
 
 

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

DK 16484/2017 
Baike´s Abby 
Tæve: x Han:  

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 8.3.2021 
Mor:  Far: 
DK  DK  
  

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre. 
 
 

 

Helhedsindtryk: Feminint udtryk, god størrelse og proportioner 

Hoved: Fint skåret gode proportioner og profil, korrekt bid, godt pigmetn, mørke 
velformede øjne, godt stop 

Bygning: Udemærket ovelinje, veldefineret kryds og korrekt ansat hale god brystdybde 
og fylde, passende benstammer,  

Pels: Ikke i optimal pels på dagen, lidt blød i strukturen,  

Bevægelse: Bevæger sig med godt driv fra siden, parallelt foran, en smule hasetrang bag 

Temperament: Dejligt og mildt og roligt temperament. 

Bemærkning:  



 
  

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

DK 14281/2016 
Gizmo 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 8.3.2021 
Mor:  Far: 
DK  DK  
  

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre 
 

 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner, godt kønspræg, god profil på hovedet, 
saksebid, godt pigment, velformede mørke øjne, velplacerede ører, god form 
og længde,  

Hoved:  

Bygning:  God fast overlinje, korrekt hældning på kryds, korrekt haleansætning, 
velkroppet, god brystdybde,  

Pels: Udmærket pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme, parrallelt og godt drive 

Temperament: Dejligt roligt temperament, 

Bemærkning:  



 
 

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

DK 07202/2021 
Baike´s Eddison 
Tæve:  Han: x 

 

 

 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre 

 

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 8.3.2021 
Mor:   Far:   
DK 16484/2017 DK 14281/2016 
Baike´s Abby Gizmo 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner,  

Hoved: Maskulint, velskåret hoved, god profil, godt stop, tilsyneladende saksebid, 
velformede mørke øjne, velplacerede ører 

Bygning: Stærk hals, fast ovelinje godt kryds og hale ansætning, velvinklet gode 
benstammer og poter gode brystdybde 

Pels: Korrekt pelsstruktur og farve,  

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme, momentvis parallelt og en smule ukoncentreret 

Temperament: Er i mødekommende men har lidt besvær ved tandvisning, kunne være lidt 
mere afslappet Under bedømmelse 

Bemærkning:  Virker lidt skarp over for andre hanner – sin far i dette tilfælde 
Very Good 



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

DK 07203/2021 
Baike´s Elouise 
Tæve: x Han:  

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 8.3.2021 
Mor:   Far:   
DK 16484/2017 DK 14281/2016 
Baike´s Abby Gizmo 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre 

 

 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Velskåret feminint hoved, korrekt bid, godt pigment, velformede øjne, 
velansatte ører 

Bygning: Acc. Overlinje noget faldende kryds, velansat hale, god brystdybde for 
alderen, velvinklet med gode benstammer 

Pels: Pelsen er udmærket god struktur, bevæger sig rytmisk i god balance 

Bevægelse:  

Temperament: Herligt og mildt 

Bemærkning: Excellent 



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

DK 07206/2021 
Baike´s Exxon 
Tæve: x Han:  

 

 

 

 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre 
 

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 8.3.2021 
Mor:   Far:   
DK 16484/2017 DK 14281/2016 
Baike´s Abby Gizmo 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Velskåret feminint hoved, korrekt bid, godt pigment, velformede øjne, 
velansatte ører 

Bygning: Acc. Overlinje, velansat hale, god brystdybde for alderen, velvinklet med 
gode benstammer 

Pels: Pelsen er udmærket god struktur 

Bevægelse: bevæger sig i god balance 

Temperament: Dejligt og mildt 

Bemærkning: Excellent 



 
 

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

DK 07208/2021 
Baike´s Evie 
Tæve: x Han:  

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 8.3.2021 
Mor:   Far:   
DK 16484/2017 DK 14281/2016 
Baike´s Abby Gizmo 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre 
 

 

 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Velformet feminint hoved og udtryk, saksebid, godt pigment, lidt rigeligt 
stop, velformede mørke øjne, kunne ønske lidt kraftigere underkæbe, flot 
hals, acceptabelt kryds, velansat hale,  

Bygning: God brystdybde og fylde for alderen, prima vinkler og benstammer, bevæger 
sig rytmisk og med godt drive, parallelt for noget trangt bag 

Pels: Korrekt pels og farve 

Bevægelse:  

Temperament: Herligt temperament 

Bemærkning: Excellent 



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

DK   07209/2021 
 Baike’s Elfi 
Tæve: x Han:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering af kuldet: 
Kennel Baike´s 
 En homogen gruppe, bestående af begge forældredyr med 5 afkom, Alle med racetypiske 
detaljer på plads og uden overdrivelse, generelt har gruppen tendens til at være en smule højt 
stillet bag, og en hanhvalp kan have lidt problem i samværet med andre 
 
 

 

 

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

Helhedsindtryk: Gode proportioner, og størrelse for alderen, feminint velskåret hoved 

Hoved: Korrekt bid og pigment, mørke øjne, godt korrekt stop,  

Bygning: Stabil overlinje, lidt for faldende kryds, korrekt ansat og båret hale, for 
aldereren god brystfylde, velvinklet med gode benstammer 

Pels: Udmærket pelsstruktur 

Bevægelse: Bevæger sig rytmisk og parallelt,  

Temperament: Herligt temperament 

Bemærkning: Excellent 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    


