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Verdensudstilling i Moskva, Rusland 
d. 23. - 26. 06. 2016.
Endnu en verdensudstilling er afholdt d. 23. - 26.06. 2016 i Ruslands 
hovedstad Moskva. For Owczarek Podhalański's vedkommende var 
der kun deltagelse af russisk ejet hunde, 10 hunde ialt, der deltog i 
specialudstillingen, som blev afviklet i forbindelse med 
Verdensudstillingen, og 22 tilmeldte hunde til selve 
verdensudstillingen, (hvoraf de 2 ikke mødte op).
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 23.-26. Juni 2016 blev der 
afholdt to populære 
begivenheder i 
udstillingsverden.

Verdensudstillingen i 
Moskva og National CAC 
udstilling i Szczecin, 
Polen. Sidstnævnte en 
udstilling vi danskere 
holder meget af at deltage 
i.
Der deltog kun russiske 
tatras i WDS og CAC 
udstilling men kvaliteten 
var fremragende!

WDS Moskva Rusland 

fra venstre: Zuzzu, Naum iz Snezhnoy Stai og Tsar.
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Desværre har rigtig mange af de europæiske 
POD ejere syntes at rejsen til denne 
overdådige udstilling var for lang og besværlig 
så man er blevet hjemme, eller også har man 
deltaget i andre aktiviteter.
For os der ikke har haft mulighed for at deltage 
har der dagligt været live-optagelser fra de 
respektive ringe samt store ring.
Jeg er ikke alene imponeret over de 
tilsyneladende fine forhold udstillerne har haft 
til at fremvise deres hunde, men i særdeleshed 
også over kvaliteten af repræsenteret hunde. 

Jeg ved godt at billeder og video er taknemmelige, men at dømme ud fra de forskellige private, og 
officielle videoer fra ringen jeg har set har der været mange smukke POD til at repræsentere racen, og 
det synes for mig, at kvaliteten har været høj.
Det har ikke været helt nemt at følge med da sproget ikke er i nærheden af noget jeg taler, eller forstår 
så det er altid dejligt med opdateringer, og resultater fra ringene.
I år blev det en mellem klasse han fra Francoise Martin's kennel Des Arcanes D'Hermes I Frankrig, 
bosat i Rusland, JOY SNOW BEAR GIANT DES ARCANES D'HERMES der løb med BIR og blev 
WW16. 

Francoise Martin har opdrættet mange smukke hunde, og hendes opdræt har flere gange tidligere stået 
som WW.
                                                            
DOBROSLAWA ATHEL LOREN blev bedste tæve, BIM og WW16
ZHERAR IZ DOLINI PYATI OZYER blev BIR hvalp med titlen PUPPY WORLD HOPE 2016.
INGERMANLANDIJA SHANEL blev BIM hvalp med titlen PUPPY WORLD HOPE 2016.
INGERMANLANDIJA HOLODNAYA LUNA blev BIR JUNIOR og WJW16. 

Ærgerligt at der ikke var nogle veteraner repræsenteret, og dermed ingen WVW16.
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Irina Grekova med championtæven Zuzzu. 

Irina Grekova med Zuzzu. 
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National CAC udstilling Szczecin, 
Polen.

I samme weekend blev der afholdt udstilling i Szczecin, en 
udstilling der tidligere har været international, men i år var 
national. 
Det er en udstilling som vi med danskejet  Owczarek Podhalańskier 
altid har yndet at tage til da det er forholdsvist nemt at komme 
hertil, og er en af de mest hyggelige udstillinger man kan deltage i. 
Det er også værd at nævne, at vores danske hunde plejer at klare 
sig godt på denne udstilling. Desværre har ændringen fra 
international udstilling til national gjort, at flere måske er blevet 
hjemme i år, men der har da været deltagelse af to danske hunde.    
I 2015 var der deltagelse af 23 hunde, hvoraf de 8 var danskejet.

Lørdag var der 10 deltagende hunde 3 hanner og 7 tæver i klasserne: junior - veteran. Dommer var 
Beata Klawińska (PL). Der var dansk deltagelse i hhv champion klassen hanner af Den Pals Ice 
Catonium (Zakochany Harnas Catonium - Fest Kobitka Baca Catonium), der søndag blev BIM, og i 
veteran klasse tæver af Tricky Chluba Liliowej Przeleczy (Rum Z Wierchu Rolowego - Kobza Chluba 
Liliowej Przelecz), sidstnævnte kan nu også kalde sig polsk veteran champion stort tillykke.
King of Happiness Alpejskie Zauroczenie (Dukat Opilio - Brendy Alpejskie  Zauroczenie) opdrættet og 
ejet af Wojtek Kucner, og som vi havde fornøjelsen af til KHKG udstilling da han var hvalp, gjorde rent 
bord da denne smukke hund blev BIR junior, junior vinder, BIR og senere i store ring, under dommer 
Andrzej Kazmierski (PL) BIS Junior 3, og vinder af de 5 polske racer. Han er en fantastisk hund, og han 
har allerede opnået rigtig meget i sit unge liv!!!
BUDRYS Dolina Małej Panwi (Bercik Zdrowy Chow - Iva Visenna) blev lørdag ny PLCH 
og godkendt avlshan.
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Wojtek Kucner med King of Happiness 
Alpejskie Zauroczenie 

Irina Grekova med hundene: Zuzzu, Naum iz Snezhnoy Stai og Tsar.  Det blev ikke til nogen 
WW16 for deres vedkommende, men Zuzzu vandt championklassen for tæver.



POD Bulletin # 2. 1. Årgang

Søndag var der et lille frafald, og her var 9 deltagende hunde, 2 
hanner og 7 tæver, men ellers de samme deltagere. Dommer var  
Barbara Czasławska (PL).

Rosa Catonium 
(Dunajec-Fantazja Filos - 
Nagroda Catonium) 
opdrættet og ejet af 
Katarzyna 
Szlachcikowska blev 
begge dage junior vinder, 
BIM lørdag. Søndag blev 
hun BIR, BIG 3, BIS 
Junior 4 samt vinder af 
de polske racer. 
Jeg tror godt jeg uden, at 
sige for meget, kan sige 
at denne fine tæve er en 
vi vil komme til at se 
meget mere til.

Stort tillykke til Ghita 
Pensdal og Annemarie 
Olsen med de flotte 
resultater, dejligt i 
repræsenterede de 
danske Podhalańskier 
igen i år.
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Katarzyna Szlachcikowska med hendes fantastiske tæve´ Rosa Catonium. 

Kartazyna Szlachcikowska med Rosa Catonium.

   Magda Wiluś med BUDRYS Dolina Małej Panwi 
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Billeder:

WDS - Rusland med tilladelse af Irina Grekova.

NDS Szczecin med tilladelse af:
- Wojtek Kucner
- Magda Wiluś
- Katarzyna Szlachcikowska

Tekst:
Trine Flor
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