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✵
31st March 2018 Scottish Breeds Canine Club

Mr Mark Wibier, Germany

Yearling Dog 2nd
Well sized male with a aovely head and good pigmentation. Good angulated front- and
hindquarters. Well shaped body. Very good bone. Changing coat in a correct structure and
nice colour. Good tail. Moves good.
Pies dobrej wielkości, o owalnej głowie i dobrej pigmentacji. Dobre kątowanie kończyn przednich i
tylnych. Dobrze wyprofilowane ciało. Bardzo dobra kość. Zmieniająca się szata w prawidłowej
strukturze i ładnym kolorze. Dobry ogon. Porusza się dobrze.

✵
30th June 2018 Windsor Dog Show Society Mrs Christina Bailey
Yearling Dog 1st
Slightly out of coat here today but such a well made dog to go over with a masculine head
and well balanced overall type, excellent body and rm topline, very short loin, moved very
well viewed from all angles.
Trochę bez szaty dzisiaj, ale dobrze zbudowany pies o męskiej głowie i dobrze wyważonym typie
ogólnym, doskonałej budowie i mocnej linii górnej, bardzo krótkim lędźwiach, bardzo dobrze poruszał
się ze wszystkich stron.

✵
8th July 2018 East Of England Agricultural Society Mr Mark James
Graduate Dog 1st
Very well constructed boy in hard condition. Good ribs and strong loin and very well
muscled rear. In excellent coat and condition. Coat has a good texture. Very easy free
mover. Well presented.
Bardzo dobrze zbudowany chłopiec o mocnej budowie. Dobre żebra i mocny lędźwie oraz bardzo
dobrze umięśniony tył. W doskonałej szacie i stanie. Sierść ma dobrą fakturę. Bardzo łatwy swobodny
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ruch. Dobrze zaprezentowane.

✵
11th November 2018 Eastern Bearded Collie Association Open Show Mr Albert Fiedler,
Malarkey
Post Graduate Dog 2nd
Another well made boy just under 2 .with the correct head, moderate arched neck into well
angulated shoulders, good rib and loin, balanced rear assembly. Moved with ease holding a
good level topline. Coat just needs to nish.
Kolejny dobrze zbudowany chłopiec poniżej 2 lat, z prawidłową głową, umiarkowanie wysklepioną
szyją z dobrze kątowanymi łopatkami, dobrymi żebrami i lędźwiami, zrównoważoną budową tyłu.
Porusza się z łatwością, trzymając dobrze wypoziomowaną górną linię. Futro potrzebuje jeszcze
czasu do wykończenia.

✵
17th February 2019 Midshires Bearded Collie Club Open Show
Post Graduate Dog 1st

Mr Joe Smith, Mowgli

BOS

2 year old, out of coat so nothing to hide. All male, balanced head, correct eye and earset,
strong muzzle with good mouth. Clean front assembly, shoulder well laid with good length of
upper arm. He moved out well with sound front and strong rear. My Best Dog. Best
Opposite Sex in show.
2 lata, bez futerka, więc nic do ukrycia. Typowo samczy, zrównoważona głowa, prawidłowe oko i
ucho, mocna kufa z dobrą kufą. Pięknie zbudowane przedpiersie, dobrze ułożony bark z dobrą
długością ramienia. Poruszał się dobrze z solidnym przodem i mocnym tyłem. Mój najlepszy pies.
Najlepszy płci przeciwnej BOS na wystawie.

23rd June 2019 Blackpool & District Canine Society
Post Graduate Dog 1st

CC

Mrs Brenda White, Moonhill

1st

fi

Slate. This beautiful Beardie stole my heart today. Super Breed type. Totally balanced
construction from the tip of his big black nose, to the end of his well carried tail. He has the
most lovely head properties and an expression to die for. Dark eyes, good pigment and

correct bite. Nice lay of shoulder, good forechest and rib. Correct length of back with strong
top line. Correct rear angulation. Low set strong hocks. He is what I would describe as a
'workmanlike type'. Minimal white markings and enough coat of correct texture to enhance,
but not obscure his lovely outline. He walks into a perfect stand, with the minimum of
handling, which is so refreshing to see. I could watch his sound light footed, e ortless,
ground covering movement all day. In the challenge I could not deny this beautiful Beardie
the CC
Kolor Łupkowy. Ten piękny Beardie skradł mi dzisiaj serce. Typ rasy Super. Całkowicie wyważona
konstrukcja od czubka dużego czarnego nosa do końca dobrze noszonego ogona. Ma najpiękniejsze
właściwości głowy i wyraz twarzy, za które można umrzeć. Ciemne oczy, dobry pigment i
prawidłowy zgryz. Ładne ułożenie łopatek, dobre przedpiersie i żebra. Prawidłowa długość grzbietu
z mocną linią górną. Prawidłowe kątowanie tylne. Nisko osadzone mocne stawy skokowe. Jest kimś,
kogo określiłbym jako „typ robotniczy”. Minimalne białe znaczenia i wystarczająco dużo sierści o
prawidłowej fakturze, aby uwydatnić, ale nie zaciemnić jego pięknego konturu. Idealnnie się
zatrzymuje w postawie stój, z minimalną obsługą, co jest tak odświeżające. Przez cały dzień
mogłem obserwować jego dźwięk lekko stąpającego, poruszającego się, bez wysiłku okrywając
ziemię. W konkurencji nie mogłem odmówić temu pięknemu Beardie CC
✵
13th July 2019 National Working & Pastoral Breeds Dog Society Miss Lesley Tomlinson,
Coalacre
Post Graduate Dog 1st
Nice dog not overdone in any way. In lovely condition. Broad head and muzzle, good strong
mouth and underjaw. Liked his shoulder placement with good length of upperarm. Lovely
length of back with strong muscled rear. Moved with ease and his owing movement won
him the class.
Miły pies nie przesadzony w żaden sposób. W pięknyej kondycji. Szeroka głowa i kufa, dobry, mocny
pysk i żuchwa. Podobało mi się ułożenie ramion z dobrą ich długością. Urocza długość grzbietu z
mocno umięśnionym tyłem. Poruszał się z łatwością, a jego płynny ruch zapewnił mu klasę.

✵
4th August 2019 Midshires Bearded Collie Club

Mrs Yvonne Fox, Bushblades

Limit Dog 2nd
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another lovely youngster. Plainly marked slate, still with some nish to come coat-wise but
with nothing to hide. He has a well balanced masculine head with lovely dark eyes, good

pigment and strength of jaw. Nice lay of shoulder, good upper arm and good forechest and
rib. Nicely angled rear and strong hocks. Holds himself well on the stand and is really well
balanced, covering the ground with a light, pleasing action. I just felt 1 had a little more
forehand reach on the day but another nice dog.
kolejny uroczy młodzieniec. Minimalne białe znaczenia, łupkowy kolor, futro jeszcze potrzebuje
czasu, ale nie ma nic do ukrycia. Ma dobrze zbalansowaną męską głowę z pięknymi ciemnymi oczami,
dobrym pigmentem i mocną szczęką. Ładne ułożenie barków, dobre ramię, dobre przedpiersie i
żebra. Ładnie skośny tył i mocne stawy skokowe. Dobrze trzyma się na statywie i jest naprawdę
dobrze wyważony, pokrywając podłoże lekkim, przyjemnym ruchem. Po prostu czułem, że tego dnia
mam trochę większy zasięg forhendu, ale innego miłego psa.

✵
9th January 2020 Boston & District Canine Society

Ms Cath Mo at, Kyleca

Limit Dog 2nd
Another lovely male of 3 years developing into an unexaggerated bearded collie, lovely
expressive head and eye, correctly balanced skull with strong underjaw. Nicely angulated all
through with sound top-line and well muscled rear, balanced all through. Moved with
e ortless reach and drive and presented in harsh coat.
Kolejny śliczny samiec w wieku 3 lat rozwijający się w nie przesadnie brodatego collie, uroczą,
wyrazistą głowę i oko, prawidłowo wyważoną czaszkę z mocną żuchwą. Ładnie kątowane na całej
długości, z solidną górną linią i dobrze umięśnionym tyłem, zbalansowanym na całej długości.
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Poruszany z niewymuszonym zasięgiem i napędem, prezentowany w szorstkiej sierści.

