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Leksand Gammelgården 2021-07-11
Domare: Göran Johansson
Domare: Bo Paulsson

Hanar Juniorklass 9-18 månader
BACCUS  SE50142/2020 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Skogsskallets Tindra SE21331/2014 Äg: Bo
Engholm, Säffle 
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret huvud med bra uttryck. Bra ögon.Korrekt ansatta öron. Kunde vara något rundare I sin nedre del.
Mycket bra hals rygg kors. Lång fin bröstkorg. Ordinärt vinklad runt om . Utåtvridna armbågar I både stående och I rörelse. Lite tåtrång.
Bra päls och färg. Very good, 4 kk
DREVER TASSENS OZZY  SE24910/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  SEUCH  Drever Tassens Bella SE31982/2017
Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult  
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud med bra ögon korrekta öron. Bra hals rygg kors. Bra bröstkorg bra djup bra begynnande förbröst. Kraftig
fin benstomme. Bra päls och färg utmärkta rörelser. Bra visad. Excellent, 3 kk
LANDBOGLÄNTANS WALDE  SE31080/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Tom Andersson , Väring  
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret huvud bra ögon korrekta öron. Utmärkt hals rygg kors. Bra bröstkorg för sin ålder med bra förbröst. Bra
vinklar runt om. Kraftig fin benstomme. Mycket bra tassar. Lediga fina rörelser med bra steg. Bra päls och färg. Bra uppvisad. Excellent,
2 kk, CK
LANDBOGLÄNTANS WINSTON  SE31079/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Robin Stigsson , Vilshult 
Mkh: 33 cm. Maskulint välskuret huvud med fina detaljer. Aningen lite ljusa ögon. Korrekt ansatta öron med bra rundning. Utmärkt hals
rygg kors. Välutvecklad fin bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Mycket bra tassar. Lediga fina rörelser.
Väluppvisad. Mycket bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK
STJÄRNSKOGENS GABBE  SE43433/2020 e Stjärnskogens Baldo SE40255/2017 u RR  SEJCH  SEUCH  Slagstigens Ulsa SE54165/2014
Äg: Kjell Åke Svensson, Ekshärad 
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Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhuvud. Bra ögon. Väl ansatta öron, kunde vara något rundare I sin nedre del. Bra hals. Stark rygg.
Lite väl sluttande kors. Ännu ej helt färdig I sin bröstkorg. Ordinärt vinklad runt om. Mycket bra benstomme och tassar. Rör sig
fortfarande lite valpigt. Mycket bra päls och färg. Very good
STJÄRNSKOGENS GÖRAN  SE43434/2020 e Stjärnskogens Baldo SE40255/2017 u RR  SEJCH  SEUCH  Slagstigens Ulsa SE54165/2014
Äg: Henrik Jansson, Öje 
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud. Stör sig något ljusa ögon. Bra öron. Kraftig fin hals. Bra rygg. Lite kort brant kors. Bryter upp svansen.
Välutvecklad fin bröstkorg. Ordinärt vinklad fram öppen bak. Mycket bra benstomme och tassar. Fria lediga rörelser. Bra päls . Lite orena
färger. Good

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
BROMDALENS NITRO  NO30172/20 e Holtmarkas Jazz NO34885/18 u J  NOJ(D)CH  SEJCH  Bromdalens Pepsi NO48039/17 Äg: Henric
Lundvall , Åsenhöga  
Mkh: 35 cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra ögon. Bra ansatta öron kunde vara något rundare I sin nedre del. Bra hals. Stark rygg. Lite kort
och brant kors gör att han rör sig med uppbruten svans. Lång fin bröstkorg. Kunde ha något bättre markerat förbröst. Öppen vinkel
fram bättre bak. Mycket bra benstomme. Lite spretiga tassar. Rör sig bra. Bra päls och färg. Good
SILVERKÄLLANS SNIPER  SE22391/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  Silverkällans Cindy SE37258/2016 Äg: Jonny
Hedberg, Borlänge 
Mkh: 35 cm. Maskulint hanhuvud med många fina detaljer. Aningen lite ljusa ögon. Bra öron. Vacker fin hals. Lång fin stark rygg.
Ordinärt kors. Lång fin bröstkorg. Fint förbröst. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme och tassar. Lediga fina rörelser. Väluppvisad.
Bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
ACKERS SVARTKÅL  SE39334/2019 e J  SEVCH  Ackers Honung SE57225/2015 u SEJCH  SEVCH  Ackers Golfboll SE51443/2015
Äg: Fredrik Svälas, Kungsängen  
Mkh: 35 cm. Maskulint hanhuvud med bra detaljer. Men får inte bli tyngre. Aningen lite ljusa ögon. Bra hals. Lång fin rygg. Bra kors.
Bröstkorg där de bakre revbenen kunde vara något bättre utvecklade. Tillräckligt förbröst. Bra vinklar runt om. Lediga fina rörelser.
Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent
ASKO  SE42622/2019 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  Ährskes Dr Iii Xena SE36619/2014 Äg: Brian Lundberg, Jonas
Kriström , Ljusdal  
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Mkh: 33 cm. Kraftfullt maskulint huvud med fina detaljer. Får dock inte bli tyngre. Korrekta öron. Kraftig hals. Kunde ha något lite längre
rygg. Bra kors. Utmärkt bröstkorg. Kraftig fin benstomme. Aningen lite lösa tassar. Bra rörelser. Bra päls och färg. Excellent
BUSTER  SE38936/2019 e SEJCH  NORDUCH  Piipanlauman Pikku-rex SE60127/2016 u SEJCH  Rödmyrabackens Pärlan SE33262/2012
Äg: Roger Svensson, Falun 
Mkh: 34 cm. Maskulint huvud , kunde ha något bättre utvecklad underkäke. Lite köttiga kinder. Bra ögon och öron. Kraftig hals. Stark
rygg. Brant I sitt kors. Välutvecklad fin bröstkorg. Ordinärt vinklad runt om. Bra benstomme. Aningen lite spretande tassar. Rör sig med
lediga fina rörelser. Väluppvisad. Very good
CARLSATORPETS GIGGS  SE20698/2017 e J  Viltstigens Dacke SE25900/2015 u SEJCH  SEUCH  Carlsatorpets Daga SE60968/2012
Äg: Göran Eriksson, Ludvika 
Mkh: 35 cm. Mycket vackert maskulint hanhuvud med mycket fina detaljer. Vackra ögon. Korrekta öron. Grov fin hals. Stark fin rygg.
Mycket bra kors. Välutvecklad fin bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Mycket bra tassar. Rör sig med
flytande vägvinnande rörelser. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK, RCERT
DREVER TASSENS WALLE  SE20521/2018 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  Rödmyrabackens
Allie SE45321/2013 Äg: Joakim Holmer, smedjebacken 
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret hanhuvud med fina detaljer. Mörka lugna ögon. Väl ansatta öron. Utmärkt hals. Lång fin stark rygg.
Mycket bra kors. Utmärkt bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme. Mycket bra tassar.Lediga fina
rörelser. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, 4 kk, CK
FALLASKOGENS ESCO  SE32595/2018 e J  SEJCH  Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Lukas
karlsson, Valdemarsvik  
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret hanhuvud med mycket bra uttryck. Mörka lugna ögon. Korrekta öron. Mycket bra hals. Lång fin stark
rygg. Mycket bra kors. Välutvecklad fin bröstkorg . Välvinklad runt om. Välmusklad. Kraftig fin benstomme. Bra tassar. Flytande
vägvinnande rörelser. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, 3 kk, CK
FALLASKOGENS ZICCO  SE58317/2017 e J  Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Niklas
forsberg, Rättvik 
Mkh: 35 cm. Mycket välskuret hanhuvud med många fina detaljer. Mycket väl ansatta öron. Utmärkt hals rygg kors. Mycket välutvecklad
bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Fina tassar. Lediga fina rörelser. Väluppvisad. Bra päls och
färg. Excellent, CK
GARVAGUBBENS BONZO  SE35255/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  FIUCH 
River Race Bira SE20960/2017 Äg: Leif Persson, Alfta 
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Mkh: 34 cm. Kraftfullt hanhuvud som inte får bli tyngre. Bra ögon. Bra öron. Grov hals. Stark rygg. Aningen brant kors som gör att han
rör sig med uppbruten svans. Kraftfull bröstkorg och förbröst. Bra vinklar runt om. Kraftig benstomme. Bra tassar. Lediga rörelser. Ger för
dagen ett något tungt uttryck. Bra päls och färg. Very good
GARVAGUBBENS BÄRS  SE35253/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  FIUCH 
River Race Bira SE20960/2017 Äg: Björn Forsgren , Axmar  
Mkh: 37 cm. Maskulint välskuret hanhuvud med många fina detaljer. Mörka bra ögon. Korrekta öron. Kraftig hals. Lång stark rygg.
Ordinärt kors. Lång fin bröstkorg. Fint förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Lediga fina vägvinnande rörelser. Väluppvisad.
Bra päls och färg. Excellent
GÅSMYRENS CALIBER  SE44463/2016 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOJCH  NOUCH  Nillas Castor Cliff S51743/2009 u NORDUCH 
NORDJCH  C.I.B.  Vildtjärns Doris SE39951/2013 Äg: Peder Jansson, Ed 
Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhuvud. Bra ögon. Aningen lite högt ansatta öron. Mycket bra hals .Stark rygg. Bra kors. Välutvecklad
fin bröstkorg. Välvinklad runt om. Bra benstomme bra tassar med lediga fina rörelser. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, CK
HYTTÄNGETS SNIFF  SE41285/2019 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Tostareds Becky SE33856/2016
Äg: Martin Fix, Dala-Floda 
Mkh: 34 cm. Ett bra hanhuvud som kunde vara något mer maskulint. Mörka bra ögon korrekt ansatta öron. Kraftig fin hals. Stark rygg.
Ordinärt kors. Mycket bra bröstkorg. Välvinklad. Välmusklad. Mycket bra benstomme. Bra tassar. Rör sig ledigt och fint, väluppvisad. Bra
päls och färg. Excellent
LILLA SOLBACKENS NILS-ZICO  SE52013/2018 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  Lilla Solbackens
Svansa SE38280/2012 Äg: Anders Svensson, Töllsjö 
Mkh: 35 cm. Kraftigt hanhuvud med fina detaljer. Kloka ögon. Mycket bra öron. Lite halsskinn, I övrigt bra hals. Bra rygg. Mycket bra
kors. Lång fin bröstkorg med bra djup. Fint förbröst. Bra vinklar runt om. Kraftiga benstomme. Bra tassar. Rör sig ledigt och fint.
Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, CK
MIDDAGSBERGETS BOSSE  SE22805/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH  Tostareds
Amalia SE22114/2015 Äg: Conny Lundkvist , Kusmark  
Mkh: 34 cm. Maskulin hane med ett härligt uttryck och fina proportioner. Bra ögon. Korrekta öron. Utmärkt hals rygg kors. Mycket bra
bröstkorg. Fint förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Lediga fina rörelser. Väluppvisad. Bra päls och färg.
Championat Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIM
PIPSVÄNGENS LASSE  SE23521/2020 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u J  SEVCH  Drivabos Cor SE49735/2017 Äg: Malin Ahlström
, Bälinge  
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Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhuvud. Många fina detaljer. Bra uttryck. Aningen högt ansatta öron. Bra hals. Lång fin rygg. Bra kors.
Något kort bröstkorg. Kunde ha något bättre utvecklade bakre revben. Bra vinklad runt om. Bra benstomme. Bra tassar. Behöver skaffa
sig lite mer massa kroppsligt. Lediga fina röreslser. Väluppvisad. Bra päls och färg. Very good
VARGJÄGARENS BAMSE  SE14267/2018 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  Drevstigens Äster SE19608/2014 Äg: Lars månsson
, Hörby  
Mkh: 37 cm. Maskulint välskuret huvud med fina detaljer. Får dock inte bli grövre. Mörka kloka ögon. Korrekta öron. Grov hals. Lång fin
stark rygg. Bra bröstkorg aningen lite v-formad. Utmärkt förbröst. Välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Lite lös I sina handlovar. I
övrigt mycket bra rörelser. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
DJÄKENGÅRDENS BUCK  SE43474/2018 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH  Stjärnskogens
Zamba SE19341/2013 Äg: Djäken Gunnar Olsson, Hammarstrand 
Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhuvud med fina detaljer och uttryck. Korrekt ansatta öron med fin avrundning. Mycket bra hals
.Stark lång fin rygg. Bra kors. Utmärkt bröstkorg. Fint förbröst.. Välvinklad runt om. Välmusklad. Kraftig fin benstomme mycket bra tassar.
Fina rörelser med ett vägvinnande steg. Välvisad. Bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK
FALLASKOGENS TUSSE  SE23235/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Jennie
Stjärneblad , Skånes fagerhult  
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret hanhuvud som inte får bli tyngre. Mycket bra ögon korrekta öron. Mycket bra hals .Stark rygg. Utmärkt
kors. Lång fin bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Lediga fina rörelser. Väluppvisad. Bra päls
och färg. Excellent, 2 kk
FALLASKOGENS ÄLVIS  SE58313/2017 e J  SEUCH  Vättervindens Acke SE40122/2011 u J  Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Rose-
Marie Johansson, Halmstad 
Mkh: 34 cm. Ett bra maskulint hanhuvud med fina detaljer. Mycket bra ögon och öron. Något köttiga kinder. Grov hals. Bra stark rygg.
Bra kors. Välutvecklad fin bröstkorg. Välvinklad runt om. Utmärkt benstomme. Bra tassar. Lediga rörelser. Visas för dagen I för högt hull
därav priset. Bra päls och färg. Very good
JOGANBOS JULIUS  SE33062/2019 e SEJCH  Nattslagets Sauer SE51566/2016 u SEJCH  River Race Tracey SE23879/2014 Äg: Henrik
Ryman, Arvika 
Mkh: 34 cm. Ett lite nätt men bra hanhuvud med fina detaljer. Bra ögon. Väl ansatta öron. Mycket bra hals och rygg. Ordinärt kors. Bra
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bröstkorg med bra längd och djup.. Bra förbröst. Bra vinklar runt om. Fin benstomme. Bra tassar. Rör sig lite oroligt. Behöver ringtränas
och bordtränas. Bra päls och färg. Very good, 4 kk
LILLA SOLBACKENS NAIJO  SE52017/2018 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  Lilla Solbackens
Svansa SE38280/2012 Äg: Jens Eriksson, Älvdalen 
Mkh: 34 cm. Vackert hanhuvud. Fina proportioner. Bra ögon. Aningen lite högt ansatta öron. Lite grov lite kort hals. Tillräckligt bra rygg.
Skjuter upp länden lite.Bra kors. Utmärkt bröstkorg. Ordinära vinklar. Kraftig fin benstomme .Bra tassar. Lediga rörelser. Väluppvisad. Bra
päls och färg. Very good, 3 kk
NISSE  SE32892/2019 e SEJCH  SEUCH  Slagstigens Urax SE54158/2014 u J  RR  Ährskes Pirko SE28963/2013 Äg: Daniel Torris , Malung  
Mkh: 36 cm. Ett bra maskulint huvud. Aningen ljusa ögon. Väl ansatta öron. Bra hals. Lång fin rygg. Lite brant I sitt kors. Lång fin
bröstkorg. Kunde ha bättre förbröst. Öppen I sina vinklar fram som bak. Fin benstomme och mycket bra tassar. Lediga rörelser.
Väluppvisad. Bra päls och färg. Good
PELKENS PÖJKEN  SE31187/2019 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEVCH  SEUCH  Kusbackens
Winna SE20649/2016 Äg: Henrik Johansson , Bollnäs 
Mkh: 34 cm. Huvud där tydligare könsprägel vore önskvärt. Bra ögon och öron.Bra hals. Stark rygg. Bra kors. Välutvecklad bra bröstkorg
med fint förbröst. Ordinärt vinklad runt om . Fin benstomme och mycket bra tassar, lediga fina rörelser, väluppvisad. Bra päls och
färg. Very good
FALSTERGÅRDENS TAZZEMAN  SE48799/2014 e J  Falstergårdens Jalle S27357/2008 u J  Falstergårdens Isa S47729/2007 Äg: Peder
Johansson, 52235 
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud. Kunde ha något lite kraftigare underkäke. Aningen lite stickiga ögon. Mycket bra öron. God hals. Fin rygg
.Bra kors. Välutvecklad bröstkorg med fint förbröst, bra vinklar runt om. Kraftig fin benstomme. Lediga fina rörelser. Väluppvisad. Visas
för dagen I alldeles för högt hull, bra päls och färg. Very good

Hanar Championklass 15 månader och äldre
ANNEDALS OZZY I  SE17550/2016 e J  SEUCH  Vättervindens Acke SE40122/2011 u J  Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013 Äg: Anders
Johansson, Halmstad 
Mkh: 35 cm. Hane som mycket väl motsvarar sina tidigare meriter. Ett mycket bra huvud med ett härligt uttryck. Mörka ögon .Korrekta
öron. Utmärkt hals rygg kors .Lång fin bröstkorg. Fint förbröst. Välvinklad runt om . Kraftig fin benstomme. Bra tassar.Vägvinnande fint
steg. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK, 3 bhkl
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BÄCKSKOGENS FAXE  SE42034/2017 e SEJCH  Ackers Fantomen S51151/2008 u SEJCH  SEUCH  Bäckskogens Siri SE53757/2012
Äg: Marcus Hansson, Arvika 
Mkh: 35 cm. Hane som mycket väl motsvarar sina tidgare meriter. Vackert hanhuvud med bra uttryck. Bra ögon och öron. Utmärkt hals
rygg kors. Välutvecklad fin bröstkorg fint förbröst. Välvinklad runt om. Kraft fin benstomme. Bra tassar. Fria lediga rörelser. Är för dagen
lite tung. Mycket bra päls och färg. Excellent, 3 kk, CK, 4 bhkl
FALLASKOGENS SNOBBEN  SE36562/2017 e J  Fallaskogens Frille SE20054/2014 u Fallaskogens Ottie SE28778/2011 Äg: Lukas
karlsson, Valdemarsvik  
Mkh: 35 cm. Hane som mycket väl motsvarar sina tidgare meriter. Mycket vackert huvud. Lugnt härligt utryck. Korrekta öron utmärkt
hals. Lång fin stark rygg. Utmärkt kors. Utmärkt bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om .Välmusklad. Vägvinnande fint steg.
Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl

Tikar Juniorklass 9-18 månader
ACKERS ASTRID  SE36555/2020 e SEJCH  J  River Race Bang SE20967/2017 u SEJCH  SEVCH  Ackers Gorgonzola SE51144/2012
Äg: Birgitta Ingrids, Enviken 
Mkh: 33 cm. Mkt god hehet, feminint huvud med lite tunt nosparti, mellanbruna ögon, bra hals och rygg, avfallande kors, tillräcklig
bröstkorg, lite brant i skuldran, harmoniskt vnklad bak, bra ben och tassar, utm päls och färg, rör sig med vida armbågar och lite trångt
bak. Very good
BÖRSVALLENS MY  SE45967/2020 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Båthällans Diesel SE50910/2016 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Ackers
Pata SE42749/2016 Äg: Jonatan Kriström, Korskrogen 
Mkh: 32 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint huvud med kullrig panna, mellanbruna ögon, korrekta öron, utm hals, rygg o kors,
lång välformad bröstkorg, vällagd skuldra, tillräcklig knävinkel, fina ben och tassar, lite mjukare päls idag, vackra färger, rör sig fritt och
kraftfullt Excellent, 4 kk
HÄGGSTRÖMS CASSIOPEJA  SE26936/2020 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads Zelda SE24248/2015
Äg: Cecilia Hurtig, Orsa 
Mkh: 32 cm. Mkt god helhet, bra proportioner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon, korrekta öron, bra hals och rygg, lite avfallande
kors, välformad bröstkorg, men kort undertill, lite brant skuldra, öppen knävinkel, fina ben och tassar, aning kort päls, goda rörelser Very
good



2021-07-15 DreverData

https://dreverdata.se/utstallning-arsbok-print/02/DAUT2 8/14

KINDABYGDENS BELLIS  SE37183/2020 e J  SEUCH  Haddebos Leo SE27589/2017 u J  Bergmossens Ojja SE22494/2014 Äg: Birgitta
Olson Fredrik Eriksson, vattholma 
Mkh: 32 cm. Utm helhet, goda proportioner, feminint ganska välformat huvud, med lite kullrig panna, fina ögon och öron, utm hals, rygg
o kors, ganska bra bröstkorg, vällagd skuldra, väl vinklad i bakställ, fina ben och tassar, utm päls och färg, rör sig kraftfullt med lite
öppna armbågar. Excellent, 1 kk, CK
LANDBOGLÄNTANS WERA  SE31086/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Kristin Månsson , Hörby  
Mkh: 33 cm. Utm helhet, ännu lite högställd, feminint mkt välformat huvud, vackra ögon och öron, utm hals, rygg o kors, tillräcklig
bröstkorg, lite brant skuldra, harmoniskt vinklad bak, utm päls o färg, rör sig fritt och kraftfullt Excellent, 2 kk, CK
LANDBOGLÄNTANS WISSLA  SE31085/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Per Johansson, DALA-JÄRNA 
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet, ganska högställd och luftig tik, långt mkt välformat huvud, fina ögon och öron, lång hals, stark rygg, vällagt
kors, tillräcklig bröstkorg med uppdragen buklinje, lite brant skuldra, harmoniskt vinklad bak. Lite böjda framben. Utm päls. Rör sig
kraftfullt med instabila armbågar. Very good
SILVERKÄLLANS SKILLA  SE22394/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  Silverkällans Cindy SE37258/2016 Äg: Helene
Bengts, MORA 
Mkh: 34 cm. God helhet, lite kortare proportioner, ganska välformat huvud, lite bred skalle, mellanbruna ögon, lite högt ansatta öron,
tillräcklig hals, välver i sin länd, tillräcklig bröstkorg, lite brant skuldra, harmoniskt vinklad bak, korrekt men ganska lång päls, fina ben
och tassar, rör sig underställt bak med lite hög svans. Good
SILVERKÄLLANS TRIXIE  SE39849/2020 e SEJCH  Nattslagets Sauer SE51566/2016 u J  Silverkällans Rally SE42086/2018 Äg: Richard
Sundblom, Borlänge 
Mkh: 36 cm. Mkt god helhet, ännu ngt högställd junior, feminint ganska välformat huvud, fina ögon o öron, lång utm hals, stark rygg,
vällagt kors, tillräcklig bröstkorg, lite brant skuldra, väl vinklad bak, fina ben och tassar, bra päls, rör sig effektivt lite trång bak Very good
SILVERKÄLLANS WIXIE  SE22405/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Denny
Andersson, Vingåker 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, bra proportioner, långt ganska kraftfullt tikhuvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg o kors, välformad
bröstkorg, vällagd skuldra, tillräcklig vinkling i knäet, ganska fina ben och tassar, utm päls och färg, goda rörelser, vida armbågar och lite
hög svans. Very good
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VIKMANS ZOOZ  SE36270/2020 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEV-18  SEV-17  SEJCH  SEUCH  Lilla
Solbackens Cindy SE37813/2014 Äg: Henrik Andersson , Färnäs  
Mkh: 33 cm. God helhet, robust tik, långt kraftfullt huvud, fina ögon korrekta öron, kraftig hals, stark rygg, lite avfallande kors, välformad
bröstkorg, framskjuten skuldra, harmonisk vinklad bak, böjda ben och alltför utvridna framtassar, utm päls och färg, rör sig lite
bundet. Good
VARGJÄGARENS GORMA  SE39088/2020 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  SEUCH  Stakkelias Daisy I SE46276/2014 Äg: Tobias
Malmqvist, 824 93 
Mkh: 32 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint välformat huvud, fina ögon, korrekta öron, bra hals och rygg, lite avfallande kors,
lång välformad bröstkorg, ganska vällagd skuldra, harmoniskt vinklad bak, fina ben och tassar, utm päls, rör sig kraftfullt blir lite
bakhög. Excellent, 3 kk

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
STÄDJANS HILMA  SE57127/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  SEJCH  Städjans Fixa SE20063/2015
Äg: Ulf spånberg , Särna  
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, robust tik i lite högt hull, kraftfullt tikhuvud, fina ögon o öron, kraftig hals, ganska bra rygg, avfallande kors,
lite kort bröstkorg undertill, lite brant skuldra, tillräcklig vinkling i både fram – och bakställ, fina ben och tassar, bra päls och färg, goda
rörelser men blir bred i fronten. Very good, 3 kk
SÖNNAREBYS GALNA GRETA  SE54216/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u J  Sönnarebys
Caisa SE40696/2015 Äg: Isabelle Brännlund, Tom Klasson, Nordmaling 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, mkt flott tik, feminint mkt välformat huvud, vackra ögon o öron, lång hals, utm rygg o kors, välformad
bröstkorg m välutvecklat förbröst, väl vinklad fram och bakställ, fina ben och tassar, bra päls och färg, rör sig fritt och
kraftfullt. Excellent, 1 kk, CK, 4 btkl
SÖNNAREBYS GINA  SE54214/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u J  Sönnarebys Caisa SE40696/2015
Äg: Mattias johansson , LÅNGSHYTTAN  
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, robust tik, ganska kraftigt format hvuud, fina ögon o öron, kraftig hals, välver ngt i sin länd, vällagt kors,
lång välformad bröstkorg, lite brant skuldra, tillräcklig knävinkel, fina ben och tassar, utm päls och färg, goda rörelser Very good, 2 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
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ASTRID  SE49733/2018 e NOJCH  SEJCH  NOUCH  SEUCH  Holtmarka Naijo I N02572/08 u J  Silverkällans Cita SE37257/2016 Äg: Rikard
Murars, Borlänge  
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, ngt högställd tik, feminint välformat huvud, mellanbruna ögon, korrekta öron, bra hals, välver lite i länden,
avfallande kors, lite kort bröstkorg, brant skuldra, harmoniskt vinklad bak, fina ben och tassar, aning veka mellanhänder, bra päls och
färg, goda rörelser. Very good
DJÄKENGÅRDENS BRAZZA  SE43472/2018 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH  Stjärnskogens
Zamba SE19341/2013 Äg: Djäken Gunnar Olsson, Hammarstrand 
Mkh: 32 cm. Utm helhet, bra proportioner, feminint synnerligen välformad huvud, vackra ögon och öron, bra hals, rygg lite avfallande
kors, ngt kort bröstkorg undertill, lite framskjuten skuldra, harmoniskt vinklad bak, fina ben o tassar, bra päls o färg, goda
rörelser Excellent
DUVHÖKENS PUMA  SE19860/2018 e J  Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u J  NORDV-15  SEUCH  Fallaskogens
Elsa SE20705/2014 Äg: STEFAN PERSSON, Norrtälje 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, fina proportioner, långt kraftfullt tikhuvud, fina ögon o öron, kraftig hals, ganska bra rygg, vällagt kors, lång
bröstkorg m tillräckligt förbröst, ganska bra skuldra, lite öppen knävinkel, böjda framben med tendens till knicks, utm päls o färg, rör sig
kraftfullt med lite vida armbågar Very good
HYTTÄNGETS TOO-TICKI  SE41287/2019 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Tostareds Becky SE33856/2016
Äg: Roger Lindström & Elna S Lindström, Bälinge 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, goda proportioner, feminint huvud med ngt kullrig panna, vackra ögon o öron, lång hals, stark rygg, vällagt
kors, tillräcklig längd på bröstkorgen med bra förbröst, vällagd skuldra, harmoniskt vinklad bak, fina ben o tassar, utm päls o färg, rör sig
fritt och effektivt. Excellent
HÄGGSTRÖMS CHILLA  SE26937/2020 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads Zelda SE24248/2015
Äg: Jenny och Patrik Häggström , Rundvik  
Mkh: 34 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint välformat huvud, fina ögon o öron, bra hals, ganska bra rygg o kors, välformad
bröstkorg med tillräckligt förbröst, lite brant skuldra, aning öppen knävinkel, goda ben o tassar, rör sig effektivt med vida
armbågar. Excellent
KILHAMMARS JÄNTA  SE45005/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Båthällans Diesel SE50910/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Kilhammars
Helly SE49661/2015 Äg: Jonas Kriström, Sörbygden 
Mkh: 31 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint välformat huvud, fina ögon o öron, bra hals, rygg o kors, lång välformad bröstkorg
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med korrekt förbröst, lite brant i skuldran, välvinklad bak, fina ben o tassar, vacker färg, aning kort päls, rör sig fritt o effektivt. Excellent,
4 kk, CK
MIDDAGSBERGETS BELLA  SE22808/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH  Tostareds
Amalia SE22114/2015 Äg: Edin Husic , Boden 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, välbalanserad ngt högställd tik, feminint mkt välformat huvud, mellanbruna ögon, fina öron, mkt bra hals, rygg
o kors, tillräcklig längd på bröstkorgen, lite brant i skuldran, harmoniskt vinklad bak, fina ben o tassar, utm päls, fin färg, rör sig fritt o
kraftfullt. Champion idag grattis! Excellent, 3 kk, CK
RIVER RACE LUNA  SE21524/2015 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u SEUCH  SEJCH  River Race Chelsie SE42627/2010
Äg: Conny Brändström, Iggesund 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, fina proportioner, välbalanserad tik, feminint välformat huvud, fina ögon o öron, utm hals, rygg o kors, lång
mkt välformad bröstkorg, vällagd skuldra, välvinklad i bakställ, fina ben och tassar, bra päls och färg, rör sig fritt och effektivt. Excellent,
1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIR
RÖDMYRABACKENS INES  SE42660/2018 e J  NOJ(D)CH  SEJCH  Glundbergbakken's Felix NO35900/15 u J  SEUCH  SEVCH  SEJCH 
Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015 Äg: Peter Friberg, Trollhättan 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, robust tik, fina proportioner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon o öron, utm hals, rygg o kors, tillräcklig
längd på bröstkorgen, bra förbröst, lite brant skuldra, tillräcklig knävinkel, fina ben o tassar, utm päls o färg, effektiva rörelser Excellent,
CK
SILVERKÄLLANS DOLLY  SE21414/2017 e J  SEUCH  Viltstigens Dalton SE25902/2015 u SEUCH  SEJCH  SEVCH  River Race
Scilla SE26762/2011 Äg: Denny Andersson, Vingåker 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, fina proportioner, aning tunn kondition, feminint huvud med för hög pannavsats, fina ögon o öron, bra
hals, sjunker lite i ryggen, välformad bröstkorg, lite brant skuldra, öppen knävinkel, har lite böjda framben, utm päls, rör sig trångt
fram. Very good
SILVERKÄLLANS RALLY  SE42086/2018 e J  SEVCH  Vårsolens Nicke SE50478/2010 u SEUCH  River Race Tessan SE23878/2014
Äg: Ola, Rejmyre  
Mkh: 34 cm. Utm helhet, bra proportioner, feminint välformat huvud, fina ögon o öron, bra hals, rygg o kors. Tillräcklig längd på
bröstkorgen, bra förbröst. Lite brant i skuldran, väl vinklad bak. Fina ben o tassar. Utm päls. Lite grå färg i sin mantel. Effektiva rörelser,
tåtrång bak. Champion idag grattis! Excellent, CK
SIMBACKENS VINDA  SE49261/2018 e J  SEVCH  SEUCH  DKUCH  Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u J  SEJV-15  SEV-15  Simbackens
Astrid SE26734/2014 Äg: Annika Berggren, Järna 
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Mkh: 34 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint välformat huvud, mellanbruna ögon, fina öron, utm hals, rygg o kors, välformad
bröstkorg m tillräckligt förbröst, framskjuten skuldra, väl vinklad bak. Ganska fina framben, bra päls o färg. Rör sig effektivt. Excellent, 2
kk, CK, 2 btkl, RCERT
STJÄRNSKOGENS BERIT  SE40251/2017 e SEJCH  SEUCH  Västralunds Capten SE26736/2014 u SEUCH  SEJCH  Stjärnskogens
Vindira SE42644/2010 Äg: Anneli Karlsson, Leksand 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, lite kortare proportioner, feminint huvud, tillräckligt nosparti, bra hals, rygg o kors, tillräcklig längd på
bröstkorgen, vällagd skuldra, harmoniskt vinklad bak, fina ben o tassar, utm päls o färg, rör sig fritt och effektivt. Excellent
STÄDJANS FIXA  SE20063/2015 e NOJCH  SEJCH  Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J  SEUCH  Städjans Diva SE34179/2010 Äg: Ingrid
Spånberg, Mora 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, ngt kortare proportioner och högställd, långt synnerligen välformat tikhuvud, fina ögon o öron, bra hals,
sjunker lite i sin rygg, lite avfallande kors, lite kort bröstkorg, lite brant skuldra, lite öppen knävinkel, fina ben o tassar, utm päls o färg,
goda rörelser. Very good
SVARTPYTTENS JANIS  NO47633/19 e C.I.B.  NOUCH  SEUCH  NOJCH  SEJCH  Haresporet's Nix-titan NO47118/12 u NORDJ(D)CH 
NORDUCH  C.I.B.  NOV-16  Bäckskogens Mindy SE53759/2012 Äg: Tore John Faråsengen , Feiring 
Mkh: 34 cm. Mkt god typ, högställd tik, feminint mkt välformat huvud, fina ögon o öron, bra hals, välver i sin länd, får lite avfallande
kors, tillräcklig bröstkorg, lite brant i skuldran, harmoniskt vinklad bak, fina ben o tassar, utm päls o färg, rör sig effektivt men trångt
bak. Very good
VARGJÄGARENS EMMY  SE34387/2019 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  River Race Luna SE21524/2015 Äg: Mikael
modin, Hofors 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, goda proportioner, feminint välformat huvud, mellanbruna ögon, bra hals, rygg o kors, tillräcklig bröstkorg,
lite fattigt förbröst, lite framskjuten i sin skuldra, harmoniskt vinklad bak, fina ben o tassar, bra päls o färg, goda rörelser med lite vida
armbågar. Lite försiktig i ringen för dagen. Very good
VALBODALENS LADY  SE31555/2018 e SEJCH  Viltstigens Enzo SE40026/2016 u SEJCH  Gruva's Fjellbruden SE20156/2015 Äg: Juliana
Kåseth, 79293 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, bra proportioner, feminint välformat huvud, fina ögon o öron, lång hals, ganska bra rygg o kors, tillräcklig
muskulatur, lång bröstkorg med aning flata sidor, vällagd skuldra, harmoniskt vinklad bak, bra ben och tassar, utm päls o färg. Rör sig
ostadigt och speciellt slingrigt bak. Very good

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
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BUSA  SE34247/2018 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Bamse SE58565/2014 u J  SEUCH  Kilhammars Ellie SE23825/2013 Äg: Leif
Andersson/Ulrika Backlund, KVISSLEBY 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, lite kortare proportioner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon o öron, ganska bra hals o rygg, kors,
tillräcklig bröstkorg, lite framskjuten skuldra, lite öppen vinkling i fram och bakställ, fransyska framtassar, bra päls o färg, goda
rörelser Very good, 3 kk
FALLASKOGENS NALLA  SE56885/2018 e J  Fallaskogens Bill SE59651/2013 u Fallaskogens Wilma SE47817/2012 Äg: Hans
Johansson, Tenhult 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, robust tik i ngt högt hull, feminint huvud med lite kullrig hjässa, bra hals, rygg o kors, tillräcklig längd på
bröstkorgen, brant i sin skuldra, lite öppen knävinkel, böjda framben, utm päls o färg, rör sig kraftfullt Very good, 2 kk
STJÄRNSKOGENS EDIT  SE28546/2019 e J  SEUCH  Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J  SEVCH  SEJCH  Stjärnskogens
Berit SE40251/2017 Äg: Lars Rydstedt, Dorotea 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, välbalanserad fina portioner, långt välformat huvud, fina ögon o öron, lång hals, utm rygg o kors, välformad
bröstkorg, välvinklad i fram och bakställ, fransysk, utm päls o färg, rör sig effektivt. Excellent, 1 kk, CK

Tikar Championklass 15 månader och äldre
ACKERS BÄSTA BRITTA  SE47999/2017 e SEJCH  Sönnarebys Casper SE40698/2015 u FIJCH  Piipanlauman Pipsa SE21142/2015
Äg: Anneli Ylinen, Trollhättan 
Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud med bra uttryck och många fina detaljer, korr öronansättning öronen kunde va ngt rundare i sin
nedre del, utm hals, lång fin stark rygg, mkt bra kors, utm bröstkorg med fint förbröst, välmusklad, välvinklad runt om, kraftig fin
benstomme, utm tassar, rör sig ledigt och fint, välvisad, utm päls Excellent, 1 kk, CK, 3 btkl
SVARTPYTTENS FLORY  NO44748/17 e SEJCH  SEUCH  Kullajägarns Figo S40048/2009 u NORDJ(D)CH  NORDUCH  C.I.B.  NOV-16 
Bäckskogens Mindy SE53759/2012 Äg: Tore John Faråsengen , Feiring 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint välformat huvud, bra hals, rygg o kors, välformad bröstkorg, vällagd skuldra, väl
vinklad bak, fina ben o tassar, bra päls o färg, rör sig effektivt men lite trång bak Excellent, 2 kk, CK

Tikar Veteranklass 8 år och äldre
ACKERS GORGONZOLA  SE51144/2012 e NOJCH  SEJCH  FIUCH  SEUCH  Stakkelias Stål-arko SE51085/2012 u SEV-06  SEVCH  SEUCH 
C.I.B.  Ackers Zizzi S28485/2003 Äg: Birgitta Ingrids, Enviken 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint huvud med lite tunt nosparti, vackra ögon o öron, lång fin hals, stark rygg, vällagt
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kors, lång välformad bröstkorg, lite brant skuldra, goda vinklar bak, fina ben o tassar, utm päls o färg, effektiva rörelser men känner sig
lite obekväm i ringen. Excellent, 2 kk
BERGMOSSENS JANA  SE41211/2010 e SEJCH  Flotägårds David S30860/2002 u J  Bergmossens Hanna S49194/2005 Äg: Birgitta Olson
och Fredrik Eriksson, VATTHOLMA 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, fina proportioner, väl bibehållen, feminint ganska välformat huvud, utm hals rygg o kors, välformad bröstkorg,
väl vinklad i fram och bakställ, fransysk på vänster fram, utm päls o färg, rör sig effektivt. Excellent, 1 kk


