
 
Dommer Henrik Søeborg  
Ringsekretær Jeannie Kristensen 
 

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

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 18.3.2020 
Mor:  Far: 
DK  DK  
  

 

 

 

 

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Gruppe bestående af mor og datter – god ensartethed med datteren, som den der har den 
bedste holdning og proportionalitet. Begge hunde bevæger sig med god rytme og begge 
individer har gode racetypiske detaljer på plads med plads til forbedringer. 
 
 

 

Helhedsindtryk: Udmærket størrelse og proportioner 

Hoved: Meget feminint og finskåret, kunne ønske lidt mere fylde i næseparti og 
skalle, korrekt bid og flot pigment, velformede mørke øjne, godt stop, 
velplaceret ører 

Bygning: Stærk hals, lidt vigende overlinje og lidt overbygget bagpart med lidt for 
faldende kryds, god brystdybde, udmærket vinkler for og bag passende 
benstammer og poter 

Pels: God pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme og godt fra skub, parallelt fremme og noget 
trang bag 

Temperament: Herligt og imødekommende temperament 

Bemærkning: Very good 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   



 
 

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

DK 06230/2020 
Baike´s Carla 
Tæve: x Han:  

 

Kennel/opdrætter: Kennel Baike´s 
Kuld født: 18.3.2020 
Mor:  Far:  
DK 16484/2017 DK  
Baike´s Abby Friesvik’s Zingo Af Zatä Of Yerke 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Gruppe bestående af mor og datter – god ensartethed med datteren, som den der har den 
bedste holdning og proportionalitet. Begge hunde bevæger sig med god rytme og begge 
individer har gode racetypiske detaljer på plads med plads til forbedringer. 
 

 

 

Helhedsindtryk: 2 år gammel, udmærket proportioner for alderen, middel størrelse,  

Hoved: Neget feminint skåret hoved, godt forhold næse skalle korrekt bid, godt 
pigment, velformede mørke øjne, velansatte ører 

Bygning: Acceptabel overlinje, lidt for faldende kryds, korrekt ansat hale, god 
brystdybde, kan udfyldes mere, udmærket vinkler for og bag, passende 
benstammer og poter 

Pels: Korrekt pels og farve, bevægelserne  

Bevægelse: Bevæger sig lidt bundet og kunne ønske lidt mere fraskub god parallelitet 
fremme en anelse trangt bag 

Temperament: Dejligt mildt og imødekommende 

Bemærkning: Very good 


