
DISK Hovedprøve 2015 Udstilling 

Dommer Gunnar Jensen 

Juniorklasse Hanhund 

 

0001 Kato DK09424/2014 E: Tonny Lund 

Passende stor junior han godt skåret hoved en anelse mere kønspræg ønskelig, korrekt bid, velansatte 

øre god hals og ryg, godt kryds velansat hale passende brystdybde og volume, velvinklet for, velvinklet 

bag, acceptable bevægelser, halter på højre forben. 

VG. Plac.1 

 

Åben klasse Hanhund 

 

0002 Enzo DK03119/2013 E: Torsten og Dorte Rasmussen 

Passende stor velbygget han, godt hoved godt kønspræg korrekt bid, velansatte ører, prima overlinje og 

underlinje velvinklet for og bag, gode bevægelser godt hårlag. 

EXL. CK. Plac.1 BIK. 2 

 

0003 Nordfjællets RS Stora Bjørn S50970/2013 E: Agneta Anderson Sverige 

Åben klasse han i det mindste lag godt kønspræg korrekt bid en anelse feminin, god hals og ryg 

passende brystdybde velvinklet for og bag gode faste poter, godt hår lag gode bevægelser. 

EXL. Plac.2 

 

Brugshunde klasse Hanhund 

 

0004 Irmün´s May Theis DK00338/2009 E: Tommy Pedersen  

Passende stor velbygget han, godt kønspræg, korrekt bid, god hals og ryg velansat hale, passende 

brystdybde og volume, velvinklet for og bag, gode bevægelser set fra alle sider godt hår lag. 

EXL.  CK. Plac.2 BIK. 3 

 

0005 Mårup Storm DK13101/2011 E: Søren Gottfredsen 

Passende stor, velbygget han, godt kønspræg godt hoved korrekt bid, prima over og under linjer, gode 

ben stammer gode bevægelser prima hår lag , godt temperament. 

EXL. CK. Plac.1 BIK.1 CERT. BIR. 

 

0006 Red Garlic´s Sweet Potato S22101/2011 E: Agneta Anderson Sverige 

Passende stor velbygget han, godt kønspræg korrekt bid, god hals og ryg godt kryds passende 

brystdybde og volume, en anelse retvinklet for, velvinklet bag, gode bevægelser, godt hår lag, farven 

må ikke være mørkere. 

EXL. Plac.3 

 

0007 Armani Vom Westmünsterland VDH-DISZ 10218 E: Michael Boeing Tyskland 

Passende stor velbygget han, godt hoved korrekt bid, god hals og ryg godt kryds, passende bryst dybde, 

velvinklet for og bag, godt hår lag godt temperament, acceptable bevægelser,(ringtræning ville hjælp) 

EXL. Plac.4 

 

 

 



 

0008 Kiwi Line´s Peber DK10649/2012 E: Lene Knudsen 

Passende stor velbygget han, godt hoved godt kønspræg god hals og ryg, godt kryds passende 

underlinje, velvinklet for og bag gode ben stammer, gode bevægelser halen føres over ryglinie 

EXL. Plac.5 

 

Juniorklasse Tæver 

 

0009 Lohmans Wild Rose X S?? E: Agneta Anderson Sverige 

Ikke for stor junior tæve, med et godt hoved, korrekt bid, velansatte ører god hals og ryg godt kryds, 

passende brystdybde efter alder, velvinklet for og bag, acceptable bevægelser er meget trykket, godt 

hår lag 

VG. Plac.2 

 

0010 Bjerkaasen´s Bs-Siff DK03265/2015 E: Heidi Nergaard Jensen 

Passende stor junior tæve, godt feminint hoved korrekt bid, god hals og ryg godt kryds en anelse 

faldende passende brystdybde og volume, velvinklet for og bag, gode bevægelser set fra siden anelse 

løse skuldre set forfra, godt hår lag godet temperament. 

EXL.  Plac.1 

 

Åben klasse Tæver 

 

0011 Red Garlic´s Ballerina S41976/2013 E: Agneta Anderson Sverige 

Ikke for stor åbenklasse tæve, med et godt udtryk, korrekt bid, god hals og ryglinje, godt kryds 

passende brystdybde og volume, god ben stammer, velvinklet for og bag gode bevægelser, godt hår lag 

godt temperament, 

VG. Plac.2 

 

0012 Bomstærk Gry G DK09938/2013 E: Erling Jørgensen 

Passende stor åbenklasse tæve, godt udtryk, korrekt bid, velansatte ører god hals o ryg, godt kryds og 

velansat hale, passende brystdybde og volume, velvinklet for og bag, gode bevægelser set fra siden en 

anelse snæver set bagfra. Godt hår lag godt temperament. 

EXL. Plac.1 

 

Brugshundeklasse Tæver 

 

0013 Bomstærk Snelly G DK 09935/2013 E: Ole Schmidt 

En passende stor brugsklasse tæve, godt skåret hoved en anelse mere feminin var ønskelig, korrekt bid 

god hals og ryg, passende brystdybde og volume, velvinklet for og bag, gode bevægelser set fra siden, 

noget snæver set bagfra, passende hår lag, godt temperament, 

VG. Plac.2 

 

0014 Garlic´s Rasberry S25681/2011 E: Agneta Anderson Sverige 

velbygget og harmonisk brugsklasse tæve, med et godt feminint hoved korrekt bid, god hals og ryg, 

prima unde linje gode vinkler for og bag, gode bevægelser set fra alle sider, godt hår lag godt 

temperament 

EXL. CK. Plac.1 BIK. 1 CERT. BIM. 


