Ridhus Heby 2014-03-01
Östsvenska Älghundklubben
Domare: KARLSDOTTER NINA
Jämthund Hanar Juniorklass
AKILLES SE27443/2013 f 20130306 e RIBBOHYTTAN'S TRISS S36236/2008 A u TROJA
S60669/2006 A Äg: Thyr Johan ,Österbybruk
Mkh: 62,5 cm. Vackert välformat huvud, bra ögonform, lite ljus färg, utm öron, utm hals, plan
överlinje, tyvärr lite öppen svans, o med svansknyck, bra kropp för åldern, passande
benstomme, bra fötter, tillräckligt vinklad, bra steg från sidan, lite tät bak, ngt lös fram, riklig
päls, bra kvalitet, bra färg o tecken, pris i första hand p.g.a. svans o ögonfärg Res.: God kval.
HILLKLINTENS BARON SE28867/2013 f 20130418 e SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010
A u FÄBOBERGETS GANDI S49349/2006 A Äg: Sundin Per Olof ,Österfärnebo
Mkh: 65 cm. Kraftigt maskulint huvud, kunde vara lite elegantare i skallpartiet, bra ögon o
öron, utm hals, överlinjen behöver bli stramare, ok svans, välutvecklad för åldern, passande
benstomme, bra fötter, tillräckligt vinklad, ngt svår att få i trav men bra steg när han väl gör det,
riklig päls, bra färg o tecken. Res.: Mycket god kval., 3:a konk.
LYCKKÄRRETS ACKE SE12108/2013 f 20130110 e ROY S39120/2006 A u
NÄSFJÄLLETS BARRIE SE28482/2010 A Äg: Thyr Johan ,Österbybruk
Mkh: 62 cm. Maskulint huvud, bra form och proportioner, välformade ögon, ngt ljus färg,
välburna öron, bra hals, plan överlinje, svans ok, behöver mer tid att utvecklas men bra form
på bröstkorgen, en passande benstomme, fötterna kunde vara mer samlade, harmoniskt
vinklad, spänstigt steg, bra från sidan och bakifrån, lite löst fram, bra päls, färg o tecken. Res.:
Mycket god kval., 2:a konk.
SCOTT SE25866/2013 f 20130322 e GIDDE S26268/2006 A u TROLLBERGETS CISSI
S28332/2008 A Äg: Karlsson Fredrik ,Tärnsjö
Mkh: 63 cm. Kraftfullt maskulint huvud, ngt markerande kinder, bra ögon och öron, vacker
hals o överlinje, svans ok, välutvecklad kropp för åldern, utm benstomme, bra fötter,
harmoniskt vinklad, steget kunde vara lite längre, riklig päls, bra kvalitet färg och tecken, är
fullt hanterbar men behöver mer ringträning. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk.
ZITO SE25865/2013 f 20130322 e GIDDE S26268/2006 A u TROLLBERGETS CISSI
S28332/2008 A Äg: Jansson Rickard ,Knutby
Mkh: 63 cm. Maskulint huvud, bra form och proportioner, mörka ögon, välburna öron, utm
hals, plan överlinje, svansen kunde vara lite lösare rullad, tillräcklig kropp för åldern, byggd på
ngt korta linjer, passande benstomme, fötterna kunde vara mer samlade, lite knappt men
harmoniskt vinklad, bra steg från sidan och bakifrån, lite löst fram, riklig päls, bra kvalitet och
färg. Res.: Mycket god kval., 4:a konk.

Jämthund Hanar Unghundsklass
ÅSKBERGETS GROSS SE29322/2012 f 20120411 e VANÅDALENS VILLE
SE26562/2010 A u ÅSKBERGETS MINI S12243/2005 B Äg: Peterson K G ,Björklinge
Mkh: 62,5 cm. Kraftfullt maskulint huvud, bra form och proportioner, mörka ögon, utm öron,
kraftig hals, utm överlinje, svans ok, välutvecklad kropp men lite högt hull, ser en aning tung ut,
kunde vara en aning längre, tillräcklig benstomme, fina fötter, harmoniskt vinklad, bra steg,
riklig päls, bra färg och tecken, steget inte helt rent. Res.: Mycket god kval., 1:a konk.

Jämthund Hanar Jaktklass
J BROMÉEJEMTANS DACKE SE10788/2012 f 20111113 e SKALBUANS EPO
S34259/2002 B u FJÄLLJÄGARNS CLAISA S29700/2005 A Äg: Edén Knut ,Tobo
Mkh: 62,5 cm. Kraftfullt maskulint huvud, bra ögon och öron, kraftig hals, plan överlinje, utm
svans, bra kropp och längd, passande benstomme, fötter ok, harmoniskt vinklad, utm steg
från sidan, lite lös fram, riklig päls men urfällda täckhår varför pälsen känns lite mjuk. Res.:
Utmärkt kval., 2:a konk.
SE J (LÖ) CH EKEPARKENS EBBOT SE36279/2012 A f 20120520 e SÖROMBÄCKENS
GOTTFRID SE37032/2010 A u EKEPARKENS TEA S27962/2007 A Äg: Holmgren Johan ,
Frösön
Mkh: 64 cm. Kraftfullt maskulint huvud, lite väl markerade kinder, välformade ögon, lågt
ansatta öron men bra storlek, bra hals, stark överlinje, bra svans, välutvecklad kropp men för
kort, nästan kvadratisk, passande benstomme, samlade fötter, välvinklad välgående från
sidan, lite lös fram, riklig päls, bra kvalitet, färg och tecken, priset p.g.a. de felaktiga
proportionerna. Res.: God kval.
J KRUTABACKENS BIRK SE28496/2010 A f 20100415 e REMMAMYRENS ALFONS
S33757/2007 A u MJÄLABACKENS TUA I S32413/2006 A Äg: Eriksson Jan-Erik&Svensson
Ingegäd ,Fagersta
Mkh: 61 cm. Välformat maskulint huvud, bra ögon och öron, bra hals, plan överlinje, svansen
kunde vara lösare ringlad, välutvecklad kropp, byggd på lite korta linjer, kunde ha lite mer
benstomme, bra fötter fram, platta bak, tillräckligt vinklad, steget kunde vara längre och
effektivare, tät päls men relativt urfälld när det gäller stickhåren och känns ganska mjuk, rör
sig ngt kohasigt bak och lite löst fram. Res.: God kval.
J STORVILTJÄGARENS JULIUS CAESAR SE37874/2012 f 20120518 e STINTÄNGENS
AMAZINGARAGORN SE11687/2010 A u RAIKUKORVEN IITA S64660/2008 A Äg: Engberg
Emil ,Järvsö
Mkh: 62 cm. Maskulint huvud som kunde vara kraftfullare i sin helhet, bra ögon och öron,
utmärkt hals + överlinje, välburen svans, djup bröstkorg som kunde ha mer volym, ganska
uppdragen buklinje, passande benstomme, fina fötter, harmoniskt vinklad, bra steg från sidan,
lite löst fram, ganska urfällda täckhår, känns för dagen lite mjuk, bra färg och tecken. Res.:
Mycket god kval., 4:a konk.
J TROLLBERGETS CACKO S28335/2008 f 20080311 e BJÖRNBÄCKSDALENS BALTO
S39906/2001 A u RYDA TALLENS HILMA S13864/2001 A Äg: Tomas Esposito ,Heby
Mkh: 64 cm. Maskulint huvud, kunde vara elegantare i skallpartiet, ngt ljusa ögon, rundad
form, bra öron, ngt plant stop, utm hals o överlinje, svans ok, välutvecklad kropp, bra längd,
passande benstomme, fötter ok, välvinklad, bra steg från sidan, lite ostabilt fram och bakifrån,
bra pälskvalitet färg och tecken. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk.
J ÅLBOLANDETS HASU S42872/2008 f 20080511 e NYLUNDAS HUSS S47156/2004 A
u ÅLBOLANDETS AIKA S41846/2001 A Äg: Ramberg Tomas ,Västerfärnebo
Mkh: 58 cm. Välformat maskulint huvud, bra ögon och öron, kraftig hals, korrekt stabil
överlinje, lite löst ringlad svans, välformad bröstkorg, utmärkt benstomme, fötter ok,
harmoniskt vinklad, utmärkt steg från sidan och bakifrån, riklig päls, utmärkt kvalitet. Res.:
Utmärkt kval., 3:a konk.

J ÅLBOLANDETS LAVANDER SE29498/2011 f 20110328 e FÄBOBERGETS TEX
S20468/2007 A u ÅLBOLANDETS HAIWA S42873/2008 A Äg: Holmgren Daniel ,Hedesunda
Mkh: 61,5 cm. Maskulint välformat huvud, bra ögon och öron, utm hals, korrekt stram överlinje,
bra svans, välutvecklad kropp men tyvärr felaktiga proportioner, alltför kort och högbent,
passande benstomme, lite veka mellanhänder, något utåtvridna framfötter, fötterna kunde
vara mer samlade, tät päls, bra färg och tecken, spänstiga rörelser, utmärkt från sidan, lite
kohasig bak och lös fram, pris p.g.a. proportionerna. Res.: God kval.
J ÅLBOLANDETS MOLLE SE29648/2012 f 20120331 e HÄRKILAS FABBE III
S38257/2009 A u ÅLBOLANDETS HAIWA S42873/2008 A Äg: Johansson Ingemar ,
Österfärnebo
Mkh: 60 cm. Välformat huvud som kunde vara något kraftfullare, kunde ha lite mer markerat
stop, välformade ögon mellanbrun färg, bra öron, utm hals, stabil överlinje, bra svans, ngt kort
bröstkorg och även för kort i proportionerna, i det närmaste kvadratisk, passande benstomme,
samlade fötter lite platta bak, lite knappt vinklad, rör sig bra från sidan, lite ostabilt bak, riklig
päls, bra färg och tecken, pris p.g.a. proportionerna. Res.: God kval.

Jämthund Hanar Öppen klass
HÄRKILAS SENJO IV SE55568/2011 f 20110904 e SÖRFINNSKOGENS ZNOBBEN
S36929/2004 A u HÄRKILAS ACKA III S19812/2003 A Äg: Hellström Jens ,Skinnskatteberg
Mkh: 62 cm. Maskulint huvud, nospartiet kunde vara lite kraftfullare, bra ögon o öron, utm hals,
bra överlinje, svans ok, kunde vara lite lösare rullad, bra kropp, kunde ha lite mer benstomme,
bra fötter, harmoniskt vinklad, bra steg från sidan lite lös fram, riklig päls, bra färg och tecken,
kunde totalt sett ha lite mer volym och benstomme. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., CK,
1:a B H/T-Kl. BIM
KLUBBO KVARNS DRAGGAN SE59399/2011 f 20110921 e BOÄNGETS NOGGER
S11202/2004 A u SÖROMBÄCKENS DIXI S39416/2006 B Äg: Sjödin Joakim ,Västerås
Mkh: 62 cm. Kraftfullt maskulint huvud, bra ögon och öron, tillräcklig hals, korrekt stram rygg,
lite hårt rullad svans, bra kropp, passande benstomme, fina fötter, harmoniskt vinklad, bra
steg från sidan, lite löst fram, riklig päls men i riklig fällning, päls ganska öppen och glanslös,
svårbedömd pälskvalitet, dagskondition i pälsen drar ner priset + svans. Res.: Mycket god
kval., 3:a konk.
ÅSKBERGETS GRANIT SE29320/2012 f 20120411 e VANÅDALENS VILLE
SE26562/2010 A u ÅSKBERGETS MINI S12243/2005 B Äg: Piirhonen Seppo ,Norberg
Mkh: 60 cm. Maskulint huvud, bra form och proportioner, ngt rundad ögonform, utm öron, bra
hals, stram överlinje, svans ok, välutvecklad kropp, byggd på något korta linjer, kunde ha lite
mer benstomme, fina fötter, harmoniskt vinklad, spänstigt steg, riklig päls, bra kvalitet, päls
och tecken. Res.: Utmärkt kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

Jämthund Tikar Juniorklass
BOVATTNETS INCA SE22395/2013 f 20130219 e VASKIPORTIN REMU FIN52130/07 A
u BOVATTNETS GOTTA S64899/2008 A Äg: Lindblom Robin ,Tierp
Mkh: 57 cm. Feminint huvud, bra form och proportioner, lite rundad ögonform, bra öron, utm
hals, plan överlinje, lite väl öppen svans, bra kropp för åldern men något kort passande
benstomme, fina fötter, lite knappt vinklad fram, bra bak, rör sig bra från sidan, lite löst fram,
bra pälskvalitet men ganska urfälld, bra färg och tecken. Res.: Mycket god kval.

HASSELBERGETS JISSU SE34000/2013 f 20130425 e ÄLGSTÅNDETS KING
S25738/2009 A u ÄLGSKALLETS HOLLY SE43972/2010 A Äg: Jansson Ingvar ,Knivsta
Mkh: 56 cm. Långsträckt feminint huvud, bra proportioner, välformade ögon, öronen kunde
vara lite stabilare, utm hals, plan överlinje, ngt öppen svans, välutvecklad kropp, bra längd, lite
högt hull, passande benstomme, fina fötter, välvinklad, utm steg från sidan, ganska urfälld när
det gäller täckhåren, för dagen ganska mjuk känsla, saknar tyvärr en P3 i överkäken vilket
drar ner priset. Res.: Mycket god kval., 3:a konk.
HÄRKILAS XENA III SE21891/2013 f 20130225 e TJURSKALLENS KARO SE21454/2011
A u HÄRKILAS HASSA II S38691/2009 A Äg: Ekman Anders ,Strängnäs
Mkh: 56 cm. Feminint huvud, bra form och proportioner, bra ögon och öron, utm hals, plan
överlinje, svans ok, tillräcklig kropp för åldern, byggd på något korta linjer, passande
benstomme, samlade fötter, harmoniskt vinklad, spänstigt steg, lite löst fram, riklig päls, bra
färg och tecken, behöver lite mer tid. Res.: Mycket god kval., 4:a konk.
LYCKKÄRRETS ANJA SE12112/2013 f 20130110 e ROY S39120/2006 A u
NÄSFJÄLLETS BARRIE SE28482/2010 A Äg: Holmgren Jonny ,Kolsva
Mkh: 55 cm. Feminint huvud med bra proportioner, ngt runda ögon, mellanbruna, fina
välburna öron, utm hals, plan överlinje, bra svans i rörelse, välutvecklad kropp, ngt lång i
länden, passande benstomme, fötter ok, välvinklad, synnerligen väl gående, riklig päls dock i
fällning, bra färg och tecken.
Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.
NIMA SE25860/2013 f 20130322 e GIDDE S26268/2006 A u TROLLBERGETS CISSI
S28332/2008 A Äg: Sundin Pär ,Tärnsjö
Mkh: 59 cm. Välformat feminint huvud, bra ögon och öron, utm hals, överlinjen behöver bli
stramare, svans ok, välutvecklad kropp men högt hull, inte i bästa utställningskondition, ngt
lång i länden, passande benstomme, bra fötter, tillräckligt vinklad, bra steg från sidan, tät päls,
bra färg och tecken, pris p.g.a. dagskonditionen. Res.: Mycket god kval.
SAGA SE12553/2013 f 20121213 e DJÄRVAS KIM III S61127/2002 A u
BROBACKHEDENS ANJA SE31011/2011 B Äg: Nordin Anders ,Uppsala
Mkh: 60 cm. Feminint huvud, bra form och proportioner, mörka ögon, lite stora öron ngt brett
ansatta, bra hals och rygg, lite avfallande kors, svans ok, välformad bröstkorg, lite tunn
benstomme, fina fötter, något knappt vinklad, bra steg från sidan, lös fram, ger ett något
högställt intryck, tät päls, bra färg och tecken. Res.: Mycket god kval.
ÅSKBERGETS JAGA SE26673/2013 f 20130319 e NÄSFJÄLLETS BAMSE
SE28489/2010 A u PASSBOS CENTA S33630/2009 B Äg: Jansson Torbjörn ,Västerås
Mkh: 56 cm. Fint utvecklat huvud, utm ögon, bra öron, bra hals, plan överlinje, svansen kunde
vara lösare rullad, bra kropp för åldern, lite högt hull, passande benstomme, fina fötter,
harmoniskt vinklad, utm rörelser från sidan, lös fram, tät päls, bra färg och tecken. Res.:
Utmärkt kval., 2:a konk.
ÄLGLUSEN RUNA SE28406/2013 f 20130403 e KARHUNKERÄÄJÄN TAHVO
SE58914/2011 B u ÄLGLUSEN GROA SE31941/2010 A Äg: Pettersson Joakim ,Enköping
Mkh: 55,5 cm. Fint välformat huvud, mellanbruna ögon, lite lågt ansatta öron, bra hals och
rygg, ngt avfallande kors, bra svans i rörelse, bra kropp för åldern, kunde vara lite längre,
tillräcklig benstomme, fina fötter, harmoniskt vinklad, bra rörelser från sidan, löst fram, kraftigt
urfälld, ger ett korthårigt intryck, bra färg och tecken, behöver mer tid. Res.: Mycket god kval.

Jämthund Tikar Unghundsklass
BATUCANIN TUNTSAN PALO SE13764/2014 f 20120606 e TULLIPORTIN REMU
FIN16752/08 u AINO FIN22899/06 Äg: Blom MIkael ,Knutby
Mkh: 56 cm. Fint välformat huvud, bra proportioner, mörka ögon, välburna öron, tillräcklig hals,
plan överlinje, välburen svans i rörelse, välutvecklad kropp, bra proportioner, passande
benstomme, bra fötter, lite knappt men harmoniskt vinklad, spänstigt steg, riklig päls som just
kommit i fällning, bra färg och tecken. Res.: Utmärkt kval., 2:a konk., CK
LOSHUNDENS JEJA SE17444/2013 f 20120507 e RYDA TALLENS MILO S23794/2009 A
u TINDRA N05450/07 A Äg: Carlander Christofer ,Finnerödja
Mkh: 56 cm. Välformat feminint huvud, bra proportioner, mellanbruna ögon, lite lågt ansatta
öron, utm hals, bra rygg, lite avfallande kors och lågt ansatt svanssättning, välburen svans,
bra kropp men uppdragen buklinje, tillräcklig benstomme, bra fötter, harmoniskt vinklad, bra
steg från sidan lite löst fram, tät päls men relativt kort, bra färg och tecken. Res.: Mycket god
kval., 3:a konk.
ÅSKBERGETS FAXA SE29045/2012 f 20120401 e VANÅDALENS VILLE SE26562/2010
A u PORKKASUON KATI SE11679/2012 B Äg: Fredell Dan ,Västerås
Mkh: 57,5 cm. Fint välformat huvud, välformade ögon med bra färg, välburna öron, utm hals,
plan överlinje, välburen svans, välutvecklad kropp, bra längd, passande benstomme, ok fötter,
harmoniskt vinklad, bra steg från sidan, tät och riklig päls. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk.,
CK, 3:a B H/T-Kl.

Jämthund Tikar Jaktklass
J ALLANGROPENS AKKA SE36887/2012 B f 20120428 e KOUGSTABACKENS HERO
S26828/2009 A u SÖROMBÄCKENS EJA S69581/2008 B Äg: Gatel John ,Ljungsbro
Mkh: 55 cm. Feminint huvud, bra proportioner, utm ögon, välburna öron, utm hals, plan
överlinje, bra svans, välutvecklad kropp, kunde vara lite längre passande benstomme, bra
fötter fram platta bak, harmoniskt vinklad, utm steg, riklig päls ngt mjuk, bra färg och tecken.
Res.: Utmärkt kval., 3:a konk.
J DUNDERMYRENS AXA SE36871/2012 f 20120508 e BOTNEBEKKEN'S ARKO
N17409/07 A u FÄBOBERGETS PIXIE S32205/2004 A Äg: Jonny Åhlstrand ,Hedesunda
Mkh: 56 cm. Fint uttrycksfyllt huvud, välformade ögon, bra öron, utm hals, plan överlinje, bra
svans, välutvecklad kropp, kunde vara lite längre, passande benstomme, bra fötter,
harmoniskt vinklad, ngt uppdragen underlinje, spänstigt steg med bra steglängd, riklig päls
aningen mjuk känsla, bra färg och tecken. Res.: Utmärkt kval., Oplacerad konk.
FI JCH KARHUNKERÄÄJÄN MISS X SE13839/2014 f 20120309 e HÄNSJÖNS KOZZ
SE23103/2010 A u KARHUNKERÄÄJÄN TAIKA FI24117/10 Äg: Gustafsson Inge ,Gimo
Mkh: 57 cm. Feminint huvud där nospartit kunde vara kraftfullare, markerande kinder, mörka
ögon, välburna öron, utm hals, överlinjen kunde vara stabilare, ngt lågt ansatt svans, bra
kropp och längd, bra benstomme, lite långa fötter, harmoniskt vinklad, rör sig med bra steg
men blir lite bakhög i rörelse, riklig päls, ganska urfälld, bra färg och tecken. Res.: Mycket
god kval.

J KYRKBACKENS PIPPI SE20706/2011 f 20110225 e BLECKÅS PONDUS S36926/2007
A u STRÖMSJÖLIDENS THEA S29570/2008 A Äg: Danielsson Ola ,Täby Kyrkby
Mkh: 57 cm. Feminint huvud, bra proportioner, ngt markerade kinder, mörka ögon, bra öron,
bra hals och plan överlinje, välburen svans, bra kropp, kunde vara aningen längre, kunde ha
lite mer benstomme, ok fötter, harmoniskt vinklad, utm steglängd, riklig päls, bra färg och
tecken. Res.: Utmärkt kval., 4:a konk.
J LASSISBACKENS GREJA SE34894/2011 A f 20110520 e BOTNEBEKKEN'S ARRO
N17410/07 A u HÖGÅSMYRENS AJLA S67827/2007 B Äg: Larsson Jonas ,Hedesunda
Mkh: 56 cm. Fint välformat huvud, utmärkta proportioner, mörka ögon, välburna öron, utm
hals, fin stabil överlinje, bra svans, välutvecklad kropp, utm längd, bra benstomme och fötter,
välvinklad, synnerligen välgående, utm pälskvalitet, bra färg och tecken, välvisad. Res.:
Utmärkt kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
SE J(LÖ) CH RAIKUKORVEN WILDA SE49689/2012 A f 20120509 e SIIMEKSEN TACO
FIN10340/07 u RAIKUKORVEN RENITA FIN38243/08 Äg: Skerved Lars ,Arboga
Mkh: 58 cm. Feminint huvud, bra proportioner, nospartit kunde vara lite kraftfullare,
markerade kinder, mörka ögon, lite brett burna öron, utm hals, plan överlinje, svansen borde
vara lösare rullad och vila längre ner på låret, välutvecklad kropp, lite högt hull, passande
benstomme, bra fötter, harmoniskt vinklad, rör sig bra från sidan, löst fram, riklig päls, öppen
på ryggen lite mjuk känsla, bra färg och tecken, välvisad. Res.: Mycket god kval.
SE J(LÖ) CH STENRUETS CIA SE36647/2010 C f 20100501 e TULLE 2 S61284/2003 A
u VIAGRAS KIWI S48832/2006 A Äg: Bo Hannersjö ,Enviken
Mkh: 56 cm. Kraftfullt feminint huvud, mörka ögon, ngt stora öron, utm hals, plan överlinje,
svans ok, välutvecklad kropp tillräcklig längd, passande benstomme, lite platta fötter,
harmoniskt vinklad, spänstigt steg, bra steglängd, tät päls något mjuk känsla, bra färg och
tecken. Res.: Utmärkt kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.
SE J (LÖ) CH SÖROMBÄCKENS ISA SE34917/2012 A f 20120426 e STINTÄNGENS
AMAZINGARAGORN SE11687/2010 A u SÖROMBÄCKENS GRETA SE37026/2010 A Äg:
Fransson Richard ,Ödeshög
Mkh: 59 cm. Kraftigt huvud med en liten maskulin antydan, markerande kinder, mörka ögon,
ngt stora öron, bra hals, plan överlinje, svans ok, välutvecklad kropp men kort och kvadratisk,
ger ett högställt intryck, passande benstomme, bra fötter, harmoniskt vinklad, utm steglängd,
riklig päls, ngt mjuk känsla, bra färg och tecken, pris p.g.a. proportioner. Res.: God kval.
J VASKIPORTIN SAANA SE14497/2013 f 20120707 e ONNIVAARAN JARPPI
FI21667/10 A u SIIMEKSEN KIMMA FIN21147/07 Äg: Gustavsson Henrik ,Hedesunda
Mkh: 56 cm. Feminint huvud, ngt markerande kinder, mellanbruna ögon, lite stora öron, bra
hals och överlinje, svans ok, bra kropp ngt kort passande benstomme, lite platta fötter,
harmoniskt vinklad, bra steg från sidan, ganska urfälld underull, bra färg och tecken. Res.:
Mycket god kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
HÄNSJÖNS QRISS SE21967/2012 f 20120217 e FÄLLESTRANDS BONZO S31439/2008
A u HÄNSJÖNS KIWI SE23096/2010 A Äg: Jonasson Tomas ,Västerfärnebo
Mkh: 57 cm. Välformat feminint huvud, bra längd och proportioner, mellanbruna ögon, ngt
stora öron, bra hals, plan överlinje, svans ok, utm välutvecklad kropp, passande benstomme,
lite platta fötter men väl samlade, välvinklad och mkt välgående effektivt steg, tät päls, bra
färg och tecken. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
KLUBBO KVARNS DIMMA SE59400/2011 f 20110921 e BOÄNGETS NOGGER
S11202/2004 A u SÖROMBÄCKENS DIXI S39416/2006 B Äg: Andersson Fredrik ,Kvicksund
Mkh: 57 cm. Feminint huvud, ngt markerade kinder, nospartit kunde vara kraftfullare,
rundande ögonform, mellanbruna ögon, välburna öron, bra hals, plan överlinje, välburen
svans, välformad bröstkorg, bra proportioner, passande benstomme, fina fötter, tillräckligt
vinklad, går tyvärr inte att bedöma rörelserna i trav då hon antingen går i passgång eller
galopperar, bra pälskvalitet men kraftigt urfälld underull, bra färg och päls. Res.: KEP kval.
NÅVA SE41315/2011 A f 20110407 e ÅLBOLANDETS FROM S27287/2007 A u
BIRKMARKENS JAVA S29252/2004 A Äg: Samuelsson Björn ,Väddö
Mkh: 55 cm. Feminint huvud, bra proportioner, ngt rundad ögon form, färgen kunde vara lite
mörkare, lite lågt ansatta öron men bra storlek, bra hals och rygg, avfallande kors, svans ok,
kunde ha lite mer volym i kropp och benstomme, ngt platta men samlade fötter, harmoniskt
vinklad, bra steg från sidan, lite löst fram, tyvärr för dagen en ngt mjuk känsla i pälsen. Res.:
Mycket god kval., 2:a konk.

Domare: PERSSON MOA
Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
ARRACK SE47191/2013 f 20130722 e SE J(LÖ) CH SE U CH KARPAASIN JÄGER
SE57621/2010 A u MOOSEHUNT'S VEZZLA SE23616/2010 B Äg: Danielsson Anders ,Tobo
7 mån. Utmärkt typ, bra könsprägel, välformat hanhundshuvud, mörka ögon, välställda öron,
bra hals, aningen brant i skuldran, korrekt överarm, utm benstomme och tassar, kort samlad
kropp, normala vinklar bak, bra päls och färg, rör sig med utmärkt paralert, ngt kort steg fram.
BIR-Valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
MALMBOS SORBA SE39759/2013 f 20130613 e FULLSBERGETS DRAGO S37306/2008
B u MALMBOS KENJA S46240/2006 A Äg: Zetterlund Ann-Sofie ,Brottby
Mycket god typ 8 mån, Fin hund med bra skulderparti, behöver fylla ut i nospartit, underkäken
skulle varit kraftigare, bra hals, normalt vinklad fram och bak, lite tunn benstomme och
utåtvridna framtassar, kort kropp med utm bröstkorg, bra päls och svans, korrekta tecken, rör
sig med utm steg bak, behöver bli stramare fram. Res.: 1:a Valpkl.

Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
JÄMTLANDETS AYIA SE44153/2013 f 20130627 e NÄSFJÄLLETS BAMSE
SE28489/2010 A u ISA HEAT S35270/2009 B Äg: Johansson Fredrik ,Linköping
8 mån god typ, väl könspräglad hund med bra längd proportioner, utm ögonfärg, välställda
öron, bra hals, lite knapp i vinklarna fram, skulle haft kraftigare benstomme, korrekta vinklar
bak, utm kroppslängd, välansatt och buren svans, korrekt pälskvalitet och färg, rör sig med
goda parallella rörelser fram, kohasig. Res.: 1:a Valpkl.

Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
BJÖRNBERGET GRIM SE36976/2013 f 20130517 e BJÖRNEHUSETS DISKO
SE56963/2010 A u BJÖRNBERGET BELLA S59788/2008 B Äg: Jansson Patric ,Uppsala
Mkh: 55,5 cm. Mycket god typ, medelstor, välformat skulderparti, behöver fylla ut i nosparti,
mörka ögon, välställda öron, bra hals, korrekt ansatt och buren svans, lite brant i skuldran,
tillräckligt vinklad i överarm, ngt knappa vinklar bak, lite mjuk päls, fin färg och tecken, knapp i
steget. Res.: God kval.
ÅLBOLANDETS ATOS SE27463/2013 f 20130329 e RÅBOCKENS INVEST S44155/2008
B u VIT MOSSENS TEJA S46057/2009 A Äg: Hedstrand Per-Olov ,Enköping
Mkh: 59,5 cm. Mycket god typ, kraftfullt hanhundshuvud, utm ansatta öron, stark hals,
korrekta vinklar fram, knappa i bak, kraftig benstomme, korrekta tassar, välutvecklad kropp,
korrekt längd, dock aningen bakhög, korrekt ringlad svans, utm päls, rör sig med gott steg
fram korrekt i bak, Res.: God kval.

Karelsk Björnhund Hanar Unghundsklass
BJÖRNBERGET FENIX SE62117/2012 f 20121113 e BJÖRNEHUSETS DISKO
SE56963/2010 A u VALTA THORVALTA S19879/2009 A Äg: Ohlsander Krister ,Arboga
Mkh: 56,5 cm. Utmärkt typ, kraftfullt hanhundshuvud, korrekt bett, ögonen kunde vara
mörkare, välställda öron, bra hals och vinklar fram som bak, kraftig benstomme, korrekta
tassar, välformad kropp med tillräcklig bröstkorg för åldern, väl ansatt men öppet buren svans,
korrekt päls och tecken, rör sig med bra steg. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., CK, 1:a B
H/T-Kl.

Karelsk Björnhund Hanar Jaktklass
SE J (LÖ) CH TRUDDES GRAMSE SE39954/2011 A f 20110519 e KALOTTI JAKKE
FIN50683/08 B u KOSSELON MARTA S11711/2006 A Äg: Andersson Andreas ,Åmotfors
Mkh: 57,5 cm. Mycket god typ, behöver ännu fylla ut framförallt i kroppen, kan med fördel
bära lite mera vikt, välformat hanhundshuvud, ögon kunde vara en aning mörkare, välställda
öron, korrekt vinklad i skuldra, lite öppen i överarmen, utmärkt benstomme, ngt platta
framtassar, korrekt kroppslängd, bra svans, utmärkta vinklar bak, korrekt pälskvalitet,
svårbedömda rörelser då han antingen galopperar eller passar. Res.: Mycket god kval., 1:a
konk.

Västsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
MILO SE63072/2011 f 20111121 e KÄNNEPARKENS CHIP S34509/2007 A u
KAKARINSUO OGRA S39291/2009 B Äg: Askert Måns ,Rosersberg
Mkh: 60 cm. Mycket god typ men alltför tung i konditionen, hanhundshuvud med bra skallparti,
behöver bli kraftigare i nospartiet, tillräckligt vinklad fram och bak, skulle ha en aning
kraftigare benstomme, behöver ta sig ett par kilo. Pris p.g.a. försök att bita domaren. Res.:
Diskvalificerad kval.

Västsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
TERVAKUMMUN RAISA SE26043/2013 f 20130206 e KINO FI38134/09 u CENWEILERS
ARWEN FINER48412/03 Äg: Järmelid Niklas ,Arboga
Mkh: 55 cm. Tik av utmärkt typ, välskuret tik huvud som behöver bli aningen kraftigare i
nospartiet, passande ögonfärg, aningen brett ansatta öron, korrekt vinklad i skuldra, något rak
i överarmen, aningen klen benstomme för sin storlek, vrider ut sina framtassar p.g.a. att hon
ännu är lite tunn mellan frambenen, utmärkt bröstkorg, rör sig med gott steg bak, behöver bli
stabilare fram, bra päls. Res.: Mycket god kval., 1:a konk.

Västsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
KÄNNEPARKENS JILL SE11175/2013 f 20121130 e KÄNNEPARKENS ASTOK
S42974/2006 A u MILHKU S22013/2002 B Äg: Askert Måns ,Rosersberg
God typ, behöver fylla ut i huvudet samt i kroppen, utmärkta längdproportioner, välformat tik
huvud, mörka ögon, lite öppna vinklar fram, korrekt bak, ännu grund i bröstkorgen, behöver
mera vikt på sig, korrekt päls och svans, goda rörelser bak, xxxx i fram. Res.: Godtagbar kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
SLABÄCKENS B ZEISS SE39764/2013 f 20130521 e VAMYRAS M-D LUKAS
NO36810/10 A u KUSTJÄGARENS JESSIE S49069/2006 B Äg: Pettersson Robert ,
Västerfärnebo
Mkh: 50 cm. Utmärkt typ, behöver bli en aning större, välformat hanhundshuvud, utmärkt
ögonfärg mask och öron ställning, fin hals men lite kort rygg som dock behöver bli fastare i
rörelse, lite brant i skuldran, i övrigt korrekt vinklad, korrekt samlad kropp, utmärkt päls, färg
och svans, lite marktrång i rörelse bak, behöver bli fastare fram. Res.: Mycket god kval., 2:a
konk.
VARG SE25367/2013 f 20130302 e KARPAASIN LENNU FI35389/10 u PRADA
NO52894/09 Äg: Jonasson Daniel ,Ed
Mkh: 51,5 cm. Utmärkt typ, välformat hanhundshuvud, ögonen skulle vara lite mörkare, väl
ansatta öron, korrekt vinklad, passande benstomme, behöver ännu fylla ut i fronten, kort
kropp, passande djup i bröstkorgen, ännu lite ullig päls, bra svans, rör sig med bra steg bak,
behöver bli fastare fram. Res.: Mycket god kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
VIDSTIGES KONJAK SE24730/2012 A f 20120315 e AGGBÄCKENS KIM S44212/2005
A u LILLÖGDAS TIKKA S59812/2004 B Äg: Valeskog Per ,Västerås
Mkh: 55 cm. Stor hanhund med utmärkta längd och bredd, korrekt bett, mörka fina ögon, bra
hals och manke, kort rygg, lite öppen i överarmsvinkeln, i övrigt korrekt, xxxxxxxxxxxxxxxx,
mörk färg i fram, rejäl päls, kunde ha bättre färg. Pris p.g.a. storleken. Res.: God kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J AXFELDTS DINO SE38537/2012 f 20120509 e VIITAN KÖPI FIN20423/06 u
AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A Äg: Larsson Peter ,Österbybruk
Mkh: 51 cm. Utmärkt typ, väl format hanhunds huvud, ögonen önskas en nyans mörkare,
välställd, stark hals, kort rygg, lite öppna vinklar fram, korrekta bak, bra benstomme, utmärkt
bröstkorg, väl ringlad svans, kliver på bra i bak, dock en aning marktrång, steget i fram skulle
vara lite längre, bra päls och färg. Res.: Utmärkt kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

J EITERDALEN'S RASMUS SE34799/2012 f 20120222 e CASPER S23233/2005 A u
EITERDALEN'S KORSA S27837/2005 A Äg: Johansson Curt ,Skebobruk
Mkh: 51 cm. Mycket god typ, utmärkt storlek, välformat hanhundshuvud, mörka fina ögon,
välställda öron, stark hals, kort rygg, välvinklad i överarmen, lite öppen i skuldran, korrekt
vinklad bak, kniper i armbågen och vrider ut framtassarna, välformad bröstkorg, bra päls och
svans, behöver bli stabilare i rörelse fram, korrekt bak. Res.: Mycket god kval., 3:a konk.
FI CH LUKE SE36606/2013 f 20081217 e HAAKON AV HATTERÅSEN FIN48389/07 B u
ASEMAN VIIRU FIN24802/01 Äg: Allin Ingemar ,Ljusdal
Mkh: 51,5 cm. Utmärkt typ och storlek, välformat hanhundshuvud, mörka ögon, kraftig
underkäke, stark hals och rygg, korrekt vinklad i skuldra och bakställ, lite öppen i överarm,
utmärkt benstomme, står välsamlad på sina tassar, korrekt kropp, bra svans, päls i fällning,
kliver på bak dock lite marktrång. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
SE J (LÖ) CH RÄGGKLÄPPENS COFF SE37926/2011 f 20110504 e
SMYGAREBÄCKENS LINGE S39077/2007 A u HALLEKLEVS ESSY S64447/2003 A Äg:
Fröjd Axel ,Hedesunda
Mkh: 51 cm. Mycket god typ, hanhundshuvud med bra skallparti, mer utfyllt i nospartiet,
mörka ögon, bra hals, kort rygg, korrekt vinklad fram, ngt knapp bak, passande benstomme,
fina tassar, korrekt djup i bröstkorgen, rör sig mycket trångt och bundet bak, kort i steget fram,
bra päls. Res.: God kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Öppen klass
GLIMMASKOGENS DRUTTEN SE27677/2011 B f 20110324 e ALLERT AV LIREBU
S49476/2003 B u GLIMMASKOGENS AFFI S18617/2008 A Äg: Wallin Anders ,Örsundsbro
Mkh: 51 cm. Utmärkt typ, välformat hanhundshuvud, mörka ögon, välställda öron, stark hals
manke och rygg, korrekt vinklad fram och bak, passande benstomme, ok tassar, kort rygg,
behöver fylla ut mellan frambenen, utmärkt färg dock i pälsfällning, lite slarvig rörelse fram,
kliver på bra i bak. Res.: Mycket god kval., 2:a konk.
PYHÄSUON SIMO SE14578/2012 f 20110928 e HIILLOKSEN JUKA FIN10543/07 A u
KARPAASIN NELLI FIN39128/03 Äg: Nabb Mikael ,Ljusne
Mkh: 52 cm. Utmärkt typ, utmärkta proportioner i huvud och kropp, korrekt bett, mörka ögon,
lite kort hals, beroende på öppen skuldra, korrekt vinklad i fram, lite knapp i bak, utmärkt
benstomme, fina tassar, passande bröstkorgsdjup, bra svans, bra päls och färg, rör sig med
god parallellt mycket fint steg. Res.: Mycket god kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Championklass
SE J(LÖ) CH SE U CH KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 A f 20100613 e
LUMIKALLION ROMI FIN10153/07 A u KARPAASIN LUMO FIN22587/08 B Äg: Dahl Pär ,
Gävle
Mkh: 51 cm. Utmärkt typ och storlek, xxxxxxxx, kraftfullt hanhundshuvud, utmärkt underkäke,
mörka ögon, stark hals och manke, stark rygg, korrekta vinklar, passande benstomme,
korrekta tassar, rejäl bröstkorg som ej får bli djupare, korrekt päls och svans, rör sig lätt och
ledigt. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
LYSSNA SE41398/2013 f 20130527 e APACHE S44693/2006 A u VINMYRANS JANA
S21257/2008 A Äg: Ländin Per-Allan ,Märsta
Mkh: 51 cm. Mycket god typ, rejäl tik, dock i för högt hull för dagen, helhet med bra
proportioner och bett, mörka ögon, bra hals, lite mjuk i ryggen, korrekta vinklar i fram och bak,
kunde vara en aning kortare i sin länd, bra päls och svans, rör sig med gott steg, behöver bli
xxxx xxx. Res.: God kval.
MOA SE22889/2013 f 20130305 e HUNNLIA'S LABBAS S20943/2008 A u HAVULAN AVA
SE33878/2011 B Äg: Wallner Pelle ,Huddungeby
Mkh: 49 cm. Mycket god typ, utmärkt storlek, välformat tik huvud, mörka fina ögon, välställda
öron, bra hals, lite öppen i skuldran, välvinklad överarm, korrekta vinklar bak, behöver bli
fastare i ryggen, xxxxxxxxxxxxx, bra päls och färg, utmärkt svans, rör sig bra bak men faller
ner lite på sin framdel. Res.: Mycket god kval., 1:a konk.
SMILLA SE38028/2013 f 20130510 e J ÅBROMYRENS CEKU SE24922/2010 A u
PIRKKONOJAS ELISA S42192/2005 A Äg: Lindholm Peter ,Hedesunda
Mkh: 47 cm. Mycket god typ, tik huvud med bra skallparti, behöver bli kraftigare i nospartiet,
korrekt uttryck, välställda öron, stark hals, öppen skuldra, korrekt vinklad överarm och bakställ,
kort kropp med välformad bröstkorg, aningen mer benstomme, xxxxut sina framtassar, fin
päls och färg, goda rörelser bak, instabil i fram. Res.: Mycket god kval., 2:a konk.
UNTRAMOSSENS CHIPPA SE28767/2013 f 20130406 e BIRRO AV LIREBU
SE41833/2011 A u TRAJÅSENS IWATA S39670/2005 A Äg: Marklund Jan ,Tierp
Mkh: 48 cm. Utmärkt typ, tik huvud välformatskallparti, behöver fylla ut i nosparti och
underkäke, korrekt bett, mörka fina ögon, bra hals, korrekta vinklar fram och bak, aningen
välvd över ländryggen, utmärkt benstomme, vrider ut sina framtassar, kroppsfärgen kunde
vara ljusare, bra päls och svans, rör sig med utmärkt parallellt steg. Res.: Mycket god kval.,
3:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
HOVSÄTTERS CENA SE49929/2012 f 20120715 e RYRSKOGENS CHARLIE
S34043/2006 A u FULLSBERGETS BEA S57794/2005 A Äg: Lundin Daniel ,Farsta
Mkh: 49 cm. Utmärkt typ, välformat tik huvud, korrekt uttryck, lite brett ansatta öron, stark hals,
korrekta vinklar fram och bak, dock i mesta laget i hasen, utmärkt benstomme, kniper i
armbågen och vrider ut sina framtassar, xxxx kropp, stark rygg, bra päls, kunde vara en nyans
ljusare, korrekt svans, ordentligt kohasig i rörelse. Res.: God kval.
PINARBÄCKENS TROJA SE25151/2012 f 20120322 e HORNMYRBRÄNNANS HUGO
S24360/2009 A u PINARBÄCKENS INKA S25819/2003 B Äg: Kaisäter Magnus ,Vänge
Mkh: 49,5 cm. Utmärkt typ, rejäl tik, välformat tik huvud, mörka ögon, välställda öron, stark
hals, lite öppen i skuldran, korrekt vinklad i bakstället, passande benstomme, står väl på sina
tassar, kort kropp, bra päls och svans, rör sig med utmärkta parallella rörelser bak, lite kort
steg fram. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J AXFELDTS DRILLA SE38531/2012 f 20120509 e VIITAN KÖPI FIN20423/06 u
AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A Äg: Axfeldt Oskar ,Norberg
Mkh: 46 cm. Liten tik av mycket god typ, välformat tikhuvud, mörka fina ögon, väl ansatta öron,
mer uttryck i huvudet än i kroppen för dagen, bra hals, korrekta vinklar fram och bak,
passande benstomme, fina tassar, vrider ut dem fram, kort kropp som behöver fyllas ut lite,
rör sig med korrekt steg, xxxxxxxxxx. Res.: God kval.
J DALSJÖNS MINNA S23825/2009 A f 20090310 e DICK S38033/2005 A u MALMBOS
KONNA S46241/2006 A Äg: EEK BJÖRN ,Örsundsbro
Mkh: 49 cm. Utmärkt storlek, mycket god typ, tik huvud med bra skallparti, underkäke kunde
vara kraftfullare, mörka ögon, stark hals, korrekt vinklad fram, lite öppen bak, passande
benstomme, står väl på sina tassar, lite välvd över ländryggen, bra pälskvalitet men kunde
vara mindre sotig, rör sig en aning marktrång bak, bra fram. Res.: Mycket god kval., 2:a
konk.
J WILJA SE44287/2011 B f 20110121 e PALOKALLION RENTTU FI23406/09 u
WEELAX RIVA FIN37362/07 Äg: Jonasson Mats ,Järvsö
Mkh: 49 cm. Utmärkt typ och storlek, välformat tik huvud, mörka fina ögon, välställda öron,
stark hals och manke, kort rygg, korrekt vinklad fram och bak, passande benstomme, står sig
väl på sina tassar, utmärkt pälskvalitet, dock i fällning, kort samlad kropp, bra svans, utmärkta
rörelser från sidan, marktrång bak. Res.: Utmärkt kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/TKl. BIM

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
AYA SE19232/2012 f 20120222 e LAHTIS SNODDAS S20298/2008 A u
HORNMYRBRÄNNANS FREJA S18472/2007 B Äg: Rödin Anders ,Edsbro
Mkh: 47 cm. Mycket god typ, tik huvud med bra längdproportion, mörka ögon, välställda öron,
öppna vinklar fram, korrekta bak, vrider ut sina framtassar, tillräcklig benstomme, behöver
kroppa på sig lite, aningen välvd över länden, bra pälskvalitet, rör sig med bra steg bak men
alltför trångt fram, lite bredställd i fronten. Res.: God kval.
KOLHAGENS QUVILLA SE38079/2012 f 20120513 e DEXTER S17539/2009 A u
KOLHAGENS LIRVA S36828/2006 B Äg: Svärd Kent ,Heby
Mkh: 48 cm. Mycket god typ, välformat skallparti, underkäken skulle vara kraftigare, mörka
fina ögon, bra hals och rygg, korrekt vinklad i skuldran, tillräcklig överarm, lite öppen i knä,
korrekt i hasen, skulle haft lite mer benstomme med sin storlek, kort i kroppen, bra pälskvalitet,
rör sig bra bak, behöver bli stabilare fram. Res.: Mycket god kval., 1:a konk.

Svensk Vit Älghund Hanar Öppen klass
FALLMYRENS F-NICCO SE32114/2011 C f 20110407 e BERGHVITAS LAIKAS-SHIRO
S51083/2008 A u FALLMYRENS A-SPELA S26278/2006 B Äg: Ohlström Viktor ,Uppsala
Mkh: 51 cm. Mindre hund, mycket god typ, könsprägeln kunde vara mer utpräglad, huvud
med bra längdproportioner, mörka ögon, välställda öron, bra hals och manke, stark rygg,
korrekta vinklar fram och bak, skulle haft mer benstomme, vrider ut sina framtassar, korrekt
bröstdjup, behöver fylla ut helheten, bra päls och färg väl buren svans. Res.: God kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
J VINDELFJÄLLENS RAUTA SE21250/2010 A f 20100210 e WINSAS KRAJ
S18624/2008 A u VINDELFJÄLLENS LUOKTA S33808/2006 A Äg: Skagerlind David ,
Enköping
Mkh: 61 cm. Mycket god typ, välformat vackert tik huvud med korrekta proportioner, väl
pigmenterade välställda öron, bra hals och manke, något eftergivande rygg såväl stående
som gående, lite öppna vinklar fram, korrekta vinklar i has, utmärkt benstomme passande
kroppslängd, rör sig väl fram men är lite kohasig och kort i steget i bak, ok päls. Res.: Mycket
god kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
SILTAMIEHEN JITTERBUG SE19177/2012 f 20120109 e JERIVITS FINER26377/07 A u
SILTAMIEHEN DEBBIE HARRY FIN57498/07 Äg: Dahl Jonas ,Enskede Gård
Mkh: 59,5 cm. Mycket god typ, tik huvud med mycket bra längdproportioner, behöver bli
kraftfullare, mörka ögon, välställda öron, stark hals och rygg, öppna vinklar fram, vinklar i xxxx
öppen, i knät tillräckligt, benstomme och kroppslängd passande, bröstkorg lite djupare för
stöd åt armbågen, bra päls och svans, rör sig ok fram, alltför underställd och baktrångt bak.
Res.: God kval.

