
 
 

 

Unghundeshow 2022 – Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4642 Hårlev 
8. oktober 2022 
Dommer Henrik Søeborg 
Ringsekretær Jeannie Kristensen 
 

DK 09843/2014 
MissesCleo 
Tæve: x Han:  

 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
En forholdsvis homogen gruppe på 4 individer med 2 afkom fra samme kuld, god ensartet hed i 
hele gruppen, med tydelige kønspræg, Alle individer har en smule tendens til overbygget 
bagpart, begge hvalpe har under bevægelse meget stramme haler, men i detaljen er der også 
mange gode forhold. 

 

 

Kennel/opdrætter: Samso Stabyhouns 
Kuld født: 29.10.2018 
Mor: Far: 
DK  DK  
  
Helhedsindtryk:  Kvadratisk god størrelse, fin silhuet 

Hoved:  Velproportioneret hoved, godt stop, saksebid og fint pigment, mørke, 
velformede øjne, velansatte ører,  

Bygning:  Lidt svajende overlinje, en anelse overbygget bag, med lidt for faldende  
kryds, lavt ansat hale godt brystfylde og dybde, prima vinkler for, lidt bundet 
og åben i vinklerne bag, gode benstammer og poter 

Pels: Udmærket pels og farve 

Bevægelse:  Bevæger sig med lidt korte skridt med god balance og parallelt  

Temperament: Herligt temperament 

Bemærkning: Very good 



 
 

Unghundeshow 2022 – Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4642 Hårlev 
8. oktober 2022 
Dommer Henrik Søeborg  
Ringsekretær Jeannie Kristensen 
 

DK 05666/2014 
Stabyworld’s Duplo Frost Fan Leffe 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Samso Stabyhouns 
Kuld født: 29.10.2018 
Mor: Far: 
DK  DK  
  

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
En forholdsvis homogen gruppe på 4 individer med 2 afkom fra samme kuld, god ensartet hed i 
hele gruppen, med tydelige kønspræg, Alle individer har en smule tendens til overbygget 
bagpart, begge hvalpe har under bevægelse meget stramme haler, men i detaljen er der også 
mange gode forhold. 
 
 
 

Helhedsindtryk: Velproportioneret, god størrelse 8 år gammel,  

Hoved: Maskulint, velskåret hoved, godt forhold, næse skalle, korrekt bid, flot 
pignemt, flotte velformede mørke,  

Bygning: Stærk hals og   overlinje, godt kryds, velansat hale, kunne ønskes knapt så 
meget volumen i kroppen, lidt rigeligt forbryst, prima vinkler for og bag, 
passende benstammer, gode poter 

Pels: God prels og farve,  

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme, godt afskub, parallelt for en smule trangt for 

Temperament: Dejligt imødekommende temperament, opmærksom og venlig 

Bemærkning: Excellent 



 
Unghundeshow 2022 – Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4642 Hårlev 
8. oktober 2022 
Dommer Henrik Søeborg 
Ringsekretær Jeannie Kristensen 
 

DK 18521/2018 
Alfred 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Samso Stabyhouns 
Kuld født: 29.10.2018 
Mor: Far: 
DK 09843/2014 DK 05666/2014 
MissesCleo Stabyworld’s Duplo Frost Fan Leffe 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
En forholdsvis homogen gruppe på 4 individer med 2 afkom fra samme kuld, god ensartethed i 
hele gruppen, med tydelige kønspræg, Alle individer har en smule tendens til overbygget 
bagpart, begge hvalpe har under bevægelse meget stramme haler, men i detaljen er der også 
mange gode forhold 

 

 

Helhedsindtryk: Velproportioneret god størrelse  

   Maskulint velskåret hoved, godt forhold næse skalle, Godt stop, korrekt bid, 
flot pigment, velformede mørke øjne, og velplacerede ører, god længde, 
stærk hals, fast overlinje 

Bygning:  Korrekt kryds og velansat hale, god brystfylde og dybde, prima vinker og 
benstammer,  

Pels:   Korrekt pels og farve        

Bevægelse:   bevæger sig flydende, godt fraskub, parallelt for og bag  

Temperament:   Dejligt temperament 

Bemærkning: Excellent. 



 
 

Unghundeshow 2022 – Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4642 Hårlev 
8. oktober 2022 
Dommer Henrik Søeborg 
 Ringsekretær Jeannie Kristensen 
 

DK 18523/2018 
Audi 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Samso Stabyhouns 
Kuld født: 29.10.2018 
Mor: Far: 
DK 09843/2014 DK 05666/2014 
MissesCleo Stabyworld’s Duplo Frost Fan Leffe 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet:  
 En forholdsvis homogen gruppe på 4 individer med 2 afkom fra samme kuld, god ensartet hed i 
hele gruppen, med tydelige kønspræg, Alle individer har en smule tendens til overbygget 
bagpart, begge hvalpe har under bevægelse meget stramme haler, men i detaljen er der også 
mange gode forhold. 
 
 
 
 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Maskulint, godt forhold næse skalle, kunne ønske skallen en smule bredere 
til at give et kileformet udseende, korrekt bid, mørke velformede øjne 

Bygning: Fast ovelinje, godt kryds. Velansat hale, lidt rigeligt brystvolumen, passende 
vinkler for og bag, gode benstammer og poter,  

Pels: Korrekt pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme godt fraskub, parallelt bag en anelse bredt fortil 

Temperament: Herligt temperament imødekommende og rolig 

Bemærkning:  


