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Leksand 2022-07-10
Domare: Sara Häggkvist
Domare: Göran Johansson

Tikar Valpklass 4-6 månader
BÅTHÄLLANS HEDWIG HEXA  SE22015/2022 e J  SEVCH  SEJCH  Asko SE42622/2019 u J  SEVCH  Raunakkens Nonstopp SE31265/2019
Äg: Ingela Modin , Insjön 
Mkh: 30 cm. Huvud under utveckling som redan har rastypiska detaljer. Bra proportioner. Välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg och
kors. Bra förbröst och bröstdjup. Fin underlinje. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad runt om. Rör sig med flytande
bra rörelser. 1:a Valpkl, HP
HG EMILIE  NO34097/22 e NOJ(D)CH  SEJCH  Kvindölen's Castor NO51585/17 u J  SEUCH  Hg Arita NO46828/15 Äg: Helge Andersen
, Skien 
Mkh: 33 cm. Feminint huvud med rastypiska detaljer. Mörka vackra ögon. Mycket bra hals rygg och kors. Förbröst och bröstdjup under
utveckling. Ordinärt vinklad runt om. Rör sig med flytande bra rörelser. Bästa valp. 2:a Valpkl, HP

Hanar Valpklass 6-9 månader
SLAGSTIGENS CEZAR  SE13947/2022 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  Slagstigens Ulva SE54164/2014
Äg: Göran Hagman, Nyköping 
Mkh: 34 cm. Maskulint huvud med könsprägel. Bra rastypiska detaljer med ett härligt uttryck. Utmärkt hals rygg och kors. Bra förbröst
och bröstdjup. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Ordinärt vinklad runt om. Rör sig med flytande bra rörelser. Bästa valp. 1:a
Valpkl, HP

Tikar Valpklass 6-9 månader
JAKTJÄNTANS BELLATRIX  SE71338/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEVCH  Lia SE46978/2017
Äg: Mats Norberg , Kusmark  
Mkh: 35 cm. Feminint huvud under utveckling. Något högt placerade öron. Mycket bra hals rygg och kors. Mycket bra förbröst och
bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Bra vinklad runt om. Lite höga frambensrörelser i rörelse. Flytande steg. 2:a
Valpkl, HP
JAKTJÄNTANS BUSA  SE71339/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEVCH  Lia SE46978/2017
Äg: MATTIAS JOHANSSON, LÅNGSHYTTAN 
Mkh: 33 cm. Feminint huvud under utveckling. Bra proportioner hjässa - stop. Välplacerade öron. Mycket bra hals rygg och kors. Mycket
bra förbröst och bröstdjup. Mycket bra benstomme. Bra ben och tassar. Bra vinklad runt om. Rör sig med flytande bra rörelser. Bästa
tikvalp. 1:a Valpkl, HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader
BÖRSVALLENS EVERT  SE55052/2021 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Ackers Pata SE42749/2016 Äg: Anton
Levelnd, Linghed 
Mkh: 35 cm. Mkt god typ, bra huvud som kunde vara lite mer utfyllt i underkäken, aning lite ljusa ögon, bra ansatta öron. Kraftig fin hals,
lång stark rygg, ordinärt kors, bröstkorgen är en god bit på väg, kommer att kunna bli bättre framförallt i sitt förbröst, ordinärt vinklad
runt om, kraftig benstomme bra tassar, bra päls och färg. Very good, 1 kk
SKÅLGROPENS STORM II  SE29317/2021 e J  Mg Ari SE38670/2020 u J  RR  SEJCH  NOJ(D)CH  Bloksbergs Mira SE47684/2014
Äg: Henric Lundvall , Åsenhöga  
Mkh: 34 cm. Bra huvud, som kunde va lite mer maskulint. Bra ögon, korrekta öron. Bra hals, stark rygg, ordinärt kors, på gång med
bröstkorgen, lite kort men har djupet. Bra vinklad runt om, kraftig fin benstomme och bra tassar, fantastiska rörelser, bra päls och
färg. Very good, 2 kk

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
GARVAGUBBENS DINO  SE24943/2021 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Leif Andersson/Ulrika Backlund, KVISSLEBY 
Mkh: 36 cm. Utm typ, kraftfullt maskulint huvud som inte får bli tyngre, bra ögon, bra öron. Grov fin hals, lång stark rygg, mkt bra kors.
Välutvecklad lång fin bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, väl slutna tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls
och färg. Excellent, 1 kk, CK
GENERALPASSETS BAMSE  SE50144/2020 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Skogsskallets Tindra SE21331/2014
Äg: Jörgen Johansson , Finnerödja  
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud som kunde va lite mer utfyllt, en aning ljusa ögon, bra öron. Grov fin hals, stark rygg, ordinärt kors. Bra
bröstkorg, med bra längd och fint djup, fint förbröst. Välvinklad runt om. Bra benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra uppvisad.
Bra päls och färg. Excellent, 2 kk
RÖDMYRABACKENS FAJT  SE15504/2021 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  SEUCH  SEVCH  SEJCH 
Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015 Äg: Jan-Olov Persson, Forsbacka 
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Mkh: 35 cm. Ett lätt överbett. Maskulint välskuret hanhuvud som inte får bli tyngre. Mörka bra ögon, kraftig fin hals, stark rygg, aningen
fallande kors. Utm bröstkorg, fint förbröst, bra vinklar runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig skapligt behöver ringtränas. Bra
päls och färg. Excellent, 3 kk
VÄSTRALUNDS OBELIX  SE50840/2020 e J  SEUCH  Viltstigens Dalton SE25902/2015 u SEJCH  Västralunds Iziz SE43708/2016
Äg: Rasmus Karlsson, Lillhärdal 
Mkh: 35 cm. Skulle vilja ha ett mer maskulint huvud och lite mer utfyllnad i sin underkäke. Bra ögon, mkt bra öron. Lite tunn i sin hals,
lång rygg, bra kors. Lite kort i sin bröstkorg, skulle ha lite bättre utvecklade revben, har lite uppdragen buklinje, bra vinklad runt om,
kraftig fin benstomme, bra tassar, lite tunn för dagen, rörelser är riktigt bra, bra päls och färg. Priset pga könsprägel och
kondition. Good

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 , Bålsta 
Mkh: 35 cm. Huvud som kunde vara lite mer könspräglat samt lite bättre utvecklad underkäke, störs av ngt ljusa ögon. Tunn i sin hals,
utm rygg och kors, lite kort i sin bröstkorg, kunde ha bättre utvecklade bakre revben, bra djup, bra förbröst, ordinärt vinklad runt om,
bra fin benstomme, mkt bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg. Very good
BANDIT  SE38939/2019 e SEJCH  NORDUCH  Piipanlauman Pikku-rex SE60127/2016 u SEJCH  Rödmyrabackens Pärlan SE33262/2012
Äg: Emil Seidemar , Norberg 
Mkh: 34 cm. Skulle önska mer könspräglat huvud, han är lite tikbetonad och behöver även en bättre utvecklad underkäke, lite ljusa
ögon, korrekt ansatta öron, mkt bra överlinje, stark i sin rygg, kunde ha ngt bättre bakre revben, bra djup bröstkorg och bra förbröst, bra
vinklad runt, bra benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint, bra visad, bra päls och färg. Priset pga könsprägel. Good
BROMDALENS KING  NO30170/20 e J  Holtmarkas Jazz NO34885/18 u J  NOJ(D)CH  SEJCH  Bromdalens Pepsi NO48039/17
Äg: Kolbjörn Strand , Akland 
Mkh: 35 cm. Utm typ, kraftigt maskulint välskuret hanhuvud, aningen lite ljusa ögon, korrekta öron. Grov fin hals, lång fin stark rygg med
bra kors. Utm bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, utm tassar, rör sig ledigt och fint, väluppvisad, bra päls
och färg. Excellent, 3 kk, CK
BROMDALENS NITRO  NO30172/20 e J  Holtmarkas Jazz NO34885/18 u J  NOJ(D)CH  SEJCH  Bromdalens Pepsi NO48039/17
Äg: Henric Lundvall , Åsenhöga 
Mkh: 35 cm. Kraftigt bra hanhuvud med fina detaljer, lite ljusa ögon, aningen högt ansatta öron. Mkt bra hals, stark rygg, faller en aning i
korset, mkt bra bröst bra längd och djup fint förbröst, ordinära vinklar runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint,
bra uppvisad, dra upp svansen väl mkt. Bra päls och färg. Very good
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. Bra välskuret hanhuvud med bra uttryck, bra väl ansatta öron, kraftig fin hals, kunde va en tanke längre i sin rygg, stark
rygg, bra kors, utm bröstkorg, fint förbröst, ordinärt vinklad runt om, kraftig fin benstomme, rör sig väldigt bra, välvisad. Bra päls och
färg. Excellent
FALLASKOGENS ESCO  SE32595/2018 e J  SEJCH  Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Lukas
Karlsson , Valdemarsvik  
Mkh: 35 cm. Utm typ, maskulint välskuret huvud, bra ögon, korrekta öron, utm hals rygg och kors. Utm bröstkorg, bra djup och fint
förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, mkt bra tassar, rör sig med fantastiskt bra steg, väluppvisad, bra päls och
färg. Excellent, 2 kk, CK, 4 bhkl
FALLASKOGENS TUSSE  SE23235/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Jennie
Stjärneblad , Skånes fagerhult  
Mkh: 35 cm. Riktigt maskulint huvud med fina detaljer men får inte bli tyngre, mkt bra ögon och öron, väl grov hals, lite halsskinn, bra
lång stark rygg, bra kors, kraftig fin bröstkorg fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, ger ett lite tungt intryck
idag, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg. Excellent
GENERALPASSETS BACCUS  SE50142/2020 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Skogsskallets Tindra SE21331/2014
Äg: Bo Engholm, Säffle 
Mkh: 35 cm. Maskulint hanhuvud, med många fina detaljer, aningen lite ljusa ögon, korrekta öron, utm hals, rygg och kors. Välutvecklad
fin bröstkorg, fint förbröst, bra vinklad runt om, bra benstomme och tassar, vinklar ut armbågarna både i rörelser och stående, bra päls
och färg, kunde va lite bättre visad. Priset pga armbågarna. Very good
HÄGGSTRÖMS IGOR  SE41851/2017 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Bamse SE58565/2014 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads
Zelda SE24248/2015 Äg: Helen Lindberg, Umeå 
Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, bra ögon och öron, bra hals, lite karpryggig, bra kors. Utm bröstkorg, m bra längd, fint förbröst.
Välvinklad runt om, bra benstomme och tassar, bra päls och färg. Excellent
KILHAMMARS IAN  SE50407/2016 e SEJCH  SEUCH  Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Kilhammars
Disa SE35770/2010 Äg: Arne nord, söderhamn 
Mkh: 36 cm. Utm typ, kraftigt hanhuvud med fina detaljer, korrekt ansatta öron, kraftig hals, stark rygg, bra kors. Utm bröstkorg, bra
djup och fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, mkt bra tassar, fina rörelser, väluppvisad, bra päls och färg. Excellent,
4 kk, CK



2022-08-02 11:14 DreverData

https://dreverdata.se/utstallning-arsbok-print/02/20220710004 3/8

LANDBOGLÄNTANS WALDE  SE31080/2020 e SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Tom Andersson, Väring 
Mkh: 36 cm. Bra huvud som kunde ha en lite mer utvecklad underkäke, bra ögon, korrekt öron. Utm hals, rygg och kors. Välutvecklad fin
bröstkorg, fint förbröst. Välvinklad runt om. Bra benstomme, bra tassar, lediga fina rörelser, väluppvisad, bra päls och färg. Excellent
LANDBOGLÄNTANS WÄRSTING  SE31082/2020 e SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Victoria Flink, Götene 
Mkh: 36 cm. God typ, mer könspräglat huvud önskas, aningen lite ljusa ögon, lite högt ansatta öron, bra hals, stark i sin rygg, lite
fallande i sitt kors, bra bröstkorg, fint förbröst, ordinärt vinklad runt om, bättre fram än bak, bra benstomme ,bra tassar, bra uppvisad,
bra tassar och färg, priset pga könsprägel. Good
MÖNSTERGÅRDENS URAK  SE31563/2018 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u J  Annedals Majsan SE54886/2014
Äg: Sven Gustavsson, Kilafors 
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret huvud, utm typ, bra ögon, bra uttryck, korrekta öron. Grov fin hals, lång i sin rygg, utm kors. Utm
bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, lediga fina rörelser, väluppvisad, bra päls och färg.
Champion idag! Excellent, CK
PIPSVÄNGENS LASSE  SE23521/2020 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Drivabos Cor SE49735/2017 Äg: Malin
Ahlström , Bälinge  
Mkh: 35 cm. Utm typ, maskulint välskuret hanhuvud med många fina detaljer, bra ögon, korrekt ansatta öron, utm hals rygg och kors,
välutvecklad fin bröstkorg bra, förbröst, ordinärt vinklad runt om, utm benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint, väluppvisad, bra
päls och färg. Excellent
RIVER RACE BRIM  SE20964/2017 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOJCH  NOUCH  Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEJCH  SEUCH  River
Race Jaffa SE38657/2014 Äg: kurt haugen, snertingdal 
Mkh: 36 cm. Utm typ, kraftigt välskuret hanhuvud som inte får bli tyngre, lite ljusa ögon, korrekta öron, kraftig hals, lång stark rygg, bra
kors. Väldigt kraftig bröstkorg med bra längd och fint förbröst, välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme, mkt bra tassar, ger ett lite
tungt intryck, välmusklad, rör sig ledigt och fint, väluppvisad, bra päls och färg. Champion idag! Excellent, CK
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 huvud, kunde vara ngt bättre utvecklad i sin underkäke, störs av ngt ljusa ögon, korrekta öron, bra hals, lång i sin
rygg, skjuter upp sin länd både i stående och i rörelse, kunde ha ngt bättre utvecklad bröstkorg i sin bakre del, fint förbröst, välvinklad
runt om, mkt bra benstomme, mkt bra tassar, rör sig bra, lite trippande steg bak, väluppvisad, bra päls och färg. Very good
STJÄRNSKOGENS DYNAMIT HARRY  SE44515/2018 e SEJCH  Stjärnskogens Atos SE37542/2014 u RR  SEJCH  SEUCH  Slagstigens
Ulsa SE54165/2014 Äg: Per-Erik Skog, leksand 
Mkh: 34 cm. Kunde vara lite mer maskulin i sitt huvud, som skulle fås genom ett lite längre nosparti, lite ljusa ögon som är lite stirrande.
Utm hals, rygg och kors. Mkt bra bröstkorg med bra djup, längd och förbröst, välvinklad runt om, fin benstomme, bra tassar, rör sig
ledigt och fint, bra päls och färg. Priset pga könsprägel och ögon. Very good
TK STORM  NO30885/15 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u NORDJ(D)CH  NOUCH  SEUCH  J W Tinka N20320/06
Äg: Kolbjörn Strand , Akland 
Mkh: 37 cm. Utm typ. Utm huvud, välmejslat m fina detaljer, bra ögon och öron, utm hals, rygg och kors. Välutvecklad och fin i sin
bröstkorg som har bra längd djup och förbröst, välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme, bra tassar, flyter fram i sina rörelser,
väluppvisad, bra päls och färg. Champion idag! Excellent, CK
TÖBROARNAS TRUCK  SE21539/2021 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u J  Töbroarnas Raffa SE21530/2015
Äg: Jessica Andreasson , Ockelbo  
Mkh: 35 cm. Utm typ, maskulint välskuret hanhuvud, fina detaljer, väl ansatta öron, utm hals, rygg och kors. lång fin bröstkorg med fint
förbröst och bra djup. Välvinklad runt om, välmusklad, utm benstomme, mkt bra tassar, lediga fina rörelser med bra steg, väluppvisad,
bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 3 bhkl, CERT
VARGJÄGARENS KARL HEDIN  SE13469/2021 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  SEUCH  Stakkelias Daisy I SE46276/2014
Äg: Cecilia Morberg , Svärdsjö  
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud med bra ögon, lite högt ansatta öron, bra hals, stark i sin rygg, bra kors, kunde ha en ngt bättre utvecklad
bröstkorg som kommer att utvecklas med åldern, mkt bra vinklar, mkt väluppvisad, bra päls och färg. Excellent

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
FALLASKOGENS ÄLVIS  SE58313/2017 e J  SEUCH  Vättervindens Acke SE40122/2011 u J  Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Rose-
Marie Johansson, Halmstad 
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud, bra ögon o öron, köttiga kinder, väl grov hals, bra rygg, faller en aning i sitt kors, väl utvecklad fin
bröstkorg, bra förbröst, bra vinklad runt om, kraftig benstomme, bra tassar, faller igenom lite grann i sina handlovar, bra päls och färg, är
för dagen alldeles för tung. Priset pga är för kraftig. Good
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. Utm typ, maskulint huvud, bra ögon, korrekta öron, mkt bra hals, rygg och kors. Kunde ha en aning lite längre rygg, utm
bröstkorg med bra djup och fint förbröst, bra vinklar fram lite öppna bak, stark fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint,
väluppvisad, bra päls och färg. Excellent, 2 kk
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LILLA SOLBACKENS PÄR  SE42589/2020 e J  Oskulan Sakari SE12908/2019 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Lilla Solbackens
Candy SE37811/2014 Äg: Kjell Samulsson, Oskarsstöm  
Mkh: 34 cm. Kunde ha ngt mer maskulint huvud, bra ögon, bra öron, kraftig fin hals, bra rygg, faller lite i sitt kors. Lång fin bröstkorg,
kunde ha ngt bättre förbröst, lite öppen i sin vinklar fram som bak, ger ett lite luftigt intryck, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg.
Uppförande på bordet samt bristande könsprägel ger priset. Good
WILLIAM  SE48923/2020 e J  Jeppe SE43741/2013 u J  Fallaskogens Önni SE58794/2017 Äg: Pär Bergkvist , Smedjebacken  
Mkh: 35 cm. Utm typ, maskulint huvud som är väldigt bra med lugnt fint uttryck, bra öron, utm hals, rygg och kors. Lång fin bröstkorg
med fint förbröst. Välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Mkt bra tassar. Rör sig ledigt och fint. Bra päls och färg. Excellent, 1 kk,
CK

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. Utm typ, maskulint välskuret huvud, mkt bra uttryck, bra öron, motsvarar mkt väl sina tidigare meriter, utm hals, rygg och
kors, mkt bra bröstkorg, välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme, rör sig ledigt och fint. Väluppvisad , väluppfostrad. Bra päls och
färg. Excellent, 3 kk, CK
BÄCKSKOGENS FAXE  SE42034/2017 e SEJCH  Ackers Fantomen S51151/2008 u SEJCH  SEUCH  Bäckskogens Siri SE53757/2012
Äg: Marcus Hansson, Arvika 
Mkh: 35 cm. Utm typ, motsvarar mkt väl sina tidigare meriter, maskulint huvud, bra ögon, bra öron. Utm hals, rygg och kors.
Välutvecklad fin bröstkorg. Välvinklad runt om. Utm benstomme och tassar. Rör sig ledigt och fint. Väluppvisad. Bra päls och
färg. Excellent, CK
BÄCKSKOGENS TRÄFF  SE43098/2015 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J  Thepelis Era S37236/2009 Äg: Dag
Hansson, Arvika 
Mkh: 35 cm. Utm typ, motsvarar väl sina tidigare meriter, maskulint huvud, bra ögon, bra öron. Utm hals, rygg och kors. Väldigt bra
underlinje, välutvecklad bröstkorg, fin förbröst, välvinklad runt om, mkt bra benstomme och tassar. Rör sig ledigt och fint, parallella steg.
Kunde kanske vara ngt kilo lättare. Väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, CK
FALLASKOGENS SNOBBEN  SE36562/2017 e J  Fallaskogens Frille SE20054/2014 u Fallaskogens Ottie SE28778/2011 Äg: Lukas Karlsson
, Valdemarsvik  
Mkh: 35 cm. Utm typ, maskulint huvud, bra uttryck, korrekt ansatta öron, utm överlinje, bra vinklad runt om, bra benstomme och tassar,
motsvarar mkt väl sin tidigare meriter, välvisad, bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK, 2 bhkl
FALLASKOGENS ZICCO  SE58317/2017 e J  Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Niklas
forsberg, Rättvik 
Mkh: 35 cm. Utm typ, motsvarar väl sina tidigare meriter, maskulint bra huvud, korrekt ansatta öron som är fint rundade nertill, utm
överlinje, utm bröstkorg och fint förbröst, välvinklad runt om, välmusklad, mkt bra benstomme och tassar, flyter fram sina rörelser,
väluppvisad, bra päls och färg. Excellent, 4 kk, CK
MAJBERGETS QUINTUS  SE59535/2015 e NOJCH  SEJCH  Naveruds Älling S41522/2008 u SEUCH  SEJCH  Majbergets
Otti SE34983/2011 Äg: Bo Engholm, Säffle 
Mkh: 36 cm. Utm typ, motsvarar sina tidigare meriter mkt väl, maskulint huvud, mkt bra öron, bra hals, rygg och kors. Välutvecklad fin
bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, mkt bra tassar, behöver ringträning, mkt 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 Johansson , Kusmark  
Mkh: 34 cm. Utm typ, mkt vackert hanhundshuvud som är välmejslat med bra uttryck, korrekt ansatta öron, utm hals, överlinje. Lång fin
bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om. Utm benstomme och tassar. Lediga fina rörelser med bra steg. Bra uppvisad. Bra päls och
färg.  Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, BIR

Tikar Juniorklass 9-18 månader
CABOJACK BEA  SE30459/2021 e J  SEJCH  Jaktgåvans Oden SE50323/2019 u J  SEUCH  Kullajägarns Nalla SE24862/2016 Äg: Mikael
Jonsson, Finspång 
Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Huvud under utveckling. Rastypiska detaljer. Mycket bra hals och rygg. Något sluttande kors. Bra förbröst
och bröstdjup, kunde ha haft något längre underlinje. Bra ben och tassar. Knappt vinklad. Parallella bra rörelser. Blir något hög bak
framförallt i rörelse. Very good
DALDREVETS TIKKA  SE36589/2021 e SEJCH  SEVCH  NOJ(D)CH  Silverkällans Brasse SE24078/2015 u J  SEVCH  Tostareds
Cira SE41976/2017 Äg: Tom Mattsson , Mora 
Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud under utveckling med fint markerat stop. Välplacerade öron. Mjuk fin underlinje. Mycket bra,
hals och rygg. Något sluttande kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande benstomme. Bra ben och tassar.
Rör sig med något försiktiga baksteg.  Excellent
FALLASKOGENS REXA  SE34236/2021 e J  Bakkeskogen's Tom SE10283/2019 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Folke
Götesson, Sunnansjö 
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Mkh: 35 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med bra proportioner. Välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg och kors. Mycket bra förbröst
och bröstdjup. Välvinklad runt om. Mycket bra benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande steg med bra påskjut. Excellent, 1
kk, CK
HG DIVA  NO56607/21 e Akko-af-aerko SE43946/2013 u J  SEUCH  Hg Arita NO46828/15 Äg: Helge Andersen , Skien 
Mkh: 33 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med välplacerade öron med rätt rundning. Något snipigt nosparti. Mycket bra hals och
rygg, sluttande kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Något framskjuten skuldra. Passande benstomme. Bra ben och tassar.
Underställda bakbensrörelser. Very good
LANDBOGLÄNTANS CILLA  SE22176/2021 e J  Drever Tassens Harald SE20520/2018 u J  SEVCH  Rödmyrabackens Ines SE42660/2018
Äg: Sven Olsson, Gällö 
Mkh: 34 cm. God typ. Feminint lite långsträckt huvud. Välplacerade rastypiska öron. Något lång hals. Mycket bra kors. Förbröst och
bröstdjup under utveckling. Uppdragen i buklinjen. Mycket bra vinklad runt om. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med
flytande bra rörelser. Good
NATTSLAGETS JERSEY GIRL  SE30111/2021 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Nattslagets
Anfield SE46287/2017 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med bra proportioner. Välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg och kors. Bra förbröst och
bröstdjup. Rak i fronten. Bra vinklad bak. Rör sig med bra driv i steget och parallella rörelser. Excellent, 2 kk
NATTSLAGETS TORTILLA  SE58846/2021 e J  SEVCH  SEUCH  Nattslagets Texas SE17664/2014 u SEVCH  SEJCH  NOJCH 
Trumslagarboställets Puma SE40890/2013 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med något markerat stop. Välplacerade rastypiska öron. Mycket bra hals och rygg. Bra kors.
Utmärkt förbröst och bröstdjup. Bra vinklad runt om. Lite högre i länden. Rör sig med flytande bra rörelser. Excellent, 3 kk
SUNKANS ELLEN  SE42234/2021 e SEJCH  SEUCH  Slagstigens Urax SE54158/2014 u SEJCH  SEUCH  River Race Jaffa SE38657/2014
Äg: Magnus& Ing-Mari Grahn, Sävsjö 
Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud. Utmärkt hals rygg och kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Bra benstomme. Välvinklad
runt om. Rör sig med flytande bra rörelser. Saknar endast lite massa för dagen. Excellent, 4 kk
VARGJÄGARENS ISA  SE59050/2021 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  Drevstigens Äster SE19608/2014 Äg: Mikael
Modin, Hofors 
Mkh: 33 cm. God typ. Feminint huvud men lite tunt. Mycket bra hals. Bra rygg men den släpper lite i rörelse. Godtagbart kors. Förbröst
och bröstdjup under utveckling, lite uppdragen buklinje. Ordinärt vinklad. Passande benstomme. Något knappt vinklad fram bra bak. Bra
steg i rörelse. Good
WOODHUNT'S FIA  SE59336/2021 e Ackers Aldo SE36553/2020 u Ackers Kladdkaka SE48117/2018 Äg: Birgitta Ingrids, Enviken 
Mkh: 33 cm. God typ. Feminint huvud under utveckling. Något små öron. Bra hals rygg. Sluttande kors. Mycket bra förbröst och
bröstdjup. Bra benstomme. Bra ben och tassar. Något knappt vinklad. Kunde vara något mer långsträckt. Rör sig med kort
steglängd. Good

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
FILIPGÅRDENS TUVA  SE17281/2021 e SEJCH  SEUCH  Västralunds Capten SE26736/2014 u NORDV-19  J  SEUCH  SEJCH 
Coloradogårdens Cindy SE47770/2017 Äg: Christer Filipsson, Norberg 
Mkh: 35 cm. Mycket god typ. Feminint huvud men lite tungt. Grov hals, bra rygg. Sluttande kors. Utmärkt förbröst och bröstdjup.
Ordinärt vinklad runt om. Passande benstomme men saknar lite harmoni. Rör sig med lite högre länd men bra parallella rörelser. Very
good, 1 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
ACKERS CADDIE  SE39608/2020 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Båthällans Diesel SE50910/2016 u SEJCH  SEVCH  Ackers
Bazika SE36397/2015 Äg: Peter Back, Vikarbyn  
Mkh: 36 cm. Godtagbar typ. Feminint huvud med väl markerat stop, snipigt nosparti. Bra hals, något mjuk rygg. Acceptabelt kors.
Mycket bra förbröst, bra bröstdjup. Kort bröstben. Bra vinklad fram, knappt bak. Hög i länden. Bra benstomme och ben och tassar.
Något kort steglängd. Sufficient
ACKERS NÄSKAFFE  SE19854/2019 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u SEJCH  Stenvallens Alma SE33763/2012
Äg: Brian Lundberg, Ljusdal 
Mkh: 34 cm. God typ. Feminint tikhuvud med lite snipigt nosparti. Bra hals, bra rygg men lite kort. Kort kors. Mycket bra förbröst och
bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Framskjuten skuldra. Bra vinklad bak. Något höga frambensrörelser pga
korset. Good
BÅTHÄLLANS EIRA  SE47776/2020 e J  NOJ(D)CH  SEJCH  Glundbergbakken's Felix NO35900/15 u J  SEVCH  SEJCH  SEUCH 
Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: Ida Staaf, Björna 
Mkh: 35 cm. Mycket god typ. Feminint huvud bra markerat stop, något fattig underkäke. Bra hals och rygg, något sluttande kors. Mycket
bra förbröst bra bröstdjup. Lite knappt vinklad fram bra bak. Rör sig med flytande bra rörelser. Något högställd tik. Very good
BÖRSVALLENS LEIA  SE13827/2020 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Bamse SE58565/2014 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Ackers
Pata SE42749/2016 Äg: Mikael Pihlström, Ockelbo 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud lite snipigt nosparti. Bra uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra hals, rygg och kors. Utmärkt
förbröst, bra bröstdjup. Välvinklad. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande bra rörelser. Excellent, 4 kk, CK
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CABOJACK AXXA  SE21531/2020 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Kullajägarns Nalla SE24862/2016 Äg: Bo
& Carita Larsson, Burseryd 
Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud med bra rastypiska detaljer. Harmoniskt uttryck. Välplacerade öron. Utmärkt hals och rygg. Bra
kors. Utmärkt förbröst och bröstdjup. Mycket bra vinklad. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande bra
rörelser. Excellent, 2 kk, CK, 3 btkl
HG DINA  NO56606/21 e Akko-af-aerko SE43946/2013 u J  SEUCH  Hg Arita NO46828/15 Äg: Ronny Hansen Herre , Skien 
Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud. Nospartiet kunde vara längre. Mycket bra hals och rygg. Bra kors. Utmärkt förbröst och
bröstdjup. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Välvinklad. Rör sig med flytande bra rörelser. Excellent, 3 kk, CK, 4 btkl
HÄGGSTRÖMS CHILLA  SE26937/2020 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads Zelda SE24248/2015
Äg: JENNY PATRIK HÄGGSTRÖM , RUNDVIK  
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Välskuret feminint huvud lite fattig underkäke. Välplacerade runda öron. Mycket bra hals rygg och kors.
Utmärkt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Flytande bra rörelser. Excellent
HÖLATOPPENS HOUDINI  SE37124/2019 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Bamse SE58565/2014 u SEJCH  Hölatoppens
Medley SE47764/2016 Äg: Lars Nygren och Katrina Lindqvist, Trångsviken 
Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Välskuret feminint huvud med härligt rastypiskt uttryck. Lite stora öron, kunde vara lite mer rundade. Utmärkt
hals rygg och kors. Bra förbröst och bröstdjup. Lite luftig. Utmärkt benstomme. Välvinklad runt om. Rör sig med flytande fina
rörelser. Excellent, CK
HÖLATOPPENS INGERSOLL  SE24189/2020 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u SEJCH  Hölatoppens
Medley SE47764/2016 Äg: Henry Lennartsson , Hallen  
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Vackert feminint välskuret huvud med ett härligt harmoniskt uttryck. Vackra öron med rundad kant. Mycket bra
hals och rygg. Bra kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Bra steg,
parallella rörelser Excellent, CK
LANDBOGLÄNTANS WISSLA  SE31085/2020 e SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Per Johansson, DALA-JÄRNA 
Mkh: 35 cm. God typ. Feminint huvud med något snipigt nosparti. Välplacerade öron. Lite högt placerad hals. Mycket bra rygg och kors.
Tunt förbröst och bröstdjup. Något framskjuten skuldra. Bra vinklad bak. Rör sig med bra frånskjut men lite högt fram. Lite luftig
typ. Good
MORTENBEKKENS ALICE BABS  NO42077/20 e NOJ(D)CH  SEJCH  NOUCH  SEUCH  Bergeråsen's Tassen NO50518/16 u Simbackens
Cora SE52744/2016 Äg: Tron Ripel, Krokstadelva 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint välskuret huvud . Kunde ha lite mer långsträckt nosparti. Välplacerade öron. Utmärkt hals rygg och
kors. Utmärkt förbröst och bröstdjup. Välvinklad runt om. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig med flytande bra
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, Vingåket 
Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med ett härligt uttryck. kunde vara lite mer långsträckt. Bra hals rygg och ett acceptabelt
kors som är något sluttande. Bra förbröst och bröstdjup men en framskjuten skuldra. Något rak fram. Bra vinklad bak. Passande
benstomme. Bra ben och tassar. Rör sig lite kort fram och även lite kort bak. Very good
SILVERKÄLLANS WENDY  SE22407/2020 e J  SEUCH  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017
Äg: Linda Alice Kristiansen/Vegard Aasdalen , Nordkisa, Norge 
Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med en anings läpp, kunde vara lite torrare. Något högt placerade öron. Bra hals och rygg.
något sluttande kors. Karpar i ryggen både i stående och gående. Mycket bra förbröst tillräckligt bröstdjup. Ordinärt vinklad. Passande
benstomme. Bra ben och tassar.  Very good
SILVERKÄLLANS WIXIE  SE22405/2020 e J  SEUCH  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Alicia
Andersson, Vingåker 
Mkh: 34 cm. Mycket god typ. Feminint huvud med ett härligt uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra hals. Bra rygg lite högre bak.
Sluttande kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Framskjuten skuldra, knappt vinklad bak,
Rör sig med lite kort steglängd bak, bra fram.  Very good
STJÄRNSKOGENS ELLA  SE28548/2019 e J  SEUCH  Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J  SEVCH  SEJCH  Stjärnskogens
Berit SE40251/2017 Äg: Christina Eneroth, Glava 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Välskuret feminint huvud kunde vara lite torrare. Mycket bra hals och rygg. Bra kors. Utmärkt förbröst och
bröstdjup. Mycket bra benstomme. Bra ben och tassar. Något bättre vinkling fram skulle önskas. Bra vinklad bak. Parallella rörelser, rör
sig med driv när hon kommer igång i rörelse. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIM
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. Mycket god typ. Feminint huvud, något långt nosparti. Mycket bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Utmärkt förbröst och
bröstdjup. Välvinklad runt om. För tiken passande benstomme. Rör sig med något kort steglängd. 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 Faråsengen & Randi Askevold Holmelid, Feiring 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint välskuret huvud. Bra uttryck kunde ha något mer rundade öron. Bra hals rygg och kors. Mycket bra
förbröst och bröstdjup. För tiken passande benstomme. Välvinklad runt om. Rör sig med flytande bra rörelser.  Excellent
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VARGJÄGARENS EMMY  SE34387/2019 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  SEUCH  River Race Luna SE21524/2015 Äg: Mikael
modin, Hofors 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Feminint vackert välskuret huvud. Vackra rastypiska öron. Utmärkt hals rygg och kors. Bra förbröst, tillräckligt
bröstdjup. Mycket bra vinklad runt om. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Flytande bra rörelser med driv i steget. Excellent
VISTABERGENS CERA  SE52774/2020 e SEJCH  Långsjöns Citrus SE39139/2015 u J  SEUCH  SEJCH  Nillas Castor Elsa SE24873/2015
Äg: Gunilla Landell, Årsunda 
Mkh: 33 cm. Utmärkt typ. Rastypiskt huvud kunde ha något mer långsträckt nosparti. Mycket bra hals rygg och kors. Utmärkt förbröst
något tillräckligt bröstdjup. Mycket bra vinklad runt om. Passande bra benstomme. Rör sig med flytande bra rörelser. Excellent

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
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. Mycket god typ. Feminint huvud som kunde vara lite mer långsträckt. Bra hals. Något mjuk rygg. Mycket bra kors Bra
förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Bra driv bak. Rör sig lite stelt fram. Very good
LILLA SOLBACKENS PÄRLAN  SE42593/2020 e J  Oskulan Sakari SE12908/2019 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Lilla Solbackens
Candy SE37811/2014 Äg: Kjell Samuelsson, Oskarsström 
Mkh: 33 cm. God typ. Feminint huvud med något snipigt nosparti. Mycket bra hals och rygg. Acceptabelt kors. Bra förbröst och
bröstdjup. Lite framskjuten skuldra. För tiken en passande benstomme. Ordinärt vinklad bak. Något lösa armbågar vilket syns i rörelse.
Skulle behöva vara lite mer långsträckt. Good
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: 35 cm. Utmärkt typ. Feminint huvud, bra stop, Mycket bra hals och rygg. Acceptabelt kors lite sluttande. Bra förbröst och
bröstdjup. Lite uppdragen buklinje. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Ordinärt vinklad. Rör sig med flytande
rörelser. Excellent, 1 kk
VIKMANS MARGIT  SE36271/2020 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEV-18  SEV-17  SEJCH  SEUCH 
Lilla Solbackens Cindy SE37813/2014 Äg: Tom Mattsson , Mora 
Mkh: 33 cm. Mycket god typ. Feminint välskuret huvud med något fattig underkäke. Harmoniskt uttryck. Välplacerade öron. Mycket bra
hals och rygg. Acceptabelt kors. Mycket bra förbröst och bröstdjup. Passande bra benstomme. Bra ben och tassar. Något framskjuten
skuldra. Bra driv bak i rörelse, lite rak fram. Very good, 2 kk

Tikar Championklass 15 månader och äldre
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. Utm typ, mots mkt väl sina tidigare meriter, fantastiskt vackert tikhuvud, bra ögon, bra uttryck, korrekta öron, utm hals, rygg
och kors. Mkt bra bröstkorg, välutvecklat fint förbröst, välvinklad runt om, fin benstomme, mkt bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra
visad, bra päls och färg Excellent, 2 kk, CK
FALLASKOGENS ELSA  SE20705/2014 e J  SEUCH  Skålgropens Eros I S43635/2009 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: STEFAN
PERSSON, NORRTÄLJE 
Mkh: 34 cm. Utm typ, motsvarar väl sina tidigare , mkt vackert tikhuvud med bra uttryck, mörka bra ögon, korrekt ansatta öron, utm
överlinje, välvinklad runt om, utm bröstkorg fint förbröst, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint. Bra päls och färg,
välvisad. Excellent, CK
KILHAMMARS HELLY  SE49661/2015 e SEJCH  SEUCH  Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Kilhammars
Disa SE35770/2010 Äg: Arne nord, söderhamn 
Mkh: 33 cm. Utm typ, motsvarar sina tidigare meriter väl, mkt vackert tikhuvud, bra klok uttryck, korrekt ansatta öron, utm överlinje, mkt
bra bröstkorg med bra längd och djup, har inte gå ihop riktigt gått ihop efter valpning, utm vinklar runt om, bra benstomme och tassar,
rör sig ledigt och fint, väluppvisad, bra färg och päls. Excellent, 3 kk, CK
KULLAJÄGARNS NALLA  SE24862/2016 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J  SEUCH  DKUCH  Kullajägarns
Hossa SE46814/2011 Äg: Bo Larsson, Burseryd 
Mkh: 32 cm. Utm typ, motsvarar väl sina tidigare meriter, fantastiskt fint välmejslat tikhuvud, med bra uttryck. Korrekt ansatta öron, utm
hals o överlinje, lång fin bröstkorg med fint förbröst, välvinklad runt om, bra benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint, väluppvisad,
bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK
NATTSLAGETS ANFIELD  SE46287/2017 e J  DKV-12  SEUCH  DKV-14  C.I.B.  Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEJCH  SEUCH 
NOJ(D)CH  Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 33 cm. Utm typ, motsvarar väl sina tidigare meriter, fantastiskt fint tikhuvud med många fina detaljer, väl ansatta öron, bra hals,
utm överlinje, lång fin bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, bra benstomme och tassar, flyter fram i sina rörslers, väluppvisad, bra
päls och färg.  Excellent, 4 kk, CK
NATTSLAGETS MARIT BJÖRGEN  SE50168/2015 e NOJCH  SEJCH  NOUCH  SEUCH  Holtmarka Naijo I N02572/08 u SEVCH  SEJCH 
SEUCH  NOJCH  Nattslagets Kiara SE20560/2011 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 34 cm. Utm typ, motsvarar väl sina tidigare meriter, nätt vackert tikhuvud, bra uttryck, korrekt ansatta öron, bra hals, bra överlinje,
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välutvecklad fin bröstkorg, fint förbröst, bra vinklar fram lite öppna bak, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig frimodigt med fint
steg, väluppvisad, bra päls och färg. Excellent, CK
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 typ, vackert välskuret tikhuvud med fina detaljer, mkt bra öron, bra hals, stark i sin rygg, mkt bra kors, utm bröstkorg,
fint förbröst, bra vinklad runt om, fin benstomme, fina tassar, flyter fram i sina rörelser, väluppvisad, bra päls och färg, Excellent, CK

Tikar Veteranklass 8 år och äldre
BÄCKSKOGENS MINDY  SE53759/2012 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J  Thepelis Era S37236/2009 Äg: Tore
Faråsengen & Randi Askevold Holmelid, Feiring 
Mkh: 34 cm. Utmärkt typ. Rastypiskt feminint huvud, härligt uttryck. Mycket bra hals och rygg. Bra kors. Utmärkt förbröst och bröstdjup.
Mycket bra vinklad runt om. Passande benstomme. Bra ben och tassar. Otroligt bra driv i rörelse. Bästa veteran. Excellent, 1 kk, CK, 2
btkl, RCERT

Uppfödarklass
FALLASKOGENS  19921292 e   u   Äg: JOHANSSON HANS,  
 Tävlar med katalognummer: 17,39,40,84 3 hanar 1 tik. Homogen klass med storlek färg och typ. Samma typ av längd och rastypiska
detaljer. 4 Färdiga hundar. Rör sig med vägvinnande steg .  1 kk, HP
NATTSLAGETS  20020655 e   u   Äg: HELGESSON BENGT,  
 Tävlar med katalognummer: 48,49,87,88 4 tikar av excellent kvalité. Variation pga olika ålder. Rastypiska hundqar med bra steg och
mentalitet. 2 kk


