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Vtisi iz Glavne slovenske razstave za nemške ovčarje - VIPAVA 2009

Organizacijo letošnje Glavne slovenske vzrejne razstave za nemške ovčarje je bila,
pod okriljem Kinološkega društva za vzrejo in šolanje nemških ovčarjev Slovenije,
zaupana Športnemu kinološkemu društvu Ajdovščina. Dvodnevna prireditev je
potekala 10. in 11. oktobra na vojaškem stadionu v Vipavi.
Za sojenje je KDNOS-u uspelo pridobiti dva sodnika iz matične dežele te pasme – iz
Nemčije – ki sta oba kot sodnika in vzrejna mojstra aktivna pri Društvu za nemške
ovčarje (SV), in sicer Karl-Heinza Zygadta (psarna vom Hause Zygadto) in Hans-
Joachima Duxa (psarna Intercanina). Prvi je sodil vse razrede samcev, drugi pa vse
razrede samic. Sodnik Hans-Joachim Dux je tudi sodnik za celotno FCI I skupino, kar
je med SV sodniki velika izjema, saj so sodniki SV sicer praviloma specializirani samo
za nemške ovčarje.

Prvi razstavni dan je potekalo ocenjevanje vseh razredov v stoji, ocenjevanje razredov
do 12 mesecev pa tudi v gibanju ter ocenjevanje skupin potomcev.
Na nedeljsko jutro je sledil preizkus borbenosti in poguma za samce in samice iz
razreda delovnih, ocenjevanje vseh razredov nad 12 mesecev v gibanju, tekmovanje
mladih vodnikov psov, ocenjevanje vzrejnih skupin (psarn) ter proglasitev
zmagovalcev za razstavno sezono 2009.

Od skupno 133 prijavljenih psov, jih je 98 doseglo končno uvrstitev. Poleg
slovenskih razstavljavcev, so se razstave udeležili še razstavljavci iz sosednje Italije,
Hrvaške, Nemčije in Avstrije. Na žalost je treba na tem mestu pripomniti, da je bilo
psov iz slovenske vzreje ali slovenskih lastnikov le 39. Seveda ta suhoparna statistika
ne pove nič o vzrokih, vendar pa si bo KDNOS z vsakokratnim prirediteljem
prizadeval, da bi bilo na prihodnjih glavnih slovenskih razstavah več psov iz naše
vzreje in več naših razstavljavcev.
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V razredu samic 3-6 mesecev je zmagala ROMINA CRVENI MAYESTOSO
(oče Bojan von Pendler, mati Roma von Bad-Boll)

Med samci v razredu 6-9 mesecev je zmagal LASO VOM SCHLOSS FREUDENAU
slovenskega vzreditelja Mihaela Jašinskega.

Razred samcev 3-6 mesecev med ocenjevanjem v gibanju. V ospredju zmagovalec
LASO VOM SCHLOSS FREUDENAU SLRNO-014550

V razredu samic 6-9 mesecev je zmagala LUNA VOM PANONIANSEE (oče Kanto
von der Karl-May Höhle, mati Gila vom Funkenspiel)

Med samci v razredu 6-9 mesecev je zmagal JANGO VOM PANONIANSEE

ZP1 razred samcev 6-9 mesecev JANGO VOM PANONIANSEE (oče Maddin vo
Media, mati Grexa van Contra)
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V razredu samic 9-12 mesecev so nastopile samo tri predstavnice. Prvo mesto je
sodnik dodelil samici iz slovenske vzreje HATI KARSTIMAV SLRNO-014272 (oče
Balko vom Gleisenauer Schloss, mati Uli vom Hawelkaweg) vzreditelja Ljuba Gorupa.

V razredu samcev 9-12 mesecev pa je zmagal JAGO VOM PANONIANSEE (oče
Yerom vom Haus Salihin, mati: Afra vom Panoniansee).

Med skupinami potomcev sta se predstavili dve skupini, in sicer skupina po
plemenjaku KANTU HOJSOVEM (SLRNO-013108) in po plemenjaku FIGU von
der ORANGERIE.
Večjo kakovost in višjo oceno je prejela skupina po plemenjaku KANTU
HOJSOVEM (oče Ken vom Elzmündungsraum, mati Chipsi Hojsova), in sicer je bilo
prijavljenih 5 potomcev, od tega 2 samca in 3 samice. Ta plemenjak prihaja iz
slovenske vzreje Avgusta Hojsa.

KANTO HOJSOV SLRNO-013108

Ocena sodnikov je bila naslednja: enostnost skupine je dobra, tipičnost glede na
očeta je dana, diferenciacija po spolu je jasna, razmerja telesne gradnje pri očetu in
potomcih so v redu, kar zadeva velikost so posamezne živali na zgornji meji višine,
kar zadeva čvrstost in zaprtost kotov so potomci so suhi in čvrsti, anatomske odlike
in slabosti – dobra pigmentacija, omejitve v predelu križca, ki bi lahko bil daljši;
gibanje – dobri v vseh fazah gibanja.
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Nedelja je v ocenjevanju razredov nad 12 mesecev potekala v znamenju hčerk Ober
von Bad-Bolla (VA5 BSZS ULM 2009).

Zmagovalke v razredu samic 12-18 mesecev
PD1 KELLY VON DER KANISFLUH oče Ober von Bad-Boll mati Aska vom Riedgarten
PD2 HONDA VOM PANONIANSEE oče Ober von Bad-Boll Mura von Media
PD3 GLORIA VON MODITHOR oče Odin vom Holtkämper Hof  mati Isabell von Modithor
PD4 TALETE DI CASA INES oče Ober von Bad-Boll mati Wally die Casa Ines
PD5 SISSI DI CA’VENIER oče Mork dei Profeti mati Ussi di Ca’Venier

Proglasitev zmagovalk v razredu samic 18-24 mesecev
PD1 JESSY VON DER KANISFLUH oče Ober von Bad-Boll mati China vom Blick

Hummelberg
PD2 PAGE DELL’ALPE ADRIA oče Ober von Bad-Boll mati Fata dell’Alpe Adria
PD3 NAIKA VON DAX ALL’ALBERONE  oče Xampo von Batu mati Desy von Batu
PD4 MINKA OD SLANKAMENA oče Moritz del Gupo mati Holy Villa Crucis
PD5 YUMA VOM PANONIANSEE oče Amigo vom Panoniansee mati Grexa van Contra
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Proglasitev zmagovalcev v razredu samcev 12-18 mesecev

PD1 AREX VOM PANONIANSEE oče Erik vom Elzmündungsraum mati Gila vom Funkenspiel
PD2 ANTONIO NERO OD PETKOVIČA oče Arex vom Haus Neoplantum mati Celi od Petkoviča
PD3 FAUST DI CASA BEGGIATO oče Tuareg von Bad-Boll mati Stefy di Casa Beggiato
PD4 BONO ZLATOLIČNI oče Dex Zlatolični mati Nanny Zlatolična
PD5 REJ MENA BURGI oče Magnum zum Kolbenguss mati Marina Pod Cenerska

Zmagovalci v razredu samcev 18-24 mesecev
JACK IVANIČEV SLRNO-013880 izvira iz slovenske vzreje Draga Ivaniča.
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PD1 JACK IVANIČEV oče Quenn vom Löher Weg mati Eischa Ivaničeva
PD2 DIMO VOM KIRSCHENTAL oče Odin vom Holtkämper Hof mati Lailana vom Kirschental
PD3 XAVIER VOM PANONIANSEE  oče Digger vom Elzmündungsraum  mati Asia vom Panoniensee
PD4 MOSE DI SANTA VENERE oče Chuck del Criale mati Brigitte di Santa Venere
PD5 MILKO OD SLANKAMENA oče Moritz del Gupo mati Holy Villa Crucis

Novost letošnje glavne slovenske vzrejne razstave za nemške ovčarje je bilo
tekmovanje mladih vodnikov psov, ki ga so ga razstavljavci in občinstvo toplo
sprejeli. Sodnik Hans-Joachim Dux je vzreditelje pozval, da naj zaupajo mladim
razsavljavcem svoje pse, saj je v njih naša prihodnost.

Mladi vodniki nemških ovčarjev

Po nastopu mladih vodnikov psov je svojo razstavno pot sklenil plemenjak iz
slovenske vzreje DEX ZLATOLIČNI iz vzreje Dušana Travnikarja.

Zadnji nastop DEXA ZLATOLIČNEGA SLRNO-010625



7

Po preizkusu borbenosti in poguma na nedeljsko jutro, je popoldan za ocenjevanje
delovnih samic in samcev v gibanju, ostalo 9 samic in le 5 samcev.

Letos so bili prvič na GRV za NO podeljeni tudi pokali za najboljše opravljeno
obrambo. S temje želel organizator poudariti pomen borbenosti in poguma pri vzreji
te pasme.

Med samicami je pokazala najboljšo obrambo ENNA KUHARJEVA iz vzreje Marjana
Kuharja.

Poln ugriz ENNE KUHARJEVE
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ENNA KUHARJEVA SLRNO-013585 VA1-SLO 2009
(oče Pakros d’Ulmental, mati Cassi Kuharjeva)
To je velika, močna samica, z dobrimi razmerji telesne gradnje, dobrega izraza, viher
dober, križec nekoliko strmo padajoč, lega nadlahtnice bi lahko bila še poševnejša,
zelo dobro okotena zadaj, gibanje izdatno.

Med delovnimi samicami je prvo mesto in naziv »odlično izbor« SLO-2009 prejela
samica ENNA KUHARJEVA. Bila je nesporna zmagovalka današnjega dne, saj je, kot
že rečeno, pokazala tudi najboljšo obrambo. Sodnik Hans-Joachim Dux je ob
podelitvi naziva tej samici dejal, da upa, da bo svoje veliko srce za obrambo prenesla
tudi na svoje potomce.
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Za velike uspehe je vselej potrebno timsko delo – vzreditelja Marjan in Martina
Kuhar z zmagovalko ENNO in s člani KD Ovčar iz Škofje Loke.

Rezultati v razredu delovnih samic
OI1 ENNA KUHARJEVA oče Pakros d’Ulmental mati Cassi Kuharjeva
OI2 WALLY DI CASA INES oče Bello von der Piste Trophe  mati Glenda di Casa Ines
OI3 ORNELLA VON MODITHOR oče Larus von Batu mati Peggi von Modithor
odl1 TESSA VON MODITHOR oče Comet von Modithor mati Bärbel von Modithor
odl2 PERLA DELLA PADANA

VESCOVANA
oče Zambi Sabatini mati Aqua

odl3 DAPHNE HOJSOVA oče Attila von der Piste Trophe mati Chipsi Hojsova
odl4 TINA VON MODITHOR oče Ursus von Batu mati Quena von Modithor
odl5 FARINA IZ MS TUROPOLJE oče Ajax von der Burgruine mati Taiga iz MS Turopolje
odl6 FILLY IZ MS TUROPOLJE oče Ajax von der Burgruine mati Taiga iz MS Turopolje

Od delovnih samic iz slovenske vzreje izvira še DAPHNE HOJSOVA ter nekoliko
starejši samici, sestri FARINA in FILLY iz MS TUROPOLJE. FILLY je pokazala tudi
drugo najboljšo obrambo med samicami na letošnji GVR za NO.
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V3 SLO-2009 DAPHNE HOJSOVA SLRNO-013352
DAPHNE je osvojila tretje mesto za najboljšo obrambo.

Rezultati v razredu delovnih samcev
OI1 TIPO BELONA oče Pizaro vom Thaipan mati Nika Belona
odl1 XAMPO DELL’ALPE ADRIA oče Yimmy van Contra mati Fata dell’Alpe Adria
odl2 YAMMI GIM oče Figo von der Orangerie  mati Ipsy von Batu
odl3 KARLOS VOM PRAESTER-LAND oče Ramon vom Köttersbusch mati Debby vom Terdannenhof
odl4 EIGA GRECS oče Oliver vom Laacher Haus mati Bonny Grecs

TIPO BELONA HR-25808 VA1-SLO 2009
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Najboljšo obrambo v razredu delovnih samcev je pokazal
KARLOS VOM PRAESTER LAND
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Tretjo najboljšo obrambo na letošnji GVR za NO je pokazal EIGA GRECS
SLRNO-013646 slovenskega vzreditelja Alojzija Goloba

Za izbor najboljše vzrejne skupine sta se prijavili psarni »vom Panoniansee« vzreditelja
Zlatka Ravlića iz sosednje Hrvaške, ki je zasedla prvo mesto (960 točk) in »von
Modithor« nemškega vzreditelja Edgarja Holzmanna, ki je zasedla drugo mesto (840
točk). Pri ocenjevanju vzrejnih skupin sta sodnika upoštevala naslednje kriterije:
težavnostno stopnjo (število očetov in mater), enotnost, kakovost, ter število živali v
razredu delovnih. Na žalost se na izbor najboljše vzrejne skupine ni prijavila nobena
slovenska psarna.

Prireditev je bila sklenjena s proglasitvijo zmagovalcev za razstavno sezono 2009.
Tako je prvo mesto med slovenskimi psarnami je za razstavno sezono 2009 z 188
točkami osvojila psarna »MS TUROPOLJE« vzreditelja DUŠANA LUKAČA, drugo
mesto s 73 točkami psarna »GRECS«, vzreditelja ALOJZIJA GOLOBA« in tretje
mesto s 66 točkami psarna »BELL-MUR« vzreditelja MARJANA GRANFOLE.

Med samci in samicami iz slovenske vzreje ali slovenskih lastnikov je bila v razstavni
sezoni razvrstitev za razstavno sezono 2009 naslednja:
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SAMCI
1. mesto ELTONN iz MS TUROPOLJE -
2. mesto KARLOS vom PRAESTER LAND
3. mesto MORITZ del GUPO
4. mesto IKARUS iz MS TUROPOLJE
5. mesto GERO iz MS TUROPOLJE

SAMICE
1. mesto BIGGI iz MS TUROPOLJE
2. mesto ENNA KUHARJEVA
3. mesto PERLA VILLA CRUCIS
4. mesto BERTHA von MODITHOR
5. mesto KARMA BELL-MUR

Kot že rečeno, bi si želeli na prihodnjih razstavah več psov iz slovenske vzreje in več
slovenskih razstavljavcev. Kinološko društvo za vzrejo in šolanje nemških ovčarjev –
KDNOS si bo v prihodnje tudi z ustreznimi izobraževanji mladih razstavljavcev in
vseh zainteresiranih na sploh prizadevalo za to, da se bodo za nastop na razstavah
lahko ustrezno pripravili tudi začetniki, ljubitelji itn. Sedaj namreč prav zaradi tega
lahko za vzrejo izgubimo samca ali samico, ki ju njun lastnik ne pripelje na razstavo,
ker mu manjkajo ustrezne priprave in tudi pogum za to. Zavedati se namreč moramo,
da je »zmagovalce mogoče narediti, dobri prenašalci dednih lastnosti pa se rodijo«.

Prav ob koncu poročila bi se želela zahvaliti vsem, ki so pripomogli k temu, da je
letošnja glavna slovenska razstava za nemške ovčarje uspela, še posebej tistim, ki
morda nikjer  niso bili posebej omenjeni, vendar so za uresničitev prireditve žrtvovali
ure svojega prostovljnega dela.

Napisala: KATJA KRAJNC


