
 
 

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

DK 00947/2017 
Meiske 
Tæve: x Han:  

 

Kennel/opdrætter: Wonder-hunters 
Kuld født: 31.10.2020 
Mor:  Far: 
DK  DK  
  

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
 En lidt uhomogen gruppe på 6 individer med mor i front. Alle individer har gode race typiske 
detaljer i hovedregionen og bevæger sig fornuftigt fra siden. Størrelsesmæssigt vurderes den 
ene hanhvalp noget over idealniveau.  Det er tydeligt at flere af hvalpene mangler udvikling i 
krop og volumen. Alle har vidunderlige temperamenter. 

Helhedsindtryk:  God størrelse gode proportioner 

Hoved: Meget feminint veskåret hoved korrekt bid og pigment, velformede mørke 
øjne, velansatte ører 

Bygning: Stærk hals fast overlinje, lidt for faldende kryds, noget lavt ansat hale, god 
brytdybde og fylde udmærket vinkler kunne øsnke lidt kraftigere 
benstammer og poter af hensyn til helheden 

Pels: Udmærket pels og farve, skal ikke have flere krøller 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme godt fraskub, parallelt for en anelse trangt bag 

Temperament: Dejligt roligt temperament 

Bemærkning: Very Good 

  



 
 

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

DK 22102/2020 
Wonder-hunters Romeo the Royal 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Wonder-hunters 
Kuld født: 31.10.2020 
Mor:  Far: 
DK 00947/2017 DK  
Meiske V. Wadehem Durk 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
   x 

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
En lidt uhomogen gruppe på 6 individer med mor i front. Alle individer har gode race typiske 
detaljer i hovedregionen og bevæger sig fornuftigt fra siden. Størrelsesmæssigt vurderes den 
ene hanhvalp noget over idealniveau.  Det er tydeligt at flere af hvalpene mangler udvikling i 
krop og volumen. Alle har vidunderlige temperamenter. 
 

 

Helhedsindtryk: Gode proportioner og størrelse 

Hoved: Velskåret hoved, maskulint udtryk, korrekt bid, flot pigment, velformede 
mørke øjne, velansatte ører 

Bygning: Acceptabel overlinje, godt kryds, kan udvukles i brystdybde og fylde, 
udmærkede vinkler bfor og bag, gode solide benstammer, god poter 

Pels: Udmærket pels og farve,  

Bevægelse: Bevæger sig fra siden med god rækkevide og fraskub, parallelt for og bag,  

Temperament: Udmærket 

Bemærkning: Kryptokid - sufficient 



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

DK 22104/2020 
Wonder-hunters Benedict the Brilliant 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Wonder-hunters 
Kuld født: 31.10.2020 
Mor:  Far: 
DK 00947/2017 DK  
Meiske V. Wadehem Durk 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
En lidt uhomogen gruppe på 6 individer med mor i front. Alle individer har gode race typiske 
detaljer i hovedregionen og bevæger sig fornuftigt fra siden. Størrelsesmæssigt vurderes den 
ene hanhvalp noget over idealniveau.  Det er tydeligt at flere af hvalpene mangler udvikling i 
krop og volumen. Alle har vidunderlige temperamenter. 
 

 

Helhedsindtryk: Gode proportioner, men vurderes at være over i idealmål,  

Hoved: Maskulint hoved og udtryk, korrekt bid og pigment, lidt rigeligt stop, lidt for 
rund skalle,  

Bygning: Stærk hals fast over linje prima kryds og haleansætning, kunne ønske lidt 
dybere brystparti til stabilisering og skulder og albuer, velvinklet bag, solide 
og lige benstammer,  

Pels: Acceptabel pels, må ikke krølle mere- end den gør 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme godt fraskub. Parallelt bag lidt løst fremme, 

Temperament: Dejligt temperament 

Bemærkning: Very Good 



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

DK 22105/2020 
Wonder-hunters Beatrice the Beautiful 

Tæve: x Han:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennel/opdrætter: Wonder-hunters 
Kuld født: 31.10.2020 
Mor:  Far: 
DK 00947/2017 DK  
Meiske V. Wadehem Durk 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Feminint udtryk, Korrekt bid og pigment, velformede mørke øjne, velansatte 
ører, kunne ønske lidt breder skalle, stærk hals 

Bygning: Stærk hals, lidt eftergivende overlinje, lidt for faldende kryds, velansat hale 
god længde, skal udvikles i brystparti både fylde og dybde, prima 
benstammer 

Pels: God pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme fra siden, noget trang bag, og fransk forbens 
stilling samt lidt løst fremme 

Temperament: Venlig og imødekommende 

Bemærkning: Good       

Excellent Very Good Good Sufficient 
  x  

Samlet vurdering af kuldet: 
 
En lidt uhomogen gruppe på 6 individer med mor i front. Alle individer har gode race typiske 
detaljer i hovedregionen og bevæger sig fornuftigt fra siden. Størrelsesmæssigt vurderes den 
ene hanhvalp noget over idealniveau.  Det er tydeligt at flere af hvalpene mangler udvikling i 
krop og volumen. Alle har vidunderlige temperamenter 



 
 

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

DK 22106/2020 
Wonder-hunters Juliet the Jolly 

Tæve: x Han:  
 

Kennel/opdrætter: Wonder-hunters 
Kuld født: 31.10.2020 
Mor:  Far: 
DK 00947/2017 DK  
Meiske V. Wadehem Durk 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
En lidt uhomogen gruppe på 6 individer med mor i front. Alle individer har gode race typiske 
detaljer i hovedregionen og bevæger sig fornuftigt fra siden. Størrelsesmæssigt vurderes den 
ene hanhvalp noget over idealniveau.  Det er tydeligt at flere af hvalpene mangler udvikling i 
krop og volumen. Alle har vidunderlige temperamenter, 
 

 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Feminint hoved udtryk, korrekt bid og pigment, lidt for kraftigt stop, mørke 
lidt for runde øjne, velplacerede ører, god længde 

Bygning: Udmærket hals, god overlinje, lidt for fladende kryds, skal udvikles i både 
bryst fylde og dybde,  

Pels: Udmærket pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig med god rækkevidde fra siden godt fraskub, lidt løse albuer 
fremme og lidt trangt bag, 

Temperament: Dejligt temperament rolig og imødekommende. 

Bemærkning: Very Good 



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

DK 22107/2020 
Wonder-hunters Hermione the Heroine 

Tæve: x Han:  
 

Kennel/opdrætter: Wonder-hunters 
Kuld født: 31.10.2020 
Mor:  Far: 
DK 00947/2017 DK  
Meiske V. Wadehem Durk 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
 En lidt uhomogen gruppe på 6 individer med mor i front. Alle individer har gode race typiske 
detaljer i hovedregionen og bevæger sig fornuftigt fra siden. Størrelsesmæssigt vurderes den 
ene hanhvalp noget over idealniveau.  Det er tydeligt at flere af hvalpene mangler udvikling i 
krop og volumen. Alle har vidunderlige temperamenter. 
 

 

Helhedsindtryk: God størrelse gode proportioner 

Hoved: Feminint hoved og udtryk, korrekt bid og pigment, velformede mørke øjne , 
velplacerede ører 

Bygning: God hals, fast overlinje, godt kryds, endnu i udvikling, brystdybe og fylde, 
udmærket vinkler med passende benstammer, 

Pels: Korrekt pels og farve 

Bevægelse: Flydende bevægelser med godt fraskub, en anelse trangt bag, og lidt 
flagrende i albuer fremme,  

Temperament: Dejligt temperament 

Bemærkning: Very good  


