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

DK 17549/2020 
Anortositts Arjen 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Trine Smedegaard 
Kuld født: 16.4.2021 
Mor:  Far: 
DK  DK  
  

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Homogen gruppe på 3 individer med et forældre dyr. Alle med gode racetypiske detaljer i 
hovedregionen, gode overlinjer og korrekte haler, afkommet vurderes lidt uensartet, da 
tævehvalpen er noget under minimums mål 

 

 

Helhedsindtryk: Udmærket størrelse , lidt ude af proportioner,  

Hoved: Maskulint, godt forhold næse skalle, lidt kraftigt stop, korrekt bid og pigment, 
velformede mørke øjne, velplaceret ører 

Bygning: God kropsvolumen muskuløs, med fast overlinje, veldefineret kryds, velansat 
hale, udmærket vinkler bag, lidt åben overamsvinkling fortil 

Pels: Udmærket pels, lidt rigeligt krøl efter min smag 

Bevægelse: Noget bundne bevægelser, kunne ønske lidt mere fraskub, noget løse albuer 
og lidt hase trang,  

Temperament: Temperament er imødekommende men ukoncentreret. 

Bemærkning:  Very Good 



 
 

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

DK 12365/2021 
CharlieLee 
Tæve:  Han: x 

 

Kennel/opdrætter: Trine Smedegaard 
Kuld født: 16.4.2021 
Mor:  Far: 
DK  DK 17549/2021 
Indy Anortositts Arjen 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
x    

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
 Homogen gruppe på 3 individer med et forældre dyr. Alle med gode racetypiske detaljer i 
hovedregionen, gode overlinjer og korrekte haler, afkommet vurderes lidt uensartet, da 
tævehvalpen er noget under minimums mål 

 

 

 

Helhedsindtryk: Udmærket størrelse, og proportion for alderen,  

Hoved: Maskulint hoved og udtryk, har tang bid, men virkelig godt pigment, 
velformet mørke øjne, 

Bygning: Super overlinje, kryds og haleansætning, endnu i udvikling med krop og bryst, 
primal vinkler for og bag,  

Pels: Korrekt pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig med god rytme og fraskub , skal stabilisere sig i forparten med 
tiden, 

Temperament: Venligt og imødekommende. 

123Bemærknin
g: 

Excellent 



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

DK 12369/2021 
Mynte 

Tæve: x Han:  
 

Kennel/opdrætter: Trine Smedegaard 
Kuld født: 16.4.2021 
Mor:  Far: 
DK  DK 17549/2021 
Indy Anortositts Arjen 

 

Excellent Very Good Good Sufficient 
 x   

 

Samlet vurdering af kuldet: 
 
Homogen gruppe på 3 individer med et forældre dyr. Alle med gode racetypiske detaljer i 
hovedregionen, gode overlinjer og korrekte haler, afkommet vurderes lidt uensartet, da 
tævehvalpen er noget under minimums mål 
 

 

 

Helhedsindtryk: Gode proportioner, men alt for lille,  

Hoved: Fintskåret feminint hoved, korrekt bid, godt pigment, velformede mørke 
øjne, godt stop,  

Bygning: Fast overlinje. Godt kryds, korrekt hale, udmærket vinkler for og bag 

Pels: Korrekt pels og farve 

Bevægelse: Bevæger sig fint fra siden, en anelse trangt bag, parallelt fremme 

Temperament: Roligt og imødekommende 

Bemærkning: Very good 


