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HCSC Klubkiállítás 2013 / Club Show 2013

Összefoglaló eredmények / Summary Results:

Különdíjak - BIS - Részletes eredmények -

Elnöki köszöntő

Special Awards - BIS - Detailed results - President's Welcome

Balázsovits János és Elena (Nyitramenti Kennel)
„King” kupa
a legszebb fiatal sable collie-nak
„King” Trophy
for the best sable junior collie
Castle's Queen Calvin Klein
Balázsovits János és Elena (Nyitramenti Kennel)
„Rhys” kupa
a legszebb dark-sable Rhys leszármazottnak
„Rhys” Trophy
for the best dark-sable Rhys
? progeny
Harsányi Péter és Fekete Magda (Kőakói Kennel)
„Rocky” vándorkupa a legszebb gold-sable collie kannak
„Rocky” Trophy
for the best gold-sable male
Castle's Queen Bruno Banani
Harsányi Péter és Fekete Magda (Kőakói Kennel)
„Georg” vándorkupa a legszebb Georg leszármazottnak
„Georg” Trophy
for the best Georg progeny
Castle's Queen Calvin Klein
Harsányi Péter és Fekete Magda (Kőakói Kennel)
„OId Cockie” vándorkupa
a legszebb magyar tenyésztésű champion collie kannak
„
OId Cockie
” Trophy
for the best Hungarian-bred cha
Rineweld Chesterfield
Hungária Collie Sheltie Corgi Tenyésztők Egyesülete
Fekete Magda Emlékkupa
(alapítva
vándorserleg
2010-ben) a legszebb kölyök collie-nak
Magda Fekete Memorial(since
Trophy
2010) for the best ?collie puppy
Sulyok Imre
Emlékkupa
vándorserleg a legszebb fiatal sable collie szukának
Sulyok Imre Memorial Trophy
for the best junior sable collie female
?
Székely István és Török Erika (Kisalagi Kennel)
"Lujzi" vándor kupa a legszebb sable collie szukának
"Lujzi" Trophy
for the best sable collie female
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?

Lissai Erika (Rineweld Kennel)
"Blue Diamond" kupa a legszebb blue-merle collie-nak
"Blue Diamond" Trophyfor the best blue-merle collie
Rineweld Chesterfield
Farkas Márta Barbara (Nolynna Lux Kennel)
"Black Luxury" kupa a legszebb tricolor collie-nak
"Black Luxury" Trophyfor the best tricolor collie Rineweld Faithful Heritage
Kakas Tímea (Lucky-Luke Star Kennel)
"Silver Shining" kupa a legszebb blue-merle vagy bi-blue sheltienek
"Silver Shining" Trophyfor the best blue-merle or?bi-blue sheltie
Kakas Tímea (Lucky-Luke Star Kennel)
"Black Shadow" kupa a legszebb tricolor vagy bicolor sheltienek
"Black Shadow" Trophyfor the best tricolor or bicolor
Lucky-Luke
sheltie Benignant Expectation 'Úrfi'
Kakas Tímea (Lucky-Luke Star Kennel)
"Golden Ray" kupa
a legszebb sable sheltienek
"Golden Ray" Trophy for the best sable sheltie Nyitramenti Little Abettor 'Bátor'
Bosch kupa
Bosch Trophy

a legmesszebbről érkezett kiállítónak
for the furthest coming exhibitor

?
Gyerek-kutya pár / Child and Dog Team
?
Fiatal felvezetők (9-17 éves)
Junior
/ Handlers (9-17 years)
?
Kutyapár / Brace Couple

1. Collie Rough:
Lucky-Luke Star Joyous Golden Jackpot
Lucky-Luke Gondolin Gold Galadriel
2.
?
3.
?
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Tenyésztési díj / Breeding Group
1. Fridens collie kennel
2. Niksend collie kennel
3. Castle's Queen collie kennel
Utódcsoport / Progeny Group
1. Collie Rough:
Dragon Gold Karpatian Legend
2.
?
3.
?
Bébi-kölyök BIS / Baby-Puppy BIS
?
Veterán BIS / Veteran BIS
1. Nyitramenti Little Abbetor
2. Nyitramenti Leitmotive
Fiatal BIS / Junior BIS
1. Sheltie:
Valerina Ross Maybach
2. Collie:
Castle's Queen Calvin Klein
3.
?
BIS
1. Sheltie:
Valerina Ross Maybach
2. Collie Smooth:
3.
Fridens Goldrise
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Részletes eredmények / Detailed results:

Collie Rough

Collie Smooth

Shetland Sheepdog (Sheltie)

Welsh Corgi Pembroke

Welsh Corgi Cardigan

Elnöki köszöntő

Tisztelt Klubtagjaink, Kiállítók, kedves Vendégeink!

Öt év elteltével ismét lehetőségünk adódott egy olyan klubkiállítás lebonyolítására, amely
szervesen kapcsolódik a fővárosunkban most zajló kutyás világrendezvényhez.
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Nagy örömünkre a MEOE rendezi meg ezen a hosszú hétvégén a 2013-as FCI Világkiállítást, s
Egyesületünk is élt a lehetőséggel, hogy ekkorra ütemezze az év legfontosabb
klubrendezvényét. Szerencsésnek érezhetjük magunkat azért is, mert olyan csodálatos
környezetben fogadhatjuk kiállítóinkat és az érdeklődőket, mint a gödi Nemeskéri-Kiss Kúria.

A benevezett kutyák létszámával nagyon elégedettek vagyunk, hiszen túlléptük a 130-as határt,
ami felülmúlta előzetes várakozásainkat. Ezen belül csaknem rekord született hosszúszőrű
collie fajtában, mert a ma bemutatásra kerülő 84 kutyánál magasabb nevezési létszámot csak
egy alkalommal értünk el klubrendezvényeink során.

De csaknem három tucat sheltiet is régen regisztráltunk, s különösen akkor értékesek ezek a
számok, ha figyelembe vesszük azt a meglehetősen "speciális" helyzetet, hogy a mai napon
egy másik rnedezvényen is bemutatásra kerülnek ugyanezek a fajták. Úgy gondoljuk, hogy a
sikeres reklámtevékenységen felül az európai színvonalú on-line nevezési rendszert ill. a
bankkártyás fizetési lehetőség bevezetését is pozitívan értékelték kiállítóink. A legnagyobb
vonzerő azonban minden rendezvényen a sikeres bíróválasztás, s hogy jól döntöttünk a main
napon közreműködő bírók személyét illetően, azt mind hazai, mind külföldi kiállítóink
megerősítették ezzel a magas nevezési létszámmal. Nem "gazdaságos", hanem magas
színvonalú,k mindenki számára kellemes körülményeket biztosító rendezvényt terveztünk,
hiszen mindig elsődleges szempont volt számunkra tagjaink és kiállítóink kiszolgálása. A
komoly szakmai hátteret pedig azzal kívántuk biztosítani, hogy két világhírű, több évtizeden
kerezstül igen sikeres tenyésztői tevékenységet folytató bírót hívtunk meg a mai klubkiállításra,
Mrs. Pauline Skyrme
(Emryks Kennel) ill.
Mr. Alan Jones
(Van Glenala Kennel) személyében.

Azt gondoljuk, minden feltétel adott ahhoz, hogy mai rendezvényünk ne csak egy kiállíáts
legyen a sok közül, ahol győztes címeket lehet szerezni. Reményünk szerint ez egy kisebbfajta
kutyás ünnep lesz, ahol tenyésztőknek, kiállítóknak, s a fajtáinkat szerető kutyatartóknak
egyaránt sok pozitív élményben lesz része. Egy nappal később pedig egy újabb nag
megmérettetés vár kutyákra és gazdáikra egyaránt, hiszen a világkiállításon mutathatják be
kedvenceiket. Az egyéni sikereken és presztízsen felül pedig arra is választ ikaphatunk a két
rendezvényt követően, hogy hol tart, milyen minőséget képvisel világviszonylatban a magyar
collie, sheltie és corgi állomány...
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Bárhogy is lesz, mindenkinek sok sikert, kellemes időtöltést, és felejthetetlenül szép kutyás
hétvégét kívánok!

Harsányi Péter
elnök

President's Welcome

Dear our Club Members, Exhibitors and Guests,

After five years, we again have the opportunity to organise a clubshow which connects to the
world canine activity being held in our capital.

To our greatest pleasure, MEOE Hungarian Kennel Club organises the 2013 FCI World Dog
Show this weekend, and our Association also benefits to schedule its club event then. We feel
lucky also because we can host our exhibitors and everyone interested in the beautiful Nemesk
éri-Kiss Kúria
in Göd.

A benevezett kutyák létszámával nagyon elégedettek vagyunk, hiszen túlléptük a 130-as határt,
ami felülmúlta előzetes várakozásainkat. Ezen belül csaknem rekord született hosszúszőrű
collie fajtában, mert a ma bemutatásra kerülő 84 kutyánál magasabb nevezési létszámot csak
egy alkalommal értünk el klubrendezvényeink során.

De csaknem három tucat sheltiet is régen regisztráltunk, s különösen akkor értékesek ezek a
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számok, ha figyelembe vesszük azt a meglehetősen "speciális" helyzetet, hogy a mai napon
egy másik rnedezvényen is bemutatásra kerülnek ugyanezek a fajták. Úgy gondoljuk, hogy a
sikeres reklámtevékenységen felül az európai színvonalú on-line nevezési rendszert ill. a
bankkártyás fizetési lehetőség bevezetését is pozitívan értékelték kiállítóink. A legnagyobb
vonzerő azonban minden rendezvényen a sikeres bíróválasztás, s hogy jól döntöttünk a main
napon közreműködő bírók személyét illetően, azt mind hazai, mind külföldi kiállítóink
megerősítették ezzel a magas nevezési létszámmal. Nem "gazdaságos", hanem magas
színvonalú,k mindenki számára kellemes körülményeket biztosító rendezvényt terveztünk,
hiszen mindig elsődleges szempont volt számunkra tagjaink és kiállítóink kiszolgálása. A
komoly szakmai hátteret pedig azzal kívántuk biztosítani, hogy két világhírű, több évtizeden
kerezstül igen sikeres tenyésztői tevékenységet folytató bírót hívtunk meg a mai klubkiállításra,
Mrs. Pauline Skyrme
(Emryks Kennel) ill.
Mr. Alan Jones
(Van Glenala Kennel) személyében.

Azt gondoljuk, minden feltétel adott ahhoz, hogy mai rendezvényünk ne csak egy kiállíáts
legyen a sok közül, ahol győztes címeket lehet szerezni. Reményünk szerint ez egy kisebbfajta
kutyás ünnep lesz, ahol tenyésztőknek, kiállítóknak, s a fajtáinkat szerető kutyatartóknak
egyaránt sok pozitív élményben lesz része. Egy nappal később pedig egy újabb nag
megmérettetés vár kutyákra és gazdáikra egyaránt, hiszen a világkiállításon mutathatják be
kedvenceiket. Az egyéni sikereken és presztízsen felül pedig arra is választ ikaphatunk a két
rendezvényt követően, hogy hol tart, milyen minőséget képvisel világviszonylatban a magyar
collie, sheltie és corgi állomány...

Bárhogy is lesz, mindenkinek sok sikert, kellemes időtöltést, és felejthetetlenül szép kutyás
hétvégét kívánok!
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