Tierp 2017-09-24
Östsvenska Älghundklubben
Domare: HÖGBERG PETRA
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. mask hane av mkt god helhet goda prop i kroppen lite djup bröstk lovande hvd
mörka fina ögon an kort nosp lite stora öron typiska vinkl fram lite fallande kors öppna
bakbensvinkl lovande pälskval rör sig fortf ungdomligt stram rygg Res.: Excellent kval.,
3:a konk.
ELDSJÖNS ENZO SE58119/2016 f 20161114 e NORD J(LÖ)CH SE UCH
GÄRDEFORSENS EXXO SE27971/2014 u SE J(LÖ)CH ELDSJÖNS BEYLA SE25155/2013
Äg: Dahlström Robert ,Uppsala
Mkh: 62 cm. mask hane utm helhet lovande hund mörka fina ögon kunde haft lite mer hår i
öronen utm hals make kors typ vinklar runt om pass benstomme ngt mjuk mellanhand bra
tassar lite tendens till slips men finns avskilt i det vita en lovande junior på en utm mall, goda
rr för åldern vackert tecknad bra pälskval Res.: Very good kval., 4:a konk.
HÄNSJÖNS ÅXY SE32365/2016 f 20160416 e NORD UCH NORD J(LÖ)CH
MANEBACKENS BALDER SE28765/2014 u SE J(LÖ)CH HÄNSJÖNS XANTIE
SE26858/2014 Äg: Wackfelt Brodin Jan-olov, Helen ,Bollnäs
Mkh: 59 cm. mask hane utm helhet vackert välsk hvd mörka fina ögon pass öron utm hals
manke ö-linje o kors härliga vinklar runt om pass benstomme mkt bra tassar utm svans
vackert teckn bra pälskval ungd i sina rr men lovande, utstrålar energi Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.
KOLARBERGETS HALVAR SE49264/2016 f 20160808 e SE J(LÖ)CH SE UCH
GRANHOLMENS BAMSE SE35461/2011 u SE J(LÖ)CH KOLARBERGETS BIRA
SE32091/2012 Äg: Halvarsson John ,Ljusdal
Mkh: 60 cm. mask hane lite väl grovt massivt hvd mörka fina ögon bra öron bra hals maske o
ö-linje härliga vinklar runt om stark benstomme bra tassar korr svans mkt bra svansansättn
samlade rr för åldern harmonisk ihopkommen junior vackert tecknad bra päls trevligt temp
Res.: Very good kval.
MÖRKA SKOGS J III BOSSE SE57770/2016 f 20161021 e FI JCH LÖÖPÄRIN AKU
SE55527/2015 u J SLAGSTIGENS BUSAN SE28666/2011 Äg: Lindström Arne/jeanette ,
Mariefred
Mkh: 60 cm. mask hane mkt god helhet i stående bra hund mörka fina ögon kunde haft
tydligare tecken i hvd utm hals o manke stark ö-linje brant kors öppna bakb vinklar som ger ett
kort ineffektivt steg bak bra steg fram passa benst bra tassar bra svans lovande pälskval beh
bli bekvämare i situationen Res.: Good kval.
SVALLMYRANS BIRRO SE44835/2016 f 20160805 e SE J(LÖ)CH KNAPPTORPETS
ASLAN SE43180/2011 u SE J(LÖ)CH MALTAFORSENS BIZTRA SE12626/2011 Äg: Klarin
Niclas ,Ilsbo
Mkh: 62 cm. mask hane utm helhet lovande hund som beh bli grövre i nosparti mörka fina
ögon bra öron bra hals manke ö-linje härlig benstomme bra tassar harmonisk vinkling runt om
utm svans vackert tecknad lovande pälskval rör sig i härligt steg fr sidan härlig energi i
hunden men beh träna på situationen Res.: Excellent kval., 2:a konk.

TEO SE12083/2017 f 20160914 e FI JCH KARHUNKAATAJAN CASSIUS FI30999/11 u
FI JCH HARMIHÖPERÖN BERTTA FI26422/13 Äg: Johansson Peter ,Västerås
Mkh: 62,5 cm. mask hane av godtagb helhet bra hvd som kunde haft tydligare tecken mörka
fina ögon tunn u-käke saknar 2 inciciver i underkäken typ vinkl fram beh utvecklas i sitt
förbröst o bröstk brant kors lite öppna bakb vinklar som ger ett ineffektivt baksteg lovande
pälskval utm tassar härlig benstomme Res.: Sufficient kval.
TOLESKOGENS KASPER SE11416/2017 f 20161126 e SE J(LÖ)CH SE UCH
EKEPARKENS GUNDE SE35543/2014 u SE UCH SE J(LÖ)CH FI JCH NYBOÅSENS
BRITTA SE31811/2013 Äg: Rudman Per ,Alfta
Mkh: 58 cm. hane som beh fylla ut i både hvd o nosparti alltför snip tunn u-käke dubbel P1 or
h uppe mkt bra hals korr ö-linje framskjuten i skuldran lite öppen i sina bakb vinkl ok kors
goda bakb vinklar passande benstomme fortf ostabil i sin front rör sig bra bak trevligt temp lov
pälskval vackert teckn Res.: Sufficient kval.

Jämthund Hanar Unghundsklass
ASTRO SE35868/2016 f 20160424 e J ÄLGSTÅNDETS ASTOR SE20451/2013 u J
HÄNSJÖNS TAZZI SE26300/2013 Äg: Lissjanis Per ,Linghed
Mkh: 60 cm. mask hane utm helhet härliga prop i hvd o kropp mörka fina ögon bra öron korr
hals ö-linje manke o kors harmoniskt vinklad runt om härlig benstomme starka tassar bra
pälskval vackert tecknad lite hårt ringlad svans rör sig mkt bra o samlat för åldern trevl temp
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK
ATLAS SE25400/2016 f 20160316 e SE J(LÖ)CH URMAKANS AJAX SE26907/2012 u
J ÄLGSTÅNDETS CERA SE20453/2013 Äg: Persson Markus ,Bjuråker
Mkh: 60 cm. tillr mask hane bra prop i hvd o kropp saknar en P2 hö sidan uppe goda vinkl
fram markerat förbröst bra kors typ bakb vinklar korr svans pass benstomme hade kunnat haft
lite hårdare knutna tassar korr svans lovande pälskval trevl temp ungd rr från alla håll Res.:
Good kval.
BJÖRNBÄCKSDALENS FJÄLL SE30552/2016 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: Marklund, Löwen Julia, John ,Gimo
Mkh: 62,5 cm. kraftf hane utm helhet an grovt hvd men passar till hunden en nyans ljusa ögon
bra öron utm hals manke o ö-linje korr kors härliga vinkl runt om bra benstomme o tassar an
kort svans men bärs korrekt vackert tecknad härliga rr från alla håll trevl temp Res.:
Excellent kval., 3:a konk.
DIGERHÖJDENS HECTOR SE24550/2016 f 20160317 e SE J(LÖ)CH FJÄLLÄLGENS
ERROX SE41156/2012 u SE J(LÖ)CH LAPINKAIRAN KELLY SE20572/2012 Äg: Larsson
Jonas ,Tobo
Mkh: 59 cm. mask hane av mkt god helhet bra prop i kropp mörka fina ögon bra hvd lite kort
nosparti bra hals ngt mjuka eftergiv ö-linje idag an framskjuten lite brant i ö-arm välutv i kropp
o bröstk härliga vinkl bak pass benstomme bra tassar rör sig ok från alla håll mkt lovande
unghund härligt temp välvisad Res.: Very good kval.
HEDQVISTS ACKE SE29362/2016 f 20160401 e FI JCH AUTIOVAARAN HIRMU
SE55087/2015 u BATUCANIN TUNTSAN TYPY SE29230/2016 Äg: Karlsson Jan ,Vaxholm
Mkh: 60 cm. 18 mån hane som beh bli lite mer maskulin behöver fylla ut sitt nosparti o bredda
sitt hvd sotig i sina tecken i hvd bra öron o ögon an kort hals korr ö-linje öppna framb vinkl
fortf ostabil i sin front bra bröstk står ngt fransysk fram lite öppna bakb vinklar korr svans bra
pälskval trevl temp välvisad Res.: Sufficient kval.

KLOTSKALLETS BOLT SE31433/2016 f 20160518 e SE J(LÖ)CH RENKIRANNAN
ZORRO SE49233/2011 u SE J(LÖ)CH ÄLGSTÅNDETS AYA SE20454/2013 Äg: Runquist
Fredrik ,Falun
Mkh: 60 cm. mask hane av utm helhet goda prop i hvd -kropp bra ögon o öron korr hals
manke o ö-linje an fallande kors härliga vinklar runt om som ger ett harmoniskt steg bra
benstomme o tassar korr svans fin o stram i helhet rör sig ok från alla håll vackert tecknad bra
pälskval välvisad Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK
UTEGÅRDENS BONZO SE10983/2016 f 20151210 e SE J(LÖ)CH SE UCH
KOUGSTABACKENS INGVAR SE21784/2010 u FI JCH KÖLLINVIIDAN PIMU SE23092/2013
Äg: Jonsson Bo ,Näsviken
Mkh: 59 cm. kraftfull hane rakt igenom bra ögon o öron an kort hals korr ö-linje lite
framskjuten skuldra o rak ö-arm bra benstomme o tassar lite öppna bakbensvinkl korr svans
mkt bra pälskval beh lite ringträning för att visa sig bättre, härligt temp Res.: Very good
kval., 4:a konk.

Jämthund Hanar Jaktklass
J ALLANGROPENS BLIXTEN SE18127/2013 f 20130208 e NO J(L)CH NO UCH SE
UCH SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S ARRO N17410/07 u SE J(LÖ)CH SE UCH
SÖROMBÄCKENS EJA S69581/2008 Äg: Gustavsson Per ,Långshyttan
Mkh: 59 cm. mask hane utm helhet vackert hvd o uttryck bra ögon o öron dubbla P1 or hö
uppe passande benstomme bra tassar utm och stram härlig helhet goda rr från alla håll Res.:
Excellent kval.
J ARRO SE11442/2015 f 20141210 e SE J(LÖ)CH NALLE SE26521/2011 u VILDA
SE18259/2012 Äg: Rudman Ulf & Johan ,Alfta
Mkh: 61 cm. utm helhet härliga prop i hvd o kropp mörka fina ögon bra öron korr hvd utm hals
manke o ö-linje o kors härliga vinkl runt om korr svans vackert tecknad korr pälskval rör sig
bra från alla håll Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.
J BJÖRNBÄCKSDALENS EROS SE30170/2014 f 20140405 e SE J(LÖ)CH
TENNINGBERGETS DINO SE25114/2012 u SE J(LÖ)CH SE VCH SÖROMBÄCKENS
HELLY SE20084/2011 Äg: Sivertsson Leif ,Svenstavik
Mkh: 60 cm. mask hane bra prop bra hvd o uttryck markerat förbröst lite kort bröstben korr
svans härlig benstomme bra tassar ngt fallande kors härliga rr från sidan vackert tecknad korr
pälskval Champion Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl.
BIR
J 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. mask hane härlig helhet bra hvd mörka fina ögon kunde haft lite mer i öronen
korr hals stark ö-linje o kors aning öppna framb vinklar korr bak härlig benstomme bra tassar
hade kunnat ha mer markerade tecken i sitt hvd i övrigt bra tecknad bra kvälskval typiska rr
uppvisar en typ snörning i sin gång Res.: Excellent kval., 3:a konk.
J 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. 4 år mask hane härlig helhet bra prop an ljusa ögon korr hals manke ö-linje o
kors härlig benstomme mkt bra tassar härligt steg från sidan välburen svans om ngt kort
hetsigt temperament välvisad Res.: Excellent kval.

J ERSKORSGÅRDENS D-ISAK SE12679/2016 f 20151214 e SE J(LÖ)CH
BÖSSLINGES CHIEF SE39625/2013 u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012
Äg: Mattsson Anders ,Örbyhus
Mkh: 61 cm. ungdomlig hane beh utvecklas i sitt hvd o nosparti lite stora öron korr hals plan ölinje öppna frambensvinkl lite brant kors lite öppna bakb vinkl kunde haft kraftigare
benstomme till hunden lite lösa tassar fortf ungdomlig i sin ? beh bli ? lite kort steg bak Res.:
Very good kval.
SE J(LÖ)CH LÖVVIKS LUDWIG SE29661/2012 f 20120421 e SE J(LÖ)CH
RINGKALLENS MIRO S26016/2004 u J STENSJÖMYRENS VILDA S45455/2007 Äg: Wälås
Peter ,Bollnäs
Mkh: 62,5 cm. mask hane härlig helhet utm prop 1 kanintand hö uppe saknas +1 insiciv nere
+uppe saknas, därav priset bra hvd o uttryck harmoniskt vinklad runt om pass benstomme
korr hals ö-linje kors o svans rör sig mkt bra från alla håll trevligt temp pris pga sakn tänder i
övrigt en härlig hund Res.: Sufficient kval.
FINJCH FINUCH MUSTIKKAKALLION ELLIOT SE26297/2017 f 20140423 e FI JCH
ONNIVAARAN FIGO FI19344/13 u FI JCH FI UCH ONNIVAARAN KATJUSKA FI25548/10
Äg: Gustafsson Inge ,Gimo
Mkh: 60 cm. mask hane utm helhet mörka fina ögon utm öron korr hals manke ö-linje an
fallande kors lite öppna bakb vinklar härligt förbröst o front bra benstomme lite platta tassar
vackert tecknad bra pälskval rör sig bra från alla håll välvisad Res.: Excellent kval.
J UVBERGETS ZLATAN SE42455/2013 f 20130605 e J STORVILTJÄGARENS MIX
SE44699/2010 u URARVET CLEO S56488/2007 Äg: Larson Erik ,Rättvik
Mkh: 62,5 cm. ungd hane bra skalle alltför kort nosparti kunde haft renare färger i tecken i sitt
hvd bra öron ngt kort hals stark ö-linje lite fallande kors lite öppna bakb vinklar framskjuten
skuldra öppna framb vinkl mkt ostabil i sin front beh bli mkt stramare ostabila rr fram välvisad
Res.: Sufficient kval.
J ÄLGOXENS CHILI SE52366/2015 f 20150919 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH
NO UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u SE J(LÖ)CH SE VCH NO J(L)CH SE UCH
SÖROMBÄCKENS GRY SE37027/2010 Äg: Staffas Klas ,Linghed
Mkh: 62 cm. kraftfull hane av härlig modell men borde uppvisa mer av de karakt tecknen bra
ögon o öron korr hals manke ö-linje o kors o svans härliga vinklar runt om härlig benstomme
lite platta tassar rör sig bra o samlat som sagt borde ha tydlige tecken bra pälskval Res.:
Good kval.
SEJCH ÄLGSKALLETS NIRO SE27051/2013 f 20130323 e SE J(LÖ)CH
KOUGSTABACKENS INDY SE21789/2010 u SE UCH NORD J(LÖ)CH ÄLGSKALLETS
ARITZA S24229/2005 Äg: Sax Stellan ,Ellös
Mkh: 62 cm. mask hane härliga prop bra hvd o uttryck bra öron mörka fina ögon korr hals
kunde ha en stramare ö-linje lite lågt ansatt svans typiska vinklar runt om bra benstomme lite
platta tassar rör sig samlat från alla håll Res.: Excellent kval., 4:a konk.

Jämthund Hanar Öppen klass
BALTO SE20621/2014 f 20140220 e SE J(LÖ)CH SE UCH STRÖMARENS BALDER
S21211/2009 u SE J(LÖ)CH SAIVASEX S42764/2009 Äg: Svahn Viktor ,Uppsala
Mkh: 61,5 cm. 3 årig ungdomlig hane smalt hvd snipigt nosparti mörka fina ögon an stora
öron bra hals lite framsjuten skuldra öppna framb vinklar öppen svans pass benstomme står
fransysk fram beh fylla ut fronten för att ge stabilitet till armbågarna härlig benstomme bra
tassar ostabila framb rr Res.: Good kval.

HILLKLINTENS CAESAR SE22397/2015 f 20150312 e SE UCH SE J(LÖ)CH
REMMAMYRENS ARRAK S33754/2007 u SE UCH SE J(LÖ)CH FÄBOBERGETS GANDI
S49349/2006 Äg: Plahn Lars ,Uppsala
Mkh: 60 cm. utm helhet goda prop i hvd o kropp bra ögon o öron korr hals manke ö-linje
sunda vinkl som ger sunda rr från alla håll utm tassar pass benstomme ngt sotiga i tecknen
på hvd i övrigt bra pälskval mkt sunda rr från alla håll välvisad Res.: Excellent kval., 1:a
konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
KVISTGÅRDENS INGO III SE37001/2014 f 20140511 e SE J(LÖ)CH VANÅDALENS
ENSO SE23997/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH KVISTGÅRDENS ROXY I S47626/2009 Äg:
Holm Lars-åke ,Hedesunda
Mkh: 58 cm. kraftfull hund som ger ett tungt intryck ngr kilo för mkt smalt hvd snipigt nosparti
lite runda ögon lite kort hals ej i bästa utställn kondition för dagen välvinkl fram o bak
benstomme +tassar ok svans ok lite sotig i sina tecken i övrigt bra pälskval vill ej visa upp sig i
trav därav pris Res.: Cannot be Judged kval.
ÄNGESGÅRDENS ESKO SE40329/2015 f 20150528 e FI JCH RUSMOSAN WEETI
FI31586/12 u NORD J(LÖ)CH VASKIPORTIN SAANA SE14497/2013 Äg: Ringholm Christer ,
Säter
Mkh: 62 cm. mask hane av härlig modell goda prop i hvd o kropp mörka fina ögon borde ha
tydligare tecken sotig i sitt hvd bra öron korr hals lite öppen i sina vinkl fram o bak härlig
benstomme korr buren svans bra pälskval rör sig bra när han vill Res.: Very good kval.,
2:a konk.

Jämthund Tikar Juniorklass
BORNFORSENS ACKI SE10940/2017 f 20161129 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH
KOUGSTABACKENS LOKE SE25189/2013 u SE J(LÖ)CH MORÄNGSBACKENS AILA
SE33511/2012 Äg: Häggblom Håkan ,Edsbyn
Mkh: 56 cm. fem tik härlig helhet mkt bra prop mörka vackra ögon bra öron +bett an kort hals
mkt bra ö-linje lite öppna framb vinkl o bakb vinkl bra tassar passande benstomme korr svans
ungd rr fram typ från sidan för åldern välutvecklad Res.: Very good kval., 1:a konk.
BORNFORSENS AKITA SE10941/2017 f 20161129 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH
KOUGSTABACKENS LOKE SE25189/2013 u SE J(LÖ)CH MORÄNGSBACKENS AILA
SE33511/2012 Äg: Wiberg Mikael ,Näsviken
Mkh: 57 cm. utm helhet bra hvd o uttryck mörka fina ögon bra hals lite ö-byggd i sin ö-linje
öppna vinklar fram o bak korr hals lite kort svans härligt förbröst o bröstk saknar 2 insiciver
uppe o st trasig svårbed rr passgår bra tassar härlig benstomme Res.: Cannot be Judged
kval.
FETSOCKANS BELLA SE28627/2016 f 20160402 e SE J(LÖ)CH ACKERS HENRY
S62900/2008 u DONNA SE13022/2016 Äg: Cederberg Christoffer ,Borlänge
Mkh: 56 cm. välutvecklad junior av utm helhet slips mörka vackra ögon härligt uttryck an stora
öron korr hals manke ö-linje + kors bra svans ngt kort sunda vinklar som ger sunda rr från alla
håll bra pälskval fint tecknad Res.: Good kval.
KOLARBERGETS HEDDA SE49269/2016 f 20160808 e SE J(LÖ)CH SE UCH
GRANHOLMENS BAMSE SE35461/2011 u SE J(LÖ)CH KOLARBERGETS BIRA
SE32091/2012 Äg: Lundberg Anders ,Gävle
Mkh: 54 cm. fem tik av mindre modell an ljusa lite runda ögon som stör intrycket bra öron korr
hals karpar lite i sin ö-linje både stående o gående öppna framb vinklar härliga bakb vinkl
hade varit mer klädsamt om mer kraft i sin benstomme lite flata tassar välvisad mkt trevligt
ekipage bra päls o färg Res.: Very good kval., 2:a konk.

STENAMOSSENS MOLLY SE59503/2016 f 20161106 e SE J(LÖ)CH
BJÖRNBÄCKSDALENS DEMON SE29263/2013 u SE J(LÖ)CH STENAMOSSENS EIRA
SE61434/2010 Äg: Jansson Håkan ,Alunda
Mkh: 55 cm. fem tik som ger ett tungt intryck idag brett ansatta öron tunnt nosparti hade
kunnat vara bättre tecknad i sitt hvd lite kort hals korr vinklad runt om passande benstomme
bra tassar visas i alltför högt hull idag som stör ö-linjen som blir rullande trevligt visad goda rr
Res.: Sufficient kval.
ZITA SE51037/2016 f 20160826 e J SEKE SE21097/2013 u RIIZA SE26589/2012 Äg:
Axelsson Patrik ,Skärplinge
Mkh: 56 cm. 13 mån fem tik stora öron bra hvd form +nosparti korr hals beh bli stramare i sin
ö-linje kort svans lite hårt buren lite framskjuten skuldra öppen i sin vinkl både fram o bak
passande benstomme hade kunnat vara renare i sina tecken i hvd bra pälskval välvisad Res.:
Very good kval., 3:a konk.

Jämthund Tikar Unghundsklass
BERGAKULLENS PIXIE SE25671/2016 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: Molin Per ,Bollnäs
Mkh: 55 cm. fem tik som inte är bekväm i situationen idag, runda ögon som även är ljusa stör
uttrycket bra öron bra nosparti som kunde vara renare i sina tecken bra hals lite mjuk ö-linje
härliga vinklar runt om lite flata tassar fram uppvisar inte rätt karaktär för dagen behöver bli
bekväm i situationen Res.: Sufficient kval.
KALLMYRSKOGENS CIKA SE38597/2016 f 20160516 e SE J(LÖ)CH JACK
SE30650/2014 u J SÖROMBÄCKENS JONNA SE41991/2013 Äg: Ericson Lars-eric ,Ramsjö
Mkh: 58 cm. fem tik av härlig modell stram vackert hvd an ljusa ögon korr hals manke ö-linje
+kors lite öppen svans pass benstomme bra tassar lite sotig i tecknen i hvd i övrigt bra mkt
bra pälskval rör sig bra från alla håll mkt trevligt visad Res.: Excellent kval., 2:a konk.
PASSBOS G-KLINGA SE37929/2016 f 20160524 e SE J(LÖ)CH SE UCH
NÄSFJÄLLETS BAMSE SE28489/2010 u SE J(LÖ)CH PASSBOS E-ZICKAN SE42072/2012
Äg: Persson Stefan ,Norrala
Mkh: 57 cm. fem tik av utm helhet mkt välutvecklad välskuret hvd bra öron ögon +bett korr
hals manke o ö-linje ngt fallande kors i övrigt harmoniska vinkl passande benstomme bra
tassar ok svans korr pälskval rör sig typ från alla håll Res.: Excellent kval., 1:a konk.,
CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
SJÖSTENS LEE SE21203/2016 f 20160217 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN TUHO
SE11226/2015 u SE VCH BRUSHÖJDENS OLLI SE48157/2010 Äg: Harg Kent ,Lövstabruk
Mkh: 59 cm. stor tik som uppvisas i lite högt hull idag välskuret hvd brett ansatta öron lite
öppna vinklar fram o bak lågt ansatt svans härligt förbröst lite flata tassar fram kort svans lite
kort steg både fram o bak bra pälskval fina tecken välvisad Res.: Good kval.
UMALYCKANS BAFFIE SE27987/2016 f 20160415 e SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS
IVAR SE34913/2012 u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS UMA III SE36297/2012 Äg: Andersson
Christer ,Edsbyn
Mkh: 56 cm. fem tik härlig helhet lite högt hull mörka fina ögon ngt sotig i sina tecken i hvd bra
öron välbehårade välutvecklad kropp harmoniskt vinklad runt om korr svans pass benstomme
bra tassar typ rr från alla håll utm pälskval Res.: Very good kval., 3:a konk.

ÄLGBITENS KARLA SE19290/2016 f 20160211 e SE J(LÖ)CH TUIKE SALON
HEKTOR SE59583/2013 u SE UCH SE J(LÖ)CH FÄBOBERGETS JAZ SE29026/2011 Äg:
Thalin Bengt ,Järlåsa
Mkh: 57 cm. fem tik av god helhet bra hvd snipigt nosparti tunn u-käke slips ngt framskjuten
skuldra lite brant ö-arm typisk kropp o bröstkorg lite lösa tassar lite sotig i sina tecken i hvd
utm svans bra päls o färg i övrigt rör sig lite kort bak i övrigt ungdomliga rr Res.: Good kval.
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: 57 cm. fem tik av härlig helhet hvd o nosparti behöver utvecklas bli grövre i övrigt bra
öron o ögon korr hals lite mjuk ö-linje pga högt hull avfallande kors harmoniskt vinklad korr
svans passande benstomme bra tassar korr päls o färg rör sig ngt bundet bak i övrigt ok Res.:
Very good kval., 4:a konk.

Jämthund Tikar Jaktklass
J BEARDBASS DILHA SE29920/2015 f 20150417 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH
NO UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u SE J(LÖ)CH URMAKANS AYLA
SE26903/2012 Äg: Nordell Ewalena ,Enånger
Mkh: 58 cm. fem tik utm helhet vackert välskuret hvd mörka fina ögon an stora öron aning
högt hull harmoniskt vinklad runt om utm svans passande ben o tassar välutv kropp korr
pälskval vackert tecknad trevliga harmoniska rr från alla håll välpresenterad Res.: Excellent
kval., 3:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.
J UTEGÅRDENS TIKKA SE11486/2014 f 20131227 e NORD J(LÖ)CH
KETUNPOJAN ROOPE S66418/2009 u FI JCH KÖLLINVIIDAN PIMU SE23092/2013 Äg:
Hedman Johan ,Näsviken
Mkh: 54 cm. fem tik som get ett tungt intryck och i högt hull för dagen slips vackert hvd bra
öron vackra ögon ger ett lågställt intryck pga för högt hull bra hals stark ö-linje lite hårt buren
svans harmoniskt vinklad stark benstomme bra tassar lite tunga rr isag välvisad Res.: Good
kval.
J ÄLGRIPANS BEZZY SE28374/2013 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: 56 cm. fem tik härlig helhet vackert välskuret hvd fint uttryck ngt brett ansatta öron utm
hals manke o ö-linje korr kors vällagd skuldra lite brant ö-arm generöst vinklad bak o fram ok
svans passande benstomme ok tassar vackert tecknad korr pälskval sunda rr från alla håll
Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 3:a B H/T-Kl.
J 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: 56 cm. fem tik utm helhet utm prop i hvd o kropp ngt brett ansatta öron korr hals manke
+ö-linje kors o svans vällagd skuldra lite brant ö-arm pass benstomme bra tassar korr pälskval
otroligt mörka vackra ögon typ rr från alla håll trevligt visad Res.: Excellent kval., 1:a
konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

Jämthund Tikar Öppen klass
BELINDA SE39946/2011 f 20110512 e J MASCHACK S63475/2005 u GIMBERGETS
REMMA S37327/2007 Äg: Andersson Anne-lie ,Uppsala
Mkh: 58 cm. stor tik som ger ett tungt intryck idag bra hvd fint uttryck mörka fina ögon korr
hals mjuk ö-linje pga högt hull lite tung idag korr vinklad fram lite brant kors lite öppna bakb
vinklar bra benstomme bra tassar lång bra bröstk ostabil i sina armbågar går brett o u-ställda
bakb rr Res.: Good kval.
BINKY SE48647/2015 f 20150714 e J BURR S25691/2004 u DAMMOSSENS ANA
SE16977/2014 Äg: Lindfeldt Kent ,Vallentuna
Mkh: 54,5 cm. fem tik av mkt god helhet vackert välsk hvd ljusa vackra ögon som stör
uttrycket en an stora öron utm hals amnke ö-linje kors vällagd skuldra ngt brant ö-arm korr
vinklad bak lite lågt ansatt svans som hon bär rakt upp väldigt öppen mjuk ö-linje i stående
bra pälskval fint tecknad Res.: Good kval.
BÖSSLINGES DONNA SE35290/2015 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: Reuterhäll Joakim ,Bälinge
Mkh: 56 cm. fem tik som ger ett tungt intryck idag i alltför högt hull bra skalle beh fylla ut sitt
nosparti lite kort hals eftergiv ö-linje lite fallande kors korr vinklad fram lite hårt buren svans
tunn benstomme lite lösa tassar ej i utställningskond pga allt för högt hull rör sig lite u-ställd
bak mörka ögon Res.: Good kval.
DONNA SE33292/2014 f 20140416 e SE J(LÖ)CH VILGOT S35841/2009 u J
SUNNANSJÖHÖJDENS JÄRVA S51947/2007 Äg: Andersson Christer ,Edsbyn
Mkh: 57 cm. fem tik av mkt bra modell beh ännu bredda i skalle + nosparti mörka fina ögon
pass öron vacker hals manke ö-linje o kors korr svans generöst vinklad fram o bak men fortf
ostabil i sin front som ger oroliga framb rr pass benstomme bra tassar fint tecknad korr
pälskval Res.: Very good kval., 1:a konk.
FLOTTSJÖBERGETS BEDA SE27962/2014 f 20140321 e SE J(LÖ)CH
BOTNEBEKKEN'S DIRK SE11546/2010 u NORD J(LÖ)CH RONJA SE31181/2012 Äg:
Johansson Fredrik ,Söderköping
Mkh: 58 cm. fem tik av mkt god kval mörka vackra ögon bra öron tunn i både skalle+nosparti
beh breddas bra hals karpar ngt i ö-linjen över länden lite öppen svans lite fallande has öppna
bakb vinkl som ger bundna bakb rr bra benstomme +tassar ostabil i sin front i sina rr korr päls
o färg fina tecken Res.: Very good kval., 2:a konk.
JAKTKULANS DEMI SE39304/2015 f 20150515 e NORD J(LÖ)CH AMOZ
SE50496/2013 u FI JCH KIRKKORRONEN DONNA SE22869/2011 Äg: Moberg Emil ,
Katrineholm
Mkh: 58 cm. fem tik som inte uppvisar de riktiga raskarakteristiska rasdragen alltför sotig i
sina färger saknar det vita tecknen i hvd bra öron o ögon korr hals lite högt hull lite mjuk ö-linje
ngt djup bröstk sunda vinklar trevligt temp kunde ha lite bättre benstomme till sin strl öppen
svans rör sig bra fram lite u-ställd i sina bakb rr bra pälskval Res.: Sufficient kval.
LUNDBERGS STRIMMA SE43951/2011 f 20110612 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO JCH
SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS CHÄPPIE IV S37895/2008
Äg: Andersson Peter ,Björklinge
fem tik av härlig modell men vill ej bli hanterad eller visa tandstatus därav pris mörka vackra
ögon fint hvd och uttryck bra hals lite ostabil ö-linje passande benstomme bra tassar lite
avfallande kors ville ej visa upp sig idag trevlig helhet i övrigt Res.: Cannot be Judged kval.

NELLY SE28748/2014 f 20140420 e SE J(LÖ)CH FI JCH ELIMON SALON MIKU
SE51235/2011 u ACKERS SOLA S63640/2009 Äg: Florell Kristian ,Edsbro
Mkh: 58 cm. fem tik av mkt gos helhet bra hvd mörka fina ögon fina små öron korr hals
markerat förbröst typiska vinklar fram o bak ngt fallande kors passande benstomme lite platta
tassar lite lång nästan lockig päls borde vara mer rak lite hårt buren svans bra färg fina tecken
ngt sotig i sin nos rör sig ok när hon vill visa upp sig Res.: Very good kval.
SJÖBODVIKENS MYNTA SE13580/2015 f 20150117 e SE J(LÖ)CH ALLANGROPENS
A-ERO SE36884/2012 u J SJÖBODVIKENS TOYA S61959/2008 Äg: Skogh Johan ,Årsunda
Mkh: 55 cm. fem tik som ger ett tungt intryck idag pga högt hull trevligt hvd fina mörka ögon
bra strl på öronen ngt brett ansatta lågt ansatt svans lite öppen lite bred i armbågarna i sina rr
fram rör sig lite bundet bak pga öppna bakb vinklar står lite fransyskt passande benstomme
utm päls o färg lite kort svans eftergivande ö-linje Res.: Good kval.
USTERYDS KNALLA SE52168/2015 f 20150916 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN
TUHO SE11226/2015 u USTERYDS DIANA S26821/2007 Äg: Sax Stellan ,Ellös
Mkh: 58 cm. ungdomlig tik av tervlig helhet vackert välskuret hvd m fina små öron fina tecken
bra ögon korr hals lite mjuk ö-linje ngt lågt ansatt svans som är lite kort o öppen härliga vinklar
runt om passande benstomme bra tassar lite högt hull lång härlig bröstkorg markerat förbröst
lovande Res.: Very good kval., 3:a konk.
ÄLGSTÅNDETS ESSI SE32108/2014 f 20140428 e J NORD J(LÖ)CH
KONNBERGETS JYRO S66758/2007 u SE J(LÖ)CH SE UCH ÄLGSTÅNDETS WILMA
S25739/2009 Äg: Andersson Agne ,Harbo
Mkh: 57 cm. fem tik fint hvd fina ögon o öron korr hals ngt eftergiv ö-linje vällagd skuldra lite
brant ö-arm markerat förbröst lång bra bröstkorg lite lågt ansatt svans som även är lite öppen
pass benstomme bra tassar trevligt temp rör sig ok från alla håll Res.: Very good kval.,
4:a konk.

Domare: STRÖM SONNY
Karelsk Björnhund Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
CHINA GARDEN ATHENA SE26599/2017 f 20170329 e SE JV-14 BJÖRNEHUSETS
SIMO SE45335/2014 u CHINA GARDEN FREJA SE56885/2013 Äg: Ärling-tjäder Tarja ,
Skultuna
ganska utv tikvalp m bra propvälformat hvd vackra ögon korr bett välburna öron bra hals o
rygg ngt fallande kors bra ben o tassar bra bröstkorg lite slarvig svans rör sig ganska gott steg
från sidan ngt slarvigt fram bra päls o färg Res.: 2:a Valpkl., HP
CHINA GARDEN EIRENE SE26603/2017 f 20170329 e SE JV-14 BJÖRNEHUSETS
SIMO SE45335/2014 u CHINA GARDEN FREJA SE56885/2013 Äg: Ekström Olov ,Edsbro
tillt valp utm prop välform hvd o vackra ögon välburna öron korr bett utm hals o tygg bra
bröstk o ben o tassar ngt fallande kors välvinkl bra has fria rr där hon bär svansen bra
välgående bra päls o färg Bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Karelsk Björnhund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
STORKARSBERGETS HEYLIE SE21581/2017 f 20170309 e SE J(LÖ)CH SE UCH
STÅNDSKALLETS KIMU SE14571/2012 u SE UCH SE J(LÖ)CH VIT MOSSENS KIA
SE26538/2011 Äg: Nyman Thorbjörn ,Sala
Mkh: 55 cm. 6 mån tik valp absolut på den lägre gränsen bra prop o könspr ngt långsträckt
nosparti vackra ögon korr bett stora välburna öron bra tassar välburen svans för dagen ngt öbyggd bra bröstk ben o tassar rör sig m ganska gott steg m ngt lös o outvecklad i fronten bra
päls o färg Res.: 1:a Valpkl.

Jämthund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
BAMSE SE27535/2017 f 20170426 e SE J(LÖ)CH ÄNGESGÅRDENS ASTOR
SE23180/2011 u SE J(LÖ)CH SAVÅSENS HEDWIG SE24609/2011 Äg: Persson Erik ,Edsbyn
Mkh: 51 cm. 6 mån hanvalp mask hvd med bra uttryck an runda och ljusa ögon korr bett lite
lågt ansatta öron bra hals o rygg för dagen lite ö-byggd välvinkladmed bra ben o tassar
ganska bra prop bra svans rör sig fritt m löst o ostabilt i front bra pälskval öppen och trevlig
Res.: 2:a Valpkl.
NÄSJÄMTENS CHALLE SE34657/2017 f 20170501 e FI JCH VARPUKALLION ULJAS
FI18870/13 u FI JCH SE J(LÖ)CH HIRVIKÄRPÄSEN CINDY SE52004/2016 Äg: Berglund
Lars ,Tierp
Mkh: 52 cm. mkt tillt hanvalp med fina prop mask hvd korr bett välburna öron vackra ögon utm
hals o rygg välvinklad o välkroppad utm ben o tassar står korrekt rör sig fritt med bra drive
kunde vara lite stramare i rr bra päls bra svans Bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
SIRI SE31079/2017 f 20170413 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH ALLANGROPENS CALLE
SE17681/2015 u SE J(LÖ)CH SE UCH ERSKORSGÅRDENS ALLY SE31472/2013 Äg:
Karlsson Kalle ,Tärnsjö
tikvalp m goda prop välformat hvd m bra könspr kunde ha mer kraft i nosparti ganska
välburna öron bra ögon korr bett bra hals o rygg lite rak ö-arm annars välvinklad bra ben o
tassar bra bröstk välburen svans rör sig m ganska gott steg ngt lös i fronten kunde ha mera
drive slips Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
FISKBERGETS GIRO SE16713/2017 f 20170119 e FI JCH ONNIVAARAN FAARAO
SE19639/2016 u FI JCH PIHLAJAHARJUN OPRI SE51809/2014 Äg: Bjälmen Co/thyr Hanna ,
Österbybruk
Mkh: 56 cm. 8 månader m bra prop välform hvd mask uttryck öron ngt brett korr bett bra hals
tygg en an ö-byggd lite knappa vinkl välkroppad utm ben tassar får lite krabbgång från sidan
ngt trång bak bra fram lite öppen päls utm svans öppen och trevlig Res.: 4:a Valpkl.
JÄMTESJÖNS KENZO AV LULU SE25681/2017 f 20170305 e SE J(LÖ)CH
ALLANGROPENS ALCO SE36889/2012 u FI JCH ASIKKOLAHDEN LULU SE58990/2016
Äg: Fogd Daniel ,Enviken
Mkh: 59 cm. 8 mån han valp bra strl o prop ganska välformat hvd m bra uttryck bruna ögon
öron ngt vida korr ansatta öron står korrekt utm ben o tassar ganska bra bröstk som kunde
vara ngt längre välgående från sidan välvinklad lite lös fram bra päls Res.: 2:a Valpkl., HP
LAUVÖYA'S CHABO SE29792/2017 f 20170303 e KALASÄÄSKEN HÄJY FI35706/14 u
NO J(L)CH SE J(LÖ)CH SE UCH LAUVÖYA SITA NO35309/11 Äg: Lönnies Wilhelm ,
Östhammar
Mkh: 59 cm. 7 mån havvalp bra prop bra hvd kanske ha dock mera kraft i nosp välställda öron
bra ögon utm hals o rygg väls kors välvinklad m bra ben o tassar bra bröstk m ngt trång i
fronten ganska fria rr m bra drive instabil front bra svans päls o färg Res.: 3:a Valpkl.
VINDELFJÄLLENS AIVO SE21856/2017 f 20170225 e SE J(LÖ)CH ÄLGSTÖTENS
ABBE SE16166/2015 u SE J(LÖ)CH VINDELFJÄLLENS SALVI SE23205/2013 Äg: Staffas
Klas ,Linghed
Mkh: 61 cm. 7 mån hanvalp mm tilltalande helhet bra prop välform hvd m bra könspr korr bett
vackert uttryck mörka ögon välburna öron utm hals rygg välkroppad välutv utm ben o tassar
bra förbröst effektiva rr m bra drive torr och stram bra päls färg öppen trevlig o lugn Res.:
1:a Valpkl., HP

Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
LASSISBACKENS LYSTRA SE25680/2017 f 20170313 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
J(L)CH NO UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u SE J(LÖ)CH SE UCH
LASSISBACKENS HANNI SE32977/2014 Äg: Plahn Lars ,Uppsala
Mkh: 56 cm. harmonisk o välbyggd tik valp utm prop o mkt tillt hvd o uttryck fina hvd linjer
vackra ögon korr bett ganska välställda öron utm hals o kors välkroppad o välvinklad står
korrekt effektivt steg m bra dribe utm svans päls o färg öppen och trevligt visad Bästa valp
Res.: 1:a Valpkl., HP
NOLSTERBYS ABBA SE18509/2017 f 20170222 e SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS
MELVIN SE28423/2013 u J RYDA TALLENS ORKA SE18662/2013 Äg: Löwén Lage ,
Östhammar
Mkh: 56 cm. 6 mån tikvalp en an långsträckt ganska tillt uttryck m bra linjer korr bett vackra
ögon välburna öron bra hals o rygg an lång i länden en an rak ö-arm annars välvinklad
välkroppad fina ben o tassar står korrekt liteslarvig svans fria rr m bra drive lite trång fram
kunde vara lite stramare bra päls o färg välvisad Res.: 2:a Valpkl.

Östsibirisk Lajka Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
STÄLPETS TJABO SE14663/2017 f 20170126 e SE J(LÖ)CH AKKO SE24397/2013 u J
RITVA S16751/2009 Äg: Dufvenberg Andreas ,Sundborn
Mkh: 60 cm. 8 mån utm prop kraftfull mask hvd m bra prop välburna öron välkroppad bra hals
o rygg ngt rak ö-arm annars välvinklad ftår korrekt kunde ha lite mer vinkel i mellanhanden
utm ben o tassar rör sig m ganska gott steg kunde ha lite mer kraft o drive utm svans päls
färg öppen och trevlig bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
VARGJÄGARENS AIBE AXI SE33047/2017 f 20170422 e SE V-13-14-15 C.I.B. &
NORD UCH NO V-14 NORD J(LÖ)CH DK UCH DK V-16 ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012
u J VARGJÄGARENS BESTLA SE45386/2012 Äg: Ljevar Darko ,Sala
Mkh: 48 cm. 5 mån han valp härlig helhet utm prop mask välformat hvd m utm uttryck mörka
ögon välburna ngt långa öron korr bett utm hals o rygg välkroppad välvinklad prima ben o
tassar står korrekt välbalanserad vägvinnande steg utm svans bra päls o färg Res.: 1:a
Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
DAHLHOLMENS QVINTA SE26416/2017 f 20170329 e SE J(LÖ)CH NORD UCH
JOKIOKSAN KING JAEGER SE43413/2014 u SE UCH SE J(LÖ)CH DK UCH C.I.B.
KLIPPETS GRY SE59318/2013 Äg: Wallèn Tommy ,Märsta
Mkh: 44 cm. sör liten tikvalp m utm prop fem välformat hvd m mkt bra uttryck vackra ögon
välburna öron korr bett utm hals o rygg välkroppad prima ben o tassar står korrekt välvinklad
fritt vägvinnande steg m bra drive utm svans ua päls o färg Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
NICKÅS VILO SE13246/2017 f 20161229 e SE J(LÖ)CH RR RAMOS SE31381/2015 u
SE J(LÖ)CH ÅSEBOS KAXA S23543/2009 Äg: Thörnqvist Fredrik ,Sandviken
Mkh: 48 cm. 8 månaders hanvalp m utm prop välformat mask hvd m bra uttryck lite vida öron
vackra ögon korr bett bra hals o rygg välkroppad m bra ben o tassar tillr vinklar fram tillr bak
rör sig en an begränsad lite löst fram bra svans päls o färg Res.: 1:a Valpkl., HP

RODRIGUEZ HUNTING CLIFF SE19857/2017 f 20170226 e SE J(LÖ)CH SE VCH SE
J(VLÖ)CH ARIEL SE33649/2010 u HEDQVISTS NIPPA SE24144/2011 Äg: Andersson Emil ,
Alunda
Mkh: 49 cm. 7 mån hanvalp en tanke långsträckt mask hvd m ganska bra linjer ganska vackra
ögon korr bett ganska välburna öron bra hals o rygg välburen svans ngt rak ö-arm annars
välvinklad bra bröstk ben tassar rör sig ngt begränsat i fällning lite sotiga tecken på framben
öppen trevlig Res.: 2:a Valpkl.

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
ANGLO SKOGS GABBE SE11244/2017 f 20161204 e SE V-13-14-15 C.I.B. & NORD
UCH NO V-14 NORD J(LÖ)CH DK UCH DK V-16 ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012 u SE
J(LÖ)CH SE UCH ANGLO SKOGS RACKASÅ S16382/2009 Äg: Johan Hansson Conny
Brändström ,Bergsjö
Mkh: 52,5 cm. välbyggd juniorhane mask välf hvd vackra ögon st välburna öron ? o bett ua
utm hals rygg fina prop står korrekt på ben o tassar välvinkl utm svans välkroppad tåar ut ngt
fria vägvinnande rr lite lös fram utm pälskval i fälln bra färg Res.: Excellent kval., 1:a
konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
ANGLO SKOGS GRÄFT SE11243/2017 f 20161204 e SE V-13-14-15 C.I.B. & NORD
UCH NO V-14 NORD J(LÖ)CH DK UCH DK V-16 ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012 u SE
J(LÖ)CH SE UCH ANGLO SKOGS RACKASÅ S16382/2009 Äg: Näslund Rickard ,Bergsjö
Mkh: 52 cm. j-hane med goda prop mask hvd o uttryck stora ganska välburna öron vackra
ögon korr bett saknar P1 höger u-käke bra hals o rygg välvinklad ganska välkroppad utm ben
o tassar fria rr lite trång bak lös fram bra pälskval dock ej i bästa päls Res.: Excellent kval.,
2:a konk.
HÄLLEBÄCKS EGO SE50364/2016 f 20160812 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
RIFTMYRANS MAX SE22890/2013 u FI JCH KALLIONAHTEEN NITA SE56950/2014 Äg:
Larsson Thomas ,Upplands Väsby
Mkh: 51 cm. 13 mån med ganska bra prop välform hvd mask uttryck lite ljusa ögon som också
är eunda stora välburna öron tänder o bett ua bra hals o rygg bra bröstk ben o tassar lite rak
ö-arm annars välvinklad rör sig med ganska bra steg kunde ha lite mer flyt o drive lös i framst
svansen ok men kunde vara lite hårdare ringlad bra pälskval ej i bästa päls Res.: Very good
kval., 3:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
LALABONS DIXON SE40401/2016 f 20160602 e NORD J(LÖ)CH SE UCH NO UCH
RISTJERNET'S CICO NO46083/14 u SE J(LÖ)CH LALABONS TESS SE58606/2012 Äg:
Edvardson Magnus ,Surahammar
Mkh: 55 cm. unghane ännu ganska tunn luftig beh sätta sig, mask hvd som beh lite mer kraft
masken kunde vara lite mer fylligare stora välburna öron tänder o bett ok bra hals o rygg beh
mera volym o substans bröstkorg lite långsträckt ganska välvinklad fram till bak tillr
benstomme bra tassar rör sig lite slarvigt fram ganska balans steg svansen kunde vara
hårdare rullad bra pälskval Res.: Good kval.
ÅSTDALEN'S LOKE SE15540/2017 f 20160315 e NO J(L)CH BAJAS NO41542/09 u
FENJA NO58154/12 Äg: Karlsson Johan ,Heby
Mkh: 51 cm. unghane ganska bra prop för dagen ej i bästa trim mask kraftfullt hvd mörka ngt
runda ögon ua stora öron bra hals o rygg kraftf bröstk utm ben o tassar ganska välvinklad
hittar inte riktigt flytet när han rör sig prima svans lös i fronten bra päls o färg öppen och trevlig
men i alltför högt hull Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J ELGHEIAS JERV SE47110/2016 f 20151105 e NORD V-11 INT&NORD UCH DK V10 NORD J(LÖ)CH FI UCH 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: 53 cm. 2 årig hane m utm prop välformat mask hvd tänder o bett ua utm ben tassar lite
rak ö-arm annars välvinklad fria rr med bra drive parallell kunde ha lite mer bredd i front bra
päls o färg Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
ANGLO SKOGS ANNASO SE11246/2017 f 20161204 e SE V-13-14-15 C.I.B. & NORD
UCH NO V-14 NORD J(LÖ)CH DK UCH DK V-16 ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012 u SE
J(LÖ)CH SE UCH ANGLO SKOGS RACKASÅ S16382/2009 Äg: Vallin Seved ,Hassela
Mkh: 48 cm. jun tik en aning långsträckt god hvd o kösprägen mörka ögon öron lite brett
ansatta bettet i för sig korr saknar P1 hög u-käke bra hals o rygg välburen svans kunde vara
hårdare rullad ganska välvinklad bra ben o tassar tillr bröstk rör sig fritt med tillr drive lite trång
o lös fram bra pälskval ej i bästa päls Res.: Very good kval., 1:a konk.
DAHLHOLMENS OLGA-MI SE43878/2016 f 20160619 e NO J(L)CH NO UCH BIRK
NO45400/14 u FI JCH KOSSELON LULU SE13327/2013 Äg: Dahl Pär ,Gävle
Mkh: 45 cm. liten långsträckt j-tik ganska goda byggnadsförhåll välvinklad ? hvd o uttryck
mörka ögon tänder bett ua välburna ngt stora öron bra hals o rygg tillr bröstk bra ben o tassar
lite låg på benen rör sig m ganska gott steg lite trång bak bra päls o färg välburen svans Res.:
Good kval.
LANDSÄNGS E-LEEVA SE20843/2017 f 20161216 e FI JCH LANDSÄNGS NIXON
FI11592/13 u FI JCH FI UCH BJÖRNLYANS VILJA SE17793/2010 Äg: Olsson Kjell ,Bålsta
Mkh: 49 cm. j-tik med ganska goda prop lite långsträckt fem välformat hvd kunde ha lite mer
bredd vackra ögon välburna öron som är lite långa tänder o bett ua bra hals o rygg ganska
bra ben o tassar välvinklad kunde ha lite mera volym i bröstk svansen kunde vara ngt mer
ringlad rör sig m välbalanserad steg bra päls o färg ej i bästa päls Res.: Very good kval.,
2:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
TOLVMANSTEGENS MAJA SE24295/2016 f 20160319 e NO J(L)CH
FAERGESTADMYRA'S D-I PAN NO44218/13 u SE J(LÖ)CH HÖGVAKTENS BINA
SE40606/2011 Äg: Pettersson Bert ,Östhammar
Mkh: 49 cm. ungtik med ngt lång i länden mask kunde vara lite mer kraft i nospartiet vackra
ögon öron ngt brett isär tänder och har underbett bra hals o rygg välvinklad med bra ben o
tassar ganska välvinklad rör sig med ganska bra steg men lite lös fram bra pälskval men ej i
bästa päls svansen ngt löst ringlad pris pga bett Res.: Disqualified kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
ANGLO SKOGS RONJA SE59890/2014 f 20141117 e SE V-13-14-15 C.I.B. & NORD
UCH NO V-14 NORD J(LÖ)CH DK UCH DK V-16 ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012 u SE
J(LÖ)CH SE UCH ANGLO SKOGS RACKASÅ S16382/2009 Äg: Hellstrand Christer ,Sala
Mkh: 50,5 cm. stor ngt tung helhet fem hvd och uttryck öron ngt brett isär tänder bett ua lite
ljusa ögon bra hals o rygg lite välvd i länden knappt vinklad fram bra ben o tassar välkroppad
svansen kunde vara ngt hårdare rullad rör sig m tillr balans o kraft lös i fronten bra pälskval o
färg öppen och trevlig välvisad Res.: Good kval.

S-H JUTSA'S TROJKA SE14632/2015 f 20150202 e SE J(LÖ)CH ÄLVKROKENS TROYAL SE32367/2011 u SE J(LÖ)CH PILA SE23625/2010 Äg: Eriksson Christian ,Vallentuna
Mkh: 47 cm. ganska fin öppentik en tanke lång i länden välformat hvd med bra könspr kunde
ha lite mer svart i sin mask långa välburna öron vackra ögon tänder o bett ok bra hals o rygg
välvinklad tillr benstomme står korrekt bra bröstkorg svansen önskas hårdare rullad fria rr med
bra balans parallell bra pälskval öppen trevlig Res.: Very good kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå UPPFÖDARKLASS
Kennel: ANGLO SKOGS WALLIN SEVED SUNDSVALLSVÄGEN 8 82078 HASSELA
Resultat:

Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
SLOEBERRY BAY CHES BJAMI SE42669/2016 f 20160707 e J MALTJIKS MYLLYS
S67376/2004 u CHESSIE SE57501/2011 Äg: Leberger Per ,Stjärnhov
Mkh: 57 cm. junior hane ganska elegant med goda prop välformat mask hvd tänder och bett
ua välburna öron bra hals o rygg tillr bröstk ganska välvinklad bra ben o tassar tåar ut
välburen svans står korrekt m bra bredd fria rr lite lös i fronten bra pälskval ej i bästa päls
Res.: Excellent kval., 1:a konk.
TJURBACKENS ASTON SE48497/2016 f 20160913 e J MILO SE63072/2011 u J
KÄNNEPARKENS JILL SE11175/2013 Äg: Askert Måns ,Rosersberg
Mkh: 60 cm. j-hane ännu tunn o outvecklad beh utvecklas betydligt härligt hvd o uttryck tänder
bett ok vackra ögon bra hals o rygg knappa vinklar fram tillr bak behöver mera substans i
fram kropp tillr benstomme bra tassar lite trång fram är lite påverkad av situationen rör sig
begränsat oroligt hanterbar ej aggressiv beh ngn mer ringträning bra pälskval urfälld Res.:
Good kval.

Västsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
STORJÄGARNS ATLAS SE27487/2016 f 20160401 e SMULTRONHÖJDENS TORE
S39913/2005 u NYTÄPPAS KARI SE12434/2013 Äg: Andersson Jonas ,Kungsör
Mkh: 59 cm. öppen hane fina prop välform mask hvd kunde haft lite mer kraft i nospartiet
vackra ögon tänder bett ua välburna öron utm hals o rygg ganska välvinkad bra ben o tassar
kunde ha lite mer volym i bröstkorgen svansen kunde vara hårde rullad utm päls ej i bästa
päls Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Västsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
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
Mkh: 57 cm. j-tik utm prop välbyggd vackert hvd välformat hvd med bra uttryck tänder och bett
ua vackra ögon stora ganska välburna öron utm hals o rygg svansen kunde bäras hårdare
ringlad välvinklad ganska bra brösk för åldern bra ben tassar tåar utåt mkt välgående o
parallell bra päls välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
TJURBACKENS ASTRID SE48500/2016 f 20160913 e J MILO SE63072/2011 u J
KÄNNEPARKENS JILL SE11175/2013 Äg: Askert Måns ,Rosersberg
Mkh: 57 cm. j-tik ganska goda prop ännu ngt tunn o outvecklad feminint välformat hvd härligt
uttryck vackra ögon o välburna öron tänder o bett ua mkt bra hals o rygg ngt fallande kors tillr
välvinklad benstomme behöver utvecklas i bröst rör sig med tillr steg kunde ha lite mer drive
bra päls ej i bästa päls öppen och trevlig Res.: Very good kval., 2:a konk.

Västsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
MANORA SE16481/2017 f 20151128 e PELYM RKF3302676 u DARYA RKF3689384
Äg: Gerkman Pernilla & Joakim ,Märsta
Mkh: 55 cm. ungtik utm helhet välsk hvd med härlig könsprägel välburna öron vackra ögon
tänder o bett ua utm hals o rygg bra propp ganska välkroppad lite rak ö-arm annars
välvinklad bra ben tassar välgående men lite lös i fronten välburen svans bra pälskval öppen
trevlig välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

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 Pernilla & Joakim ,Märsta
Mkh: 55 cm. tik i jaktklass ganska bra prop feminint välformat hvd tänder o bett ua vackra
ögon öron ngt brett i sär utm hals o rygg tillr vinklad fram tillr bak ngt kohasig o tåar ut ganska
bra bröstkorg bra ben o tassar välburen svans rör sig m ganska gott steg bra päls o färg Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 3: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. öppen tik ganska bra propp kunde ha lite mera volym o substans välform
feminint hvd vackra ögon välburna öron bra hals o rygg välburen svans rak ö-arm annars
välvinklad tillr benstomme kunde ha mera volym i bröstk rör sig med ett ganska gott steg från
sidan ngt lös fram Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass
J 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 David ,Enköping
Mkh: 63 cm. 4 ½ mask bra kraftigt hvd med goda linjer vackra ögon välburna öron tänder bett
ua utm hals rygg ganska välvinklad utm ben o tassar bra bröstkorg balanserat steg med tillr
kraft bra svans utm pälskval Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B
H/T-Kl.
J SOTRÄVEN'S TUNGUS SE20103/2011 f 20110202 e J PÄKKILÄ BACKENS VICKE
S25361/2006 u BJÄRVARNAS CHANOOK S13959/2005 Äg: Olsson Per ,Järbo
Mkh: 61,5 cm. 6 årig hane kraftfull ganska välbyggd med bra propp mask hvd bra kraf stora
välburna öron kunde vara lite mer utfylld under ögonen korr bett o tänder kunde vara ngt
renare tandstatus utm hals o rygg välkroppad ganska välvinklad bra ben tassar bra bröstk
välburen svans rör sig med lite begränsat steg bak o ställer under sig ngt Res.: Very good
kval., 2:a konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
ARVID SE37951/2015 f 20150616 e SE J(VLÖ)CH RAJAJOEN TYSON S54968/2009 u
J TRAPPERS ADVENTURE'S BERTRUD SE21507/2010 Äg: Jonsson Ulf ,Tullinge
Mkh: 63 cm. stor kraftfull hane med fina propp mask hvd med bra kraft välburna öron an ljusa
ögon tänder bett ua bra hals o rygg välvinklad med bra ben tassar välburen svans ganska bra
bröstk lite trång i fronten fria rr med bra kradft bra pälskval Res.: Excellent kval., 1:a
konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

BJÄRVARNAS PANSAR SE17861/2016 f 20160130 e JAKTFJÄDERNS CHICO
SE16121/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH SKROCKENS KAJSA MAJA SE11830/2013 Äg:
Mattsson Marcus ,Knivsta
Mkh: 63 cm. 20 månader kraftfullt mask hvd tänder ok T-bett vackra ögon välburna öron utm
hals o rygg ganska välkroppad med bra ben tassar välvinklad står korrekt bra svans ganska
orolig svårighet att hantera rör sig lite begränsad o slarvigt utm päls ej i bästa päls Res.: Very
good kval., 2:a konk.
DRUMBURNS ZEUS SE56556/2015 f 20151011 e GÄDDTRÄSKBERGETS GRIM
SE19776/2014 u DRUMBURNS SHAKIRA S67415/2009 Äg: Klippberg Peter ,Uppsala
Mkh: 64 cm. långsträckt hane kraftfullt mask hvd vackra ögon välburna öron tänder bett ua
bra hals o rygg lång i länden ganska välvinklad beh mera volym bra svans tikkr benstomme
tåar ut rör sig lite begränat pga ringovana lite öppen päls hanterbar beh ringträning Res.:
Good kval.
SKOGSGUDINNANS ECCO SE20535/2015 f 20150314 e SE UCH SE J(LÖ)CH
BJÄRVARNAS HECTOR S22451/2008 u RAIJA S50519/2006 Äg: Pira-lenke Beate ,Almunge
Mkh: 64 cm. stor långsträckt hane m kraftfullt hvd stora välburna öron tänder bett ua bra hals
o rygg men lång i länden ngt knappa vinklar fram bra bak utm ben tassar ännu ngt outvecklad
bröstk rör sig lite begränsat från sidan lös i fronten an ngt mjuk pälskval ej i bästa päls Res.:
Good kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
ALCESSKALLETS BELLE SE12950/2017 f 20161222 e SE J(LÖ)CH BÄCKAKULLENS
MATTIS SE33401/2013 u SE J(LÖ)CH JAKTLÅGANS PORT CHARLOTTE SE36998/2012
Äg: Nyström Och Pettersson Anki Och Ste ,Björklinge
Mkh: 56 cm. mkt tillt j tik med bra prop o strl tillt välformat hvd o uttryck välställda öron vackra
ögon tänder bett ua o utm hals o rygg välvinklad o välkroppad prima ben tassar bra svans fria
vägvinnande rr utm päls o färg Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl.
BIR

Östsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
RYTTERSTAJÄGARENS BETTY SE18042/2016 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: Söderström Anders ,Ekolsund
Mkh: 57 cm. 16 mån ungtik m bra prop välformat hvd m bra könspr ljusa ögon välburna öron
tänder och U-bett bra hals o rygg välform hals bra ben o tassar välvinklad ganska välkroppad
haltar ngt v fram bra päls färg pris pga bettfel Res.: Disqualified kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
J LUNDMYRENS AQVA SE21103/2014 f 20140223 e SE UCH SE J(LÖ)CH
SKOGSGUDINNANS BARRO S45149/2008 u J PÄKKILÄ BACKENS IINA S19206/2009 Äg:
Burman Jan-erik ,Danderyd
Mkh: 58 cm. 3½ år kunde ha lite mer substans o massa ganska bra kraft i hvd o könsprägling
tänder bett ua välburna öron vackra ögon utm hals lite ö-byggd pga fallande kors kunde ha
lite mera volym i bröstkorg utm ben o tassar ngt knappa vinklar rör sig lite begränsat bra
pälskval ej i bästa päls beh bättre ringträning Res.: Good kval.

J RYTTERSTAJÄGARENS AXA SE15078/2013 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: Carlsson Tommy ,Enköping
Mkh: 57 cm. tik m tillt helhet ngt långsträckt men fina förhållanden välformat hvd bra kraft
tänder bett ua långa välburna öron utm hals rygg lite lång i länden välkroppad men utm ben o
tassar välvinklad effektivt steg med bra kraft parallell bra svans bra päls ej i bästa päls Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

Östsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
ZARA SE11705/2015 f 20141229 e J ELDBENUDDENS GALDU S35345/2008 u
PÄKKILÄ BACKENS MINJA SE21009/2012 Äg: Monteonen Katarina ,Östersund
Mkh: 59 cm. öppen tik ganska bra propp fem hvd o fint uttryck nosparti skulle vara mera kraf i
välburna öron liksom nos tänder bett ua utm hals o rygg bra ben tassar ganska välvinklad bra
bröstk rör sig med ett ganska bra steg lös fram lite mjuk päls en an högt hull Res.: Very
good kval., 1:a konk.

Svensk Vit Älghund Hanar Öppen klass
VITTFLYS NEMO SE26232/2015 f 20150330 e IS SE30316/2011 u VITTFLYS RINA
SE37052/2010 Äg: Eriksson Anton ,Säter
Mkh: 57 cm. 2½ år öppen hane ung i klassen o beh och beh få lite mera substans välform hvd
tänder bett ua lite snönos välburna öron bra hals o rygg välvinklad beh få mera substans i
förbröst bra ben tassar ngt trång i fronten tåar ut rör sig ganska fritt bra svans bra päls ej i
bästa päls Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Svensk Vit Älghund Tikar Juniorklass
MAJA SE24844/2016 f 20160402 e PASSBOS C-LOKE SE19473/2013 u
SKOGFJÄLLETS MYRA SE26680/2011 Äg: Liiw Nils-erik ,Norrtälje
Mkh: 55 cm. 17 mån j tik i utveckling välform hvd tänder bett ua ganska välburna öron vackra
ögon beh utvecklas i förbröst o hals rygg lite avfallande kors knappa vinklar bra ben o tassar
tåar ut rör sig lite begränsat pga ovana i ringen bra pälskval Res.: Good kval.
SKORDALSTRÖA'S ALITA SE47976/2016 f 20160617 e SAETERTUNETS BIFF
NO44151/12 u NO J(B)CH KIRA NO48343/13 Äg: Morelius Jimmy ,Krylbo
Mkh: 52 cm. 15-16 mån j tik fortfarande tunn o outvecklad ganska bra prop vill inte visa upp
sig riktigt fem hvd o uttryck snönos tänder bett ua välburna öron bra svans ganska bra hals
rygg beh utvecklas i förbröst o bröstk lite knappa vinklar tillr benstomme rör sig lite begränsat
o sjunker pga ringovana bra päls avfälld öppen o trevlig Res.: Good kval.

Karelsk Björnhund Hanar Unghundsklass
BJÖRNLABBEN EBBOT SE24817/2016 f 20160321 e FI JCH RIEKKO-OJAN RONTTI
FI49581/10 u J RAHKANEVAN GAAYA SE28045/2010 Äg: Angust Monica ,Tierp
Mkh: 56 cm. unghane m fina prop ännu ngt tunn och outvecklad men med välformat mask
hvd o fina linjer härligt uttryck mörka ögon välburna stora öron utm ö-linje ganska välvinklad
bra ben tassar behöver utvecklas mer i bröstk rör sig ok lite lös fram välburen svans utm
pälskval ej i bästa päls Res.: Excellent kval., 2:a konk.
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: 58 cm. mkt tillt unghane m utm propp mask välformat hvd m bra kraft tänder bett ua an
ljusa ögon välburna an stora öron utm rygglinje välvinklad bra bröstk för åldern prima ben
tassar står korrekt bra svans flyter fram med effektiva rr utm pälskval öppen och trevlig
välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Tikar Juniorklass
ÅLBOLANDETS DORIS SE56100/2016 f 20161007 e J STÅNDSKALLETS MURRI
SE40339/2014 u SE UCH SE J(LÖ)CH VIT MOSSENS TEJA S46057/2009 Äg: Blomqvist
Jacob ,Gävle
Mkh: 51 cm. 11 mån mkt tillt J-tik med utm propp bra könsprägel fina hvd detaljer tänder bett
ok vackra ögon utm ryggl tillr bröstk utm ben tassar välvinklad bra svans fria vägvinnande rr
lite lös i fronten utm pälskval ej i bästa päls Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK,
1:a B H/T-Kl. BIM

Karelsk Björnhund Tikar Jaktklass
J ÅLBOLANDETS BRITTA SE32413/2014 f 20140415 e SE J(LÖ)CH TRUDDES
GRAMSE SE39954/2011 u SE UCH SE J(LÖ)CH VIT MOSSENS TEJA S46057/2009 Äg:
Åhlstrand Jonny ,Hedesunda
Mkh: 52,5 cm. 3 år trevlig tik med fina prop fem välformat hvd kunde ha mera kraft i nospartiet
lite ljusa ögon välburna öron tänder bett ok bra hals rygg ganska välvinklad utm ben tassar
välkroppad rör sig m ganska effektiva steg svansen vill ej vara med bra pälskval Res.:
Excellent kval., 1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar Öppen klass
CHINA GARDEN FREJA SE56885/2013 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: 54 cm. ganska stor kraftfull tik en an långsträckt välform fem hvd bra kraft mörka ögon
tänder bett ok öron ngt brett isär utm hals rygg ngt lång i länden står korrekt på ben o tassar
välvinklad välkroppad bra pälskval o färg fritt vägvinnande steg m bra drive välvisad Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

