
DKK Udstilling Ballerup, 21. september 2013 

 

Dommer: Kresten Scheel 

 

 

Hvid 

 
Mellemklasse Hanhund 

 

0198 Little Rosebud's Dänniz The Menace  

SE 19283/2012, 25/10/11, (Black Beatle's Azzuro-Lumi - Black Beatle´s Swedish-Supergirl) 

EO: susanne swedjebrink, Sverige 

Ej mødt 

 

Championklasse Hanhund 

 

0199 NORDCH Sombios Vilges Hon-Hansi  

NO 35144/11, 06/02/11, (Lazaras White Cike - Sombios Vilges Zera)  

O: Kirsten Somby, Norge E: Ann Irene Blomli,  Norge 

2 år velproportioneret kort prima hoved og udtryk, korrekt bid velansatte sører, lidt kort hals pga stejl 

fremskudt skulder prima overlinie, velvinklet pbagpart, udmærket strid pels godt temperament 

kommer en smle bredt imod. Lidt bunden set fra siden i fronten med for korte skridt acceptabel drive 

bag 

Very Good 2 

 

0200 FRCH SECH Expresso Bianco Des Forbans Du Roc  

SE 34880/2013, 02/12/09, (Great Performance Of Roxy's Pride - Chelines Lady-In-White)  

O: Marie-Claude Baudin-Bertrand, Frankrig E: Caroline Brodd, Sverige 

4 årig smart han, godt hoved ørerne falder godt men er lidt luftige kunne ønske de lå lidt tættere til 

hovedet god halslinje prima overlinje velvinklet både frem og bag, udmærket pelskvalitet på kroppen 

men noget blød på benene, korrekt bid, flotte effektive bevægelser med god skridt længde go godt 

drive bag 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, Cacib, BIR, KBHV 

 

Juniorklasse Tæve 

 

0201 Melody Club's Just Married  

SE 35933/2012, 25/04/12, (Sherlock Holmes Von Niederhalen - Diggy Loo's Sala'cia)  

EO: Sören Sjögren, Sverige 

1 år og 5 md tæve med gode kompakte kropsproportioner, godt feminint skåret hoved, velansatte 

ører, korrekt bid, lidt kort hals pga stejl fremskudt skulder, udmærket overlinje velvinklet bagpart, lidt 

vel rigelig kraftig foderstand i dag prima pelskvalitet, bevæger sig noget bunden i sin front med for 

korte skridt kommer bredt imod, acceptabel drive bag 

Very good 2 

 

0202 Pepalfa's Crystal Snow Ginger  

SE 25680/2012, 06/04/12, (Pepalfa's Crystal Snow Limbo - Pepalia's Simply The Best)  

O: Gunilla Nydén, Sverige E: Maria Björk, Sverige 

1 1 år gammel prima kompakt velproportioneret tæve, med dejligt feminint hoved korrekt bid godt 

udtryk, udmærket højtsatte men lidt luftige ører, moderat lang hals, skuldrene ønskes mere tilbagelagt 

prima overlinje velvinklet bagpar, vises i en velrigelig foderstand udmærket pelskvalitet udmærket 

bevægelsesmønster set fra allesider med god skridtlængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 2, Res.cert 

 

 

Mellemklasse Tæve 

 

0203 Capella's Oh My Darling Clementine  

SE 16130/2012, 09/10/11, (Mervar's Rising Star Ushabti - Rubin In White Vom Hella-Hof)  

O: Janne Hay, Slangerup E: Camilla Nilsson, Sverige 

2 år velproportioneret kompakt tæve ganske stilelig prima hoved og udtryk med korrekt flad skalle og 

paralelitet set i profil korrekt bid, udmærket hals og overlinje, prima vinklet båed fremme og bag, god 



pelskvalitet, hun har flotte bevægelser med lange skridt fint drive bag, kommer dog en smule bredt 

imod 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, Cacib, BIM, KBHV 

 

Åben klasse Tæve 

 

0204 Catinels Nova  

S 54648/2009, 14/08/09, (Bamburs Ivory Tycoon - Catinels Diva La Viva)  

EO: Kristina Olsson,  Sverige 

4 årig velproportioneret tæve feminint med god substans, på grænsen til at blive en lille smule 

overvægtig, dejligt skåret hoved med korrekt bid passende flad skalle god halslængde tiptop overlinje, 

men en tanke for lavt ansat hale prima vinklet både remme og bag, rigtig god pelskvalitet, udmærket 

bevægelsesmønsker set fra alle sider med god skridtlængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 3, res. cacib 

 

0205 Eltuns S-Ameli  

NO 36309/12, 12/02/12, (Kuriosity Von Niederhalen - Alisha)  

EO: Ann Irene Blomli, Norge 

1 ½ år gammel udmærket kompakt feminine, lidt for small og hvælvet skalle, ønskes mere flad, 

passende udviklet næseparti, korrekt bid, moderat lang hals, lidt stejl fremskudt skulder udmærket 

over linje velvinklet bagpart, udmærket strid pels men lidt åben specielt å lænden, kommer meget 

bredt og vævende imod, hende fremskudte skulder ses tydeligt når man ser hende fra siden me for 

korte bundne bevægelser, acceptabel drive bag 

Good 

 

Championklasse Tæve 

 

0206 NORDCH Alisha  

N 13546/08, 17/03/08, (Black Beatle's Azzuro-Lumi - Sombios Vilges Petra)  

O: Gerd R /Kjell G Eriksson/Gripp, Norge E: Ann Irene Blomli, Norge 

 Årig tæve med fien kompakte kropsproportioner, primafeminint skåret hoved med godt udtryk korrekt 

ansatte men lidt luftige rer, der kunne ønskes lidt tættere til hovedet korrekt bid udmærket halslængde 

god ryglinje, lidt for faldende i sit kryds, lidt overdreven for lavt ansat hale, skuldrene ønskes mere 

tilbagelagt, velvinklet bagpart udmærket strid pels, bevæger sig med for korte skridt fremme kommer 

ganske bredt og lidt vævende imod udmærket drive bag 

Very good 1 

 

Peber/Salt 
 

Hvalpe klasse Tæve 

 

0207 Chinon's Pretty Please  

SE 30720/2013, 08/02/13, (Wild Rush's Dream Catcher - Chinon's For Better Or Worse)  

EO: Yvonne Broberg, Sverige 

Ej mødt 

 

 

Juniorklasse Hanhund 

 

0208 New Era's Queenstown  

SE 10940/2013, 18/12/12, (Forsis Salte Ordet Fritt - New Era's Karibia)  

O: Yvonne Broberg, Sverige E: Eva Fahmy, Sverige 

8 ½ md smuk han med korte kompakte kropsproportiner prima hoved og udtryk, udmærket hals og 

overlinje, haleansætning velvinklet både fremme og bag, rigtig god pelskvalitet, flotte sunde 

bevægelser set fra alle sider med god skridt længde kommer og går paralelt 

Excellent 1, CK, BIK 4, Cert 

 

Åben klasse Hanhund 

 

0209 Chinon's Easy On The Salt  

DK14128/2008, 16/06/08, (Insurgent Black Samba - Chinon's Al Dente)  

EO: Helle Agerskov, Hundested 



4 årig hanhund prima kompakte kropsproportioner, han har et godt hoved med korrekt flad skalle og 

kileformet næseparti udmærket bid god hals og overlinje, velvinklet både fremme og bag, udmærket 

pels farven kunne godt være mere ren peber-salt, sunde bevægelser set fra alle sider god skidtlængde 

og drive 

Excellent 1, CK, Res. Cert 

 

Championklasse Hanhund 

 

0210 DKCH SECH NOCH Maximin Quickstep  

SE 18088/2010, 14/01/10, (Axcium's Paso Doble - Maximin Moon Song)  

EO: Benny Blidh von Schedvin, Sverige 

Ej mødt 

 

0211 DKCH(U) EECH NORDCH FICH SECH NOCH INTCH Forsis Salte Ordet Fritt  

S 42992/2008, 17/04/08, (Forsis Salte Lyckans Ost - Forsis Salta Testatrix)  

O: Christina Forslund, Sverige E: Caroline Brodd, Sverige 

6 årig smuk hanhund meget stilig og smart, prima maskulint hoved med flad skalle og kileformet 

næseparti godt opmærksomt udtryk god halslængde, prima overlinje velansat hale, velvinklet både 

fremme og bag, super pelskvalitet strid, hansfine anatomi viser sig i bevægelserne som er 

energieffektive ubesværet med langeskridt 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cacib, BIR, KBHV 

 

0212 DKCH(U) FICH SECH NORDCH New Era's Imperial  

FI 46023/09, 17/04/09, (New Era's Dreamcatcher - New Era's Bohemia)  

O: Yvonne Broberg, Sverige E: Annette Mattsson, Finland 

4 årig stilfuld han i smuk profil, udmærket kompakt krop prima velskåret maskuling hoved passende 

flad skalle kileformet næseparti korrekt bid, velansatte ører, god halslængde, skulderen er lidt stejl og 

fremskudt, prima overlinje og haleansætning velvinklet bagpart, udmærket strid pels, bevæger sig 

noget kort og bunden i fronten kommer lidt for bredt imod acceptebelt drive bag – ikønnere stående 

end gående 

Very good 4 

 

0213 DKCH Starlings Saybia  

DK08853/2010, 15/04/10, (Axcium´s American Idol - Starlings Miss Marple)  

O: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg E: Kirsten Hempler,  Virum 

3 årig køn han velproportioneret kvadratisk kompakt, udmærket maskulint hoved, med passende flad 

skalle, kileformet næse parti korrekte parallelle linjer set i profil korrekt bid velansatte ører prima 

halslængde udmærket overlinje, velansat hale hverken for højt eller for lavt prima vinkler både 

fremme og bag, rigtig god pelskvalitet, udmærket bevægelesmønster passende skridtlængde 

udmærket drive bag 

Excellent 3, CK, BIK 3 

 

0214 Dire Straits De Trufas Negras  

SE 33575/2011, 19/05/10, (Russkiy Assorti'c Irbis - Escarlata O'hara Tasvonportenschlag)  

O: Barbara Fraile, Argentina E: Yvonne Broberg, Sverige 

4 årig smuk han meget stilfuld excelent hoved ig udtryk,korrekt bid, velansatte ører, prima længde på 

halsen, fin overlinje udmærket haleansætning hverken for højt eller for lavt prima vinklet fremme og 

bag udmærket pelskvalitet smukke effektive bevægelser med god skridtlængde god drive bag 

Excellent 2, CK, BIK 2, Res. cacib 

 

Juniorklasse Tæve 

 

0215 Barcol's Kia  

SE 58766/2012, 22/10/12, (Cappaswaan Catman - Catechism Going Barcols)  

O: Barbro Coldenberg, Sverige E: Caroline Brodd, Sverige 

1 årig meget smuk tæve fuld af stil og udstråling passende kompak og smart med prima feminint 

hoved korrekt bid og udtryk, velansat ører, elegant hals, prima overlinje og haleansætning velvinklet 

fremme og bag udmærket pels og farve, herlige bevægelser lette frie ubesværet med lange skridt 

kommer og går paralelt 

Excellent 1, CK, BIK 2, Res. Cert 

 

 

 



Mellemklasse Tæve 

 

0216 Chinon's Nautic Style  

DK10016/2012, 29/05/12, (Zenith Line Semperparatus - Chinon's For Better Or Worse)  

EO: Helle Agerskov, 3390 Hundested 

15 ½ måned lidt stor en smule mandhaftig men meget velproportioneret kompakt tæve, prima skåret 

hoved flad skalle, kileformet næseparti velansatte paralelitet i hovedet set i profil god halslængde god 

front parti, udmærket ryglinje, velvinklet bagpart rigtig god pelskvalitet sunde lette bevægelser med 

god skridtlængde fint drivebag kommer og går paralelt 

Excellent 1 

 

 

0217 Chinon's New Wave  

DK10017/2012, 29/05/12, (Zenith Line Semperparatus - Chinon's For Better Or Worse)  

O: Helle Agerskov, Hundested E: Jørvil Steffensen, Gunnar Steffensen, Norge 

Ej mødt 

 

Åben klasse Tæve 

 

0218 Barbebelle's Mlle Mercedes  

DK16266/2011, 10/09/11, (Ezüst Gránit Lightning - Schnauzer-Huset Unique)  

O: Bente Kirketerp, Farum E: Klaus Dreijer, Mette Søndergaard, Clara Dreijer, Værløse 

2 år velproportioneret tæve, feminint hovedpassende flad skalle korrekt bid, god hals længde, 

udmærket overlinje, lidt for lavt ansat hale, velvinklet front, moderat vinklet bagpart, pelsen ønskes 

bedre, den er for åben, ønsker tykkere dækpels noget blød pels påbenene, ganske sundt 

bevægelsesmønster med god skridtlængde og udmærket drive kommer dog lidt bredt imod 

Very good 2 

 

0219 Noxeema's Globetrotter Girl  

NO 42145/11, 24/04/11, (Risepark 'n' Tajinastes - Noxeema's Betty Boop)  

O: Oskar Ødegaard, Norge E: Jørvil Steffensen, Norge 

En mødt 

 

0220 Starlings Dizzy Mizz Lizzy  

DK08848/2010, 15/04/10, (Axcium´s American Idol - Starlings Miss Marple)  

EO: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg 

3 årig smuk tæve med prima kompakte kropsproportioner, udmærket feminint skåret hoved, passende 

kileformet næseparti flad skalle godt udtryk for de mærke øjne korrekt bid, set fra profil prima 

parlelitet næseparti skalle, elegant hals, veltilbagelagt skulder prima overlinje, god haleansætning 

hverken for højt eller for lavt velvinklet bagpart, og front, herlig pelskvalitet strid og tæt, godt 

temperament, hendes gode anatomi viser sig i bevægelserne de er lette, frie energieffektive – kommer 

og går paralelt 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, Cacib, BIM, KBHV 

 

Championklasse Tæve 

 

0221 FICH NOCH SECH New Era's Katalonia  

SE 10142/2010, 25/12/09, (Let It Be De Trufas Negras - New Era's Fina Drömfångare)  

EO: Yvonne Broberg, Sverige 

4 ½ år prima kompakt proportioneret tæve prima og stilfuld godt hoved, korrekt bid, god halslængde, 

prima overlinje og haleansætning, skulderen kunne være mere tilbagelaft, velvinklet bagpart rigtig god 

pelskvalitet og farve, kommer en smule bredt imod udmærket bevægelser set fra sidenmed god 

skridtlængde 

Excellent 1, CK, BIK 3, Res. cacib 

 

0222 DECH Klondaikes Xpensive  

DK03171/2010, 24/01/10, (Indiana Jones Astronaut - Klondaikes Never Too Late Sally)  

O: Bodil Jordal, Slagelse E: Charlotte Bøgvad, Store Heddinge 

3 årig tiltalende tæve med udmærket kampakte kropsproportioner smukt skåret hoved godt udtryk, 

korrekt bid, god hallængde prima overlinje velvinklet både fremme og bag, rigtig god pelskvalitet lidt 

stejlt fremskudt skulder noget for kort overarm bevægelerne er ganske bundne og korte i fronten hun 

kommer bredt vævende imod, acceptabelt drive bag, hun er kønnere stående en gående 

Good 



 

Sort/Sølv 
 

Hvalpe klasse Hanhund 

 

0223 Nero Argento's Mando Diao  

DK04538/2013, 04/03/13, (Nero Argento's Via Vito - Nero Argento's Ze-Ze Zmilla)  

O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Susanne Swedjebrink, Sverige 

6md velproportioneret han af god størrelse tiltalende hoved og udtryk, passende flad skalle, kileformet 

næseparti, korrekt bid kunne ønske lidt mere brede på underkæben, velansatte ører mangler lidt pels 

på venstre ører, velvinklet både fremme og bag rigtig god pels på kroppen, kommer lidt bredt imod, 

kunne godt have lidt længere skridt i fronten udmærket drive bag 

SL 1, Bedste hvalp 

 

Juniorklasse Hanhund 

 

0224 Dog-Otho's Willy Wilkins  

SE 10219/2013, 18/05/12, (Sweet Jane Minority-Report - Gran Caribe Bellefire)  

O: Ivana Gonzalez, Argentina E: Camilla nilsson, Sverige 

16 md  gammel tiltalende han velproportioneret kompakt rigtig godt hoved og udtryk med flad skalle 

og kileformet næseparti some r paqlelt set I profil prima hals og overlinje og haleansætning, fint 

vinklet fremme og bag, rigtig god pelskvalitet sunde bevægelser set fra alle sider med god skridt 

længde og fint drive bag 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, BIM, KBHV 

 

0225 Grangläntans Lotus  

SE 49627/2012, 21/07/12, (Hilfies Adler - Grangläntans Safir)  

EO: Helena Larsson, Sverige 

14md har en smuk profil prima kompakt krop, kønt maskulint hoved, med flad skalle og passende 

udviklet næseparti som set i profil er paralelt, god halslængde, tiptop overlinje og haleansætning 

skulderen ønskes mere tilbagelagt, velvinklet bagpart rigtig god pelskvalitet, prima bevægelser set fra 

alle sider med god skridt længde og drive bag 

Excellent 2 

 

0226 Amorras Don Juan  

SE 59270/2012, 18/10/12, (Chottans Lord Of The Ring - Amorras Amorosa)  

EO: Bisse Falk, Sverige 

11 md tiltalelde hanflotte kompakte kropsproportioner, prima maskulint hoved, godt udtryk, velansatte 

ører korrekt bid, god halslængde, udmærket overlinje og haleansætning, lidt tejl ig fremskudt skulder, 

ønsker lidt mere vinkling i bagparten rigtig god pelskvalitet, ganske gode bevægelser set fra alle sider 

med god skridtlængde og drive 

Excellent 4 

 

0227 Frisenborg's Ditlev  

DK12013/2012, 04/07/12, (Little Richard Tas Von Portenschlag - Sky-Coke V. D'n Oppasser) 

EO: Dorit Johansen, Them 

14 md tiltalende fuld størrelse, prima kompakte kropsproportioner udmærket maskulint hoved, med 

velansatte ører korrekt bid, godt udtryk, udmærket buet hals, prima overlinje skulderen måtte godt 

være mere tilbagelagt, velvinklet batpart rigtig god pelskvalitet, udmærket sunde bevægelser med god 

skridtlængde godt drive 

Excellent 3 

 

Åben klasse Hanhund 

 

0228 Grangläntans Imhle  

SE 37106/2011, 28/04/11, (Åkerblommans Top Score To Ziss - Tinghofs Queen Helene)  

EO: Helena Larsson, Sverige 

2 ½ år køn velproportioneret han med prima hoved og udtryk korrekt bid velansatte ører, udmærket 

hals og overlinje, prima vinklet bade fremme og bag, udmærket pels, fien bevægelser set fra alle sider 

med god skridtlængde og drive 

Excellent 1 

 



0229 Little Rosebud's Campione L Messi  

SE35979/2011, 07/04/11, (Your Kamrat Don Diego - Litlle Rosebud's United Nations)  

EO: susanne swedjebrink, Sverige 

2 årig han som er prima velproportioneret kort og kompakt meget kønt hoved, som har de korrekte 

paralelle linjer set i profil, noget kort hals pga fremskudt skulder, udmærket overlinje haneansætni ng 

velvinklet bagpart, rigtig god pelskvalitet ganske koret bundne bevægelset i fronten og kommer meget 

bredt imod acceptabel drive bag 

Good 

 

Championklasse Hanhund 

 

0230 SECH Hilfies Cooper  

SE 48405/2010, 15/06/10, (Impala Puzzled Ice - Jatzers Hilary Ruff)  

EO: Sophie Ekström,  Sverige 

Ej mødt 

 

Veteranklasse Hanhund 

 

0231 SECH Chottans Read My Mind  

S 62841/2004, 15/09/04, (Scedir Uncas - Chottans Ice Princess)  

O: Charlotte Orre, Sverige E: Bisse Falk, Sverige 

9 årig han velproportioneret prima hoved godt udtryk, udmærket hals og overlinje der går han stadig i 

en høj alder er særdeles mobil, udmærket pels, han rør sig sundt og godt set fra alle sider synd han 

kom for sent til bedømmelse så han kan få kvalitetsbedømmelse og ikke kan komme ind i konkurrence 

om bedste han 

Excellent 

 

0232 Hilfies Gordini  

SE 56995/2012, 22/10/12, (Dog-Otho's Luciano Pavarotti - Zizzaz Amizing Aliz)  

EO: Sophie Ekström, Sverige 

11 md gammel velproportioneret kompakt tæve, feminint hoved med godt udtryk velansatte ører, 

udmærket halslængde, prima overlinje, lidt for lavt ansat hale, prima vinklet både fremme og beg 

rigtig god pelskvalitet, sunde racetypiske bevægelser set fra alle sider med god skridt længde og drive 

Excellent 1 

 

0233 Frisenborg's Diva  

DK12018/2012, 04/07/12, (Little Richard Tas Von Portenschlag - Sky-Coke V. D'n Oppasser) 

O: Dorit Johansen, Them E: Dorrit Neertoft, John Andersen, Vanløse 

14 md gammel prima kompakte kropsproportioner, korrekt flad skalle men lidt og grov, korrekt 

kileformet næseparti udmærket bid velansatte ører, god halslængde, kunne ønske skulderen  lidt mere 

tilbagelagt prima overlinje udmærket hale ansætning hverken for højt eller for lavt, velvinklet bagpart, 

prima strid pels på kroppen måtte gerne være lidt mere grov på benene En tanke bredt imod, 

udmærket bevægelser ser fra siden og bagfra 

Excellent 2 

 

0234 Diamond Mystery Of Stonehenge  

SE 23419/2013, 08/06/12, (Black-Babilon Tomi - Erdötelki Zephyr)  

O: Nikoletta Petra Nagy, Ungarn E: Charlotta Bergqvist, Sverige 

15 md gammel god størrelse feminin med korrekte kropsproportioner feminintskåret hoved med godt 

udtryk korrekt bid, moderalt lang hals, skulderen ønskes mere tilbagelagt, udmærket overlinje og 

haleansætning, velvinklet bagpart, pelsen ønskes mere strid den er lidt åben I bunden, bevæger sig 

bunden I fronten ønskes skridtlængde når hun kommer imod er hun lidt vævende, acceptabledrive bag 

Good 

 

Mellemklasse Tæve 

 

0235 Chinon's Magic Miracle  

DK17097/2011, 23/09/11, (Zenith Line Semperparatus - Chinon's Bianca Castafiore)  

EO: Helle Agerskov, Hundested 

2 årig meget velproportioneret tæve kort og kvardratisk velskåret feminint hoved, som er prima 

paralelt set i profil, korrekt bid, og udtryk, lidt kort hals, pga stejl fremskudt skulder udmærket 

overlinje og haleansætning, meget velvinklet bagpart prima strid pels, kommer og går par lelt men set 

i profil ønskes længere skridtlængde i fronten, udmærket drive bag¨ 



Excellent 1 

 

Åben klasse Tæve 

 

0236 Chottans Million Dollar Baby  

S 28330/2009, 29/03/09, (Chottans Happy Dreams - Lovergirl Malý Kavalir)  

O: Charlotte Orre, Sverige E: Bisse Falk, Sverige 

4 årig tæve som ikke ønskes større, velproportioneret vises i dag i for god foderstand, prima feminint 

hovedm godt udtryk korrekt bid, noget kort hals udmærket overlinje og haleansætning skulderen 

måtte gerne være mere tilbagelagt velvinklet bagpart rigtig god strid pels både på kroppen og på 

benene, på trods af at hun er lidt overvægtig i dag med god skridtlængde og drive 

Excellent 1 

 

Championklasse Tæve 

 

0237 SECH Busterin Elvira  

SE 44127/2011, 02/05/11, (Globetrotter Grasant - Busterin Birgitta)  

O: Anu Valve, Finland E: Sophie Ekström, Sverige 

2 årig meget smukt velbygget tæve flot anatomi rigtig godt hoved og udtryk prima hals overlinje og 

haleansætning velvinklet fremme og bag, rigtig god pels, flotte bevægelser et fra alle sider med god 

skridtlængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, Cacib, BIR, KBHV 

 

Sort 

 
Juniorklasse Hanhund 

 

0238 Chinon's Ocean-Of-Stars  

DK15911/2012, 29/08/12, (Chinon's Quite A Night - All Night Hajko-Nerita)  

EO: Helle Agerskov, Hundested 

1 år gammel han med fine kompakte kropsproportioner, dejligt velskåret hoved med fine parallelle 

linjer set i profil, korrekt bid prima hals og overlinje, velvinklet både fremme og bag herlig med strid 

tæt pels, sunde bevægelser set fra alle sider med gode skridtlængde og drive bag 

Excellent 1, CK, BIK 2, Cert 

 

0239 Primaliv Qasanova  

SE 47154/2012, 05/08/12, (Charleston Carboneum - Primaliv Mayan Mystica)  

O: Marie Lindbergh, Sverige E: Nils Rudhag, Sverige 

12 md gammel tiltalende han velproportioneret og god størrelse prima hoved og godt udtryk, korrekt 

bid, udmærket hals, overlinje og haleansætning, velvinklet både fremme og bag, udmærket pels 

kommer lidt bredt i mod spedcielt højre forben er lidt ude udmærket skridtlængde set fra dien godt 

drive 

Excellent 2 

 

Mellemklasse Hanhund 

 

0240 Pepalfa's Fe-Finn  

SE 23582/2012, 06/03/12, (Pepalfa's Yum-Yum - Pepalfa´s O-Octavia)  

O: Gunilla Nydén, Sverige E: Susanne Nilsson, Sverige 

18 md gammel en tanke lavstammet i forhold til kropslængden meget kort hoved med godt udtryk 

passende flad skalle og kileformet næseparti der set i profil er paralelt velansatte ører udmærket hals 

overlinje og haleansætning velvinklet både fremme og bag, udmærket pels, prima bevægelser set fra 

alle sider med god skridtlængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 3, Res. Cert, Res. Cacib 

 

Åben klasse Hanhund 

 

0241 Bulcy Buhlahn Von Der Alsterquelle  

VDH 41004123, 23/04/11, (- )  

EO: Angelika Göbel, Monika Kos, Tyskland 

2 årvelproportioneret han maskulin prima hoved og udtryk korrekte parallelle linjer set i profin 

næseparti-skalle korrekt bid velansatte ører, udmærket halslængde, skulderen er lidt stejl og 



fremskudt, udmærket overlinje, velvinklet bagpart, rigtig god strid pelskvalitet både på kroppen og på 

benene bevæger sig noget bunden i sin front med moderat skridtlængde kommer lidt bredt imod 

udmærket drive bag, kænnere stående end gående 

Excellent 1 

 

Championklasse Hanhund 

 

0242 DKCH INTCH NOCH Gillegaard Keep On  

DK20910/2010, 12/11/10, (Elkost Head Hunter - Gillegaard I Phone)  

O: Charlotte Staunskær, Gilleleje E: Tony Schultheiss, Helsinge 

3 årig han af god stærrelse prima kvardratiske kropsproportioner velskåret maskulint hoved med 

passende bred flad skalle og kileformet næseparti, der set I profil har korrekt paralelitet, udmærket bid 

velansatte ører, god halslængde, godt frontparti, prima overlinje korrekt haleansætning hverken for 

højt eller for lavt, prima vinklet bagpart, udmærket pelskvalitet på kroppen kunne ønskes mere strid 

på benene, udmærket bevægelsesmønster set fra alle sider udmærket skridtlængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cacib, BIR, KBHV 

 

Juniorklasse Tæve 

 

0243 Bonoca Ofelia  

DK12937/2012, 05/07/12, (Gran Caribe Waradmiral - Sti-Lo's Edna)  

O: Bodil Nicolaisen, Højby E: Charlotte Ottesen, Charlottenlund 

14 md prima kompakt krop feminin, udmæeket hoved, passende kileformetnæseparti tilstrækkelig flad 

skalle lidt kort hals pga stejl fremskudt skulder, god ryglinje men krydset er for falende, halsen er for 

lavt ansat, moderat vinklet bagpart, pelsen kunne ønskes hård og strid specielt på hoved og benene 

men på kroppen ønskes også mere strid farven er ikke optimal ren sort, har et rødbrunligt skær i 

særdeleshed på næsepartiet og benene er det særlig udtalt Behøver lidt mere ringtræning til at vise sig 

optimalt, når hun momentvis går og ikke hoppe er det med rimelig skridtlængde 

Good 

 

Mellemklasse Tæve 

 

0244 Molly Von Der Jasmin  

VDH 41004520, 08/04/12, ( - )  

O: Rolf Reuter, Tyskland E: Angelika Göbel, Monika Kos, Tyskland 

15 md velproportioneret tæve kompakt, feminint hoved hvor skallen kunne ønskes mere flad 

velansatte ører, korrekt bid, god halslængde god ryglinje, men krydset er for faldende, og halen for 

lavt ansat velvinklet både fremme og bag kunne ønske lidt mere strid pels og i særdeleshed 

benenekommer lidt bredt imod acceptabelt skrid længde set fra siden tilstrækkeligt drive bag 

Very good 2 

 

0245 Riesenspass Fonseca  

SE 17909/2012, 14/02/12, (Escudo Cartier - Dreamkiss Rule Of Success)  

EO: Charlotta Bergqvist, Sverige 

19 md gammel velproportioneret med prima hoved og udtryk velansatte ører, lidt kort hals, pga stejl 

fremskudt skulder prima overlinje og haleansætning, velvinklet bagpart, udmærket pelskvalitet, prima 

bevægelsesmønster set fra alle sider god skridtængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 2, Res. Cert, Res. cacib 

 

Åben klasse Tæve 

 

0246 Chinon's Lotus Evora  

DK06653/2011, 28/04/11, (Bandolero Knizete Sternenhocha - Chinon's Al Dente)  

O: Helle Agerskov, Hundested E: Stine Jacoby, Kgs. Lyngby 

2 årig velproportioneret tæve ganske substansfuld men stadig feminin godt udtryksfuldt hoved, med 

prima paralelitet næseparti-skalle set i profil velansatte ører, flot stor strid skæg, moderat lang hals 

skulderen ønskes lidt mere tilbagelagt prima overlinje og haleansætning velvinklet bagpart herlig strid 

og tæt pels flotte bevægelser set fra alle sider med god skridtlængde og drive 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, Cacib, BIM, KBHV 

 

 


