Juniorklasse hanner
1) Bendt’s E. Uno - Jens Kristian Jørgensen
9 måneder gammel han der endnu er højstillet og luftig, med et ganske velskåret hoved, racetypisk
og maskulint udtryk, kønne øjne og korrekt ansatte ører.
En anelse lang, men ellers god ryg, lidt faldende kryds, god hale – brystdybde og volume ikke
færdigudviklet. Lidt stejle skuldre, acceptabel vinkel bag, poter ok. Gode bevægelser set fra siden,
lidt snævre bagtil, pæn og velplejet hårlag. Temperament ok, lidt uvant ved situationen, men støttes
godt af føreren
Good
2) Horndrups Max - Arne Jacobsen
11 måneders velbygget og særdeles racetypisk han, prima hoved med gode maskuline linjer. Godt
pointerudtryk, kønne øjne og velansatte ører, god hals og ryg, godt kryds, dog lidt faldende. God
brystdybde og volume for alderen, god stærk benstamme, godt vinklet for, en anelse ret bagtil, gode
poter, prima bevægelser set fra siden. Forfra og bagfra – lidt løse skuldre og lidt snæver bagtil. Pæn
og velplejet hårlag, godt temperament, især når dommeren er længst væk, men accepteret.
Very good, 1.Plac.
3) Fugledes Oskar - Flemming Sørensen
Velbygget og racetypisk 11 måneders han, med et velskåret hoved, hvor der dog kunne ønskes en
anelse længere snude. Kønne øjne, god hals, prima ryg, godt kryds og velansat hale. Gode lemmer,
velstillet og velvinklet for som bag, poter er i orden. Fin brystdybde for alderen, fornuftige
bevægelser set fra alle sider, selvom de var lidt svære at få frem. Pæn og velplejet hårlag, særdeles
godt temperament. Bør med tiden udvikle den sidste substans for at komme helt til tops.
Very good, 2.Plac.
4) Bendt’s Ex – Steen Bendt
9 måneders velbygget og endnu luftig han, med et udmærket hoved, acceptabel maskulin udtryk,
øjne og ører ok. Nydelig hals, prima ryg, lidt afskydende kryds, velansat hale, lidt stejle skuldre,
fornuftig vinkler bag, poter ok, udmærkede bevægelser set fra siden, såvel forfra og bagfra, dog en
anelse urolig. Pæn og velplejet hårlag, acceptabel temperament, reagerer på mange lyde – sågar
skrivemaskinen, lidt mere ringtræning ønskeligt.
Good

Åben klasse, hanner
5) Ug’s Diesel - Arne Larsen
Maskulin og velbygget racetypisk han, med et ganske velskåret hoved, savner lidt læbefold, gode
øjne og ører, god hals, prima ryg, godt kryds velansat hale, mangler endnu lidt brystdybde, anelse
stejl i skulderne, fornuftigt vinklet bag. Prima bevægelser set fra alle sider, smukt og velplejet
hårlag, dejligt temperament.
Exelent – 2.Plac.
6) Vildtmandens William - Jens Rasmussen
Passende stor og velbygget 2 år gammel maskulin han med et velskåret hoved, kønne øjne,
velansatte ører, nydelig hals og ryg, godt kryds men en anelse afskydende, pæn hale. God
benstamme, velvinklet for og bag, gode poter, brystdybde og volume i orden. Prima bevægelser set
fra alle sider, pæn og velplejet hårlag, prima temperament, støttes godt af føreren.
Exelent – 1.Plac.
Brugsklasse hanner
7) Boelsgaard’s Figo - Jens Bang
Velbygget og maskulin racetypisk han, godt skåret hoved med en anelse kort snude, kønne øjne og
velansatte ører, god hals, prima kryds og velansat hale. Acceptabel brystdybde, udmærket
benstamme, korrekt vinklet for og bag, gode poter, glimrende bevægelser set fra alle sider. Pæn og
velplejet hårlag, godt temperament – støttes godt af føreren. Når den allersidste kropssubstans er
færdigudviklet, kan den måske nå højere end i dag.
Very good – 3.Plac.
8) UG´s Prince - Christian Johansen
En passende stor og velbygget han med et passende racetypisk og velskåret hoved, med et godt
udtryk, gode læber, kønne øjne og velansatte ører. God hals, noget blød ryg, godt kryds, dog lidt
afskydende, acceptabel underlinie, acceptabel brystdybde, lidt mere volume ønskeligt. God
benstamme, godt vinklet bag, lidt ret fortil. Gode poter, for trippende bevægelser, savner afspark fra
bagparten, pæn og velplejet hårlag – godt temperament.
Good
9) Fugledes Eno – Flemming Sørensen
Velbygget, maskulin og racetypisk pointer han, som ikke må være mindre. Ganske velskåret hoved,
savner lidt læbefold. Kønne øjne og velansatte ører, prima overlinie, stærkt kryds og velansat hale,
prima underlinie, god dybde og volume i brystkassen, stærke og velvinklede lemmer, glimrende
bevægelser set fra alle sider, pæn og velplejet hårlag, prima temperament, støttes godt af føreren.

Very good, 4.Plac
10) Bendts D. Nik – Steen Bendt
Velbygget og racetypisk han, prima hoved med gode linier, godt pointerudtryk, kønne øjne og
velansatte ører, nydelig hals og ryg/overlinie. Stærkt kryds og velansat hale, god brystdybde og
volume, glimrende benstamme, velvinklet for og bag, gode poter, glimrende bevægelser set fra alle
sider, pæn og velplejet hårlag, føres godt, godt temperament.
Exelent – 2.Plac

11) Niholys Chang – Niels Holger Lykke
Maskulin, velbygget og racetypisk pointerhan, godt hoved med fine linier, gode øjne og ører,
nydelig hals, prima overlinie og underlinie, stærkt kryds, volumiøs brystkasse, gode og stærke
lemmer, prima bevægelser set fra alle sider, godt temperament, føres godt.
Exelent, 1.Plac, 1.BHK, Cert, BIR
Hvalpeklasse, tæver
291) Des Braies De L’oridelle - Elsebeth Loven
Lidt lille men ellers velbygget knap 9 måneders tæve, med et velskåret feminint hoved, kunne dog
ønskes lidt mere dishface, kønne øjne og velansatte ørere. Udmærket hals , ryg og kryds, fin
brystkasse og volume for alderen. Udmærkede lemmer og velvinklet for og bag. God knogle
substans efter alderen. Gode poter, rigtig fine bevægelser, lidt snæver bagtil. Pæn og velplejet
hårlag, støttes godt af føreren.
Lovende
Juniorklasse. Tæver
12) ikke mødt
13) ikke mødt
14) Bendts Enja – Annemette Lautrup
Velbygget 10 måneders racetypisk og feminin tæve. Udmærket hoved med gode linier, savner lidt
læbefold, kønne øjne og velansatte ører. God hals, udmærket ryg, lidt faldende kryds, endnu en lidt
ret skulder og åbne bagbensvinkler. Acceptabel brystdybde for alderen, poter ok. Er lidt svær at
fremvise optimale bevægelser, den vil sænke hovedet. I glimt ser det fornuftigt ud, pæn og velplejet
hårlag, udmærket temperament, får en ekstra chance og går nu godt.
Good

Åben klasse, tæver
15) Boelgaards Cille – Henning Hansen
Velbygget racetypisk feminin tæve, godt udtryk, gode linjer i hovedet, kønne øjne, velansatte ører,
god hals, stærk ryg, godt kryds, acceptabel brystkasse i dybden, savner lidt volume. Udmærket
benstamme med gode vinkler for og bag, poter i orden, smukke jordvindende bevægelser set fra alle
sider, dejlig temperament, føres godt.
Exelent, 1.Plac, 1 BTK, BIM
16) Ug’s Dychesse - Maria Ingeman Larsen
Racetypisk velbygget tæve med et velskåret hoved, kønne øjne, velansatte ører, udmærket udtryk.
Prima over- og underlinie. Acceptabel skulder, dog en kende ret bagtil og god knogle substans,
poter ok, glimrende bevægelser set fra alle sider, pæn og velplejet hårlag, godt temperament.
Exelent, 2.Plac, 2 BTK
17) Matresse’s Ylva - Jan Espersen
Racetypisk velbygget og feminin tæve, smukt hoved med en anelse kort snude, kønne øjne,
velansatte ører. Prima hals, stærk overlinie med stærkt kryds og velansat hale. God brystdybde med
volume, stærke og gode velvinklede lemmer, prima bevægelser set fra alle sider - jordvindende.
Pæn og velholdt hårlag. Godt temperament.
Exelent, 1.Plac. 3.BTK, cert.
18) Takese Erica - Elsebeth Loven
Velbygget racetypisk feminin tæve, prima hoved med rigtig godt pointerudtryk, øjne og ører ok,
dog lidt udaddrejede ører, prima hals, ryg, lænd og kryds. God benstamme, godt vinklet, poter i
orden. Prima bevægelser set fra alle sider - jordvindende. Pæn og velplejet hårlag, godt
temperament, støttes godt af føreren.
Exelent, 2.Plac. 4 BTK

