BDB OUNADAlnvltro
hod.WotciechTurkewicr,
o:]AC(SONv. Larchenham

Wł'WinekA' Debńsk W'
BDBLORAzHodowllpod Llpa-

hod.WaldemarFederak,
wł.G'M' cieś|ak

Mąrok Fryc
bL 0 óa1 5 707
0-501592 133

- - __-__--,

NlEłllEcl(l
DWJMEs|EczN]KNt 25 Ćzerwec2oo2
ADRES:32.a0o&z€ s ko' U|'Głowack.gÓ7'
t€ '/fax 0.14 66 303 63' le ' 0.602 697 254'
pylania dovcząco .6k|am:o604 63 54 58
*ma l:on@on.pto.p,
htlp7lww.on.pN,p
Redaktor Nacz6|nl mcl Krzysf@fDobżańsk
sklad tam6nl.:te.0604 63 54 5a
Druk Bżeska0ficyn6Wydawn
cu A,R'Dfjedzic'
B.zesko,ul.Crarnowejska1

