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Malinois 
 
HVALPE KLASSE HANHUND 
 
9000. Isell's Vincent Dk17399/2011 
7 mdr. Maskulint hoved og udtryk, saksebid, godt næseparti, mørkebrune øjn e, god maske, middelstore lidt lange ører, god hals 
og over linje, lidt faldende kryds, for alderen god krop, velvinklet bag, gode benstammer, skal stabiliseres fortil i bevægelsen, god 
temperament, god pels  HVK SL Plac.1 Bedste Hvalp  
 
HVALPE KLASSE TÆVER 
 
9001. Isell's Vista Dk17402/2011 
7 mdr. feminint hoved og udtryk, saksebid, godt næseparti, minimum stop, dejlig mørke mandelformede øjne, lidt store ører, god 
hals, overlinje kunne være bedre, lidt høj over lænden, kort krop, velvinklet for, tilstrækkelig vinklet bag, bevæger sig snævert 
bag, kniber lænden op i bevægelse, god pels, godt temperament HVK SL Plac.1 
 
JUNIORKLASSE KLASSE HANHUND 
 
9002. Boholdt Zididada Dk10377/2011 
10 ½ mdr. maskulint hoved og udtryk, fortrinligt næseparti, saksebid, minimum stop, mørke mandelformede øjne, lidt rundt 
skalle, velansætte ører, god hals og over linje, velansat hale, fortrinlig kort krop, velvinklet for, fortrinlige benstammer, skulle 
have mere drive bagtil i bevægelserne, skulle stabiliseres fortil i bevægelser, fortrinlig pels, godt temperament, god farve og 
menneske JK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR2 Cert. 
 
VETERAN KLASSE HANHUND 
 
9003. WW10 Ienla's Q'enzo 04305/2003 
Stor han, maskulint hoved, godt næseparti, minimum stop, lidt rund skalle, middelstore velansætte ører, god hals og overlinje, 
faldende kryds, for alderen god krop, velvinklet for, tilstrækkelig bag, gode benstammer, bevæger sig snævert bag og en anelse 
understillet, ikke i pelskondition, godt temperament VK Exc. Plac.1 
JUNIORKLASSE KLASSE TÆVER 
 
9004. Boholdt Zsa Zsa Gabor Dk10379/2011 
10 mdr., tæve af god størrelse, fortrinligt feminint hoved, saksebid, vel ciseleret, markeret stop, fortrinlige mandelformede øjne, 
velansætte ører, god hals og overlinje, velansat hale, for alderen god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, lidt glad hale i 
bevægelse, skal stabiliseres fortil i bevægelse, ikke i pelskondition, dejligt temperament JK Exc. CK Plac.1 BIK2 Cert. 
 
ÅBEN KLASSE TÆVER 
 
9005. Boholdt Yellow Rita Dk02820/2010 
2 år, kompakt tæve, dejligt feminint hoved, godt næseparti, saksebid, brune øjne, små velansætte ører, god hals og overlinje, hale 
ansætning kunne være bedre, substansfuld krop, velvinklet, gode benstammer, frie bevægelser, god maske, godt temperament, 
ikke i pelskondition, tegn efter operation ÅK Exc. Plac.1 
 
CHAMPION KLASSE TÆVER 
 
9006. DKCH INTCH(U) Belgross Petit Fleur Dk20824/2007 
4 år, tæve af god størrelse, fortrinlig racetypisk hoved, saksebid, god maske, mørke øjne, minimum stop, dejlige velansatte ører, 
god hals og overlinje, velansat hale, kvadratisk krop, velvinklet, gode benstammer, skal stabiliseres fortil i bevægelser, fortrinlig 
pels og farve, dejligt temperament CHK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR1 KLB Cert. 
 
Groenendal   
 
HVALPE KLASSE HANHUND 
 
9007. Ollegaarden's Qaydo Of O'shaya Dk15280/2011 
8 mdr. han af god størrelse, langt maskulint hoved, godt næseparti, saksebid, mørke øjne, minimum stop, små ører – lidt brede ved 
bunden, tilstrækkelig hals, god overlinje, kvadratisk krop, velvinklet, gode benstammer, skal stabiliseres i bevægelserne, god pels, 
godt temperament HVK SL Plac.1 
 
HVALPE KLASSE TÆVER 
 
9008. Ollegaarden's Quenya Of O'shaya Dk15274/2011 
8 mdr. feminint hoved og udtryk, saksebid, mørke øjne, minimum stop, middelstore ører, god hals og overlinje, lidt høj over 
lænden, for alderen god krop, velvinklet for – tilstrækkelig bag, gode benstammer, kunne bevæge sig med mere drive bag, god 
pels, godt temperament HVK SL Plac.2 
 



9009. Cichlas Kana Dk01790/2012 
6 mdr. feminint hoved og udtryk, saksebid, mørke øjne, velansætte ører, god hals og overlinje, for alderen god krop, velvinklet for 
og bag, gode benstammer, for alderen frie bevægelser, god pels, godt temperament HVK SL Plac.1 Bedste Hvalp  
  
9010. Cichlas Kaos To Denmark Dk01369/2012 
6 mdr., tæve af god størrelse, feminint hoved og udtryk, minimum stop, mørke øjne, lidt dyb i hovedet, velansætte ører, god hals 
og overlinje, for alderen god krop, velvinklet for og bag, drejer albuerne ud stående, gode benstammer, flydende bevægelser, 
bevæger sig lidt ustabil fremme, god pels, godt temperament HVK SL Plac.3 
 
ÅBEN KLASSE HANHUND 
 
9011. Belsique's Zefyros-Nevada Of Aura Dk05057/2010 
2 år, middelstor han, maskulint hoved og udtryk, saksebid, mangler 1 PM2 i venstre undermund, mørke øjne, minimum stop, god 
skalle, velansætte ører, god hals og overlinje, lidt kort kryds, god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, kattepoter, 
flydende bevægelser, god pels og godt temperament, han af excellent kvalitet ÅK VG 
 
VETERAN KLASSE HANHUND 
 
9012. Belsique's Othello Noel Of Fiona 00336/2001 
12 år, maskulint hoved og udtryk, godt næseparti, mørke øjne, velansætte ører, tilstrækkelig hals, god overlinje, for alderen god 
krop, velvinklet, gode benstammer, gode bevægelser for alderen, god pels, godt temperament  
 VK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR2 
 
MELLEM KLASSSE TÆVER 
 
9013. Fannie Des Jardin D'ebene Dk06789/2011 
19 mdr. , tæve af god størrelse, feminint hoved og udtryk, kort hoved, saksebid, mørke øjne, velansætte ører, god hals og 
overlinje, velansat hale, god krop, velvinklet, gode benstammer, frie bevægelser, godt temperament 
 MK Exc. CK Plac.1 BIK4 Res.Cert. 
 
ÅBEN KLASSE TÆVER 
 
9014. Belsique's Zika-Nevada Of Aura Dk05054/2010 
2 år, middelstor tæve, feminint hoved og udtryk, saksebid, godt næseparti, mørke øjne, minimum stop, velansætte ører, god hals 
overlinje kunne være strammer, god krop, velvinklet bag, gode benstammer, bevæger sig lidt ustabil fremme, ikke i pelskondition, 
dejligt temperament ÅK Exc. Plac.3 
 
9015. Belsique's Ziva-Nevada Of Aura Dk05053/2010 
2 år, middelstor tæve, feminin hoved og udtryk, saksebid, minimum stop, brune øjne, middelstore velansætte ører, god hals og 
overlinje, velansat hale, god krop, kunne være korter, velvinklet bag, gode benstammer, flydende bevægelser, god pels, godt 
temperament ÅK Exc. Plac.2 
 
9016. Ollegaarden's Paca Of O'shaya Dk14567/2009 
Næsten 3 år, kompakt tæve, feminin hoved og udtryk, saksebid, minimum stop, mørkebrune øjne, små velansætte ører, god hals 
og overlinje, velansat hale, substansfuld krop som ikke må blive tungere, velvinklet, gode benstammer, bevæger sig snævert bag,  
god pels, godt temperament ÅK Exc. CK Plac.1 BIK2 Cert. 
 
CHAMPION KLASSE TÆVER 
 
9017. DKCH Ollegaarden's O'gaia Of O'shaya 19634/2006 
5 ½ år, tæve, af god størrelse feminin hoved og udtryk, saksebid, mørkebrune øjne, god skalle, middelstore velansætte ører, god 
hals og overlinje, velansat hale, god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, flydende bevægelser, god pels, godt 
temperament CHK Exc. CK Plac.1BIK3 KLB Cert. 
 
VETERAN KLASSE TÆVER 
 
9018. DKCH DKRLCH DKLPCH INTCH(U) O'shaya Bergerac De Hu 12401/2004 
8 år, velbalanceret tæve, dejligt feminint hoved og udtryk, saksebid, fortrinlige øjne, fortrinlige små ører, tilstrækkelig hals, god 
overlinje, for alderen god krop, velvinklet bag, gode benstammer, flydende bevægelser, god pels, godt temperament 
 VK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR1 Bedste Veteran 
  
Laekenois 
 
CHAMPION KLASSE HANHUND 
 
9019. DKCH Sunred's Chief Willi V. Quint Dk14726/2008 
3 år 18 mdr., stor han, maskulint hoved og udtryk, godt næseparti, mørkebrune øjne, velsisseleret, velansætte ører men lidt lange, 
god hals og overlinje, velansat hale, god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, bevæger sig lidt snævert bag, god pels og 
farve, fortrinlig hår struktur, dejligt temperament, kunne godt ønske mig ham kortere på haserne 



 CHK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR1 
 
CHAMPION KLASSE TÆVER 
 
9020. DKCH Sunred's Brita V. Tazan I I 09704/2005 
7 år, velbalanceret tæve, langt feminin hoved, saksebid, mørke øjne, god skalle, velansætte lidt lange ører, god hals og overlinje, 
velansat hale, god krop, velvinklet, gode benstammer, flydende bevægelser, pelsen det længste, god pelsstruktur, godt 
temperament CHK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR2  
 
Tervueren 
 
BABY KLASSE HANHUND 
 
9021. Glimbi's Cooper V. Izsha Dk20290/2011 
4 ½ mdr., maskulint hoved, mørke øjne, god maske, små velansætte ører, god hals og overlinje, for alderen god krop, velvinklet 
for, gode benstammer, frie bevægelser, god pels og farve, skal være mere fri i temperament 
 BK L Plac.3 
 
9022. Glimbi's Choco V. Izsha Dk20291/2011 
4 ½ mdr., lange maskulint hoved, saksebid, god maske, mørke øjne, lidt store ører, god hals og overlinje, let krop, velvinklet for 
og bag, gode benstammer, bevæger sig lidt snævert bag, god pels og farve, godt temperament BK SL Plac.2 
 
9023. Glimbi's Chico V. Izsha Dk20292/2011 Bedste Baby 
4 ½ mdr., maskulint hoved og udtryk, saksebid, mørke øjne, minimum stop, velansætte ører, god hals og overlinje, velansat hale, 
for alderen god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, bevæger sig lidt snævert bag, god pels, godt temperament 
 BK SL Plac.1 Bedste Baby 
BABY KLASSE TÆVER 
 
9024. Juraso Charming Cashmiyr Dk00345/2012  
 ej mødt 
 
9025. Glimbi's Chanti V. Izsha Dk20294/2011 
4 ½ mdr., feminint hoved og udtryk, mørke lidt runde øjne, god maske, middelstore velansætte ører, god hals og overlinje, for 
alderen god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, varm rød farve, kunne være mere fri i temperament BK L 
 
HVALPE KLASSE HANHUND 
 
9026. Ollegaarden's Qooper Of O'shaya Dk15281/2011 
8 mdr., han af god størrelse, kort maskulint hoved, saksebid, minimum stop, mørke øjne, velansætte ører – lidt brede ved bunden, 
god hals og overlinje, god krop, velvinklet for og bag, frie bevægelser, god pels, maske kunne være mere afgrænset, dejligt 
temperament  HVK SL Plac.1Bedste Hvalp  
 
HVALPE KLASSE TÆVER 
 
9027. Ollegaarden's Qasue Of O'shaya Dk15277/2011 
8 mdr., tæve af god størrelse, fint feminint hoved, kort og lille hoved, mørke øjne, ingen stop, velansætte ører, god hals og 
overlinje, velansat hale, kvadratisk krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, flydende bevægelser, god pels og farve, godt 
temperament, masken kunne være bedre defineret HVK SL Plac.1 
   
JUNIORKLASSE KLASSE HANHUND 
 
9028. Koolkasi Of The Home Port Dk10334/2011 
15 mdr., lille han, men i balance dejligt maskulint hoved med godt udtryk, godt næseparti, saksebid, dejligt mørke øjne, minimum 
stop, små velansætte ører, god hals og overlinje, kvadratisk krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, flydende bevægelser, 
skal stabiliseres fortil i bevægelser, godt temperament, ikke i fuld pels, god farve, godt charbonnay, dejligt temperament 
 JK Exc. CK Plac.1 
MELLEM KLASSE HANHUND 
 
9029. Glimbi's Ami V. Ginger Dk19241/2010 
18 mdr., han af god størrelse, maskulint hoved, saksebid, lidt væddernæse, mørke øjne, små velansætte ører, god hals og overlinje, 
velansat hale, god kort krop, velvinklet for og bag, lidt korte overarme, gode benstammer, bevæger sig kort fremme, god pels, 
godt temperament MK Exc. CK Plac.1 BIK3 Res. Cert.  
 
 
 
 
 



 
ÅBEN KLASSE HANHUND 
 
9030. Onno-Jessie V.D. Ollandse Werf Dk15310/2010 
27 mdr. stor han, maskulint hoved og udtryk, saksebid, godt langt næseparti, mørke øjne, lidt rund skalle, velansætte ører, god hals 
og overlinje, god krop, velvinklet for, tilstrækkeligt bag, gode benstammer, flydende bevægelser, god pels og farve, godt 
temperament, lidt blød i mellemhånden ÅK Exc. CK Plac.1 BIK2 Cert. 
 
9031. Coeur-Ami Ratata Dk07011/2010 
2 år, stor han, kraftigt maskulint hoved, saksebid, mørkebrune øjne, minimum stop, kraftig skalle, kraftigt kindben, små 
velansætte ører, god hals og overlinje, velansat hale, god krop som ikke må blive tungere, velvinklet for og bag, gode benstammer, 
bevægelserne skulle være friere, god pelsstruktur, masken kunne være bedre defineret, farverne skulle være mere rene, dejligt 
temperament ingen bedømmelse  
 
CHAMPION KLASSE HANHUND 
 
9032. DKCH Fabrizio Di Scottatura 16426/2006 
6 år, velbalanceret han, maskulint hoved og udtryk, saksebid, godt næseparti, mørke øjne, minimum stop, små velansætte ører, 
kunne have mere hals, god overlinje, kort krop, skulderen kunne ligge længere tilbage,  velvinklet bag, gode benstammer, 
flydende bevægelser, god pels, godt temperament CHK Exc. CK Plac.2 BIK4 
 
9033. DKCH Perfect Storm Of Dark Brightness Dk06140/2009 
3 ½ år, stor han, dejligt maskulint hoved og udtryk, saksebid, godt næseparti, mørke mandelformede øjne, minimum stop, 
velansætte ører, god hals og overlinje, let faldende kryds, let krop, velvinklet for, tilstrækkeligt bag, gode benstammer, bevæger 
sig snævert bag, god pels, godt temperament CHK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR2 KLB Cert. 
 
MELLEM KLASSE TÆVER 
 
9034. Glimbi's Aisha V. Ginger Dk19246/2010 
18 mdr., tæve af god størrelse, dejligt feminint hoved og udtryk, saksebid, mørke øjne, masken kunne være mere defineret, 
velansætte ører, god hals og overlinje, velansat hale, god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, flydende bevægelser, god 
pels og farve, godt temperament MK Exc. CK Plac.1 BIK3 Res. Cert. 
 
ÅBEN KLASSE TÆVER 
 
9035. Belsique's Zaga-Nevada Of Aura Dk05055/2010 
Godt 2 år, kompakt tæve, dejligt feminint hoved og udtryk, saksebid, mandelfarvede øjne, minimum stop, små velansætte ører, 
god hals og overlinje, velansat hale, god krop som ikke må blive tunger, velvinklet for og bag, flydende bevægelser, bevæger sig 
lidt ustabilt fremme, god pels, godt temperament ÅK Exc. CK Plac.2 BIK4 
 
9036. Jatoba Red Fabulous Evita Dk16204/2009 
2 år 8 mdr., dejligt feminint hoved og udtryk, saksebid, god maske, mørke mandelformede øjne, små velansætte ører, god hals og 
overlinje, velansat hale, god krop, velvinklet for, gode benstammer, bevæger sig snævert bag, ikke i pelskondition, god 
pelsstruktur, dejlig farve, godt temperament Åk Exc. CK Plac.1 BIK2 Cert. 
 
CHAMPION KLASSE TÆVER 
 
9037. DKCH Bästdals Hekla Dk23838/2007 
4 ½ år, stor tæve, feminint hoved og udtryk, saksebid, mørke øjne, ingen stop, lidt rund skalle, højt ansætte ører, god hals, 
overlinjen kunne være mere lige, lidt faldende kryds, substansfuld krop, velvinklet, lidt kort overarme, god pels, godt 
temperament CHK Exc. Plac.3  
 
9038. DKCH Susmik's Misti V. Jill Dk17964/2009 
2 ½ år, middelstor tæve, feminint hoved og udtryk, saksebid, mørke øjne, minimum stop, små velansætte ører, god hals og 
overlinje, god krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, flydende bevægelser, ikke i fuld pels, godt temperament  
 CHK Exc. CK Plac.1 BIK1 BIR1 KLB Cert. 
 
9039. Susmik's Livi V. Tiene 12279/2006 
Næsten 6 år, langt feminint hoved, saksebid, mørke øjne, middelstore ører, lidt brede ved bunden, god hals og overlinje, velansat 
hale, substansfuld krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, skal stabiliseres i bevægelse, ikke i fuld pelskondition, god 
pelsstruktur, dejlig røde farver, godt temperament CHK Exc. Plac.2 
 
 
 


