
Resultater fra Sommerskuet den 24.07.2021 

Babyklasse hanner Babyklasse tæver  

  

1 – Ba-Tong’s Charming Master Coscha DK09582/2021  
Dian Shan Ready For The Good Times – Ba-Tong’s Stylish Saga 
O: Gunna Rask. E: Tove Bunk 
4 mdr. gammel rød hanbaby, kompakt og kraftig, god skalle, 
godt pigment på næsen, passende næseparti, korrekte 
proportioner, passende brystdybde, udmærket krop, fin 
haleansætning, halen bæres hen over ryggen, kraftige 
benstammer, korrekt benstilling, fine poter, dejlige mørke 
øjne, godt bid, god pigmentering på tunge og gane, en meget 
selvstændig hund, bevæger sig racetypisk, godt 
temperament, god pels og farve, god struktur.  
Særdeles Lovende – Bedste babyhan - BIM BABY 
 

1 – Ba-Tong’s Adorable Miss Alika DK09585/2021 
Dian Shan Ready For The Good Times – Ba-Tong’s Stylish Saga 
O: Gunna Rask    E: Lise Bilberg Riemer Helsbøl 
4 mdr. gammel rød korthåret tæve, kraftig kompakt krop. 
Passende afstand fra manke til albue og fra albue til jord, god 
skalle med korrekt ansatte ører, korrekte øjne, godt 
næseparti med godt pigment, passende benstammer, 
veludviklet krop, godt vinklet, god pels og farve, god struktur, 
bevæger sig racetypisk, skønt temperament, god 
pigmentering på tunge og gane, korrekt bid, en skøn 
tævehvalp.  
Særdeles lovende – bedste babytæve - BIR BABY 

  

2 – Dian Shan Voices Carry DK07078/2021 
Dian Shan Quit Playing Games – Nellwood’s Xenio 
O: Hanne Fogtmann Pedersen & Kaj Pedersen 
E: Tine Bjørn Pedersen 
Knap 5 mdr. gammel godt udviklet sort babyhan, god skalle, 
korrekte ansatte ører, korrekte mørke øjne, passende 
næseparti, korrekt bid, udmærket krop, passende brystdybde 
og underbenlængde svarer til hinanden, passende 
benstammer, gode poter, tilpas vinklet, fin pels, god struktur, 
bevæger sig lidt trægt, godt temperament, god og kærlig 
hund, har brug for ringtræning. Lovende – 2. bedste babyhan 
 

2 – Dolly DK07677/2021 
Bao-Fang’s Mang-quo Hua – Ektrona Lietuvos Liutas 
O: MayBritt Simonsen – E: Julie Larsen 
4 mdr. Gammel rød langhåret hun, kompakt og kraftig 
udviklet krop, tilpas skalle, korrekt ansatte mellembrune øjne 
og ører, tilpas næseparti, afstanden fra manken til albuen er 
længere end afstanden fra albuen til jorden, tilpas hale, god 
ryglinie, korrekt ansat hale, som bæres hen over ryggen, 
tilpas udviklet benstamme til størrelsen, tilpas vinklet, typisk 
hvalpepels, en sød og glad hund, som har brug for 
ringtræning, bevæger sig racetypisk, godt temperament. 
Særdeles lovende – 2. bedste babytæve 

 

 



Babytæver fortsat 

 

3 - Dian Shan Vale Of Tears  DK07080/2021 
Dian Shan Quit Playing Games – Nellwood’s Xenio 
O: Hanne Fogtmann Pedersen & Kaj Pedersen 
E: Inga Lola Jessen 
4 mdr. gammel korthåret rød tævebaby, kompakt og kraftig 
krop, veludviklet, god skalle, små tykke ører, korrekte ansatte 
øjne med god farve, korrekt bid, god pigmentering på tunge 
og i mund, korrekte forhold fra manke til albuen og fra 
albuen til jord, veludviklet brystkasse, dejlige benstammer, 
gode poter, korrekt vinklet, god pels og farve, lidt langt 
næseparti, bærer sit hoved stolt på en flot hals, god ryglinie, 
halen bæres over ryggen, bevæger sig racetypisk, godt 
temperament. 
Særdeles lovende – 3. bedste babytæve 

 
 

  

Hvalpeklasse hanner  Hvalpeklasse tæver 

  
1 - Piuk Chow Charming Red Knight Of Paloma DK21786/2020 
Kool Kashmir From Kwaitang – Sakumas Summer Rose 
O: Michael og Susanne Lunau  
E: Anne Damgaard Jensen & Kasper Nielsen 
8 mdr. gammel rød han, udmærket type, kraftig kompakt 
veludviklet krop, hoved bæres stolt på halsen, udmærket 
skalle, korrekt ansatte mærke øjne, god pigmentering, 
udmærket næseparti, godt udviklet brystkasse, velvinklet, 
afstanden fra manke til albue svarer til afstanden fra albue til 
jord, kraftige benstammer, gode poter, god pels og farve, 
velplejet pels, halen bæres flot over ryggen, herligt 
temperament, bevæger sig dejligt racetypisk trods varmen, 
flot hanhvalp. 
Særdeles lovende – Bedste hanhvalp – BIR HVALP 

1 – Alba  DK23322/2020 
Banvin Fun Lauda – Stagebo’s Here Comes The Sun 
O: Britta Johansen – E: Heidi og Nicklas Letvinka 
Kompakt kraftig rød tæve på 8 mdr. udmærket skalle, 
korrekte ansatte små tykke ører, korrekte ansatte øjne, 
passende udviklet næseparti, godt pigment på næse, tunge 
og i mund, veludviklet brystkasse, kraftige benstammer, gode 
kattepoter, halen bæres korrekt ind over ryggen, velvinklet, 
godt temperament, racetypiske bevægelser, afstanden fra 
manke til albue svarer til afstanden fra albue til jord, god pels 
og farve. 
Særdeles lovende – bedste tævehvalp – BIM HVALP 

 

 
 



Hvalpehanner - fortsat Hvalpetæver - fortsat 

  
2 – Blacki  DK23321/2020 
Banvin Fun Lauda – Stagebo’s Here Comes The Sun  
O: Britta Johansen  - E: Jens Kristian Madsen 
8 mdr. gammel rød hanhvalp, kraftig og kompakt krop, godt 
udviklet brystkasse, dejligt kraftigt udviklet hoved, god skalle, 
korrekte ansatte små tykke ører, veludviklet næseparti, 
korrekte ansatte mørke øjne tilpas hals god ryglinie, 
afstanden fra manke til albue svarer til afstanden fra albue til 
jord, dejlige kraftige benstammer, gode poter, godt vinklet, 
meget kraftig hvalepels, halen bæres godt ind over ryggen, 
racetypiske bevægelser men er påvirket af varmen, godt 
temperament, en smuk hund. 
Særdeles Lovende – 2. bedste hanhvalp 
 

2 – Cirkeline  DK23239/2020 
Bao-Fang’s Mang-quo Hua – L & A Goodtymes Black Rose 
O: May-Britt Simonsen & John Panum  
E: Abbelone og Ib Perlblad 
8 mdr. gammel langhåret rød tævehvalp, kompakt og kraftig 
veludviklet krop, god hals og ryglinie, halen bæres godt ind 
over ryggen, god skalle, korrekt ansatte små tykke ører, lidt 
våde korrekt ansatte øjne, passende næseparti, god 
pigmentering på næse, tunge og i mund, afstanden fra 
manke til albue svarer til afstanden fra albue til jord, tilpas 
vinklet, gode kraftige benstammer, gode poter, bevæger sig 
racetypisk, udmærket pelsstruktur og farve, godt 
temperament, velpræsenteret. 
Særdeles lovende – 2. bedste tævehvalp. 

 

Hvalpehanner  

 

3 – Dian Shan Unspoken Words  DK 22458/2020 
Dian Shan Lonesome Whistle Blues /Dian Shan Blaze Of Glory 
O: Hanne Fogtmann Pedersen & Kaj Pedersen 
E: Tine Bjørn Pedersen 
9 mdr. gammel rød hanhvalp, god størrelse for alderen, 
kraftig kompakt veludviklet krop, god skalle, korrekte ansatte 
små tykke ører, korrekt ansatte dejlige mørke øjne, godt 
næseparti, afstanden fra manke til albue svarer til afstanden 
fra albue til jord, korrekt ansat hale båret over ryggen, godt 
udviklet brystkasse, god pels, farve og struktur, racetypiske 
bevægelser som dog er lidt langsomme, godt temperament.  
Særdeles lovende – 3. bedste hanhvalp 
 

4 – Chap  DK23236/2020 
Bao-Fang’s Mang-quo Hua – L & A Goodtymes Black Rose 
O: May-Britt Simonsen & John Panum 
E: Emil Folmer Kristensen 
8 mdr. gammel langhåret rød hanhvalp med en kompakt 
udviklet krop, god hals, kraftigt veludviklet hanhundehoved, 
med korrekt ansatte små tykke ører, korrekte ansatte mørke 
øjne, udmærket næseparti, afstanden fra manke til jorden 
svarer til afstanden fra albue til jord, godt udviklet brystkasse 
for alderen, tilpas vinklet, god pelsstruktur og farve, 
racetypiske bevægelser som er tynget af varmen, godt 
temperament, gode benstammer, gode poter, halen bæres 
over ryggen. 
Særdeles lovende – 4. bedste hanhvalp 



Juniorklasse - han Juniorklasse - tæve 

10   
1 – Ilaka Falcon The Chinse Fellow  DK08152/2021 
Fantastic Fenrer The Chinese Fellow – Henrietta-Hetty The 
Chinese Fellow 
O: Antje De La Porte  E: Birgit Pedersen 
10 mdr. gammel rød langhåret juniorhan, kraftig veludviklet 
kompakt kvadratisk krop, korrekte ansatte små tykke ører, 
god skalle, dejlige mørke øjne, godt scowludtryk, passende 
næseparti, passende pigmentering på næse, tunge og i 
mund, god hals som bærer et stolt hoved, veludviklet 
brystkasse, afstanden fra mange til albue svarer til afstanden 
fra albue til jord, passende benstammer, gode poter, korrekt 
vinklet, bevæger sig racetypisk med lette skridt, godt 
temperament, god pels og farve, god struktur. 
Excellent – bedste juniorhan – Bedste han – BIM 

1 – Bakkebo’s Victory Girl  DK14888/2020 
Sakuma’s Such A Treasure – Bakkebo’s Royal Roxanna 
O: og E: Susanne Danielsen 
1 år gammel rød langhåret kraftig kompakt veludviklet tæve, 
god hals som bærer hendes hoved flot, veludviklet hoved, 
god skalle, korrekt ansatte små tykke ører, korrekt ansatte 
mørke øjne som er lidt fugtige, godt udviklet næseparti, god 
pigmentering på næse, tunge og i mund, korrekt bid, 
veludviklet brystkasse, god ryglinie, halen bæres korrekt over 
ryggen, velvinklet for og bag, dejlige kraftige benstammer og 
poter, afstanden fra manke til albue svarer til afstanden fra 
albue til jord, dejlige racetypiske kvikke bevægelser, super 
temperament, særdeles flot fremvist. 
Excellent  - bedste juniortæve – bedste tæve - BIR 

  

Åben klasse hanner Åben klasse tæver 

  
1 – Bakkebo’s Tyson The Terrible  DK0245/2019 
Kool Kashmir From Kwaitang – Stagebo’s Angel Of The 
Morning 
O: Susanne Danielsen  E: Bo Heltborg Jeppesen 
2,5 år gammel rød langhåret hanhund, kraftig kompakt krop, 
korrekt ansatte små tykke ører, god skalle, velplacerede øjne, 
passende næseparti, god pigmentering på næse og i mund, 
tunge lidt lys, god hals og ryglinie, tilpas udviklet brystkasse, 
tilpas vinklert for og bag, gode benstammer og poter, god 
pelsstruktur og farve, bevæger sig racetypisk, virker lidt utryg 
i ringen. 
Excellent – 1 vinder i åben klasse 

1 – Bakkebo’s Royal Roxanna  DK05101/2017 
Piuk Chow Paradise A Place On Earth – Stagebo’s Angel Of 
The Morning 
O: og E: Susanne Danielsen 
4 år glammel rød langhåret tæve, kompakt krop, god hals, 
lige ryglinie, bærer halen flot over ryggen, veludviklet 
brystkasse, afstanden fra manke til albue svarer til afstanden 
fra albue til jord, veludviklet skalle, korrekte ansatte små 
tykke ører, korrekt ansatte øjne, veludviklet næseparti, 
korrekt bid, velpigmenteret, tilpas udviklet brystkasse, 
velvinklet for og bag, gode poter, udmærket pels med god 
struktur og farve, bevæger sig racetypisk med godt drive, 
fortrinligt temperament.  
Excellent – 1 vinder i åben klasse 



Åben klasse hanner - fortsat Åben klasse tæver - fortsat 

  
2 - Alexander von Waurichen   DK20198/2019 
Honiland Zippo – Art Kot Uljana 
O: Michael Naujoks  E: Margit og Peter L. Jensen 
Godt 2 år gammel sort han, kraftig veludviklet krop dog lidt 
lang i kroppen, veludviklet brystkasse, kraftigt veludviklet 
hanhundehoved, god skalle, korrekte ansatte små tykke ører, 
korrekt ansatte øjne som dog er lidt våde, korrekt næseparti, 
afstanden fra manke til albue svarer til afstanden fra albue til 
jord, tilpas vinklet, gode poter, kraftige benstemmer, bærer 
halen godt over ryggen, særdeles velplejet flot blank pels 
med god struktur, godt temperament, racetypiske 
bevægelser en anelse tæt bag. 
Excellent – 2. vinder i åben klasse  
 

2 – Nørskov’s Just The One   DK04638/2016 
Imagine Loves Second Chance – Nørskov’s Ding Dong Dixie 
O: og E: Charlotte Nørskov Jensen 
5 år gammel kraftig veludviklet korthåret tæve, veludviklet 
hoved, god skalle, korrekt ansatte små tykke ører, kraftigt 
næseparti, korrekt bid, acceptabel pigmentering, korrekt 
ansatte øjne, veludviklet brystkasse, god vinklet for og bag, 
god pels af god struktur og farve, bevæger sig racetypisk med 
godt afskub, godt temperament, vel fremvist.  
Excellent – 2 vinder i åben klasse 
 

  
3 – Opportunity Du Lee Des Thitounes   DK01177/2020 
Delitiger Perfect Black King – Hyu Hita du Lee des Thitounes 
O: Eliane Martineau  E: Hanne Fogtmann Pedersen & Kaj 
Pedersen 
3 år gammel langhåret sort hanhund med kraftig kompakt 
krop, korrekt ansatte ører, velplacerede mørke øjne, tilpas 
udviklet næseparti, kort hals, udmærket ryglinie, halen bæres 
godt ind over ryggen, tilpas udviklet brystkasse, gode kraftige 
benstammer, fine poter, afstanden fra manke til albue svarer 
til afstanden fra albue til jord, racetypiske bevægelser, god 
temperament, pels af god struktur og farve dog lidt 
sommerlig. 
Excellent – 3. vinder i åben klasse 
 

3 – L & A Goodtymes Black Rose  DK16358/2019 
L & A Goodtymes Boogie Nights – Miss Kyliee At Goodtymes 
Laske Faina 
O: Luis Arenas Lopez og Angela Jean Arenas   
E: May-Britt Simonsen 
3 år gammel langhåret sort tæve, kompakt kort krop, 
veludviklet brystkasse, velvinklet for og bag, passende 
benstammer og gode poter, lidt blød ryg, udmærket 
pelsstruktur og farve, tilpas udviklet skalle, korrekt ansatte 
små tykke ører, korrekt ansatte mørke øjne, veludviklet 
næseparti, korrekt bid, god pigmentering, passende 
benstammer, tilpas vinklet, trippende racetypiske 
bevægelser, i bevægelse bæres halen flot over ryggen, virker 
lidt utryg i ringen måske pga varmen. 
Excellent – 3 vinder i åben klasse 
 



Championklasse hanner Åben klasse tæver - fortsat 

  
1 – Bakkebo’s Total Triumph   DK02046/2019 
Kool Kashmir From Kwaitang - Stagebo’s Angel Of The 
Morning 
O: Susanne Danielsen   E: Birgitte Boe Toft 
Stor kraftig veludviklet rød han, af fortrinlig type, dejligt 
kraftigt hanhundehoved med dejligt udtryk, korrekt ansatte 
små tykke ører, korrekt ansatte øjne, god pigmentering på 
næse, tunge og i mund, god hals og ryglinie, passende 
udviklet brystkasse, korrekt vinklet, dejlige kraftige 
benstammer, fine kattepoter, halen bæres flot over ryggen, 
god kraftig pels af god struktur og farve, fine lyse aftegninger 
på hale og bukser, bevæger sig racetypisk med lette trin, godt 
temperemant 
Excellent – 1 vinder i championklasse – BIR CHAMPION 

4 – Stagebo’s Here Comes The Sun  DK11308/2016 
Diamond Suprime Sterlingsheer – Stagebo’s A Kiss From A 
Rose 
O: Annalise & Michael Stagebo   E: Britta Johansen 
5 år gammel langhåret rød tæve, kraftig kompakt krop, 
hoved bæres stolt på en fin hals og god ryglinie, tilpas 
udviklet skalle, små velstillede tykke ører, korrekt ansatte 
øjne, passende udviklet næseparti, god pigmentering, 
afstanden fra manke til albue svarer til afstanden fra albue til 
jord, veludviklet brystkasse, passende benstammer, fine 
poter, halen bæres korrekt over ryggen, lidt trang bagtil, 
tilpas vinklet, udmærket pels, bevæger sig lidt tungt, 
acceptabelt temperament. 
Excellent – 4 vinder i åben klasse 
 

  

2 – Hsiung Kou’s Master Manny   DK09688/2016 
Miketilla Monte Carlo – Purpl Sheides Vogue La Champ 
O: Lis Taul og Preben Kappelgaard Krog  
E: Ingelise Rasmussen 
Kraftig veludviklet han af god type, kraftigt hanhundehoved, 
bred skalle, korrekt ansatte små tykke ører, korrekt ansatte 
øjne, udmærket næseparti, lidt våde øjne, udmærket 
pigmentering, dejlige kraftige benstammer, gode poter, 
veludviklet brystkasse, korrekt vinklet, bevæger sig racetypisk 
godt temperament. 
Excellent – 2 vinder i championklasse 

5 – Bao-Fang’s Tan Ruan Jiao Tang      DK05771/2017 
Bidachow’s Busy Barny Bear – Bao-Fang’s Hei-Se Tai-Yang 
O: Abbelone og Ib Perlblad   E: Henning Tvekov 
4 år gammel korthåret fawn tæve, kraftig kompakt krop, god 
skalle, fine små tykke ører, korrekt ansatte øjne som svarer til 
pelsfarven, pigmentering passende til pelsfarven, kraftig 
udviklet brystkasse, god hals, lige ryg, halen bæres flot over 
ryggen, korrekt vinklet, kunne godt ønske kraftigere 
benstammer, god pels, farve og struktur, kunne have bedre 
bevægelser, udmærket temperament, pga benstammer 
bliver det i dat til en very good. 
Very good – 5 vinder i åben klasse 
 

 



Hyggeklasse tæver Veteranklasse tæver 

  
1 - Hsiung Kou’s Yueh Hsin Te   DK11343/2009 
Bei-Wei Botai – Lunanera del Fiume Giallo 
O: og E: Preben Kappelgaard Krog og Lis Taul 
12 år gammel rød tæve, kort kompakt kraftig krop, dejligt 
hoved, korrekt ansatte små tykke ører, fine øjne, udmærket 
næseparti, korrekt bid, afstanden fra manke til albue svarer 
til afstanden fra albue til jord, kraftige benstammer, gode 
poter, bærer halen flot, udmærket pels, god struktur og 
farve, racetypiske bevægelser, som dog viser hendes alder, 
flot velholdt veteran, dejligt temperament 
1 vinder i hyggeklassen 
 

1 – Peli’s Citta To Flensborg   DK18752/2012 
Miketilla Monte Carlo – Peli’s Zakaya of Flensborg 
O: Poul Erik Flensborg  E: Birgit Pedersen 
8,5 år gammel kompakt kort tæve, veludviklet hoved, 
veludviklet skalle, korrekte ansatte mørke øjne, korrekte 
ansatte små tykke ører, tilpas næseparti, god pigmentering, 
korrekt bid, veludviklet brystkasse, afstanden fra manke til 
albue svarer til afstanden fra albue til jor, velvinklet, gode 
benstammer, fine poter, god pels med fin struktur, 
racetypiske pendulbevægelser, godt temperament, godt 
fremvist, hunden er meget opmærksom på sin fører. 
Excellent 1 vinder i veteranklassen – BIR VETERAN 
 

 

 
2 – Peli’s Deuxieme Tinga To Flensborg   DK11190/2014 
Miketilla Monte Carlo – Ursulas Coco CHhanel 
O: Poul Erik Flensborg   E: Elsebeth Iversen 
7 år gammel tæve, kompakt veludviklet krop, godt hoved, 
herligt udtryk, god skalle, korrekte velplacerede små ører, 
korrekte øjne, veludviklet næseparti, korrekt bid, veludviklet 
brystkasse, god hals og ryglinie, bærer halen flot over ryggen, 
gode benstammer, fine poter, korrekt vinklet, pels af god 
struktur, kunne være lidt mangfoldigere, bevæger sig 
racetypisk, godt temperament. 
2 vinder i hyggeklassen 
 

2 – Chan-Lo’s Fool For Your Love   DK18151/2012 
Chan-Lo’s Day Tripper – Chan-Lo’s Crazy Little Thing 
O: og E: Charlotte Jensen 
8,5 år gammel rød tæve, kraftig kompakt kort krop, 
veludviklet brystkasse, små tykke velansatte ører, god skalle, 
velansatte øjne som er en anelse våde, tilpas veludviklet 
næseparti, god pigmentering, god hals, lige ryglinie, bærer 
halen flot over ryggen, velvinklet, afstanden fra manke til 
albue svarer til afstanden fra albue til jord, udmærket pels, 
god struktur og farve, gode benstammer, gode poter, 
bevæger sig racetypisk, godt temperament, velvist. 
Excellent – 2 vinder i veteranklassen 
 

 


