Vtisi iz državne vzrejne razstave za nemške ovčarje 2010
18. in 19. septembra je v Sebeborcih pri Murski Soboti po okriljem Kinološkega društva za
vzrejo in šolanje nemških ovčarjev Slovenije in v organizaciji Kinološkega društva Murska
Sobota, potekala Državna vzrejna razstava za nemške ovčarje – prireditev, ki predstavlja
vrhunec razstavne sezone.
Vreme prrirediteljem, razstavljavcem in gledalcem ta konec tedna ni bilo naklonjeno. Kljub
težkim razmeram zaradi obilnega deževja, pa lahko rečemo, da je prireditev uspela. Sodil je
priznani sodnik iz matične dežele pasme, iz Nemčije, gospod Lothar Quoll, ki je na naših
razstavah sodil tudi že v preteklosti. Lothar Quoll je SV sodnik in vzrejni mojster ter prihaja
iz Tuerkenfelda na Bavarskem (LG15). Nemške ovčarje vrsto let uspešno vzreja pod psarno z
imenom Agilolfinger.
Od skupno prijavljenih 111 psov jih je končno oceno prejelo 78. Največ razstavljavcev je bilo
iz Slovenije, nato iz sosednje Hrvaške, Avstrije, Madžarske ter tudi iz Nemčije.
V razredu samic 3-6 mesecev je prvo mesto dosegla samica iz hrvaške vzreje TIRKIZ VOM
ROPAL, razredu samcev 3-6 mesecev pa BINGO HALUBAJSKA, prav tako iz hrvaške
vzreje.
Med samicami v razredu 6-9 mesecev je prvo mesto i oceno ZP1 prejela ZVEZDA VON
MEDIA iz nemške vzreje, med samci pa VIP HOJSOV iz vzreje Avgusta Hojsa.

VIP HOJSOV, SLRNO-014861, ZP1
(oče: Kanto Hojsov, mati: Kelly Hojsova)
Tudi v razredu samic 9-12 mesecev je zmagala samica iz nemške vzreje YONDA VON
MEDIA, v razredu samcev pa FEDOR HOJSOV iz vzreje Avgusta Hojsa.
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FEDOR HOJSOV, SLRNO-014726, ZP1
(oče: Yerom vom Haus Salihin, mati: Daira Hojsova)

Zmagovalka v razredu samic 12-18 mesecev
RAUBA VOM ROPAL, HR, PD1
(oče: Vegas du Haut Mansard, mati: Honda vom Ropal)
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V razredu samcev 12-18 mesecev sta nastopila samo dva predstavnika. Prvo mesto in oceno
PD1 je prejel samec LARY VOM SCHLOSS FREUDENAU, SLRNO-014552 (oče: Aiko vom
Leithawald, mati: Ives Podcenerska) vzreditelja Mihaela Jašinskega.
Zelo močna je bila konkurenca v razredu samic 18-24 mesecev:
Zmagala je samica RACE VON DER ROTEN MATTER, ki je sodnika prepričala s svojo
čvrstostjo ter z izdatnim gibanjem.

RACE VON DER ROTEN MATTER, HR, PD1
(oče: Floro degli Achein, mati: Helen vom Haus Roehner)
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V razredu samcev 18-24 mesecev pa je zmagal samec iz avstrijske vzreje RIFF VOM
LEITHAWALD.

RIFF VOM LEITHAWALD, SZ 2232806, PD1
(oče: Yoker vom Leithawald, mati: Ubi vom Leithawald)
V odmoru je potekalo tekmovanje mladih vodnikov psov, ki ga je v okiru Državne vzrejne
razstave leto že drugič zapored priredil KDNOS, in sicer z željo, da bi spodbudil mlade k delu
s psi in k sodelovanju na razstavah. Tudi sodnik je zelo pohvalil zamisel za to prireditev.
Mladi vodniki so prejeli tudi nagrade, in sicer enciklopedijo psov v večih jezikih, ki jo je
prispevala Eukanuba.
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Na sliki najmlajši izmed mladih vodnikov štiriletni Patrik iz Avstrije z veteranko Scarlett vom
Kirschental.

Mladi kinolog iz KD Murska Sobota Matic Kovač in Meno Mena Burgi
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V razredu delovnih samic so od skupno osem prijavljenih v finalnem krogu nastopile le štiri.
Prvo mesto v tem razredu in naziv »odlično izbor« za leto 2010 je prejela FARINA IZ MS
TUROPOLJE, vzrejena v psarni Dušana Lukača.

FARINA IZ MS TUROPOLJE, SLRNO-011747, IPO1, Kkl.1
(oče: Ajax von der Burgruine, mati: Taiga iz MS Turopolje).
Farina je prejela tudi pokal za najboljšo obramb med samicami na letošnji Državni vzrejni
razstavi.
Drugo mesto v razredu delovnih samic in naziv »odlično 1« je osvojila MERY OD MIRNE IZ
MS, iz vzreje Romana Bodanca.

MERY OD MIRNE IZ MS, SLRNO-014032, IPO1
(oče: Kanto Hojsov, mati: Bela od Čakovca)
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Tretje mesto in oceno »odlično 2« je prejela DAPHNE HOJSOVA iz slovenske vzreje Avgusta
Hojsa.

DAPHNE HOJSOVA, SLRNO-013352, IPO1, Kkl. 1
(oče: Attila von der Piste Trophe, mati: Chipsi Hojsova)
Prvo mesto v razredu delovnih samcev in naziv »odlično izbor« ter obenem tretje mesto med
samci za najboljšo obrambo je dosegel samec iz avstrijsk vzreje, RONY VOM FUERST
GEORG BRUNNEN.

RONY VOM FUERST GEORG BRU NNEN, SZ/2220506, IPO2, Kkl.1
(oč: Buka vom Agilolfinger, mati: Zambi vom Schloss Runding)
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Drugo mesto in naziv »odlično izbor 2« je prejel samec iz hrvaške vzreje TIPO BELONA.
Tipo je prejel tudi pokal za drugo najboljšo obrambo.

TIPO BELONA, HR 25808, IPO1, Kkl. 1
(oče: Pizzaro vom Thaipan, mati: Nika Belona)
Najboljšo obrambo med samci na letošnji Državni vzrejni razstavi za nemške ovčarje pa je po
sodnikovem mnenju pokazal samec FANTO OD ČAKOVCA, SLRNO-014205 (oče: Satan
treh Src, mati: Romi od Čakovca). Fanto je na letošnji Državni vzrejni razstavi zasedel 3.
mesto med delovnimi samci ter prejel oceno »odlično 1«.

Na sliki prvi trije med delovnimi samci: RONY VOM FUERST GEORG BRUNNEN »VA1«,
TIPO BELONA »VA2« in FANTO OD ČAKOVCA »V1«.
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V ocenjevanju vzrejnih skupin je prvo mesto zasedla psarna HOJSOVA vzreditelja Avgusta
Hojsa, drugo mesto psarna iz MS TUROPOLJE ter tretje mesto psarna VOM BONIHAUS
vzreditelja Iva Boniča iz sosednje Hrvaške.

Najuspešnejša vzrejna skupina na letošnji Državni vzrejni razstavi za nemške ovčarje –
»HOJSOVA«.
Katja Krajnc
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