Heby 2017-03-04
Östsvenska Älghundklubben
Domare: OTTOSSON ULF
Jämthund Tikar Juniorklass
ACKERS VIIHIGGA SE37702/2016 f 20160515 e SE J(LÖ)CH SE VCH ACKERS
CLISTER SE39512/2012 u FI UCH ELIMON SALON FRIDA SE13766/2014 Äg: Holén Tom ,
Örsundsbro
Mkh: 55 cm. vackert tikhvd ngt stora öron bra hals o ö-linje, svans mkt bra bål välanpassade
ben godtagbara vinklar fram o bak rör sog slarvigt Res.: Very good kval.
BJÖRNBÄCKSDALENS FIXA SE30557/2016 f 20160412 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE VCH SÖROMBÄCKENS HELLY
SE20084/2011 Äg: Nilsson Lisa ,Edsbro
Mkh: 55 cm. godtagbar skallform ngt outvecklad stora öron bra hals o rygg o svans välformad
bål ngt tunn välanpassade beno vinklar ngt lösa tassar Res.: Good kval.
BJÖRNBÄCKSDALENS FIXI SE30556/2016 f 20160412 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE VCH SÖROMBÄCKENS HELLY
SE20084/2011 Äg: Esposito Tomas ,Heby
Mkh: 56 cm. bra hvd lite tunn i nospartiet lite stora öron bra hals rygg o svans lite brant kors
som visas i ? godtagbar bål välanpassade ben bra vinkl fram lite rak i knät övervinklad has lite
öppna tassar rör sig i passgång Res.: Good kval.
BOVATTNETS LILJA SE29359/2016 f 20160416 e SE J(LÖ)CH SE UCH
GRANHOLMENS BAMSE SE35461/2011 u NORD J(LÖ)CH BOVATTNETS GOTTA
S64899/2008 Äg: Johansson Mathias ,Harbo
Mkh: 59 cm. bra hvd ngt stora öron mörka fina ögon utm nos bra hals rygg lågt ansatt svans
utm bål välanpassade ben raka vinklar bak o fram pga vinklar sufficent Res.: Sufficient kval.
ERSKORSGÅRDENS DIMMA SE12684/2016 f 20151214 e SE J(LÖ)CH BÖSSLINGES
CHIEF SE39625/2013 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012 Äg: Marcus
Jonas ,Hedesunda
Mkh: 56 cm. vackert hvd lite stora öron bra hals o ö-linje välansatt svans utm bål
välanpassade ben o vinklar rör sig med lätt steg Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK,
4:a B H/T-Kl.
KRISTALL SE35862/2016 f 20160424 e ÄLGSTÅNDETS ASTOR SE20451/2013 u
HÄNSJÖNS TAZZI SE26300/2013 Äg: Lindblad Mats ,Kungsgården
Mkh: 55 cm. behöver lite träning att gå i koppel rätt bra hvd o nosparti bra hals o rygg lågt
ansatt svans bra bål välanpassade ben good pga rörlser Res.: Good kval.
MIDSOMMARBÄCKENS BIRKA SE39219/2016 f 20160530 e SE J(LÖ)CH FI JCH
MUSTIKKAKALLION EKO SE41002/2014 u SE J(LÖ)CH FI JCH RAIKUKORVEN WILDA
SE49689/2012 Äg: Skerved Lars ,Arboga
Mkh: 56 cm. lite tunn o outvecklad behöver växa till bra hvd lite brett ansatta öron lite tunn i
nosparti bra hals o rygg godtagb kors lite lågt ansatt svans tunn i bålen välanpassade ben
bra vinklar skjuter upp ryggen i rr Res.: Very good kval.
MIDSOMMARBÄCKENS BLIXTRA SE39222/2016 f 20160530 e SE J(LÖ)CH FI JCH
MUSTIKKAKALLION EKO SE41002/2014 u SE J(LÖ)CH FI JCH RAIKUKORVEN WILDA
SE49689/2012 Äg: Hjalmarsson Emil ,Gimo
Mkh: 54 cm. utm hvd o nosparti välansatta öron bra hals rygg o svans grov bål välanpassade
ben o vinklar rör sig med ett lätt steg pga lite för mkt hull good Res.: Good kval.

MIDSOMMARBÄCKENS BRUMMA SE39220/2016 f 20160530 e SE J(LÖ)CH FI JCH
MUSTIKKAKALLION EKO SE41002/2014 u SE J(LÖ)CH FI JCH RAIKUKORVEN WILDA
SE49689/2012 Äg: Mäenpää Marko ,Västerås
Mkh: 56 cm. vackert tikhvd o nosparti välansatta öron bra hals ryggen är som en hängmatta
men bra i rörelse välansatt svans bra bål framskjutna skuldror välanpassade ben o vinklar rör
sig m lätt steg kunde ha mindre mat Res.: Good kval.
MOTTIBÄCKENS IDUN SE24283/2016 f 20160319 e SE J(LÖ)CH STÅNDFAST'S
ALFONS SE54342/2013 u SE J(LÖ)CH KOLARBERGETS CALLA SE20464/2013 Äg: Nygren
Isak ,Enköping
Mkh: 56 cm. godtagbart hvd bra nos välansatta ögon bra hals o rygg godtagbar svans bra bål
välanpassade ben o vinklar fram ngt öppna vinklar bak vill gärna visa sig i passgång Res.:
Good kval.
NORRIBERGETS ANJA SE28253/2016 f 20160330 e SE J(LÖ)CH FI JCH
KOUGSTABACKENS LOKE SE25189/2013 u FI JCH VARPUKALLION NETTA
SE42697/2014 Äg: Ekman Karl-arne ,Sala
Mkh: 55 cm. bra hvd välansatta öron lite tunn i nospartiet bra hals o rygg lite lågt ansatt svans
bra bål välanpassade ben och vinklar pga orena färger sufficient fina tassar Res.: Sufficient
kval.
OTTILIA SE28635/2016 f 20160402 e FI JCH ONNIVAARAN UMPPI SE16417/2013 u
SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS CILLA SE17706/2010 Äg: Högberg Kerstin ,Pålsboda
Mkh: 57 cm. bra hvd o nos lite tunn i u-käken välanpass öron ngt stora bra hals o rygg rätt
längd välansatt svans lite tunn o outvecklad i bålen välanpassade ben och vinklar rör sig med
lätt steg Res.: Excellent kval., 1:a konk., Res.cert, CK, 3:a B H/T-Kl.
STAVHULTS HEIDIE SE30200/2016 f 20160407 e FI JCH VÄKKÄRÄSALON AATU
FI29867/13 u SE J(LÖ)CH TOLESKOGENS DIVA SE30993/2012 Äg: Ringström Andreas ,
Agunnaryd
Mkh: 57 cm. bra hvd bra nos ngt tunn u-käke bra hals ngt stora öron brett ansatta rygg bra
brant långt kors m lågt ansatt svans, svans över rygg tunn outvecklad bål framskjuten skuldra
välanpassade ben godtagb vinklar bak ngt öppen fram rör sig m bundet steg Res.: Good
kval.
VINDBACKENS EBBA SE23231/2016 f 20160303 e SE J(LÖ)CH FI JCH
KOUGSTABACKENS NELSON SE21090/2014 u SE J(LÖ)CH SE UCH BOTNEBEKKEN'S
DORIS S61850/2009 Äg: Källgren Petter ,Uppsala
Mkh: 59 cm. bra hvd o nos tunn u-käke ngt lösa öron bra hals o rygg lång länd ngt öppen
svans outvecklad tunn bål välanpassade ben och vinklar rör sig med lätt steg lång i kroppen
good Res.: Good kval.
VIT MOSSENS INA SE12276/2016 f 20151211 e SE J(LÖ)CH SE UCH SEPPO
SE45941/2011 u SE J(LÖ)CH LAPINKAIRAN JÄNTA SE12617/2011 Äg: Sveden Peter ,
Alunda
Mkh: 57 cm. bra huv bra nosparti välansatt öron m godtagbar strl bra hals o rygg välansatt
svans godtagbar bål välanpassade ben och vinklar rör sig lätt Res.: Excellent kval., 4:a
konk.

ÄLGSKALLETS RINA SE25931/2016 f 20160320 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH ÄLGSKALLETS DAFFY
S31851/2009 Äg: Samuelsson Björn ,Väddö
Mkh: 59 cm. stor grov tik idag utm hvd välansatt öron bra hals o tygg o svans, godtagb bål
välanpassade ben bundet steg när hon trippar runt i ringen rak i framstället högt hull idag
Res.: Good kval.
ÄLGTASSENS ALASKA SE23173/2016 f 20160327 e SE J(LÖ)CH FAIT S25516/2006 u
J BJÖRNBÄCKSDALENS ECCA SE30172/2014 Äg: Gustafson Per ,Vänge
Mkh: 54 cm. vackert hvd lite st öron bra hals o tygg lite hårt ringlad svans mkt bra bål
välanpassade ben framskjuten armbågar bra vinklar fram o bak flyter fram i ringen Res.:
Excellent kval., 3:a konk., CK
ÄLGTASSENS ATLANTA SE23176/2016 f 20160327 e SE J(LÖ)CH FAIT S25516/2006
u J BJÖRNBÄCKSDALENS ECCA SE30172/2014 Äg: Eliasson Fredrik ,Västerhaninge
Mkh: 55 cm. stora öron lite tunn o outvecklad hvd o u-käke bra hals godtagbar svans lite tunn
bål knipande armbågar tunna ben godtagbara vinklar fram o bak rör sig med lätt steg Res.:
Very good kval.

Jämthund Tikar Unghundsklass
DAMA SE11295/2016 f 20151202 e MÅRDSJÖNS ACKE SE22803/2010 u
STRÖMARENS ALBA SE40348/2012 Äg: Hermansson Urban ,Tärnsjö
Mkh: 57 cm. kullrigt hvd med kraftigt markerande ögonbrynsbågar bra nos ngt köttiga kinder
ngt lymfatig stora öron bra hals o rygg o svans ngt tunn outvecklad bål tunna ben godtagbara
vinklar bak godtagbara ? ngt maskulint uttryck rör sig med lätta steg Res.: Good kval.
ERSKORSGÅRDENS CHANEL SE32734/2015 f 20150422 e SE J(LÖ)CH
STÅNDFAST'S ALFONS SE54342/2013 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS HAIWA
S42873/2008 Äg: Stafrin Sandra ,Skutskär
Mkh: 55 cm. bra hvd o nosparti välansatta öron ngt stora bra hals rygg svans lite tunn i bålen
välanpassade ben och tassar rör sig med ett lätt steg typ very good Slips = good Res.:
Good kval.
SJULSTADFOSSENS ASTA SE44551/2015 f 20150520 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
JCH SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 u SE UCH SE J(LÖ)CH NO UCH
KARHUNKERÄÄJÄN NEITI SE18356/2012 Äg: Jansson Torbjörn & Anette ,Västerås
Mkh: 55 cm. godtagbart hvd ngt runda ögon välansatta öron ngt stora bra hals rygg o svans
lite tunn outvecklad i bålen välanpassade ben och vinklar kors rör sig lätt Res.: Very good
kval., 1:a konk.

Jämthund Tikar Jaktklass
SE VCH ACKERS ÅLEKRÅKA SE59870/2014 f 20141109 e FI JCH FI UCH SE
J(LÖ)CH SE UCH NEROKIN JERE SE17031/2012 u FI JCH FI UCH LÖYTÖPOLKU IINES
SE43224/2014 Äg: Ackerstierna Stephan ,Örsundsbro
Mkh: 56 cm. bra hvd o nos lite tunn u-käke bra hals lite halsskinn bra rygg o svans lite tunn
grund bål välanpassade ben rör sig med lätt steg Res.: Very good kval., 4:a konk.
ALLANGROPENS CISSI SE17675/2015 f 20150205 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH
SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS EJA
S69581/2008 Äg: Elm David ,Mönsterås
Mkh: 56 cm. utm hvd välansatta öron lagom stora ( köttiga kinder ) bra nos u-käke hals o rygg
godtagbar svans utm bål välanpassade ben och vinklar höga tassar rör sig med lätt steg
champion Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

J BJÖRNBÄCKSDALENS DIVA SE29258/2013 f 20130410 e SE J(LÖ)CH
STINTÄNGENS AMAZINGARAGORN SE11687/2010 u SE J(LÖ)CH SE VCH
SÖROMBÄCKENS HELLY SE20084/2011 Äg: Svensk Tord ,Delsbo
Mkh: 58 cm. utm hvd och nosparti bra ansatta öron bra hals rygg svans grov bål
välanpassade ben ngt öppna vinklar fram m framskjuten skuldra godtagbara bak rör sig med
lätt steg pga framstället v Res.: Very good kval.
BJÖRNBÄCKSDALENS EDDA SE30176/2014 f 20140405 e SE J(LÖ)CH
TENNINGBERGETS DINO SE25114/2012 u SE J(LÖ)CH SE VCH SÖROMBÄCKENS
HELLY SE20084/2011 Äg: Bengtsson Stefan ,Sala
Mkh: 56 cm. P1 neder v, P1 neder höger fattas bra hvd nos lite tunn u-käke välansatta öron
ngt lösa bra hals rygg o svans lite tunn o outvecklad bål, kniper armbågar lite kort , uppdragen
buklinje välanpassade ben o vinklar lite tunn i lår Res.: Good kval.
ERSKORSGÅRDENS C-STÄLLA SE32731/2015 f 20150422 e SE J(LÖ)CH
STÅNDFAST'S ALFONS SE54342/2013 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS HAIWA
S42873/2008 Äg: Vikström Anders ,Krylbo
Mkh: 57 cm. lite tunn outvecklad i skallen nos o u-käke lite brett ansatta öron lite runda ögon
bra hals rygg o svans lite uppdragen buklinje välanpassade ben o vinklar rör sig med lätta
steg Res.: Good kval.
HÄNSJÖNS TAZZI SE26300/2013 f 20130316 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
ÄLGSKALLETS DENNIS S31856/2009 u J HÄNSJÖNS CITA S28311/2007 Äg: Lindblad Mats
,Kungsgården
Mkh: 55 cm. vackert tikhvd skulle se lite gladare ut bra hals o rygg lite brant i korset grov bål
välanpassade ben o vinklar fram o bak rör sig med lätta steg visas i för stor rock idag Res.:
Very good kval.
LASSISBACKENS IRMA SE46086/2015 f 20150723 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE UCH SE J(LÖ)CH HÖGÅSMYRENS AJLA
S67827/2007 Äg: Hjalmarsson Emil ,Gimo
Mkh: 60 cm. stor tik bra hvd o nos lite brett ansatta öron lite osäkra emellanåt bra hals rygg
svans lite tunn oifyllt bål välanpassade ben rak i framstället skjuter fram skuldran rör sig
annars med lätta steg Res.: Good kval.
J MOKOJANS STEIRA SE48326/2013 f 20130713 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE UCH SE J(LÖ)CH ÄLGSTÅNDETS MAJA
S25740/2009 Äg: Thorud Jan-anders ,Malung
Mkh: 55 cm. bra hvd och nos lite tunn i u-käken välansatta öron lagom stora bra hals rygg
svans ngt tunn bål bra u-linje välanpassade ben utm vinklar fram o bak rör sig med lätta steg
Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
PÄÄSKYSEN EIJA SE20830/2014 f 20140211 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH C.I.B.
NO UCH TUIKE SALON WELHO FI50028/10 u SE J(LÖ)CH FI JCH PÄÄSKYSEN RIXIE
SE46497/2010 Äg: Aspgren Jakob ,Umeå
Mkh: 60 cm. bra hvd lite tunn u-käke lagom stora öron bra hals rygg svans välanpassade ben
rör sig kohasigt o kort bakbenssteg ngt öppna vinklar fram Res.: Good kval.
SILJEMYRBERGETS RAIJA SE21129/2015 f 20150223 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SÖROMBÄCKENS BRASSE S43674/2004 u SE J(LÖ)CH FÄBOBERGETS JINA
SE29024/2011 Äg: Jansson Bengt ,Uppsala
Mkh: 59 cm. vackert tikhvd lite tunn u-käke välansatta öron lämplig strl bra hals rygg svans lite
tunn o outvecklad i bålen kniper med armbågar välanpassade ben o vinklar kort i kroppen rör
sig med kort steg lite hämmande där bak Res.: Good kval.

ÄLGRIPANS BUA SE28375/2013 f 20130407 e SE UCH SE J(LÖ)CH ÄLGSTÅNDETS
MYSAK S25734/2009 u J HÄRKILAS LEIA I SE41606/2010 Äg: Boström Fredrik ,Årsunda
Mkh: 57 cm. lite bättre utfyllt skalle bra nos lite tunn u-käke lite stora öron bra hals rygg o
svans riktigt kraftig bål välanpassade ben o vinklar rör sig med lätt steg Res.: Excellent
kval., 3:a konk.
ÄLGRIPANS CILLA SE30463/2015 f 20150507 e SE J(LÖ)CH FJÄLLÄLGENS IRO
SE29731/2010 u J HÄRKILAS LEIA I SE41606/2010 Äg: Boström Fredrik ,Årsunda
Mkh: 60 cm. godtagbart hvd nosparti tunn u-käke bra hals rygg svans framskjuten skuldra kort
bål bra underlinje men bålen slutar för tidigt välanpassade ben godtagbara vinklar bak vill
gärna stå rak i framstället Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
ERIKSJAKTS ASTA SE31822/2014 f 20140412 e SE J(LÖ)CH LAPINKAIRAN KASTOR
SE20567/2012 u SE J(LÖ)CH STORVILTJÄGARENS MILIITA SE44704/2010 Äg: Fundelius
Flavio ,Heby
Mkh: 57 cm. godtagbart hvd o öron bra hals o rygg godtagbar svans ngt tunn bål som är
kölformad godtagbara ben godtagb vinklar fram ngt knippande armbågar kohasig rör sig
slarvigt Res.: Good kval.

Jämthund UPPFÖDARKLASS
Kennel: ACKERS ACKERSTIERNA STEPHAN HOLM SJÖ 9 74962 ÖRSUNDSBRO
en bra komponerad grupp 3 v och 1 exc utm prop o strl
Bästa uppf grupp
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP

Östsibirisk Lajka Hanar Unghundsklass
AXEL SE37954/2015 f 20150616 e SE J(VLÖ)CH RAJAJOEN TYSON S54968/2009 u
J TRAPPERS ADVENTURE'S BERTRUD SE21507/2010 Äg: Eriksson Magnus ,Gävle
Mkh: 63 cm. utm hvd välansatta öron underbett bra hals rygg svans utm bål välanpassade
ben bra vinklar fram o bak bra tassar rör sig slarvigt pga bettet = priset Res.: Sufficient kval.
SKOGSGUDINNANS ECCO SE20535/2015 f 20150314 e SE UCH SE J(LÖ)CH
BJÄRVARNAS HECTOR S22451/2008 u RAIJA S50519/2006 Äg: Pira Beate ,Almunge
Mkh: 60 cm. utm hvd mkt bra nosparti välansatta öron underbara ögon o ögonöppn ngt kort
hals bra rygg godtagbar svans m fana utm bål välanpassade ben välslutna tassar ngt öppna
vinklar bak rör sig med bundet steg ngt öppen päls Res.: Very good kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass
RYTTERSTAJÄGARENS ASTOCK SE15080/2013 f 20130113 e SE J(LÖ)CH
LAINIOÄLVENS AKITA S55375/2005 u SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH VINDELFJÄLLENS
RAUTA SE21250/2010 Äg: Skagerlind Emma ,Enköping
Mkh: 61 cm. godtagb hvd ( lite mer massa ) bra nos lite mer kraft i u-käke bra hals
välmarkerad manke bra rygg o svans lite mer massa i bålen bra u-linje välanpassade ben bra
vinklar fram o bak önskar mer vinkling i handloven rör sig med lätta steg Res.: Excellent
kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

J TAIGAJÄGARENS PANZAR SE58213/2015 f 20151113 e SE J(LÖ)CH SE
J(VLÖ)CH ÅSEBOS LIR S64155/2009 u J URPON FRIGG SE30687/2014 Äg: Lindholm
William ,Hedesunda
Mkh: 63 cm. 15 månader tunnt hvd o nosparti bra hals o rygg o svans tunn o outvecklad bål
välanpassade ben o bra vinklar bak ngt öppna fram rör sig m kort steg Res.: Very good
kval., 2:a konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
OZONYS SE34938/2014 f 20140509 e SE J(LÖ)CH BUORIS SE13087/2010 u J
SOTRÄVEN'S TIKSI S31504/2009 Äg: Fredriksson Leif ,Björkvik
Mkh: 59 cm. godtagbart hvd bra nosparti bra ansatta öron hals o rygg ngt brant kors m öppen
svans outvecklad bål knippande armbågar välanpassande ben o vinklar fram ngt övervinkl i
hasen rör sig m bundet steg Res.: Very good kval., 1:a konk.
SKALLTORPETS BAMM SE20182/2014 f 20140205 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH
JAKTFJÄDERNS BAS SE27129/2010 u NORD J(LÖ)CH QUINCYGÅRDENS NADJA
S23713/2008 Äg: Silvemark Johan ,Avesta
Mkh: 63 cm. hvd outvecklat tunnt långt tunnt nosparti välansatta öron bra hals rygg svans
tunn outvecklad bål välanpassade ben godtagb vinklar fram o bak rör sig med knippande steg
good pga huv Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
INES SE20628/2016 f 20160220 e SE J(LÖ)CH SANDSJÖBACKAS ARN
SE20667/2013 u SE J(LÖ)CH PÄKKILÄ BACKENS NILKO SE24238/2013 Äg: Rahm
Alexander ,Järbo
Mkh: 56 cm. tunnt outvecklat hvd lång nos m fattig u-käke bra ansatta öron bra hals tygg
svans tunn outvecklad bål ngt tunna ben ngt flata tassar rör sig med lätt steg måste växa till
sig lite grann Res.: Very good kval., 2:a konk.
RYTTERSTAJÄGARENS BIRA SE18041/2016 f 20160130 e SE J(LÖ)CH
PONDERFORSENS ELLET SE50187/2010 u SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH VINDELFJÄLLENS
RAUTA SE21250/2010 Äg: Skagerlind Emma ,Enköping
Mkh: 57 cm. lite tunnt outvecklat hvd o nosparti bra hals rygg svans outvecklad bål
välanpassade ben o godtagb vinklar fram o bak ngt rak i mellenhanden rör sig m utm
rörelseschema Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
J TAIGAJÄGARENS PINYA SE58215/2015 f 20151113 e SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH
ÅSEBOS LIR S64155/2009 u J URPON FRIGG SE30687/2014 Äg: Nyman Rasmus ,
Falköping
Mkh: 56 cm. tunn skalle välansatta öron bra hals rygg svans fattas i bröstkorg o bål
välanpassade ben o ngt öppna vinklar fram o bak får inte ut steget Res.: Very good kval.,
1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
LEKÅSEN'S CATHINKA SE23409/2015 f 20150202 e SE J(VLÖ)CH RAJAJOEN
TYSON S54968/2009 u NO UCH JAKTFJÄDERNS BRIS SE27126/2010 Äg: Zakariasson Per
,Björklinge
Mkh: 60 cm. tunn outvecklad hvd hela skellen smal ngt långt tunnt nosparti bra hals rygg
svans tunn outvecklad bål välanpassade ben till denna kroppen godtagbara vinklar fram o bak
ngt öppna lösa tassar rör sig m utm steg pris pga hvd Res.: Good kval.

Rysk Europeisk Lajka Tikar Juniorklass
PARLOUR'S CAYENNE SE17844/2016 f 20160201 e TUORANKURUN ERNESTI
SE12631/2013 u SE J(VLÖ)CH SE V-11 NORD V-10 SE UCH SE J(LÖ)CH SILTAMIEHEN
TAHMATASSU SE38135/2010 Äg: Åkersten Carolina ,Hedesunda
Mkh: 52 cm. utm hvd lagom långt nosparti tunn u-käke välansatta fina öron bra hals rygg
svans godtagbar bål välanpassade ben o vinklar välanpassade ben o vinklar fram o bak ngt
lösa tassar rör sig med vägvinnande steg Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a
B H/T-Kl. BIR
PARLOUR'S SALVIA SE17846/2016 f 20160201 e TUORANKURUN ERNESTI
SE12631/2013 u SE J(VLÖ)CH SE V-11 NORD V-10 SE UCH SE J(LÖ)CH SILTAMIEHEN
TAHMATASSU SE38135/2010 Äg: Helvinsson Roger ,Norrtälje
Mkh: 48 cm. lite tunn o outvecklad hvd o nos tunn u-käke bra hals godtagb rygg o svans tunn
outvecklad bål tunna ben bra vinklar fram o bak rör sig med hoppande steg Res.: Very good
kval., 2:a konk.

Rysk Europeisk Lajka Tikar Unghundsklass
ISKRA SE16607/2016 f 20150721 e ZH-NIKODIM ABRAMYCH RKF3302146 u DIANA
RKF2708695 Äg: Rosen Rickard ,Uppsala
Mkh: 52 cm. ngt tunnt hvd bra nosparti väl ansatta öron bra hals tygg o svans bra bål
välanpassade ben o vinklar ngt flata tassar rör sig med lätt steg Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

Domare: NORDIN ERNA-BRITT
Jämthund Hanar Juniorklass
ACKERS JAGGER SE27343/2016 f 20160411 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN TUHO
SE11226/2015 u FI JCH SIRI SE16016/2013 Äg: Nilsson Pia-karin ,Östervåla
Mkh: 61 cm. mkt bra prop välskuret hvd bra öron vackra ögon bra nos o bett fin hals bra rygg
mkt bra svans bra längd på bröstkorgen men beh utvecklas en aning botten tillr vinklar för att
ge ett bra steg utm päls o färg utm temperament Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK,
Oplacerad B H/T-Kl.
ACKERS JAMESON SE27345/2016 f 20160411 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN
TUHO SE11226/2015 u FI JCH SIRI SE16016/2013 Äg: Berglund Sofie ,Vallentuna
Mkh: 62 cm. riktigt bra prop bra skalle fina öron kunde ha en aning mörkare ögon och
kraftfullare nosparti bra bett bra hals o rygg en aning lågt ansatt svans som bärs bra tillr bröstk
ännu lite lös i ö-arm bra ben o tassar bra steg päls o färg utm temperament Res.: Very good
kval., 4:a konk.
BERGAKULLENS PONTIAC SE25673/2016 f 20160326 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
J(L)CH NO UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u SE J(LÖ)CH BERGAKULLENS
NORMA SE27637/2010 Äg: Jonasson Tomas ,Västerfärnebo
Mkh: 58 cm. en liten hane med mkt bra rr bra skalle öron ögon nos o bett bra överlinje o
svans rejäl bröstkorg bra ben o tassar lite dyster i färgen mkt bra päls trevligt temperament
Res.: Good kval.
DIVA VALOS CHIPS SE42440/2016 f 20160429 e BJÖNNLOSEN'S DRACO
NO36188/14 u KULUKUMIEHEN MAALFRID FI40051/13 Äg: Bäcke Nicklas ,Stora Skedvi
Mkh: 62 cm. bra prop lite mullig för dagen kraftigt hvd lite ljusa ögon bra nos o bett kunde ha
an kraftigare u-käke saknar två småtänder bra hals o rygg bra svans tillr vinklar rör sig med
lite kort steg bak o kunde vara parallellare ej bästa pälskondition bra färg bra temp Res.:
Good kval.

HEDQVISTS ADAM SE29361/2016 f 20160401 e FI JCH AUTIOVAARAN HIRMU
SE55087/2015 u BATUCANIN TUNTSAN TYPY SE29230/2016 Äg: Blom Mikael ,Knutby
Mkh: 62 cm. beh lite mer tid för att utvecklas kunde ha ett kraftigare hvd o nosparti bra bett
bra ögon o öron fin ö-linje o svans en aning uppdragen buklinje kunde vara lite bättre vinklad
knä has, an rakställd i ö-arm rör sig m kort steg fina färger bra päls bra temp Res.: Good
kval.
JALOMEHTÄN JALLE SE52235/2016 f 20160514 e FI JCH ONNIVAARAN BALBOA
FI22381/15 u FI JCH FI UCH ONNIVAARAN KATJUSKA FI25548/10 Äg: Lindkvist Mats ,Nora
Mkh: 62 cm. välutveckl m maskulint bra hvd fna öron bra ögon kraftfullt nosp o bra bett bra
hals o rygg lite hårt ringlad svans bra bröst starka bra ben bra tassar rör sig m mkt bra steg
Res.: Excellent kval., 2:a konk.
JÄRHAGENS ARTUR SE15628/2016 f 20160214 e NO UCH NO J(L)CH ÄLGOXENS
ALBIN SE13738/2013 u NORD J(LÖ)CH ALABERGET CITA SE39139/2013 Äg: Larsson
Conny ,Knutby
Mkh: 61 cm. fina prop fint hvd bra öron ögon nos o bett bra hals spänner en aning över
ryggen bra svans bra bröst starka ben o bra tassar bra rörelser fram men beh ha ett starkare
rörelsemönster bak bra päls men i stark fälln utm temp bra färger Res.: Good kval.
KOUGSTABACKENS ROLLO SE28981/2016 f 20160413 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SÖROMBÄCKENS JUSSI SE41986/2013 u SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS LINA
SE25184/2013 Äg: Sundström Bengt ,Säter
Mkh: 62 cm. rejäl hane med bra prop pälsen ej i bästa kond bra färger kraftfull skalle bra öron
fina ögon bra nosparti bettet en an oregelbundet när det gäller framtänderna stark rygg bra
svans lite mkt halssk bra bröst stabila välställda ben o bra tassar rör sig m mkt bra steg utm
temp Res.: Excellent kval., 3:a konk.
MIDSOMMARBÄCKENS BAMSE SE39224/2016 f 20160530 e SE J(LÖ)CH FI JCH
MUSTIKKAKALLION EKO SE41002/2014 u SE J(LÖ)CH FI JCH RAIKUKORVEN WILDA
SE49689/2012 Äg: Eliasson Tommy ,Nora
Mkh: 58 cm. en ngt liten hane som beh visa mer maskulinitet bra skalle o öron bra nosparti o
bett u-käken kunde vara kraft bra hals rygg o svans beh utvecklas i bröstet tillr vinkl bra steg
pälsen ej i bästa kond bra färger trevl temp Res.: Sufficient kval.
MIDSOMMARBÄCKENS BLIXTEN SE39226/2016 f 20160530 e SE J(LÖ)CH FI JCH
MUSTIKKAKALLION EKO SE41002/2014 u SE J(LÖ)CH FI JCH RAIKUKORVEN WILDA
SE49689/2012 Äg: Krave Andreas ,Grums
Mkh: 62 cm. ännu lite tonårs gänglig beh sätta sig lite i kroppen bra skalle bra ögon lite st
öron bra nos o bett fin ö-linje o svans tillr vinklar bra tassar bra päls o färg rör sig m bra steg
utm temp Res.: Very good kval.
SÖROMDELLENS DI LO SCOTT SE21179/2016 f 20160229 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI
JCH C.I.T. SÖROMDELLENS LOTUS S33748/2007 u J BJÖRNBÄCKSDALENS DIVA
SE29258/2013 Äg: Kling Håkan ,Sala
Mkh: 62 cm. bra prop beh ett mjukare skallparti lite st öron nospartiet beh fylla ut under
ögonen bra bett lite tunn u-käke bra ö-linje o svans bra bröst bra ben rör sig m mkt bra steg
fram lite kort o bundet bak bra färger bra päls bra temp Res.: Good kval.

ÅLBOLANDETS PRISSE SE32010/2016 f 20160423 e SE J(LÖ)CH STÅNDFAST'S
ALFONS SE54342/2013 u SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS AXA SE36871/2012 Äg:
Mauritzon Martin ,Nora
Mkh: 62 cm. bra prop ett mask hvd bra öron ögon nos o svans tillr vinklar både fram o bak för
att ge ett bra steg bra färger pälsen ej i bästa kondition bra temp Res.: Very good kval.,
Oplacerad konk.

Jämthund Hanar Unghundsklass
IZOR SE30676/2015 f 20150413 e SE J(LÖ)CH TENNINGBERGETS DINO
SE25114/2012 u J TROLLBERGETS DISSA SE30258/2010 Äg: Glindevi John ,Huddungeby
Mkh: 62 cm. bra prop ett bra skallparti lite stora öron bra ögon nos o bett bra hals bra rygg o
svans bra bröst lite rakställd i ö-arm o kniper lite med armbågarna borde vara lite bättre
vinklad i knä o has bra ben o tassar rör sig m lite kort steg fram o kort o stumt bak bra färger
bra päls bra temp Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
ALABERGET EXO SE39918/2015 f 20150504 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SÖROMBÄCKENS JOJJE SE41987/2013 u J NO J(L)CH ALABERGET BIXI NO50246/11 Äg:
Jansson Bert ,Knutby
Mkh: 62 cm. välgående med bra prop bra skalle men kunde haft lite mer markerat stop bra
ögon öron nos o bett bra hals stark rygg o svans bra bröst starka ben o bra tassar bra päls
bra färg bra temp Res.: Excellent kval.
BISSJÖSKOGENS CHARLIE SE30612/2015 f 20150411 e NORD J(LÖ)CH
KOLARBERGETS CATO SE20458/2013 u SE J(LÖ)CH BISSJÖSKOGENS TOINI
SE33867/2011 Äg: Enros Per-anders ,Stocka
Mkh: 62 cm. bra prop kraftigt hvd lite stora öron bra bett tillr hals bra rygg o svans bra bröst
kunde vara lite bättre vinklad i knä o has tillr fram bra ben o tassar rör sig m bra steg bra päls
färg o temp Res.: Excellent kval.
SE J(LÖ)CH BÖSSLINGES CHIEF SE39625/2013 f 20130523 e SE J(LÖ)CH
LÅNGSJÖNÄSETS JUBEL S37900/2008 u SE J(LÖ)CH BÖSSLINGES AKO SE49697/2010
Äg: Sjöden Bengt ,Älvdalen
Mkh: 62 cm. bra prop bra skalle lite stora tunna öron fina ögon bra hals o bett bra ö-linje o
svans bra längd på bröstk men kunde vara lite kraftfullare i botten och ge mer stdga för
armbågarna tillr vinklar bra tassar borde rör sig m lite längre o kraftfullare steg bak bra päls
färg o trevligt temp Res.: Very good kval.
BÖSSLINGES DACKE SE35297/2015 f 20150509 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH
NO UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u SE J(LÖ)CH BÖSSLINGES BODIL
SE40881/2012 Äg: Mattsson Stefan ,Älvdalen
Mkh: 61 cm. bra prop maskulint hvd bra öron ögon nos o bett bra överlinje ganska bra svans
bra bröst ben o vinklar rör sig m bra steg bra päls bra färg utm temp Res.: Excellent kval.,
2:a konk., Res.cert, CK, 3:a B H/T-Kl.
BÖSSLINGES DESIGGE SE35296/2015 f 20150509 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
J(L)CH NO UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u SE J(LÖ)CH BÖSSLINGES BODIL
SE40881/2012 Äg: Andersson Sven-olof ,Tierp
Mkh: 60 cm. bra prop välgående med ett mkt vackert hvd o uttryck bra öron nos o bett tillr
hals bra rygg o svans bra bröstk starka ben o bra tassar bra päls färg o utm temp Res.:
Excellent kval., 4:a konk., CK, Oplacerad B H/T-Kl.

ERSKORSGÅRDENS ARRAKS SE31470/2013 f 20130417 e SE J(LÖ)CH
RÄGGKLÄPPENS AX S50194/2009 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS HAIWA S42873/2008
Äg: Edin Emil ,Österfärnebo
Mkh: 61 cm. bra prop notorisk passgångare mask hvd lite ljusa ögon bra öron nos o bett stark
ö-linje bra svans mkt bra bröstk välställda ben bra tassar bra päls färg mkt bra temp pga
rörelserna som jag tror tror att han ska kunna lära sig med idigt arbete så får han ett good
idag Res.: Good kval.
J ERSKORSGÅRDENS BAMBI SE39386/2014 f 20140507 e SE J(LÖ)CH
VANÅDALENS ENSO SE23997/2012 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012
Äg: Brodd Magnus ,Valbo
Mkh: 60 cm. kraftfullt hvd lite stora brett ställda öron tillr nosparti o bra bett lite grov i halsen
lite tung över bröstpartiet bra rygg o svans bra bröst tillr vinklad rör sig med tillr steg bra päls
bra färg mkt bra temp Res.: Very good kval.
ERSKORSGÅRDENS BULLEN SE39389/2014 f 20140507 e SE J(LÖ)CH
VANÅDALENS ENSO SE23997/2012 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012
Äg: Pettersson Tobias ,Ed
Mkh: 60 cm. bra prop kunde haft lite mjukare skallparti ganska bra öron bra nosparti o bett lite
grov i halsen bra rygg svans o bröst tillr vinklar rör sig med bra steg bra päls bra färg Res.:
Excellent kval.
J FJÄLLÄLGENS FRANZ SE13834/2014 f 20131225 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
ALBERTSSONS EGO SE23818/2011 u SE J(LÖ)CH FJÄLLÄLGENS RONJA S22431/2008
Äg: Tång Sebastian ,Transtrand
Mkh: 60 cm. bra prop ganska bra skalle fina ögon lite stora mjuka öron bra nos o bett bra ölinje ganska bra svans bra bröst borde vara bättre vinklad i knä o has tillr fram rör sig m bra
steg fram lite kort bak bra färger bra päls snäll men lite larvig Res.: Very good kval.
HOBBE SE41810/2013 f 20130601 e SE J(LÖ)CH LAPINKAIRAN JACK SE12614/2011
u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS HIRVI S42874/2008 Äg: Linander Jan ,Hedesunda
Mkh: 59 cm. bra prop bra skalle bra öron lite prominenta ngt ljusa ögon bra nos o bett bra hals
lite mjuk i ryggen bra svans mkt bra bröst tillr vinklar rör sig med tillr steglängd bra päls bra
färger men lite sotig på hasen bra temp Res.: Good kval.
J KLÖVKAMPENS VIGGO SE26034/2014 f 20140323 e SE J(LÖ)CH SE UCH
BIRKMARKENS NIKON SE25986/2010 u SE J(LÖ)CH KLÖVKAMPENS TILLY S26410/2009
Äg: Nilsson Ruben ,Väddö
Mkh: 63 cm. bra prop kraftig rejäl hane med bra skalle lite flack nos i stopdelen bra öron nos o
bett mkt bra hals o ryggl starka ben bra tassar bra bröst rör sig m bra steg bra päls o färg
kunde vara renare i färgen kring ögonpartierna utm temp Res.: Very good kval.
KVANNILDALENS ROTAX SE15830/2015 f 20150204 e SE UCH SE J(LÖ)CH
LASSISBACKENS GREY SE34889/2011 u SE J(LÖ)CH SLAGSTIGENS COLA
SE31002/2012 Äg: Svensén Joakim ,Ljusdal
Mkh: 62 cm. rejäl m bra skallparti an stora öron mörka fina ögon bra nos o bett mkt bra hals
rygg o svans bra bröst bett bra lår bra has o tassar fina färger bra päls rör sig m mkt bra steg
utm tempr Res.: Excellent kval., Oplacerad konk., CK

SE J(LÖ)CH FI JCH MUSTIKKAKALLION EKO SE41002/2014 f 20140423 e FI JCH
ONNIVAARAN FIGO FI19344/13 u FI JCH FI UCH ONNIVAARAN KATJUSKA FI25548/10
Äg: Lindqvist Tony ,Gyttorp
Mkh: 61 cm. bra prop bra skalle lite stora öron bra ögon nos o bett bra hals skjuter upp
ländryggen an brant i korset lågt ansatt svans som bärs bra bra bröst borde vara bättre
vinklad i knä o has rör sig ändock med tillr steglängd bra färg bra päls bra tempr Res.: Good
kval.
J PIELESRINTEEN OZZY SE17040/2015 f 20140426 e SE J(LÖ)CH SE UCH
ÅLBOLANDETS FROM S27287/2007 u FI BCH ONNIVAARAN ISABELLA FI33152/09 Äg:
Karlsson Michael ,Rimbo
Mkh: 61 cm. bra prop välgående fint hvd mörka ögon bra öron nos o bett bra ö-linje o svans
bra bröst brett bra lår starka ben behöver bli parallellare bakifrån rejäl päls bra färg bra tempr
men lite tjaffsig Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
J SUNNANSJÖVIKENS FROST SE21871/2013 f 20130310 e SE J(LÖ)CH SE UCH
NÄSFJÄLLETS BAMSE SE28489/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH BERGAKULLENS MIMMI
S27200/2009 Äg: Persson Danne ,Rengsjö
Mkh: 62 cm. rejäl med bra prop maskulint hvd bra öron kunde ha lite mörkare ögon bra nos o
bett bra hals stark rygg fin svans bra bröst starka ben o bra tassar rör sig med utm steg bra
päls o färg ngt ö-tecknad i bröstet trevligt tempr Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK,
4:a B H/T-Kl.
J SÖRBYÅSENS DUNDER SE33598/2014 f 20140513 e FI JCH TARINAKUMMUN
SANTERI SE39754/2013 u SE J(LÖ)CH KÄRSMIRENS MIRA S24921/2009 Äg: Persson
Mikael ,Mockfjärd
Mkh: 61 cm. mkt bra prop bra skalle lite väl mkt kinder bra öron ögon nos o bett fin ö-linje o
svans välform bröstk brett bra lår bra vinkl o starka ben o tassar välpälsad utm tempr mkt bra
rr Res.: Excellent kval.
URMAKARNS BUSTER SE10025/2015 f 20141203 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH
SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH FÄBOBERGETS TRIXA S20464/2007 Äg:
Skoog.
Nordin. Marcus. ,Enånger
Mkh: 63 cm. bra prop bra skalle lite flack i stopet bra nos o bett mörka fina ögon bra ö-linje o
svans bra bröst lite rakställd i ö-arm tillr vinklar bak bra tassar rör sig m bra steg bra päls lite
gultonad kring öronen bra färg för övrigt bra temp Res.: Very good kval.
J UVBERGETS ZLATAN SE42455/2013 f 20130605 e J STORVILTJÄGARENS MIX
SE44699/2010 u URARVET CLEO S56488/2007 Äg: Larson Erik ,Rättvik
Mkh: 62 cm. bra prop fint hvd mkt bra öron lite ljusa ögon bra nos o bett bra ö-linje svansen
kunde vara ett uns längre bärs ganska bra bra bröstk tillr vinklar starka ben bra färger inte i
den absolut bästa pälsen rör sig m mkt bra steg trevligt temp Res.: Excellent kval.
VANSKOGENS TROY SE59879/2014 f 20141204 e SE J(LÖ)CH LÅNGSJÖNÄSETS
LABBE SE18411/2011 u SE UCH SE J(LÖ)CH SÖROMDELLENS ROYA S33749/2007 Äg:
Landström Andreas ,Örsundsbro
Mkh: 59 cm. lite nätt som helhet kunde visa mera maskulinitet bra skalle små fina öron mörka
ögon bra nos o bett bra hals borde vara stramare i ryggen bra svans lite kort i bröstet
passande benst bra tassar rör sig med lite kort steg både fram o bak fina färger trevligt temp
Res.: Good kval.

J VANÅDALENS GAST SE27552/2014 f 20140324 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH NORE
LÅNGMONS ZEB SE31956/2011 u SE J(LÖ)CH FI JCH VANÅDALENS KIMJA S21386/2009
Äg: Lagerberg Roger ,Älvdalen
Mkh: 63 cm. lite luftig som helhet bra skalle lite stora öron an ljusa ögon bra bett men kunde
ha lite kraftigare u-käke för att ge ett bättre nosparti bra ö-linje borde bära sin svans bättre
rakställd i ö-armen tillr vinklar bak ganska bra färger bra päls kunde rör sig med lite kraftfullare
steglängd utm temp Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Öppen klass
AXEL SE56809/2014 f 20141011 e SE J(LÖ)CH TENNINGBERGETS DINO
SE25114/2012 u J ÄLGSKALLETS FOLLY SE28193/2010 Äg: Westerberg Bror ,Östhammar
Mkh: 62 cm. bra prop torr och fin som helhet mask hvd bra öron ögon nos o bett bra hals
stark rygg bra svans bra bröst brett bra lår starka ben bra tassar mkt bra steg bra päls o färg
bra temp Res.: Excellent kval., 1:a konk.
BAMSE SE21437/2015 f 20150301 e SE J(LÖ)CH SILVERSTIGENS ANNTE
S37331/2007 u SE J(LÖ)CH RIBBOHYTTAN'S MYRNA S36244/2008 Äg: Kindströmer
Kolbjörn ,Nora
Mkh: 60 cm. bra prop bra skalle fina ögon bra nos o bett lite stora tunna öron bra hals o rygg
alltför öppen svans tillr bröst bra ben rör sig med ganska bra steg bra färg o päls bra temp ötecknad i bröstet slips Res.: Good kval.
SJÖSTENS WICTOR SE41080/2014 f 20140518 e NORD J(LÖ)CH NORD UCH
ELIMON SALON POMO S28177/2006 u SE VCH BRUSHÖJDENS OLLI SE48157/2010 Äg:
Lundh Stefan ,Ekerö
Mkh: 64 cm. en riktigt fin hund som bär alldeles för mkt vikt ett mask fint hvd mörka ögon bra
öron bär ryggen riktigt bra trots tyngden bra bröstkorg tillr vinklar bra ben rör sig med tungt
steg fina färger bra päls bra temp med anled av vikten blir det sufficient idag Res.: Sufficient
kval.

Jämthund Hanar Championklass
SE J(LÖ)CH HÄRKILAS VIXEN V SE37700/2012 f 20120514 e SE UCH SE J(LÖ)CH
HÄRKILAS BANJO III S36628/2008 u SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS HASSA II
S38691/2009 Äg: Larsen Emelie ,Lillkyrka
Mkh: 60 cm. välgående med utm prop vackert hvd bra uttryck bra öron nos o bett utm ö-linje o
svans utm bröst breda fina lår välvinklad starka ben o bra tassar välskött vacker päls fina
färger utm temp Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
J VAJSJÖLANDETS FIGO SE26663/2013 f 20130322 e SE UCH NORD JCH FI UCH
RUSMOSAN FOPPA S11879/2007 u SE J(LÖ)CH ÄLGSTUGAN'S RAMONA III S24340/2007
Äg: Wedin Daniel ,Österfärnebo
Mkh: 62 cm. rejäl hane bra prop bra skalle lite flack i stopet bra ögon nos o bett bra ö-linje o
svans mkt bra bröst starka bra ben o bra tassar rör sig med långt bra steg bra päls bra färg
mkt bra temp Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, Oplacerad B H/T-Kl.

Jämthund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
TEO SE12083/2017 f 20160914 e FI JCH KARHUNKAATAJAN CASSIUS FI30999/11 u
Susinevan Dina FI26422/13 Äg: Johansson Peter ,Västerås
5 månader bra prop fint hvd o uttryck mörka ögon bra nos o bett bra kropp o svans karftiga
ben breda fina lår bra päls o färg rör sig emellanåt riktigt bra utm temp mkt lovande Bästa valp
Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
ACKERS MOZART SE41409/2016 f 20160609 e SE J(LÖ)CH SE VCH ACKERS
CLISTER SE39512/2012 u SE J(LÖ)CH BATUCANIN SIRIUS SE12842/2012 Äg: Larsen
Emelie ,Lillkyrka
Mkh: 59 cm. snart 9 månader bär lite för mkt vikt ganska bra hvd kunde ha lite mer stop bra
ögon nos o bett bra ö-linje bör bära sin svans lite bättre rejäl bröstkorg borde vara bättre
vinklad i knä o has tillr i ö-arm mot skuldran beh förbättra sina rörelser hoppas att det kommer
med viktnedgång valppäls ganska bra färger bra tempr Res.: 1:a Valpkl.

Svensk Vit Älghund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
SKORDALSTRÖA'S ALITA SE47976/2016 f 20160617 e SAETERTUNETS BIFF
NO44151/12 u NO J(B)CH KIRA NO48343/13 Äg: Morelius Jimmy ,Krylbo
fin valp med bra prop fem hvd bra öron mörka ögon bra nos o bett välutvecklad kropp bra
svans tillr vinklar rör sig med bra steg välpälsad bra färg trevligt tempr lovande Bästa valp
Res.: 1:a Valpkl., HP

Svensk Vit Älghund Hanar Unghundsklass
VITTFLYS NEMO SE26232/2015 f 20150330 e IS SE30316/2011 u VITTFLYS RINA
SE37052/2010 Äg: Eriksson Anton ,Säter
Mkh: 56 cm. mkt bra prop bra skalle öron ögon nos o bett bra ö-linje o svans välutvecklad
bröstkorg starka ben bra tassar rör sig med bra steg bra päls bra färg bra temp Res.:
Excellent kval.

Svensk Vit Älghund Hanar Öppen klass
TJÄRBÄCKENS VOLT SE18876/2015 f 20150212 e SE J(LÖ)CH VITTFLYS TURE
S46066/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH CECANBEE'S ELZA SE34708/2010 Äg: Åkerlund
Niklas ,Skultuna
Mkh: 55 cm. utm prop mkt bra hvd fina ögon bra öron nos o bett utm ö-linje vacker svans bra
bröst breda fina lår bra ben o tassar rör sig m mkt bra steg bra päls färg o tempr Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Svensk Vit Älghund Tikar Juniorklass
WIKSTABERGETS ELSA SE28638/2016 f 20160409 e SE UCH SE J(LÖ)CH VILLE
S38745/2007 u J WIKSTABERGETS CLINGA SE35476/2011 Äg: Rickardsson Victor ,
Fellingsbro
Mkh: 53 cm. bra tikhvd bra öron ögon nos o bett bra hals beh få lite stramare rygg ganska bra
svans rejäl bröstk tillr vinklar rör sig med tillr steglängd behöver mer drive bak bra päls bra
färg utm tempr Res.: Very good kval., 1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
ÅLBOLANDETS DILBA SE56103/2016 f 20161007 e J STÅNDSKALLETS MURRI
SE40339/2014 u SE UCH SE J(LÖ)CH VIT MOSSENS TEJA S46057/2009 Äg: Runarsson
Stefan ,Östhammmar
jättefin liten valp med mkt bra prop bra skalle öron nos bett aning ljusa ögon stram väldigt fin
helhet bra bröst rygg svans o ben rör sig med mkt harmoniskt steg bra päls bra temp mkt
lovande Bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
BJÖRNLABBEN EETU SE24815/2016 f 20160321 e FI JCH RIEKKO-OJAN RONTTI
FI49581/10 u J RAHKANEVAN GAAYA SE28045/2010 Äg: Viinamäki Martti ,Ramnäs
Mkh: 57 cm. välutvecklad mkt bra prop bra skalle öron o bett lite ljusa ögon stark rygg fin
svans bra kropp välställda ben ganska bra has starka ben bra tassar rör sig med bra steg bra
päls temp UA Res.: Excellent kval., 1:a konk.
SKRÄDDARS ROCKE SE41428/2016 f 20160528 e SE UCH SE J(LÖ)CH ROCKY
S35335/2008 u YKSI SE24675/2010 Äg: Steineck Andreas ,Björklinge
Mkh: 55 cm. mkt bra prop ännu lite valpig som helhet mkt vackert hvd lite ljusa ögon bra öron
bett välkroppad bra svans mkt bra ben bra vinklad fram kunde ha lite mer i hasen rör sig med
bra steg bra päls mkt trevligt tempr Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Karelsk Björnhund Hanar Jaktklass
J CHINA GARDEN MUNIN SE56884/2013 f 20131015 e KAITIKS FERRO
S59509/2009 u SE VV-14 SE V-14 NORD JV-07 BJÖRNEHUSETS SOFFIE S18692/2007
Äg: Ekström Olov ,Edsbro
Mkh: 57 cm. mkt bra prop ett mkt vackert hvd fina öron mörka ögon utm nosparti bra bett bra
hals stark rygg ganska bra svans brett bra lår kunde haft en aning lägre ansatt has mkt bra
bröstk bra front välmusklad rör sig mkt typiskt bra päls bra färger utm tempr Res.: Excellent
kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Tikar Juniorklass
VILDSVINSLUFFAREN'S AVA SE39235/2016 f 20160528 e J SIMBA SE26806/2010 u
J ALASKA SE28789/2014 Äg: Pettersson Henrik ,Skärblacka
Mkh: 54 cm. med ett riktigt trevligt hvd bra öron nos o bett bra hals rygg dippar en aning
bakom manken och blir lite bakhög bra svans bra bröst bra front lite u-ställda bakben rör sig
bra fram men oregelbundet bak slarvar med v bak bra päls bra färg beh träna tandvisning pga
det o rörelserna KEP Res.: Cannot be Judged kval.

Västsibirisk Lajka Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
GRANNMARKENS AVICII SE54287/2016 f 20160923 e FI UCH NO UCH ICE
FI20520/12 u J SEREBJANKA JELENA SE46606/2013 Äg: Wappsell Henrik ,Morgongåva
6 månader bra prop ett bra skallparti lite stora öron mkt bra ögon bra nos tandömsning bra
kropp överlinje o svans bra ben ganska bra steg fin päls mkt trevligt tempr saknar testiklar
Res.: 2:a Valpkl.
TJURBACKENS ASTON SE48497/2016 f 20160913 e J MILO SE63072/2011 u J
KÄNNEPARKENS JILL SE11175/2013 Äg: Askert Måns ,Rosersberg
6 månader utm prop ett vackert hvd med fint uttryck välburna öron bra nosparti o bett mkt bra
överlinje o svans bra bröst breda fina lår starka ben bra tassar välpälsad bra steg bra tempr
mkt lovande Bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Västsibirisk Lajka Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
GRANNMARKENS ALICE DEEJAY SE54290/2016 f 20160923 e FI UCH NO UCH ICE
FI20520/12 u J SEREBJANKA JELENA SE46606/2013 Äg: Gerkman Joakim & Pernilla ,
Märsta
söt valp fina prop mkt bra hvd bra öron ögon nos o bett bra ö-linje o svans starka ben bra
tassar bra bröst bra päls mkt trevligt tempr svårbedömnda rörelser men mkt lovande vad det
gäller typen Res.: 2:a Valpkl., HP

TJURBACKENS ASTRID SE48500/2016 f 20160913 e J MILO SE63072/2011 u J
KÄNNEPARKENS JILL SE11175/2013 Äg: Askert Måns ,Rosersberg
fina prop ganska bra hvd fina öron o ögon bra nos o bett mkt bra ö-linje o svans bra bröst
brett lår starka ben bra tassar bra tempr mkt lovande bra päls trevlig teckn rör sig med mkt bra
steg Res.: 1:a Valpkl., HP

Domare: HENRIKSSON KERSTIN
Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
AKKI SE18211/2016 f 20160208 e SE J(LÖ)CH SE UCH RAPPHÅLETS BASSE
SE55834/2012 u SE J(LÖ)CH BLOMSKOGENS BETTI SE20781/2013 Äg: Friberg Peter ,
Tärnsjö
Mkh: 52 cm. välskuret hvd bra öron ögon korrekt bett bra mask mkt bra hals rygg kors o svans
välformad bröstkorg för åldern mkt bra ben lite lösda tassar goda vinklar mkt bra päls färg
seltecken rör sig m bra steg Res.: Excellent kval., 2:a konk.
BILLSBERGETS SIXTEN SE34788/2016 f 20160521 e SE J(LÖ)CH SE UCH
RAPPHÅLETS BASSE SE55834/2012 u SE J(LÖ)CH HÅLLVALLENS LINA SE22544/2010
Äg: Larsson Hans ,Bjuråker
Mkh: 52 cm. bra hvd ngt mjuka öron bra ögon bra bett o mask bra hals rygg o kors ngt löst
ringlad svans välf bröstk passande benst korr vinklar en an lång i ländpartiet bra pälskval o
seltecken ngt sotig på lårens insida rör sig m ett bra steg Res.: Very good kval.
LILLARYDS BISKY SE19711/2016 f 20160221 e NORD UCH NO J(B)CH SE UCH SE
J(LE)CH SMALMYRAS S-M ASK NO37346/09 u SE UCH SE J(LE)CH SKINNEMOENS
ASKA SE19085/2014 Äg: Eriksson Bengt ,Krylbo
Mkh: 51 cm. korr hvd form ngt mjuka öron bra ögon korr bett o mask bra hals kors o rygg
välform bröstk för åldern bra bentomme bra päls färg o tecken rör sig med lätta fria steg Res.:
Excellent kval., 4:a konk.
MEZZI SE29013/2016 f 20160406 e SE J(LÖ)CH KÄMPOLANS AIKO SE28966/2012 u
J HOVAMOSSENS HESSY SE34026/2013 Äg: Eriksson Niclas ,Tobo
Mkh: 51 cm. bra hvd form bra öron o ögon korrekt bett bra hals rygg kors ngt lätt ringlad svans
ngt flat bröstk m ngt kort bröstben bra benstomme goda vinklar ngt lång i ländpartiet rör sig m
bra steglängd om han vill bra färg för dagen ger ett ungdoml uttryck Res.: Very good kval.
STYMNEGÅRDENS FRED FLINTA SE24819/2016 f 20160312 e SE J(LÖ)CH NICKÅS
NITRO SE28438/2013 u J RIFTMYRANS MOA SE22889/2013 Äg: Wallner Pelle ,
Huddungeby
Mkh: 52 cm. bra prop på huvudet ngt mjuka öron bra ögon korr bett bra hals o rygg svansen
kunde bäras an bättre på ryggen bra bröstk m ngt kort bröstben bra benstomme korr vinklar
kunde vara lite renare i sina färger bra seltecken rör sig m mkt bra steg Res.: Very good
kval.
TOKBÄCKENS BIRK SE29383/2016 f 20160410 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH
RISTJERNET'S CICO NO46083/14 u J KOIMYRA'S AKIRA SE38901/2012 Äg: Rick Tony ,
Östervåla
Mkh: 51 cm. mkt bra prop bra hvd som kunde vara ngt planare i skallpartiet mkt bra ögon öron
korr bett utm hals rygg kors o svans utm bröstk ben o tassar korr vinklar rör sig m lätta fina
steg bra färg utm seltecken Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK

TOKBÄCKENS BONNY SE29385/2016 f 20160410 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH
RISTJERNET'S CICO NO46083/14 u J KOIMYRA'S AKIRA SE38901/2012 Äg: Eriksson
Henrik ,Rottneros
Mkh: 51 cm. bra hvd ngt mjuka öron bra hals rygg kors o svans välformad bröstk pass
benstomme goda vinklar rör sig m bra steg korr pälskval kunde vara ngt renare i sina färger
Res.: Excellent kval., 3:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
DIHEKAS ELVIS PRESLEY SE38903/2015 f 20150527 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH NO
UCH SE UCH SCOTT NO34175/12 u J HALLIND'S PIA SE49078/2010 Äg: Skarp David ,
Lindesberg
Mkh: 52 cm. bra hvd form ngt mjuka öron bra ögon korr bett mkt bra hals rygg en an fallande
kors ngt löst lagd svans mkt bra bröstk ben o tassar goda vinklar korr färg päls o tecken rör
sig med ett bra steg när han vill Res.: Excellent kval., 1:a konk.
FRASSE SE40737/2015 f 20150603 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH GRÅSOCKANS TYKE
S44963/2009 u ANGLO SKOGS CIA S16379/2009 Äg: Hanspers Conny ,Säter
Mkh: 50 cm. bra prop trevli hvd bra öron ögon korr bett bra hals rygg kors o svans bra
bröstkorgslängd men kunde vara mera utfyllt i sin främre del goda vinklar rör sig med bra
sidosteg hastrång o ngt vida armbågar Res.: Very good kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
SE VCH BÖJERYDS CRUT SE24488/2015 f 20150325 e SE J(LÖ)CH STAVHULTS
DEROME S54954/2005 u SE J(LÖ)CH SE UCH HUNDSBACKENS CAVATA CARIN
S36269/2008 Äg: Eek Björn ,Örsundsbro
Mkh: 52 cm. kraftfull hane med fina prop ngt stora öron bra ögon korr bett o mask mkt bra
hals rygg kors o svans utm bröstk ben o tassar mkt goda vinklar rör sig m bra stegl korr
pälskvalitet ngt sotig pälsfärg bra seltecken Res.: Excellent kval., 4:a konk., CK,
4:a B H/T-Kl.
ELGHEIAS JERV SE47110/2016 f 20151105 e NORD V-11 INT&NORD UCH DK V-10
NO J(L)CH SE J(LÖ)CH C.I.B. KOLBYJAGETS MIRO N25538/08 u INT UCH NORD UCH
NO J(L)CH FI UCH SE J(LÖ)CH ELGHEIAS TASSI NO46901/09 Äg: Dahl Pär ,Gävle
Mkh: 52 cm. härliga prop bra öron ögon korr bett utm hals rygg kors o svans bra
bröstkorgsform men ngt kort bröstben utm benstomme korr vinklar rör sig med lätta steg mkt
bra färg o tecken Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
J JOKIOKSAN KINGEN SE38899/2012 f 20120419 e FI UCH FI JCH JOKIOKSAN
JOKERI FIN28245/06 u FI JCH JOKIOKSAN KAISA FI25524/09 Äg: Friberg Erkko ,Tärnsjö
Mkh: 52 cm. fina prop mkt bra öron ögon korr bett mkt bra hals rygg kors o svans välformad
bröstk bra benstomme ngt rak ö-arm goda vinklar utm pälskval kunde vara ngt renare i sina
färger Res.: Excellent kval.
J KRYCKESKALLETS ACKE SE47190/2013 f 20130722 e SE J(LÖ)CH SE UCH DK
UCH C.I.B. KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 u J MOOSEHUNT'S VEZZLA SE23616/2010
Äg: Edström Jonas ,Katrineholm
Mkh: 51 cm. bra hvd välburna öron korr bett mkt bra hals rygg kors o svans välformad bröstk
pass benstomme goda vinklar korr pälskval kunde ha lite tydligare seltecken Res.: Excellent
kval.

MARAMYRANS ATLAS SE24641/2013 f 20130309 e FI JCH FI UCH URAMON SALON
TOPI FI26544/09 u SE J(LÖ)CH TAHKOSARVI JUSTIINA SE53754/2011 Äg: Hägg Mats ,
Delsbo
Mkh: 53 cm. kraftfull hane bra hvd form kunde ha lite kraftigare u-käke bra nosparti bra öron
ögon korr bett bra halslängd rygg kors o svans halsen kunde vara ngt torrare bra bröstk form
pass benstomme tillr vinklar rör sig med ett kraftfullt steg bra pälskval färg o tecken Res.:
Excellent kval.
J RÄVASTORPETS BAAM ANTTI SE21512/2014 f 20130823 e RÄVASTORPETS
MUTA BALOO FI13350/11 u RÄVAS STAY AMORELLA FI34910/11 Äg: Eriksson Henrik ,
Rottneros
Mkh: 52 cm. mkt trevl hvd o uttryck bra öron ögon korr mask o bett bra hals rygg kors o svans
korr formad bröstk bra benstomme goda vinklar lång i länden rör sig m bra stegl o effektivitet
bra pälskval tillr seltecken önskas lite mer frimodig Res.: Good kval.
J SE VCH STENKALLES ARVO SE56060/2013 f 20131021 e SE UCH SE J(LÖ)CH
SE VCH DAHLHOLMENS SAREK S42804/2002 u J SE VCH MARYANN SE54184/2010 Äg:
Stenström Olle ,Tierp
Mkh: 52 cm. välform hvd bra ögon öron korr bett kunde ha lite kraftigare nosp bra hals kors
rygg svans bra bröstkorgsf pass benstomme ngt rak ö-arm övrigt goda vinklar ngt lång i
ländpartiet rör sig med bra steg bra pälskval o tecken Res.: Very good kval.
SE VCH STENKALLES BILL SE10031/2015 f 20141215 e SE UCH SE J(LÖ)CH SE
VCH DAHLHOLMENS SAREK S42804/2002 u J SE VCH MARYANN SE54184/2010 Äg:
Stenström Olle ,Tierp
Mkh: 53 cm. välfyllt hvd ngt mjuka öron bra ögon bett korr mask mkt bra hals rygg kors svans
tillr bröstk pass benstomme ngt rak ö-arm i övrigt goda vinkl rör sig med ett bra steg kunde
vara ngt renare i sina färger tillr seltecken Res.: Excellent kval.
J STÅLBERGETS DINO SE22425/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH KVARNVALLENS
CRUTO S21869/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH HORNMYRBRÄNNANS HOLLY S24361/2009
Äg: Eriksson Erik ,Österfärnebo
Mkh: 53 cm. välsk hvd bra öron ögon korr bett bra mask bra hals rygg kors o svans mkt bra
bröstk pass benstomme goda vinklar rör sig m mkt bra steg o steglängd bra pälskval kunde
vara ngt renare i färgerna Res.: Excellent kval.
TOKBÄCKENS ASSI SE22599/2015 f 20150305 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
JOPESALON AHTI FI26578/09 u J KOIMYRA'S AKIRA SE38901/2012 Äg: Andersson Göran ,
Bollnäs
Mkh: 52 cm. bra hvd form ngt stora öron ögonen kunde vara en nyans mörkare bra nosparti
mkt bra hals rygg kors svans bröstk kunde vara ngt längre an uppdragen buklinje bra
benstomme goda vinkl korr pälskval tillr seltecken vit bringfläck rör sig med bra steg skulle
önska mer frimodig till mig ingen tendens till aggresissivitet Res.: Good kval.
TÄKTABACKENS ELMI SE34039/2015 f 20150513 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
JOPESALON AHTI FI26578/09 u J DARJA AV KVERNENGET SE47126/2012 Äg: Eriksson
Sone ,Norrala
Mkh: 52 cm. välform helhet mkt trevligt uttryck utm öron ögon korr bett mkt bra hals rygg kors
o svans utm bröstk pass benstomme goda vinkl rör sig med lätta fina steg korr pälskval bra
färg o tecken Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

VÅRHÖGENS REBELL SE10409/2015 f 20141130 e SE UCH SE J(LÖ)CH
RAPPHÅLETS BALOO SE55831/2012 u SE J(LÖ)CH VÅRHÖGENS DIXI S18776/2009 Äg:
Larsson Börje ,Salbohed
Mkh: 52 cm. fina prop bra hvdform ngt stora öron mkt bra ögon korr bett o mask bra hals rygg
kors o svans utm bröstk pass benstomme tillr vinklar rör sig med utm steg o drive bra pälskval
korr seltecken Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Hanar Öppen klass
TOKBÄCKENS AMOS SE22597/2015 f 20150305 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
JOPESALON AHTI FI26578/09 u J KOIMYRA'S AKIRA SE38901/2012 Äg: Persson Danne ,
Rengsjö
Mkh: 52 cm. trevliga prop bra hvd bra öron ögon korr mask mkt bra hals rygg kors svans ngt
kort bröstk med korr form ngt uppdragen bukklinje tillr i sin vinkling rör sig med lätta fina steg
bra pälskval tillr seltecken Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
BJÖRNJÄGARENS ARQV ZIPPA SE36504/2016 f 20160508 e SE UCH FI UCH NORD
J(LÖ)CH C.I.B. RÄVAS HAOO ARI S46319/2009 u MALMBOS QVANNY SE32571/2010 Äg:
Sandström Otto ,Linköping
Mkh: 47 cm. välformat hvd bra öron ögon korr bett bra hals rygg kors o svans tillr benstomme
välform bröstk för åldern kan fyllas ut lite mer pass benstomme goda vinkl rör sig med lätta
fina steg bra pälskval bra seltecken vit bringfläck Res.: Very good kval.
BLOMSKOGENS FRESIA SE30222/2016 f 20160413 e SE J(LÖ)CH BLOMSKOGENS
CALLE CAVIAR SE32984/2014 u SE J(LÖ)CH SE UCH BLOMSKOGENS BLINKA
SE20780/2013 Äg: Pettersson Per-erik ,Eskilstuna
Mkh: 49 cm. välform helhet bra öron ögon korr bett bra mask mkt bra hals rygg kors svans
utm bröstk ben o tassar slarvar lite grann med sina frambensrr bra steglängd utm pälskval
färg o tecken Res.: Excellent kval., 2:a konk.
ESSI SE33650/2016 f 20160430 e SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS DINGO
SE40602/2011 u J HYLTASKOGENS STELLA SE39174/2012 Äg: Virefjord Mikael ,Järfälla
Mkh: 48 cm. ett hvd som kunde utvecklas mer i nospartiet lite långt nosparti bra ögon öron
korr bett bra mask mkt bra hals kors rygg tillr benstomme tillr bröstkorgsform för åldern pass
benstomme för åldern goda vinklar mkt bra färg o pälskval slarvar med armbågarna Res.:
Very good kval.
Rajbackens Chilla SE12934/2017 f 20160324 e BJÖRNJÄGARENS ARAR QVIR
SE23683/2014 u SUSINEVAN DINA FI60722/09 Äg: Haataja Jani ,Örbyhus
Mkh: 49 cm. fina prop bra öron ögon korr bett bra mask mkt bra hals rygg kors svans välform
bröstk pass benstomme goda vinkl rör sig med mkt bra steg o steglängd bra päls färg o
tecken Res.: Excellent kval., 3:a konk.
STYMNEGÅRDENS BETTY SE24820/2016 f 20160312 e SE J(LÖ)CH NICKÅS NITRO
SE28438/2013 u J RIFTMYRANS MOA SE22889/2013 Äg: Wallner Pelle ,Huddungby
Mkh: 47 cm. trevligt hvd o uttryck ngt stora o mjuka öron bra ögon korr bett o mask bra hals
rygg kors o svans välformad bröstk pass benstomme en an lång i ländpartiet rör sig med lätta
fina steg fin pälskval tillr seltecken Res.: Very good kval., 4:a konk.

TALLDALENS ALVA SE29000/2016 f 20160330 e SE J(LÖ)CH SE UCH STAVHULTS
FIGO SE39705/2010 u SE J(LÖ)CH KÄMPOLANS AJJA SE28967/2012 Äg: Ringström
Andreas ,Agunnaryd
Mkh: 49 cm. trevligt hvd o uttryck bra öron ögon korrekt bett tillr mask bra hals rygg kors o
svans utm benstomme o bröstkorg mkt goda vinklar runt om o rör sig med bra drive i steget
tillr seltecken bra färg riklig päls med utm pälskval Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
MARAMYRANS CARISMA SE28442/2015 f 20150423 e FI JCH KINNARIN JULLI
FIN27330/07 u SE J(LÖ)CH MARAMYRANS ATHENA SE24643/2013 Äg: Eriksson Sone ,
Norrala
Mkh: 49 cm. utm form o balanse välform hvd bra öron ögon korr bett o mask mkt bra hals
rygg kors o svans välformad bröstk pass benstomme goda vinklar utm päls o färg Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J BJÖRNJÄGARENS ARAR QARRO SE23685/2014 f 20140226 e SE UCH FI UCH
NORD J(LÖ)CH C.I.B. RÄVAS HAOO ARI S46319/2009 u RÄVASTORPETS JEBU ARIEL
SE15936/2010 Äg: Carlsson Marcus ,Knivsta
Mkh: 50 cm. trevl hvd och uttryck bra öron ögon korr bett bra mask bra hals rygg kors o svans
välformad bröstkorg tillr benstomme an rak överarm i övrigt tillr vinkling an lång i länden rör sig
med bra steg o steglängd bra päls men ngt sotig på lårens insida Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH BLOMSKOGENS BETTI SE20781/2013 f 20130220 e SE J(LÖ)CH
DAELIE S47119/2006 u SE J(LÖ)CH HAVULAN HILLA SE45537/2012 Äg: Jonsson Anders ,
Orsa
Mkh: 49 cm. välformat hvd mkt bra öron ögon korr bett bra mask mkt bra hals rygg kors o
svans bra bröstkorgsform mkt bra benstomme o vinkling rör sig m mkt bra steglängd drive
kunde ha ngt tydligare seltecken korr pälskval men har fällning på gång Idag svensk
utställningschampion Grattis : )) Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, Oplacerad B
H/T-Kl.
J RIFTMYRANS MOA SE22889/2013 f 20130305 e SE J(LÖ)CH SE UCH HUNNLIA'S
LABBAS S20943/2008 u SE J(LÖ)CH HAVULAN AVA SE33878/2011 Äg: Wallner Pelle ,
Huddungeby
Mkh: 49 cm. trevligt hvd o uttryck ngt mjuka öron bra ögon korr bett o mask bra hals rygg kors
o svans utm bröstkorg o benstomme goda vinklar rör sig med mkt bra steg bra pälskval tillr
seltecken Res.: Excellent kval.
SVARTKÄRRETS AKITA SE26645/2014 f 20140326 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA
SE40599/2011 Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
Mkh: 48 cm. ngt brett ansatta öron bra ögon korr bett bra mask bra hals rygg kors svans
välformad bröstkorg mkt bra benstomme goda vinklar ngt lång i ländpartiet rör sig med lätta
steg korr pälskvalitet tillr seltecken Res.: Excellent kval., 3:a konk.
SVARTKÄRRETS ANJA SE26647/2014 f 20140326 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA
SE40599/2011 Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
Mkh: 48 cm. kunde ha ngt längre nosparti i förhållande till skallen bra öron ögon korr bett o
mask bra hals rygg kors o svans välformad bröstkorg som kunde varit ngt mer utfyllt i sin
nedre del utm benstomme rör sig med ett bra steg slarvar lite med armbågarna bra
pälskvalitet Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 4:a B H/T-Kl.

J SVARTKÄRRETS BEA SE27700/2015 f 20150404 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
J(L)CH NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS
PÄRLA SE40599/2011 Äg: Karlsson Jens ,Bredaryd
Mkh: 48 cm. välformad helhet bra öron ögon korr bett o mask bra hals rygg kors o svans utm
bröstkorg bra ben o tassar goda vinklar rör sig med bra steg från sidan men går och står lite
trångt bra pälskval tillr seltecken ngt sotig på lårens insida Res.: Very good kval.
TOKBÄCKENS AILA SE22595/2015 f 20150305 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
JOPESALON AHTI FI26578/09 u J KOIMYRA'S AKIRA SE38901/2012 Äg: Åkerlund Andreas ,
Bollnäs
Mkh: 49 cm. trevligt uttryck ngt stora öron bra ögon korr bett o mask bra hals rygg kors o
svans tillr bröstkorg pass benstomme goda vinklar rör sig med lätta fina steg korr pälskval bra
seltecken Res.: Excellent kval., 4:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
BJÖRNJÄGARENS ARAR TINDRA SE20020/2015 f 20150302 e SE UCH FI UCH
NORD J(LÖ)CH C.I.B. RÄVAS HAOO ARI S46319/2009 u RÄVASTORPETS JEBU ARIEL
SE15936/2010 Äg: Pettersson Fredric ,Bålsta
Mkh: 48 cm. vill ha lite kraftfullare nosparti bra öron ögon korr bett bra hals rygg kors o svans
välformad bröstkorg bra ben ngt lång i ländpartiet goda vinklar bra seltecken pälskvalitet rör
sig med bra steglängd Res.: Very good kval., 4:a konk.
DK V-16 DAHLHOLMENS ILA SE17011/2010 f 20100121 e SE UCH SE J(LÖ)CH
AUGUSTIFOLIUMS X:ALTO S14662/2003 u J DAHLHOLMENS SANTA CLARA
S42805/2002 Äg: Blom Leif ,Njurunda
Mkh: 49 cm. välformad helhet trevligt hvd bra öron ögon korr bett utm hals rygg kors kunde ha
ngt hårdare lagd svans tillr i sin vinklling rör sig med effektiva vägvinnande steg rör sig med
utm steg och steglängd Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
DYRVALLENS SAGA SE29692/2014 f 20140403 e SE J(LÖ)CH STORSVEGÅRDENS
BURRE S37500/2009 u SE UCH SE J(LÖ)CH E-RAJA S40271/2007 Äg: Ellenbrant Anneli ,
Östervåla
Mkh: 49 cm. fina prop bra öron ögon korr bett tillr mask korrekt bröstkorgsform kunde vara lite
mer utfylld i främre delen bra benstomme rör sig med bra sidosteg ngt trång bak och vid fram
tillr seltecken bra pälskval Res.: Very good kval., 3:a konk.
NORD V-15 SVARTKÄRRETS AXA SE26648/2014 f 20140326 e SE J(LÖ)CH SE
UCH HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA
SE40599/2011 Äg: Blom Leif ,Njurunda
Mkh: 49 cm. utm prop utm hvd o uttryck bra öron ögon korr bett mkt bra hals rygg kors o
svans utm bröstkorg ben o tassar korr vinklar rör sig med härlig drive i steget utm pälskval bra
seltecken Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Norsk Elghund Grå Tikar Avelsklass
J KOIMYRA'S AKIRA SE38901/2012 f 20120430 e NORD J(LÖ)CH BAMSE
N27201/07 u HIRVIROVAN TARU FIN29393/08 Äg: Åkerlund Andreas ,Bollnäs
2 kombinationer samtliga med bra tecken färger och prop samtliga individer m goda rörelser
bra uttryck ngt stora öron ( ärvt efter mor ) en homogen grupp Res.: 2:a Avelskl., HP
Avelskl.

SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA SE40599/2011 f 20110518 e SE
J(LÖ)CH SE UCH DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 u SE UCH SE J(LÖ)CH
LALABONS HEDDA S54951/2005 Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
2 kombinationer välformade individer med bra färger tecken svansar rör sig med lätta fina
steg utm storlekar bra benstommar en grupp som präglas av sundhet utm gråhundsattribut
Bästa avelsgrupp Res.: 1:a Avelskl., HP Avelskl.

Norsk Elghund Grå UPPFÖDARKLASS

Kennel: SVARTKÄRRETS GUSTAFSSON ANDERS KLOCKAREGÅRDEN ÖSSEBO 347 59896 VIMMER
en homogen grupp fina individer bra stommar härliga fina tecken härliga hundar av gediget
arbete bra uppfödararbeteBästa uppfgrupp
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP
Kennel: TOKBÄCKENS ÅKERLUND ANDREAS VÄXSJÖ RASSLENGATAN 1940 82194 BOLLNÄS
en homogen grupp individer bra stommar ngt stora öron överlag bra tecken bra
uppfödararbete
Resultat: 2:a Uppf.klass, HP

Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
GLEIZZ URAN SE12596/2017 f 20160514 e SEVER RKF4469012 u V-LAYMA
FI54868/16 Äg: Gerkman Joakim & Pernilla ,Märsta
Mkh: 58 cm. ung kille 9 mån kraftig utveckling önskar kraftfullare hvd bra öron ögon o bett bra
hals kunde ha ngt mer fallande ryggl bra svans tillr bröstkorg för åldern fin benstomme rör sig
med lätta fina steg tar marken fint med sig bra päls börjar få polisonger och halskrage Res.:
Very good kval., 2:a konk.
STORTRAPPERNS AKKO SE27497/2016 f 20160412 e SE J(LÖ)CH SE UCH
KÄNNEPARKENS ASTOK S42974/2006 u STORTRAPPERNS FREYA SE10406/2011 Äg:
Kjellberg Sebastian ,Örsundsbro
Mkh: 60 cm. mkt trevligt hvd o uttryck bra öron ögon korrekt bett utm hals korrekt falland ölinje bra svans tillr bröstkorg för åldern passande benstomme för åldern bra pälskvalitet
polisonger på väg att utvecklas behöver mer tid Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Västsibirisk Lajka Hanar Jaktklass
BILLY-THE-KID SE43951/2014 f 20140613 e J KÄNNEPARKENS CHIP S34509/2007 u
KAKARINSUO OGRA S39291/2009 Äg: Staf Teddy ,Edsbro
Mkh: 62 cm. en hund som kunde vara ngt kraftfullare nospartia bra öron ögon bra bett lite
plan rygglinje fallande kors bra svans tillr bröstkorg bra benstomme goda vinklar rör sig med
bra steg bra färg päls kunde ha ngt tydligare pälskrage och polisonger Res.: Very good
kval., 2:a konk.
J NIKKSANS ATLAS SE11517/2015 f 20141217 e JÄRVELÄN BORIS S45661/2005 u
KÄNNEPARKENS IDA SE10213/2011 Äg: Jakobsson Stefan ,Fagersta
Mkh: 60 cm. välformat hvd bra öron ögon bra bett bra hals tillr rygglinje bra svans bra
bröstkorg som måste fyllas ut i nedre delen bra benstomme bra steg o päls god pälskrage o
polisonger Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Västsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
MANORA SE16481/2017 A f 20151128 e PELYM RKF3307626 u DARYA
RKF3689384 Äg: Gerkman Joakim & Pernilla ,Märsta
Mkh: 56 cm. härligt hvd o uttryck härliga ögon bra bett fin rygglinje bra svans mkt bra
bröstkorgsform för åldern rör sig utmärkt bra päls polisonger o krage Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Västsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
J SEREBJANKA JELENA SE46606/2013 f 20121128 e SE J(LÖ)CH SE UCH
KÄNNEPARKENS ASTOK S42974/2006 u J KÄNNEPARKENS LAIKA S21634/2005 Äg:
Gerkman Joakim & Pernilla ,Märsta
Mkh: 52 cm. trevligt hvd bra öron o ögon bra bett o hals rygglinje ngt fallande utm svans bra
bröstkorg kunde fyllas ut mer i sin nedre del kunde ha lite mer polisonger och krage Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

Västsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
CATTLE-KARE SE43948/2014 f 20140613 e J KÄNNEPARKENS CHIP S34509/2007 u
KAKARINSUO OGRA S39291/2009 Äg: Andersson Ekman Axel ,Almunge
Mkh: 54 cm. trevligt uttryck bra öron bra ögonfärg korr nosparti o bett bra hals tillr fallande
rygglinje bra svans bra bröstkorgsform men måste fylla ut mer i nedre delen fram bra ben o
tassar goda vinklar korr pälskval o polisonger Res.: Very good kval., 1:a konk.
LIDS DORIS SE48919/2015 f 20150803 e SE J(LÖ)CH KÄNNEPARKENS I GRU
SE10210/2011 u SE J(LÖ)CH RONJA S35729/2008 Äg: Von Ehrenheim Jacob ,Enköping
Mkh: 58 cm. en hund som ger för dagen....välformat hvd bra öron ngt ljusa ögon bra bett bra
hals ngt karp i ryggen skjuter ländryggen lite grand sluttande kors bra svans bra vinklad
önskar mer underull i täckhåren önskar lite mera hul och lite mer av allt Res.: Good kval.

Norsk Älghund, Svart Hanar Jaktklass
J IDEHULTS TRIM SE42243/2013 f 20130710 e SE J(LE)CH SE UCH SE VCH NO
J(B)CH SISOTINDENS ROLEX SE17188/2010 u NORD V-11 SE UCH SE J(LE)CH
DALOMSVIKENS SMILLA S44767/2008 Äg: Niclas Carlsson ,Grycksbo
Mkh: 47 cm. välformad hane utm hvd o uttryck mkt bra hals rygg kors o svans utm bröstkorg
ben o tassar mkt bra öron ögon korrekta vinklar rör sig med utm steg kunde ha lite mer päls
Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

Norsk Älghund, Svart Hanar Öppen klass
BORE SE30670/2014 f 20140422 e NORD UCH SE J(LE)CH C.I.B. FK LOKE AV
ELGBERGET S67243/2009 u SE J(LE)CH SE VCH SE UCH NO J(B)CH ÖVERSTJUKTANS
MINNA SE30593/2011 Äg: Ågren Staffan ,Uppsala
Mkh: 49 cm. trevligt hvd ngt brett mellan ögonen bra öron ögon bra bröstkorg goda vinklar bra
pälskvalitet rör sig med bra steglängd Res.: Very good kval., 3:a konk.
CASPER AV BRENNHÖGDA SE35929/2015 f 20150324 e NO J(B)CH NO UCH
RÖNNINGLIA'S BARRACK NO47162/09 u LUNA AV HARVEHAUGEN NO35188/10 Äg:
Åbom Peter ,Nynäshamn
Mkh: 47 cm. mkt trevlig helhet vackert hvd o uttryck vackert hvd öron ögon välformad
bröstkorg pass benstomme rör sig med typiska steg utm pälskval Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

IDEHULTS TUSSE SE42247/2013 f 20130710 e SE J(LE)CH SE UCH SE VCH NO
J(B)CH SISOTINDENS ROLEX SE17188/2010 u NORD V-11 SE UCH SE J(LE)CH
DALOMSVIKENS SMILLA S44767/2008 Äg: Malmgren Johan ,Fellingsbro
Mkh: 45 cm. en gosse som saknar könsprägel brett isärsittande öron bra bett hals rygg kors
bra sittande svans bra bröstkorg bra benstomme lite knapp vinklad bak bra fram korr pälskval
men saknar lite underull Res.: Good kval.
LAXFJÄLLETS FRIM SE34434/2015 f 20150504 e NO J(B)CH NO UCH FROLINGENS
BARACK NO58674/10 u NO J(B)CH SE J(LE)CH SE UCH NO UCH LAXFJÄLLETS NELLIE
SE55446/2010 Äg: Hermansson Peter ,Nyhammar
Mkh: 48 cm. ett utm hvd bra öron ögon korr bett mkt bra hals rygg kors o svans utm bröstkorg
pass benstomme goda vinklar runt om rör sig med mkt bra steg har en utm pälskvalite` Res.:
Excellent kval., 2:a konk.

Norsk Älghund, Svart Tikar Championklass
SE J(LE)CH SE UCH IDEHULTS TIMJA SE42242/2013 f 20130710 e SE J(LE)CH
SE UCH SE VCH NO J(B)CH SISOTINDENS ROLEX SE17188/2010 u NORD V-11 SE UCH
SE J(LE)CH DALOMSVIKENS SMILLA S44767/2008 Äg: Ehne Evert ,Påryd
Mkh: 43 cm. en tik ut i klospetsarna välformat utm hvd o uttryck mkt bra hvd öron ögon mkt
bra hals rygg kors o svans utm benstomme korr vinklad mkt bra päls rör sig med typiska steg
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

