
DKK – Kreds 11 – Varde d. 24.08.2013 

Dommer: Carsten Birk      

 

Hvid 
Åben Klasse - Tæve   

    

0375 Catinels Nova  

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

OE: Kristina Olsson, Sverige   

god størrelse og proportioner, udmærket udtryk, velformede øjne, velbårne ører, veludfyldt 

næseparti, godt bid, udmærket hals og ryg, velformet kryds, velansat hale, god udviklet krop, 

udmærkede vinkler og bredde i fronten, tilstrækkelig grov pels, god farve, bevæger sig med god 

skridtlængde, albuerne kunne ligge bedre til kroppen, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 2, res. cert. 

 

Veteranklasse - Tæve      

 

0376 INTCH(U) SECH(U) NOCH FICH Bamburs Ivory Know The Difference  

S46303/2005, 12/06/05, (Bamburs Ivory Yankee Surviver - Chantim´s White Hope) 

OE: Jane Hagström,  Sverige 

acc. størelse, god kort krop, god længde på hovedet, mandelformede øjne, velbråne ørera af god 

størrelse, veludfyldt næseparti, godt bid, prima overlinje, god dybde i krop og underlinje, 

udmærkede vinkler og benstammer, god pelsstruktur og farve, bør vise noget mere udstråling i 

bevægelserne, venligt væsen. 

Excellent 1, CK, BIK 1, cert. Bedste VET 1, BIR 

 

Peber/Salt 
    

Åben Klasse - Hanhund      

 

0377 Sourcils Captain Will Turner  

Dk00279/2011, 18/12/10, (Sourcils Zincerely Yours - DKCH INTCH DKSCH(S) DECH 

DEVDHCH Sourcils Royal Deeside) 

O: Louise Vig, Kgs. Lyngby  Ejer: Andreas Toft Fensvig, Kgs. Lyngby 

Prima størrelse og porportioner, kompakt bygget, herligt udtryk, veludviklet skæg og bryn, velbårne 

ører, gode mørke øjne, godt bid, herlig hals og overlinje, meget velansat hale, veludviklet krop, 

gode vinkler, prima grov pelsstruktur, udmærket farve, frie jordvindende bevægelser, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 1, cert., BIR 

 

Juniorklasse - Tæve      

 

0378 Chinon's Nautic Style  

Dk10016/2012, 29/05/12, (KRCH INTCH Zenith Line Semperparatus - DKCH Chinon's For Better 

Or Worse) 

OE: Helle Agerskov, Hundested  

herligt helhedsintryk, kvadratisk bygget, dejligt udtryk med mørke øjne, megetvelbårne ører, 

velformet skalle, god fylde i næsepartiet, kraftfuldt bid, prima hals manke og kort ryg, acc. kryds, 



god dybde i kroppen, og bredde i kroppen, meget velvinklet, udmærket farve og pelsstruktur, prima 

farve, bevæger sgi med prima afskub, frie og flydende bevægelser, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 1, cert., BIM 

 

0379 Sourcils Evening Star  

Dk09846/2012, 06/06/12, (KRCH INTCH Zenith Line Semperparatus - DKCH SECH INTCH 

DECH DEVDHCH Sourcils Sweet Inspiration) 

O: Louise Vig, Kgs. Lyngby  E: Erwin Petersen, Louise Vig, Gentofte 

harmonisk bygget, kort krop, herligt udtryk, meget velbårne ører af god størrelse, velformet skalle, 

udmærkede kinder, godt bid, smuk hals og overlinje, korrekt formet brystkasse, udmærket forbryst 

og vinkler, god grov pelsstruktur, udmærket farve, venligt væsen, bevæger sig parallellet med god 

rækkevidde. 

Excellent 2, CK, BIK 3 

 

Åben Klasse - Tæve      

 

0380 Starlings Dizzy Mizz Lizzy  

Dk08848/2010, 15/04/10, (FICH SECH EECH LVCH Axcium´s American Idol - DKCH INTCH 

SECH Starlings Miss Marple) 

OE: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg  

prima størrelse og proportioner, herlig udstråling, velbårne ører, gode mørkebrune øjne, godt 

forhold næse skalleparti, godt bid, tilstrækkelig længde på halsen, stabil ryg, velansat hale, god 

dybde i brystet, tilstrækkleig vinkler, god pelsstrukrutr på kroppen, udmærket farve, stilfulde 

effektive og parallelle bevægelser, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 2, Res. Cert 

 

0381 Kobbelgaard's Freja  

Dk07250/2011, 18/04/11, (ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - Sourcils Zignature) 

OE: Aase Alsted, Jens Alsted, Bredebro  

udmæket størrelse, kompakt bygget, dejligt opmærksomt udtryk, velbårne ører, mørke øjne, god 

smal skalle og veludfyldt næseprti, udmærket skæg og bid, veltilbagelagt skulder, god hals manke 

og ryg, velansat hale, godt front og dybde i kroppen, prima grov og tæt pels, udmærket farve, frie 

hammoniske bevægelser, godt temp. 

Excellent 2, CK, BIK 4 

 

0382 Dog-Othos Southern Girl  

Se42109/2011, 08/09/10, (Big Energy De Argos Geist - Cristina De Tlaxcala) 

O: Ivana Gonzalez Thomas, Argentina  Ejer: Jane Hagström,  Sverige 

udmærket størresle, tilstrækkelig kort i kroppen, god længde på hovedet, velformede mærke øjne, 

velbårne ører, godt bid, udmærket hals, overlinjen kunne være mere stabil og lige og lidt faldende, 

gode vinkler, kunne ønske en grovere pels, farve ok, udmærkede bevægelser, godt temp. 

Very good 3 

 

Sort 
 

Juniorklasse - Hanhund      

 

0383 Chinon's Ocean-Of-Stars  



Dk15911/2012, 29/08/12,  

(DKCH INTCH Chinon's Quite A Night - All Night Hajko-Nerita) 

OE: Helle Agerskov, Hundested  

meget velproportioenret, ønskes mindre, meget velproportioneret hoved, velbårne ører, dejlige 

mørke øjnem godt bid, prima hals manke og ryg, velansat hale, udmærkede vinkler og benstammer, 

god grov pels, prima farve, lette frie bevægelser meed god rækkevidde, godt temp. 

Excellent 1 

 

Mellemklasse - Hanhund      

 

0384 Dog-Othos Black Firestorm  

Se32409/2012, 17/01/12, (Repetition´s Heat Wave - Chanel Mademoisellemengocelebration) 

O: Mariel Gonzalez Thomas, Argentina  E: Jane Hagström, Sverige 

prima proportioenr og størelse, herilg udstråling, meget velbårne ører, velformede mørke øjne, 

prima stop, godt bid og pigment, stærk hals og overlinje, veludviklet krop, god underlinje, og 

vinkler, udmærket grov pels, god farve, frie bevægelser, , bærer sin hale meget tæt over ryggen, 

herligt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert., BIR 

 

Åben Klasse - Tæve      

 

0385 Merkurlautar Kumen  

Dk13767/2012, 12/02/11, (Black Pepper Mengo Celebration - Merkurlautar Isol) 

O: Margret Asgeirsdottir, Makedonien  E: Hanne Laursen, Klaus Laursen, Randers Sv 

udmærket størrelse, kompakt bygget, god længde på hovedet, tør skalle, godt markeret stop, meget 

velbårne ører, godt bid, tilstrækkleig længde på halsen, udmærket opverlinje, kunne være kortere i 

sit lændeparti, veludviklet krop og forbryst, gode vinkler, udmærket pelsstruktur og farve, velansat 

hale, harmoniske frie bevægelser, godt temp. 

Excellent 2 

 

0386 Chinon's Lotus Evora  

Dk06653/2011, 28/04/11, (DKCH Bandolero Knizete Sternenhocha - DKCH Chinon's Al Dente)  

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

prima proportioner, kompakt bygget, langstrakt kraftfuldt hoved, meget velbårne ører af god 

størelse, mørke øjne, godt bid, udmærket hals, stærk lige ryg, velansat hale, veludviklet krop, 

udmærkede vinkler og benstammer, grov sort og glansfuld pels, bevæger sig med godt afskub og 

fremgreb, samlet og parallelet i fronten, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert., BIM 

 

Sort/Sølv 
 

Juniorklasse - Hanhund      

 

0387 Little Rosebud's Kopistar L A King  

Dk10790/2013, 09/10/12, (Karl Xvi Gustav Von Der Grön Au - Little Rosebud's Made In Gemert) 

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

prima størrelse opg helhedsindtryk, meget velproprotioneret, mørke øjne, god længde på skalle og 

næseaprti, velbårne ører, godt bid, herlig hals og overlinje, velansat hale, god volumen i kroppen, 



udmærkede vinkler, god benstamme, udmærket pelsstruktur og farve, meget velbåret hale, livlige 

frie bevæglser, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert., BIR 

 

0388 Frisenborg's Ditlev  

Dk12013/2012, 04/07/12, (DKCH ATCH NOCH Little Richard Tas Von Portenschlag - Sky-Coke 

V. D'n Oppasser) 

OE: Dorit Johansen, Them  

god størrelse, meget harmonisk bygget, prima linjer og substands, herligt udtryksfuldt hoved med 

god længde i næseparti, tør skalle, velbårne ører, godt bid, prima hals og ryg, velvinklet has, 

velformet brystkasse, prima pelsstruktur og farve, meget harmoniske og effektive bevægelser med 

herlig udstråling, godt temp. 

Excellent 2, CK, BIK 3 

 

Mellemklasse - Hanhund      

 

0389 Neela Vincent  

Dk02604/2012, 06/02/12, (DKCH SECH Chelines Westminster - Hassanhill's Hot Stuff)  

O: Nette Vestergaard, Rødding  E: Henny Runge, Hans Runge, Esbjerg V 

kort krop, acc. størrelse, velformede øjne, velbårne ører, noget uregelmæssgit bid, udmærket hals og 

ryg, velansat hale, gode vinkler, kunne være mere grov i sin pelssttruktur, farve ok, velbåret hale, 

gode bevægelser, kunne være mere tilgængelig men venlig. 

Very good 3 

 

 

0390 Nero Argento's Inzaghi Filippo  

Dk04116/2012, 26/02/12, (DKCH Nero Argento's Via Vito - WJW10 Nero Argento's Ze-Ze 

Zmilla)  

O: Annelise Lange, Vildbjerg  E: Dan Bundgaard, Birte Overgaard, Beder 

udmærket helhedsindtryk, kompakt bygget, godt udtryuk med mørke øjne, meget velbårne ører, 

tilstrækkelig længde på næsepartiet, godt bid, herlig hals og o-verlinje, god bredde på ryggen, gode 

vinkler, udmærkret underlinje, meget velansat og velbåret hale, tiptop pelskondition og farve, fire 

harmoniske og parallelle bevægelser, godt temp. 

Excellent 2, CK, BIK 4 

 

0391 Frisenborg's Clavs  

Dk02808/2012, 26/01/12, (DKCH Never Forget's Centurionclick - DKCH Frisenborg's Betty) 

O: Dorit Johansen, Them  E: Maiken Norup,  Silkeborg 

prima kort krop, udmærket stærrelse, god længde på skalle og næseparti, velformede øjne, godt bid, 

velbårne ører af god størrelse, herlig hals og ryg, velansat hale, udmærkede vinkler og benstammer, 

god pelsstruktur, udmærekde farve og aftegninger, livlige frie bevægelser, herligt temp. 

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

 

Juniorklasse - Tæve      

 

0392 Nero Argento's Laura Morante  

Dk18894/2012, 24/10/12, (Scedir Nembo Kid-Na - DKCH Nero Argento's Assia Noris)  

OE: Annelise Lange, Vildbjerg  



god størrelse og proportioner, herligt udtryk med mørke øjne, velbårne ører, tilstrækkelig længde på 

hovedet, godt bid, herlig hals og overlinje, acc. pelsstruktur for alderen, frie bevægelser, godt temp. 

Excellent 1 

 

Mellemklasse - Tæve      

 

0393 Chinon's Magic Mystery  

Dk17095/2011, 23/09/11, (KRCH INTCH Zenith Line Semperparatus - Chinon's Bianca 

Castafiore) 

OE: Helle Agerskov, Hundested   

udmærket størrelse og proportioner, gode linjer, god længde på næsepartiet, velbårne ører, godt bid, 

smuk hals og overlinje, meget velbåret hale, velusviklet krop, gode vinkler, ikke i bedste 

pelskondition på dagen, livlige bevægelser, godt temp. 

Very good 2 

 

0394 Bamburs Rainbow In Dawn  

Se53232/2011, 26/08/11, (SECH(U) EECH Ward Creek´s Black Falcon - Bamburs A Blaze In 

Dawn) 

OE: Jane Hagström, Sverige   

udmærket størrelse, kompakt bygget, mandelformede mørke øjne, god længde på næsepartiet, 

velformet skalle, godt bid, kunne ønske en anelse mere hals, udmærket hals og ryg, meget velansat 

hale på det let rundede kryds, udmærkedevinkler, god underlinje, god grov tæt pels, farve ok, 

harmoniske bevægelser, godt temp. 

Excellent 1 

 

Åben Klasse - Tæve      

 

0395 Nero Argento's Gravina Carla  

Dk15052/2011, 11/08/11, (ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero 

Argento's Hey Chiara Baschetti) 

O: Annelise Lange, Vildbjerg  E: Anette S. Søndergaard, Nykøbing M  

prima størrelse og proportioenr, harmonisk bygget, udmærket udtdruk med mørke øjne, velbårne 

ører, godt bid, tilstrækkelig længde på hove3det, udmærket hals, stærk ryg, velansat hale, 

velformede ribben, godt forbryst, prima vinkler, god grov pels, udmærket farve og aftegninger, 

meget velbåret hale, frie jordvindende bevægelser, godt temp. 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert., BIM 

 


