Timmele 2017-02-04
Västsvenska Älghundklubben
Domare: EDOFF ANNE-CHATERINE
Karelsk Björnhund Hanar Jaktklass
J JUTBOLS KARELIN SE43231/2014 f 20140613 e SE J(LÖ)CH SE UCH KRUTOV
S36646/2008 u RIJONKORVEN RIITU SE30140/2014 Äg: Svensson Ingemar ,Varberg
Mkh: 57 cm. meddelkraftig kropp m kraftf hvd kommer utan att vara fullpälsad an rundade
ljusa ögon bra öron mkt stram ö-linje an lång länd tillr förbröst o bröstförh vill gärna se
honomstramare både fram och bak vill gärna ha bättre påsjut bra tassar Res.: Very good
kval., 1:a konk.
J MAJBERGETS CANTO SE14895/2014 f 20140104 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI JCH
AILATIS KESSU S22873/2006 u SE J(LÖ)CH SE UCH RÅBOCKENS HECKLA S32817/2007
Äg: Gustavsson Per ,Ljung
Mkh: 60 cm. mkt stor prop kraftfullt hvd bra uttsryck ngt ljusa ögon bra öron kanske en an lätt
nosparti bra hals o manke an lång länd korr buren svans i ett väl ansatt kors bra benst o
tassar rör sig väl på alla bredder bra päls o färg Res.: Very good kval., 2:a konk.

Karelsk Björnhund Hanar Championklass
SE J(LÖ)CH SE UCH KRUTOV S36646/2008 f 20080420 e SE J(LÖ)CH
JARLASLÄTTENS AVEC S44877/2005 u SE J(LÖ)CH SE UCH ASTA S23329/2003 Äg:
Svensson Ingemar ,Varberg
Mkh: 57 cm. typfull härligt maskulin utm hvd o uttryck korr över o u linje samt bröstförhålland
korr benstomme o tassar välvinklad framför allt fram rör sig m korr buren ö-linje o svans m
utm stegl bra päls välvisad bra attityd Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B
H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Tikar Jaktklass
J BELLA SE28425/2015 f 20150403 e SE J(LÖ)CH KARHUNKAIRA SAKU
S29159/2007 u SE J(LÖ)CH SE UCH VIT MOSSENS AAVE SE24994/2010 Äg: Olsson
Stefan ,Trollhättan
Mkh: 51 cm. ganska tyfull huv har en bra form men ljusa ögon utm öron bra hals o manke an
lång i ryggen som är svagt eftergiv i stående lågt ansatt svans som är oftast mkt öppen utm
vinklas bra benstomme o tassar i rr stramar hon upp sig och bär svans korrekt bra steglängd
Res.: Very good kval., 1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar Öppen klass
NOSSLER SE28795/2014 f 20140301 e BARRAK AV FALLETBAKKEN SE32315/2010
u ZIKA S36649/2008 Äg: Johansson Kristina ,Skällinge
Mkh: 52 cm. medelst, långsträckt kunde med fördel haft mer vit färg och varit mindre lång i
rygg o länd. hvd har korr detaljer men u-käken borde vara bredare rätt bra ögon o öron kunde
haft fördel i djupa vinkl både fram o bak ngt bred och lös bakofrån tillr stegl från sidan bär
svansen en an lågt men oftast väl samlad Res.: Very good kval., 1:a konk.

Jämthund Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
JÄRNRINGENS ASLAN SE35936/2016 f 20160528 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS ISA
SE34917/2012 Äg: Johansson Andreas ,Hedekas
kraftfull rektangulär ganska bra resning tydl mask hvd med bra bredd i skallen flata kinder bra
hals tillr manke ngt lågt ansatt svans tillr djup men ngt kort bröstk beh vara djupare vinklad i
knä o has för att bli mer korrekt i både stående o rr goda vinklar fram bra stegl ok svans päls i
fälln Bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP
KALIBER SE44542/2016 f 20160624 e J HÄRKILAS DACCO I S36922/2008 u SVEA
S34301/2009 Äg: Rasmussen Jens ,Vallda
ganska harmonisk hvd har bra detaljer men störs idag av stora ngt brett ansatta öron utm
ögon god manke ngt eftergiv ryggl avfallande kors ngt lågt ansatt svans ngt hårt ringlad svans
ngt knappa men harmoniska vinklar bra benstomme o tassar tidvis tillr steglängd i dag hög i
hullet Res.: 1:a Valpkl.
NOSLER SE44543/2016 f 20160624 e J HÄRKILAS DACCO I S36922/2008 u SVEA
S34301/2009 Äg: Forsell Magnus ,Särö
välutvecklad stor och långsträckt kraftfullt hvd med ett stop som ej får bli mer läpparna bör bli
stramare öron bör växas i mkt bra ögon mkt bra resning men ngt lång i rygg o länd väl ansatt
men hårt knuten svans mkt bra bröstf tillr vinklad bra bredd i låret i dag alltför lös som helhet o
ojämn i rr steglängd se upp med hullet Res.: 1:a Valpkl.

Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
DAMMOSSENS DIXI SE34769/2016 f 20160505 e FI JCH ONNIVAARAN FAARAO
SE19639/2016 u SE J(LÖ)CH FLÖTMARKENS QKVASSA SE56544/2010 Äg: Noor Anders ,
Mölnlycke
medelstr ganska harmonisk mkt fem hvd och uttryck beh breddas i sin underkäke bra hals o
manke an hög länd brant kors lågt ansatt svans ngt hårt knuten kunde med fördel vara
djupare vinklad allt igenom pass benstomme bra tassar välgående från sidan saknar P3 Res.:
1:a Valpkl.
JÄRNRINGENS ARWEN SE35940/2016 f 20160528 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS ISA
SE34917/2012 Äg: Fransson Richard ,Ödeshög
vackert hvd o uttryck kunde haft mer tecken i hvd bra öron bra hals o manke ngt långsträckt
svansen kunde vara högre ansatt o mindre knuten mkt bra bröstförhållandee benstomme o
tassar tillr vinklad välg på alla ledder kan gärna utveckla mer påskjut Res.: 1:a Valpkl.
RAIJANPERÄN RIHLA SE57386/2016 f 20160731 e C.I.B. FI UCH FI JCH EE CH NO
UCH FI V-13 BATUCANIN RAMMSTEIN FI32642/10 u PIKKUKYLÄN ALLI FI33765/13 Äg:
Huusko Juha ,Ulricehamn
temperamentsfull harmonisk med många fina detaljer i hvd o uttryck bra hals o ö-linje som
helhet slarvar med svansen som blir öppen bra benstomme o bröstutveckling tidvis utm
gånganlag bra päls Res.: 1:a Valpkl., HP
SALLY SE44535/2016 f 20160624 e J HÄRKILAS DACCO I S36922/2008 u SVEA
S34301/2009 Äg: Bohman Patrik ,Mölndal
bra strl o prop mkt bra hvd o uttryck bra öron god resning an lång tillr stram rygg ngt lågt
ansatt an hårt knuten svans bröstf o benstomme pass för åldern beh bli djupare vinklad bak
tidvis vägvinnande rr Res.: 1:a Valpkl.

Jämthund Hanar Juniorklass
FÄSJÖNS SACKO SE37098/2016 f 20160428 e SE J(LÖ)CH SE UCH EKEPARKENS
GUNDE SE35543/2014 u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS GNISTA SE36607/2011 Äg:
Johansson Emil ,Herrljunga
Mkh: 61 cm. typfull härligt maskulin hvd o uttryck bra hals o manke o ryggl an lågt ansatt o
hårt knuten svans bra bröstförh o benstomme bra tassar beh bli mer korr framifrån tillr vinklar
tyvärr rör han sig huvudsakl i passgång enstaka tillf i trav talar för utm rr Res.: Very good
kval., 1:a konk.

Jämthund Hanar Unghundsklass
BORIS SE18140/2015 f 20150206 e SE J(LÖ)CH HOLMSJÖNS SIXTEN
SE34950/2010 u J SE VCH HEÅSENS ALICE SE24862/2011 Äg: Svensson Lennart ,Götene
Mkh: 61 cm. prop maskulin välteckn men kunde gärna varit lite gulare bra hvd bra ö-o u-linje
välburen svans bra benstomme tassar o bröstförh harmonisk tillr vinklad visar sig
föresträdigtvis i pass ibland utm travrr m bra påskjut Res.: Very good kval., 1:a konk.
GRANHOLMENS DYNO SE51818/2015 f 20150906 e SE J(LÖ)CH RYVIKENS FAIT
S62202/2007 u SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS EKA S69582/2008 Äg: Jansson Johan ,
Svenljunga
Mkh: 62 cm. mkt vältecknad hvd har fina prop bra uttryck ngt brett ansatta öron god resning
välver länden i stående starkt avfall kors låg svansansättn beh utvecklas i bröstf, kort u-bröst
god benstomme an knappa vinklar dock bra bredd i låret an öppen svans i sående o rr blir
ibalnd u-ställd o bunden bak .med slips på Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
J ACKERS ROVSPINDEL SE13757/2014 f 20131217 e NORD J(LÖ)CH NORD UCH
ELIMON SALON POMO S28177/2006 u FI JCH SIRI SE16016/2013 Äg: Bengtsson Glenn ,
Torup
Mkh: 61 cm. ganska harmonisk riklig svärta välteckn hvd som kan ha mer bredd i u-käke bra
öron utm resning an hårt knuten svans måste utvecklas i bredd o längd i bröstk bra
benstomme tillr vinklar bra tassar bör bli mer korr framifrån och bakifrån bra stegl från sidan
Res.: Very good kval., 4:a konk.
J ASPUDDENS CEBB SE58460/2014 f 20141027 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg:
Johansson Samuel ,Ed
Mkh: 61 cm. prop vältecknad bra uttryck och svans kan fortf fylla ut i nosparti och få mörkare
ögon bra öron mkt bra över och u-linje välvinklad bra benstomme o tassar rör sig utm från
sidan positiv välvisad Res.: Excellent kval., 2:a konk.
J BALLRAS SOLO SE26211/2015 f 20150330 e SE J(LÖ)CH STOROXENS BISON
SE43763/2012 u SE J(LÖ)CH STORVILTJÄGARENS MAXA SE44706/2010 Äg: Wikström
Hansson Anna-stina ,Vedum
Mkh: 63 cm. stor kraftfull får inte bli grövre o tyngre mkt bra hvd o uttryck korr ö-linje oftast
korr svans buren svans bra förbröst an kort u-bröst ngt brant skuldra an platta tassar
välvinklad bak m brett lår rör sig lätt framåtstupande därav ryggen blir lös tillr steglängd Res.:
Good kval.

J HÅKAN FAGERÅS MAGNUM SE30458/2015 f 20150424 e SE J(LÖ)CH SE UCH
EKEPARKENS E-UJFIX SE36280/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH BRÄDDENS ACKA
SE28951/2012 Äg: Eckerby Torbjörn ,Vetlanda
Mkh: 61 cm. mkt typfull tydligt maskulint hvd som inte skall ha mer kinder utm ögon och öron
nmkt bra resning stram rygg korr kors o svans bra bröstförhåll benstomme o tassar harmon
vinklad med bra bredd i låret ej helt korr bakifrån utm rr från sidan Res.: Excellent kval.,
1:a konk.
J MOTTIBÄCKENS HERO SE24022/2015 f 20150309 e SE J(LÖ)CH
HÖGÅSMYRENS ACCE S67825/2007 u SE J(LÖ)CH KOLARBERGETS CALLA
SE20464/2013 Äg: Gustavsson Karl-anders ,Åmotfors
Mkh: 61 cm. absolut medelst ganska harmonisk rätt bra hvd beh mer bredd i u-käke ngt brett
ansatta öron utm ögonfärg bra manke o rygg korr i kors och svansansättning tillr bröstförhåll
kunde med fördel vara bättre vinklad fram bra bredd i låret ngt knappt vinklad bak an platta
tassar utm rr från sidan Res.: Very good kval.
J ONNENTIEN ALI SE38254/2015 f 20150302 e FI JCH HUMBAKAN TITO
FI13324/13 u FI JCH MUSTANEVAN BAMELA FI29402/13 Äg: Svensson Mattias ,Götene
Mkh: 61 cm. harmonisk prop välformat hvd m bra tecken onödigt mkt sotig bra resning tillr
stram rygg avfall kors svansen kunde vara mer öppen ngt flat bröstkorg tillr vinklar rör sig
hyggligt korr bakifrån ska bli stramare fram välgående från sidan ofta i passg Res.: Very
good kval., 3:a konk.

Jämthund Hanar Öppen klass
ARAGON SE45545/2014 f 20140708 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS SAREK
SE36600/2011 u SE J(LÖ)CH VÄSTJÄMTENS EJKA S37750/2009 Äg: Andersson Roger ,
Herrljunga
Mkh: 62 cm. över medelst ganska harmonisk huv har bra detaljer nosp kan bli mer utfyllt o
underk bredare bra hals o manke stram rygg avfall kors ngt lågt ansatt svans beh utvecklas i
bröstbredd o förbröst ngt platta tassar o veka mellanh tillr vinklad fram välvinkl bak trång och
hög fram o bak rör sig ändå väl från sidan ok svans ibland ngt öppen Res.: Good kval.
RAPPHÅLETS CONNY SE39314/2014 f 20140517 e NO UCH NORD J(LÖ)CH SE
UCH BOTNEBEKKEN'S A-ERO N17411/07 u SE J(LÖ)CH SE VCH TAIL TIP'S TIKKA II
S54584/2007 Äg: Larsson Magnus ,Kvänum
Mkh: 61 cm. ganska tyfull väl harmonisk riktigt bra hvd som kunde ha mörka ögon bra resning
stram rygg i stående avfall kors låg svansansättn bra bröstförhåll benstomme o tassar ngt
knappt vinklad ändå välgående från sidan svansen kunde vara an mer öppen Res.:
Excellent kval., 1:a konk.

Jämthund Hanar Championklass
SE J(LÖ)CH SE UCH EKEPARKENS E-UJFIX SE36280/2012 f 20120520 e SE
J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS GOTTFRID SE37032/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH
EKEPARKENS TEA S27962/2007 Äg: Bohman Egon & Ewy ,Ulricehamn
Mkh: 61 cm. utm typ och helhet utm hvd föredömlig resning korr ö-linje i övrigt bra bröstförhåll
benstomme o tassar rör sig utan överdrift med harmonisk vinklad konstit på ett alldeles utm
sätt an hårt knuten svans utm pälskvalitet ! Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK,
1:a B H/T-Kl. BIR

SE J(LÖ)CH SE UCH EKEPARKENS GUNDE SE35543/2014 f 20140507 e SE
J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS GOTTFRID SE37032/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH
EKEPARKENS TEA S27962/2007 Äg: Johansson Mats ,Tostared
Mkh: 61 cm. utm hvd an ljusa ögon stör mkt bra öron hög manke stram rygg ngt lågt ansatt
svans kunde haft en an längre underbröst o bredd i bröstk utm vinklad bak o fram rör sig utm
från m bra påskjut päls i fälln an hårt knuten svans Res.: Excellent kval., 2:a konk.,
CK, 2:a B H/T-Kl.

Jämthund Tikar Juniorklass
FALLASKOGENS BIXIE SE21184/2016 f 20160206 e SE J(LÖ)CH ÅSKBERGETS
HEBBE SE38881/2012 u MURENNUSKURUN MERCEDES SE14167/2015 Äg: Korneliussen
Martin ,Hjo
Mkh: 55 cm. mkt fem nätt hvd m fina prop utm uttryck ngt vid öronställn an långsträckt o flack i
manken välansatt svans bra bröstförhållanden benstomme o tassar lite knappt vinklad
alltigenom bra bredd o muskelfylld lår välgående från sidan svansen kunde ligga lite tyngre
ner på sidan Res.: Excellent kval., 3:a konk.
HÄGNAMOSSENS ASTA SE30193/2016 f 20160414 e SE J(LÖ)CH TUIKE SALON
HEKTOR SE59583/2013 u SE J(LÖ)CH STÅNDFAST'S AKKA SE54345/2013 Äg:
Blommesköld Gustav ,Vrigstad
Mkh: 55 cm. utm hvd m härligt utfyllt nosparti bra ögonform o öron bra resning stram rygg ngt
lång länd välansatt svans an hårt knuten tillr bröstförhållanden för åldern bra benstomme och
tassar rör sig tillräckl av små knappa vinklar på ett vägvinnande sätt Res.: Excellent kval.,
2:a konk.
KOUGSTABACKENS PIPPI SE28987/2016 f 20160412 e SE J(LÖ)CH ALBERTSSONS
FROST SE48678/2013 u SE J(LÖ)CH FI JCH KOUGSTABACKENS ISA SE21781/2010 Äg:
Fransson Richard ,Ödeshög
Mkh: 56 cm. ganska harmonisk långsträckt mkt bra hvd och uttryck an stora ngt brett ansatta
öron, bra resning an lång i länden avfall kors bra förbröst ngt grund bröstk tillr vinklad fram o
bak m bra bredd i låret bra benstomme o tassar välgående men lite oengagerad vilket stör
helheten Res.: Very good kval., 4:a konk.
TOLVSJÖ'S DIXIE SE32536/2016 f 20160430 e J NORD J(LÖ)CH ÄLGTJÄRNETS
CRUT SE38893/2012 u FI JCH KIKE SE36047/2015 Äg: Tovle Stefan ,Herrljunga
Mkh: 58 cm. mkt stor långsträckt bra hvd o uttryck utm ögonfärg bra öron bra manke lång länd
starkt avfall kors hårt knuten svans stör som dessutom är lågt ansatt harmoniska men an
knappa vinklar mkt bra bröstförhållanden rör sig idag m hyggl steglängd fram m alltför kort bak
vågigt öppet hårlag Res.: Good kval.
ÄLGTASSENS ATZA SE23174/2016 f 20160327 e SE J(LÖ)CH FAIT S25516/2006 u J
BJÖRNBÄCKSDALENS ECCA SE30172/2014 Äg: Eriksson Arne ,Aplared
Mkh: 56 cm. fem ganska bra hvd där underkäken beh mer bredd utm ögonform god manke
stram rygg ngt lång i länden avfall ,kort o ngt låg svansansättning kunde vara mer vinklad i sin
framdel bra bröstförhåll för åldern välvinklat barställ m bra bredd i låret rör sig utm från sidan
kunde gärna lägga ner svansen mer i rr saknar 1 st p2 Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Jämthund Tikar Unghundsklass
IRJA SE13076/2017 f 20150423 e NO UCH NO J(L)CH HOLMSJÖNS EMIL II
SE34948/2010 u JAJJA NO45234/11 Äg: Jonasson Peter ,Ytterby
Mkh: 58 cm. stor kraftig substansfull får ej bli mer hvd har bra detaljer o prop ngt vida öron bra
hals tillr manke stram rygg ngt lång länd välställt kors som kunde haft högre isatt svans bra
bröstförhållanden benstomme o tassar harmoniskt men ngt knappt vinklad faller ngt fram i rr
blir ngt lös i ryggen ( mullig) välmusklad borde haft mer kraft i påskjutet Res.: Very good
kval., 2:a konk.
VÄSTJÄMTENS ILA SE32957/2015 f 20150429 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS
LUDDE SE40149/2013 u SE J(LÖ)CH VÄSTJÄMTENS GOLDIE SE20420/2012 Äg: Lindblom
David ,Långås
Mkh: 56 cm. kraftfull ändå feminin lätt långsträckt hvd har bra prop men onödigt mkt stop
tendens till kullig panna utm ögon bra öron härlig resning stram rygg i stående väl ansatt o
buren ngt kort svans välvinklad m bredd i låret bra bröstförhållanden o benstomme när hon
väl är i trav hon har bra stegl o påskjut men ryggbanden släpper Res.: Very good kval.,
1:a konk.

Jämthund Tikar Jaktklass
J ALLANGROPENS CISSI SE17675/2015 f 20150205 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH
SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS EJA
S69581/2008 Äg: Elm David ,Mönsterås
Mkh: 56 cm. mkt harmonisk bra hvd och uttryck korr över o u-linje harmoniska aning knappa
vinklar bra bröstförhåll benstomme och tassar bra stegl tillr påskjut alltid i balans Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
J ASASKOGENS TIKKA SE24224/2013 f 20130312 e SE J(LÖ)CH USTERYDS
ELVIS S62887/2008 u ASASKOGENS JULIA S18414/2006 Äg: Blom Peter ,Högsäter
Mkh: 60 cm. mkt stor prop välformat hvd där uttrycket störs av rovdjursgula ögon hög manke
tillr stram rygg bra bredd i länden brant kors låg svansansättn bra bröstförhåll benstomme och
tassar utm stegl m härligt påskjut vill gärna se henne med mer korr buren svans o stramare
rygg Res.: Good kval.
J ASPUDDENS CLINGA SE58458/2014 f 20141027 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg:
Johansson Stefan ,Ed
Mkh: 56 cm. ganska harmonisk huvudet har bra form men nospartiet beh fylla ut an ljusa
ögon bra öron hals o manke svagt eftergiv rygglinje ngt lång i länden lätt avfall kors välansatt
o buren svans bra förbröst kort underbröst inknipna armbågar bra benstomme o tassar kunde
vara med fördel bättre vinklad lösa armbågar tillr rr Res.: Very good kval.
J BJÖRNBÄCKSDALENS DISA SE29259/2013 f 20130410 e SE J(LÖ)CH
STINTÄNGENS AMAZINGARAGORN SE11687/2010 u SE J(LÖ)CH SE VCH
SÖROMBÄCKENS HELLY SE20084/2011 Äg: Åhman Niklas ,Borgstena
Mkh: 56 cm. prop rätt bra hvd som kunde haft bättre u-käke o nosparti mörkare ögon önskas
ngt brett ansatta öron utm ö-linje mkt bra bröstförhållande benstomme o tassar välvinklad korr
sedd framifrån o bakifrån vägvinnande rr m utm resning i alla tempon bra svans ngt hög i
hullet Res.: Excellent kval., 2:a konk.

J DUNDERMYRENS ZITA SE29688/2015 f 20150422 e SE J(LÖ)CH TUIKE SALON
GIN SE52730/2012 u SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS ANNI SE36872/2012 Äg: Åhman
Niklas ,Borgstena
Mkh: 56 cm. utm hvd o uttryck mkt bra hals o manke an lång i länden avfall i korset kunde
gärna lägga ner svansen mer mkt bra bröstf god benstomme o tassar harmoniska o tillr
vinklar bra bredd i låret rör sig m bra stegl o påskjut Res.: Excellent kval., 3:a konk.
J FRÖDERYDS CELDA SE43656/2014 f 20140611 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS
GUNNI SE37029/2010 Äg: Altsäter Olle , Birgitta ,Landsbro
Mkh: 57 cm. ganska harmonisk m bra tikhvd men onödigt klen u-käke borde haft mer bredd
ngt ljusa ögon mkt bra öron utm manke stram rygg aning lång länd välställd kors välburen
korr ansatt svans tillr vinklar bra bröstf benstomme o tassar rör sig utm från sidan men får
gärna vara mer energisk Res.: Excellent kval., Oplacerad konk.
NO J(L)CH JAMTVOLLENS FRÖYA SE37195/2016 f 20130304 e NO J(L)CH TUIKE
SALON WALLU FI50023/10 u NORD J(LÖ)CH NO UCH BOTNEBEKKEN'S DUSTY
NO50176/09 Äg: Erlandsen Eilin ,Fritsla
Mkh: 57 cm. utm typ hvd med alla detaljer på plats men bra kraft o prop korr ö-linje bra
bröstförhåll benstomme o tassar välvinklad fram mkt bra bak brett lår tyvärr alltför instabil
framifrån o bakifrån inte i bästa utställningskondition idag Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH KNUTNÄSETS ARRA SE13025/2014 f 20131227 e J NORDJÄMTENS
PIL S30908/2007 u SE J(LÖ)CH SE UCH FJÄLLÄLGENS RING-A-LILL SE34900/2011 Äg:
Nilsson Fredrik ,Eksjö
Mkh: 58 cm. kraft o substansfull ändå fem utm hvd o uttryck härligt uppmärksam bra hals
manke o rygg an lång länd lågt ansatt svans korr hållen svans tillr bröstf aning knipna
armbågar an knappt men jämt vinklad rakt igenom bra benstomme o tassar välg från sidan
Res.: Excellent kval., 4:a konk.
J MALTAFORSENS DIZA SE26831/2015 f 20150329 e SE J(LÖ)CH
TENNINGBERGETS DINO SE25114/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH MALTAFORSENS CIMMI
SE22400/2013 Äg: Andersson Britt-marie ,Nossebro
Mkh: 56 cm. fem hvd bra uttryck ögon drar åt det runda bra öron bra hals manke o rygg ngt
brant kors lågt ansatt svans bra förbröst men kort u-bröst bra volym i bröstk framskjuten
skuldra välställd ö-arm tillr vinklad bak från sidan utm rr men vill se henne med stramare
armbågar o tassar Res.: Very good kval.
J RIKKI SE31718/2016 f 20150202 e FI JCH LÖÖPÄRIN AKU SE55527/2015 u FI
JCH VILMA FI15328/11 Äg: Hidsjö Gabriel ,Vimmerby
Mkh: 56 cm. välbalanserad bra hvd m fina prop vid öronställning skämmer uttryck bra hals o
manke stram rygg m korr längd bra länd o kors ngt lågt ansatt svans tillr bröstf som gärna
kunde ha längre bröstben harm men ngt knappt vinklad ger tillr stegl som gärna kunde ha mer
påskjut välburen svans Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH STÅNDFAST'S AKKA SE54345/2013 f 20130926 e FI JCH SE UCH SE
J(LÖ)CH SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH ERÄLÄN LINDA SE20996/2012
Äg: Blommesköld Gustav ,Vrigstad
Mkh: 56 cm. ganska harmonisk höjd/längd men önödigt högställd fem hvd med bra uttryck o
öron bra ö-linje som avslutas m lågt ansatt svans som är ngt kort bra förbröst tillr bröstförhåll
goda vinklar ska vara mer korr sett framifrån o bakifrån rör sig m god stegl men an ojämt bak
ngt vågig päls stör Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
TOLESKOGENS GRY SE41082/2014 f 20140531 e SE UCH NORD J(LÖ)CH
LASSISBACKENS GRYM SE34888/2011 u SE J(LÖ)CH HÖSSJÖBERGETS RAXA
S31864/2009 Äg: Petersson Patrik ,Fritsla
Mkh: 56 cm. ganska tyfull harmonisk i hvd som har bra prop utm öron bra ö-linje an lågt
ansatt svans tillr bröstförh i bredd men an kort bröstben pass benstomme bra tassar
välvinklad fram tillr bak bra bredd i låret rör sig med utm frambenssteg hade önskat mer
påskjut bakifrån mkt välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Domare: CARLSTRÖM ANN
Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
BACKGÅRDENS ZIKKO SE21291/2016 f 20160228 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH
RISTJERNET'S CICO NO46083/14 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI
SE21234/2010 Äg: Berg Magnus ,Timmele
Mkh: 51 cm. trevlig helhet mkt bra prop an lång mask hvd med bra uttryck fin mask välplac
öron mkt bra hals o rygg ngt lågt ansatt svans välplac på ryggen bra bröstkorg passande
benstomme mkt bra tassar rör sig typiskt från sidan utm pälskval Res.: Excellent kval.,
3:a konk.
FISHERMAN'S MIMER SE11310/2016 f 20151204 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH
NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS RONJA
S26446/2009 Äg: Bengtsson Anette ,Svenljunga
Mkh: 52 cm. tillt helhet utm prop maskulint hvd med finst uttryck välplac öron bra mask utm
hals o ö-linje välkroppad mkt bra bröstk rör sig trångt bak väl från sidan bra pälskval men
kunde vara tätare i sin underull typ rr Res.: Excellent kval., 2:a konk.
HG VIMSE SE34982/2016 f 20160320 e J NO J(B)CH NO UCH VARJDALEN'S TB
GJENDE NO35639/12 u NO J(B)CH LOSHUNDENS NT HERA NO42895/12 Äg: Johansson
Mikael ,Karlsborg
Mkh: 52 cm. fina prop trevlig helhet mask kraftfullt hvd välplac öron bra mask mkt bra hals o
rygg välkroppad aning lång i länden utm ben o tassar kunde varit bättre vinklad i sitt knä rör
sig m ngt kort steg från sidan bra pälskval som kunde varit lite renare i sina färger Res.: Very
good kval.
JAKTNOSENS LOKE I SE32376/2016 f 20160422 e SE J(LÖ)CH RAPPHÅLETS
ATLAS SE56223/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH KARPAASIN KIWI SE14500/2013 Äg: Larsson
Anders ,Burseryd
Mkh: 51 cm. trevlig helhet mkt bra prop aning lång mask hvd med fin mask ngt brett ansatta
öron utm hals eftergiv rygg aning lågt ansatt svans som kunde vara bättre centrerad på
ryggen välkroppad rör sig väldigt typiskt från sidan med fint steg fin underull men kunde ha
mer täckhår Res.: Very good kval.
JAKTNOSENS ODEN I SE32372/2016 f 20160422 e SE J(LÖ)CH RAPPHÅLETS
ATLAS SE56223/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH KARPAASIN KIWI SE14500/2013 Äg: Roos
Johan ,Gislaved
Mkh: 51 cm. tillt helhet utm prop mkt fint hvd fin mask välansatta öron ngt stora utm hals o
rygg välplac svans mkt bra bröstkorg mkt bra ben o tassar lagom vinklad rör sig mkt väl från
sidan ngt ostabilt fram utm pälskval men önskar lite mer täckhår Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.

JAKTNOSENS THOR I SE32377/2016 f 20160422 e SE J(LÖ)CH RAPPHÅLETS
ATLAS SE56223/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH KARPAASIN KIWI SE14500/2013 Äg:
Johansson Robert ,Refetele
Mkh: 51 cm. trevlig helhet mkt bra prop mask hvd med fin mask välplac små öron mkt bra
hals o rygg ngt kort svans men väl centrerad bra bröstkorg rör sig väldigt typiskt från sidan ngt
öppen päls Res.: Very good kval., 4:a konk.
JAKTNOSENS ZEUS I SE32373/2016 f 20160422 e SE J(LÖ)CH RAPPHÅLETS
ATLAS SE56223/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH KARPAASIN KIWI SE14500/2013 Äg: Eblom
Johanna ,Knäred
Mkh: 52 cm. trevlig helhet goda prop hanhundshvd som beh mer könspr bra mask stora öron
som beh bli bättre placerade mkt bra hals o rygg ngt lågt ansatt svans som kunde vara bättre
knuten ngt lång i länden bra bröstkorg rör sig trångt bak ostabilt o trångt fram bra päls m fina
seltecken priset pga könspr Res.: Good kval.
STAVSBJÄRS IC BALDER SE31266/2016 f 20160413 e SE UCH SE J(LÖ)CH
KÖRTTILAKIAN ISAK S66425/2009 u SE J(LÖ)CH VEDKAPETS CISKA SE55577/2011 Äg:
Johansson Hans ,Rävlanda
Mkh: 54 cm. aning lång maskulint hvd ljusa ögon an stora öron mask fin nacke stabil hals
svansen kunde ligga mer centrerad på ryggen bra bröstk fina ben o tassar lång i länden an
överbyggd i rr men rör sig typ från sidan bra pälskval kunde vara renare i sina färger
aggressiva tendenser vill bitas vid palpering Res.: Disqualified kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
TAGGEBOLLENS FELIX SE38439/2015 f 20150516 e SE J(LÖ)CH STUBBTROLLETS
IBBE SE36636/2011 u TAGGEBOLLENS CHERRY SE48670/2010 Äg: Härnesund Morgan ,
Ulricehamn
Mkh: 52 cm. aning lång maskulint hvd stora öron kunde ha bättre markerad mask är lite sotig i
ansiktet bra hals o rygg ngt lågt ansatt svans hårt knuten bra bröstkorg välkroppad tassarna
kunde vara bättre slutna höga hasor rör sig trångt bak lite ostabilt fram men bra från sidan bra
pälskval men kunde vara renare i sina färger Res.: Very good kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J ASK SE14424/2014 f 20140201 e SE J(LÖ)CH LALABONS ODEN SE34122/2010 u
SE J(LÖ)CH LOSNABAKKEN'S S-N VIISI S31111/2009 Äg: Melos Oscar ,Karlskrona
Mkh: 51 cm. mkt bra prop tilltalande helhet mask hvd bra mask välplac öron mkt bra hals o ölinje svansen kunde vara hårdare knuten o bröstkorgen ha mer volym utm ben o tassar kunde
vara bättre vinklad rör sig typ från sidan bra pälsstruktur kunde ha mer underull i för tunn
kondition därav priset Res.: Very good kval.
J BODASKOGENS BOBO SE59412/2014 f 20141205 e SE J(LÖ)CH
BODASKOGENS LUDDE S34755/2003 u SE J(LÖ)CH KONUNGSBERGETS CILLA
SE36015/2010 Äg: Berg Anton ,Svenljunga
Mkh: 52 cm. fina prop mkt bra helhet mask hvd välplac öron ganska bra mask utm hals o ölinje välplac svans hårt ringlad välkroppad lagom vinklad tassarna kunde vara mer knutna rör
sig väl o typiskt från sidan utm pälskval Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK,
1:a B H/T-Kl. BIR
J ELGSTØLEN`S P-P MAX NO39482/15 f 20150313 e J NORD J(LÖ)CH HALLIND'S
PINTO SE49075/2010 u NOJ(LÖ)CH PIM NO25611/07 Äg: Olsen Gustav ,Sylling
Mkh: 52 cm. tilltalande helhet utm prop mask hvd välplac öron utm mask hals o ö-linje välplac
svans välkroppad lagom vinklad fina ben o tassar rör sig typiskt från sidan utm päls o färg
Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

J FROST SE14420/2014 f 20140201 e SE J(LÖ)CH LALABONS ODEN
SE34122/2010 u SE J(LÖ)CH LOSNABAKKEN'S S-N VIISI S31111/2009 Äg: Jardstedt
Pontus ,Herrljunga
Mkh: 53 cm. trevlig helhet fina prop mask hvd ngt stora öron bra mask bra hals o rygg välplac
svans bra ringlad bröstkorgen skulle ha mer volym bra ben o tassar rör sig trångt bak typiskt
från sidan trångt fram bra pälskval som kunde vara renare i sina färger Res.: Very good
kval.
J HANSAGÅRDENS BALDER SE24303/2015 f 20150317 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HÖGVAKTENS TAYSON S28241/2009 u J FERMSA CITA S18774/2009 Äg: Hagman Björn ,
Sjövik
Mkh: 53 cm. trevlig helhet fina prop mask hvd ngt brett ansatta öron bra mask mkt bra hals o
ö-linje väl knuten svans bra bröstkorg framskjutet skulderparti m ngt rakställd överarm rör sig
typiskt från sidan men ostabilt fram med lite utåtställda ben o tassar mkt bra päls med fina
seltecken Res.: Very good kval.
J LALABONS WOFFLAN SE56071/2014 f 20141003 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS HEDDA S54951/2005
Äg: Junerud Stefan ,Gislaved
Mkh: 54 cm. lång i sina prop mask hvd ngt brett ansatta öron kunde ha tydligare mask, bra
hals o stark rygg ngt kort svans som kunde vara hårdare knuten bra bröstkorg rör sig trångt
bak långt steg som inte är riktigt typiskt från sidan päls som inte är i full kondition Res.:
Good kval.
J RAPPHÅLETS DAGOTTO SE21445/2015 f 20150319 e SE UCH SE J(LÖ)CH
RAPPHÅLETS ADDE SE56224/2011 u ESMIRAN KADI SE51221/2013 Äg: Johansson Peter ,
Torup
Mkh: 53 cm. trevlig helhet goda prop mask hvd kunde ha bättre könsprägel stora öron bra
mask mkt bra hals o rygg kunde ha bättre volym i bröstk svans som kunde vara bättre
centrerad o hårdare knuten passande benstomme ngt öppna tassar rör sig ostabilt fram
ganska typ från sidan ganska bra pälskval pga hvd och svans priset Res.: Good kval.
J RAPPHÅLETS EDVIN SE31379/2015 f 20150419 e FI JCH NO UCH FI UCH SE
UCH SE J(LÖ)CH INT UCH LEHTIKANKAAN NIKI FIN47087/06 u SE J(LÖ)CH SE VCH
HJORTABERGETS DORIS S31489/2009 Äg: Trygg Tomas ,Henån
Mkh: 53 cm. tilltal helhet utm prop maskulint hvd med ngt brett ansatta öron fin mask mkt bra
hals o rygg hårt knuten svans välplacerad välkroppad rör sig ngt trångt bak typiskt från sidan
bra pälskval Res.: Excellent kval., 4:a konk.
J RASSE SE44160/2013 f 20130606 e SE J(LÖ)CH SANKO S26444/2009 u J
KVISTBÄCKENS ASSY S46210/2008 Äg: Göran Hansson ,Partille
Mkh: 53 cm. tilltal helhet utm prop mask hvd bra mask ngt stora öron utm hals o överlinje
välplac och knuten svans rör sig ngt trångt bak mkt typiskt från sidan utm pälskval fina
seltecken ngt spänd i ringen Res.: Excellent kval., 3:a konk.
J SMYGAREBÄCKENS SIGGE I SE29354/2014 f 20140419 e SE UCH SE J(LÖ)CH
LALABONS LUDDE SE40604/2011 u SE UCH SE J(LÖ)CH DK UCH C.I.B.
SMYGAREBÄCKENS LEKVA S39078/2007 Äg: Loftegård Per-åke ,Kinna
Mkh: 53 cm. aning lång i sina proportioner masulint hvd med fin mask välplacerade öron mkt
bra hals o rygg välplacerad o ngt löst ringlad svans välkroppad framskjutet skulderparti rör sig
väl från sidan men saknar det typiska steget utm päls o fina seltecken Res.: Very good kval.

J SVARTKÄRRETS ARKAS SE26642/2014 f 20140326 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA
SE40599/2011 Äg: Andersson Magnus ,Våxtorp
Mkh: 53 cm. trevlig helhet mkt bra prop maskulint hvd ngt brett ansatta öron bra mask mkt bra
hals o ö-linje välplac knuten svans välkroppad skuldra o ö-arm kunde vara bättre tillbakalagda
kunde vara bättre vinklad i sitt knä rör sig typiskt från sidan ostabilt fram mkt bra päls färg o
tecken för spretiga tassar Res.: Very good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Championklass
SEJ(LÖ)CH SEUCH FISHERMAN'S LOKE SE17568/2014 f 20140210 e SE
J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE
J(LÖ)CH LALABONS RONJA S26446/2009 Äg: Nilsson Urban ,Mjöbäck
Mkh: 52 cm. tilltal helhet mkt bra prop maskulint hvd med välplac öron och fin mask utm hals
o rygg välplacerad o knuten svans välkroppad kunde vara bättre vinklad i sitt knä rör sig trångt
bak typiskt från sidan ngt trångt fram utm päls färg o seltecken Res.: Excellent kval., 1:a
konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
BACKGÅRDENS AYLA SE21288/2016 f 20160228 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH
RISTJERNET'S CICO NO46083/14 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI
SE21234/2010 Äg: Olsson Anders ,Nässjö
Mkh: 49 cm. trevlig helhet goda prop femin hvd stora öron fin mask bra hals o rygg
välplacerad korrekt svans framskjutet skulderparti bra bröstkorg rör sig samlat och väl ngt
ostabilt fram ganska bra pälskval med fina färger Res.: Very good kval., 1:a konk.
BACKGÅRDENS ISA SE21286/2016 f 20160228 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH
RISTJERNET'S CICO NO46083/14 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI
SE21234/2010 Äg: Ström Martin ,Hillared
Mkh: 48 cm. tilltalande helhet utm prop ngt ljusa ögon fem hvd fin mask ngt brett ansatta öron
mkt bra hals o rygg väl knuten svans som kunde vara högre ansatt tillr bröstkorg rör sig mkt
trångt fram o bak typiskt från sidan mkt bra päls o färg ngt stora öron Res.: Very good kval.,
3:a konk.
BJÖRKEVÄGENS BONNIE SE33017/2016 f 20160419 e SE J(LÖ)CH
KVISTBÄCKENS CEASAR SE40633/2010 u J FISHERMAN'S KATJA SE37464/2012 Äg:
Larsson Mattias ,Habo
Mkh: 49 cm. trevlig helhet goda prop fem hvd med fin mask stora öron mkt bra hals o rygg
kort öppen svans välformad bröstkorg rör sig trångt bak typiskt från sidan ostabilt fram bra
pälskval som kunde vara ngt renare i sina färger priset pga bland annat svansen Res.:
Good kval.
VADSTÄLLETS AXIE SE23240/2016 f 20160323 e SE J(LÖ)CH SE VCH SE J(VLÖ)CH
ARIEL SE33649/2010 u SE J(LÖ)CH SVAMPSKOGENS ALLI SE39522/2012 Äg: Jansson
Johan ,Ljung
Mkh: 50 cm. fina prop trevlig helhet fem hvd med ngt stora öron och ljusa ögon saknar en P4 i
u-käken mkt bra hals o rygg bra bröstkorg för åldern ngt lågt ansatt svans väl knuten rör sig
typiskt från sidan bra päls o färg Res.: Very good kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J ATHUKENS NANNA SE55644/2012 f 20120330 e NORD J(LÖ)CH BAMSE
N27201/07 u VINDMYRAS PIA N12558/07 Äg: Forsgård Lena O Hasse ,Habo
Mkh: 48 cm. trevlig helhet bra prop fem hvd välplacerade öron bra mask mkt bra hals kunde
vara stabilare i sin rygg svansen kunde vara högre ansatt o hårdare knuten bra bröstk rör sig
typiskt från sidan pälsen är tät men väldigt mjuk Res.: Very good kval.
J BACKGÅRDENS AMMI SE16392/2015 f 20150202 e SE UCH SE J(LÖ)CH
KÖRTTILAKIAN ISAK S66425/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI
SE21234/2010 Äg: Sandin Bertil ,Sandared
Mkh: 49 cm. trevlig helhet fina prop fem hvd med bra mask ngt brett ansatta öron mkt bra hals
o rygg ngt för löst ringlad svans aning kort, välkroppad rör sig lite trångt fram långt steg från
sidan mkt bra pälskval kunde haft renare färger Res.: Very good kval.
J BACKGÅRDENS EBBA SE16393/2015 f 20150202 e SE UCH SE J(LÖ)CH
KÖRTTILAKIAN ISAK S66425/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI
SE21234/2010 Äg: Gustafsson Stefan ,Limmared
Mkh: 48 cm. fina prop revlig helhet fem hvd välplacerade ngt stora öron mkt bra hals o rygg
löst ringlad svans men centrerad välkroppad kunde varit bättre vinklad i sitt knä rör sig trångt
bak o fram typiskt från sidan päls i fällning Res.: Very good kval.
J BACKGÅRDENS KAJSA SE16391/2015 f 20150202 e SE UCH SE J(LÖ)CH
KÖRTTILAKIAN ISAK S66425/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI
SE21234/2010 Äg: Henriksson Dick ,Falköping
Mkh: 48 cm. trevlig helhet goda prop fem hvd bra mask ngt brett plac öron mkt bra hals o rygg
löst ringlad svans ngt lågt ansatt bra vinklad bra bröstk rör sig trångt bak väl från sidan pälsen
kunde ha bättre struktur o renare färg Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH BECKARYDET'S AIDI SE32106/2011 f 20110411 e NORD J(LÖ)CH
BAMSE N27201/07 u SE J(LÖ)CH HÖLJEBERGET'S FRIDA S30311/2007 Äg: Forss Patrik ,
Gislaved
Mkh: 48 cm. mkt bra prop fem hvd ganska bra mask ngt stora brett ansatta öron mkt bra hals
o rygg ngt kort löst ringlad svans mkt bra bröstk rör sig på två spår med långt steg från sidan
trångt bak bra päls som kunde ha bättre struktur Res.: Very good kval.
J BODASKOGENS LIZZI SE59411/2014 f 20141205 e SE J(LÖ)CH BODASKOGENS
LUDDE S34755/2003 u SE J(LÖ)CH KONUNGSBERGETS CILLA SE36015/2010 Äg:
Lagerqvist Karl-åke ,Svenljunga
Mkh: 49 cm. tilltalande helhet utm prop fem hvd med fin mask ngt brett ansatta öron utmärkt
hals o ö-linje väl placerad o knuten svans välkroppad rör sig trångt bak typiskt från sidan ngt
ostabilt fram mkt bra päls fina seltecken Res.: Excellent kval.
J FISHERMAN'S LILLA RAMA SE17571/2014 f 20140210 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
J(L)CH NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS
RONJA S26446/2009 Äg: Larsson Mattias ,Habo
Mkh: 50 cm. ngt lång fem hvd stora öron brett ansatta bra mask mkt bra hals o rygg kort löst
ringlad svans bra bröstkorg ngt lång i länden rör sig väl från sidan trångt bak bra pälskvalitet
med bra seltecken priset pga sina proportioner Res.: Good kval.

J FJÄLLDALENS AILA SE50157/2014 f 20140809 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HÅLLVALLENS AXE S30615/2008 u SE UCH SE J(LÖ)CH FJÄLLDALENS NOVA
SE31424/2011 Äg: Andersson Fredrik ,Skeppshult
Mkh: 49 cm. trevlig helhet ngt lång fem hvd kunde ha mer tydlig mask o vara svartare i sina
öron som är ngt stora fin nacke stabil rygg ngt lågt ansatt löst ringlad svans lång och fin
bröstkorg rör sig trångt bak väl från sidan bra pälskval fina seltecken Res.: Very good kval.
J GRÅSKALLETS EJJA SE36904/2015 f 20150522 e SE J(LÖ)CH LALABONS BOSS
SE21231/2010 u SE J(LÖ)CH AIJA S37314/2008 Äg: Jyborn Yvonne ,Vänersborg
Mkh: 49 cm. saknar en P2 i u-käken ngt långt fem hvd med bra mask stora öron mkt bra hals
o rygg hårt ringlad svans som kunde varit bättre placerad rör sig väl från sidan ngt trångt bak
bra färg päls som är lite mjuk bra seltecken Res.: Excellent kval.
J KVISTBÄCKENS EBBA SE31838/2014 f 20140422 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE J(LÖ)CH KVISTBÄCKENS ASSI S46208/2008 Äg:
Vesterlund Stefan ,Grimsås
Mkh: 48 cm. aning lång fem hvd bra mask ngt stora öron mkt bra hals o rygg ngt lågt ansatt
svans som kunde vara hårdare knuten välkroppad aning lång i länden rör sig väl från sidan
ngt öppen päls mjuk, inte riktigt bekväm i situationen Res.: Good kval.
J PIRKKONOJAS JODY SE28447/2013 f 20130323 e SE J(LÖ)CH KVARNVALLENS
CIVI S21868/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH PIRKKONOJAS GNISTA S38499/2008 Äg:
Nilsson Hans ,Glommen
Mkh: 49 cm. lång tik fem hvd stora öron ganska bra mask kunde vara stabilare i ryggen ngt
lågt ansatt o löst ringlad svans mkt bra bröstkorg rör sig väl från sidan mjuk päls kunde vara
bekvämare i situationen Res.: Good kval.
J RYRSKOGENS MIRA SE29697/2014 f 20140325 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
JOPESALON AHTI FI26578/09 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg:
Berntsson Arne ,Lilla Edet
Mkh: 48 cm. kort kompakt trevlig helhet fem hvd med bra mask ngt brett ansatta öron mkt bra
hals o ö-linje hårt knuten svans mkt bra bröstkorg moderat vinklad rör sig mkt typiskt från
sidan aning trång fram mkt bra päls o seltecken Res.: Excellent kval.
J SVARTKÄRRETS AKITA SE26645/2014 f 20140326 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA
SE40599/2011 Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
Mkh: 49 cm. revlig helhet mkt bra prop fem hvd bra mask ngt stora brett ansatta öron mkt bra
hals o ö-linje väl knuten svans centrerad mkt bra bröstkorg typ rr från sidan mkt bra päls färg
o seltecken Res.: Excellent kval.
J SVARTKÄRRETS ANJA SE26647/2014 f 20140326 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA
SE40599/2011 Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
Mkh: 49 cm. tilltal helhet mkt bra prop fem hvd med bra mask väl placerade öron mkt bra
nacke mkt bra kropp svansen kunde vara ngt hårdare knuten mkt bra bröstkorg rör sig mkt
typiskt från sidan mkt bra pälsstruktur färg o seltecken Res.: Excellent kval., 1:a konk.,
Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

J SVARTKÄRRETS BEA SE27700/2015 f 20150404 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO
J(L)CH NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS
PÄRLA SE40599/2011 Äg: Karlsson Jens ,Bredaryd
Mkh: 49 cm. fina prop fem hvd ngt brett ansatta ngt stora öron mkt bra överlinje centrerad
svans som kunde vara ännu hårdare knuten mkt bra bröstkorg rör sig väl från sidan mkt bra
pälskvalitet med mkt bra färg o seltecken Res.: Excellent kval., 4:a konk.
J SÄRNMARKENS E-GRETA SE28449/2015 f 20150411 e NO UCH NO J(L)CH SE
UCH SE J(LÖ)CH DL-ROSSI NO35099/12 u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH SVEA SE10801/2012
Äg: Särnmark Per ,Sandhult
Mkh: 49 cm. tilltal helhet fina proportioner fem hvd bra mask välplacerade ngt st öron fin
nacke utm rygg hårt knuten svans mkt bra bröstkorg fina ben o atssar rör sig mkt typiskt från
sidan mkt bra pälskval Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.
J VARGJÄGARENS KARHU HELI SE38552/2014 f 20140517 e FI JCH VIITAN KÖPI
FIN20423/06 u J BJÖRNJÄGARENS ARAR GLIMMA SE35521/2012 Äg: Håkansson Louise ,
Simlångsdalen
Mkh: 48 cm. kort och kompakt fem hvd bra mask ngt brett ansatta öron utm hals o rygg
välplac svans som kunde vara hårdare knuten fin bröstkorg mkt bra ben o tassar rör sig
typiskt från sidan utm pälskval färg o tecken Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert,
CK, 3:a B H/T-Kl.
J ÅREDSKOGENS SMILLA SE20444/2014 f 20140214 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SPJUTBERGET'S ZEB S39883/2007 u SE J(LÖ)CH HUNDEBERGETS B- TISPA
SE59538/2011 Äg: Johansson Jens ,Vårgårda
Mkh: 50 cm. ngt lång fem hvd med bra mask stora öron mkt bra hals o rygg centrerad svans
som är ngt öppen bra bröstk ngt lång i länden rör sig väl från sidan mjuk ngt öppen päls
ganska bra färg Res.: Very good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
LOSNABAKKEN'S K-L JAKIITA SE28876/2013 f 20130201 e C.I.B. NORD UCH NORD
J(LÖ)CH KARPAASIN LENNU FI35389/10 u FI UCH YRTTIPERÄ KITI FIN24795/08 Äg:
Karlsson Robert ,Ed
Mkh: 48 cm. goda prop tik som visas i allt för hög kondition och ger då ett allt för tungt intryck
kraftfullt tikhvd med högt ansatta öron mkt bra hals o rygg ngt lågt ansatt o löst rullad svans
välkroppad rör sig trångt bak stundtals väl från sidan bra mask ganska bra päls färg o
seltecken Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Championklass
SE J(LÖ)CH SE UCH KARPAASIN KIWI SE14500/2013 f 20120816 e FI JCH FI
UCH KARPAASIN KIRI FIN12059/05 u FI JCH VANKITIEN MANTA FI32491/09 Äg: Forss
Patrik ,Gislaved
Mkh: 48 cm. tilltal helhet fina prop fem hvd med fin mask välplac ngt stora öron utm hals o ölinje välplac och hårt knuten svans välkroppad rör sig mkt typiskt från sidan päls av utm
struktur färg o seltecken Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Tikar Avelsklass
SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI SE21234/2010 f 20100210 e SE J(LÖ)CH
SE UCH DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 u SE J(LÖ)CH LALABONS ADA
S54950/2005 Äg: Aron Andersson ,Dalstorp
homogen grupp två kombinationer väl typade hundar fina prop hundar med fina rasdetaljer
typiska svansar och rr bra pälsar där avkomman är bättre än sin mor börjar närma sig idialet
fortsätt så! Res.: 1:a Avelskl., HP Avelskl.

SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS PÄRLA SE40599/2011 f 20110518 e SE
J(LÖ)CH SE UCH DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 u SE UCH SE J(LÖ)CH
LALABONS HEDDA S54951/2005 Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
ngt hetrogen grupp ur två kombinationer där storleken varierar liksom prop hundar med bra
rasdetaljer men ngt stora öron bra svansar välkroppade hundar som har bra rörelser men
kunde vara kortare o kompaktare i sina helheter Res.: 1:a Avelskl.

Norsk Elghund Grå UPPFÖDARKLASS
Kennel: BACKGÅRDENS ANDERSSON ARON KNESTORP BACKGÅRDEN 1 51461 DALSTORP
homogen grupp där uppfödaren har lyckats med bra storlekar fina prop mkt rasdetaljer finns
små rasdetaljer att arbeta med men på rätt väg
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP

Svensk Vit Älghund Tikar Unghundsklass
VITTFLYS NIKKA SE26234/2015 f 20150330 e IS SE30316/2011 u VITTFLYS RINA
SE37052/2010 Äg: Lindberg Peter ,Jonsered
Mkh: 54 cm. aning lång fem hvd med fina prop välplacerade öron bra uttryck kunde vara
bättre pigmenterad på nosen mkt bra hals o rygg alltför öppen svans mkt bra bröstkorg lagom
vinklad rör sig lätt och ledigt från sidan utm pälskval priset pga svansen Res.: Very good
kval., 1:a konk.

Rysk Europeisk Lajka Hanar Juniorklass
PARLOUR'S BASIL SE17842/2016 f 20160201 e TUORANKURUN ERNESTI
SE12631/2013 u SE J(VLÖ)CH SE V-11 NORD V-10 SE UCH SE J(LÖ)CH SILTAMIEHEN
TAHMATASSU SE38135/2010 Äg: Svensson Anders ,Bua
Mkh: 58 cm. trevlig helhet kunde vara mer kvadrstisk maskulint välsk hvd med fint uttryck
välplac öron mkt bra hals o rygg välplac svans mkt bra bröstk lagom vinklad utm tassar utm
pälskval aningen obekväm i situationen därav priset Res.: Very good kval., 1:a konk.

Rysk Europeisk Lajka Tikar Juniorklass
MUNK-SKALLETS TAIGA SE37442/2016 f 20160504 e NORD V-15 SE V-15 J
PARLOUR'S OVETJKIN SE18700/2012 u CITA VOM SCHWARZEN SEE S58015/2009 Äg:
Froststråle Per ,Tvärred
Mkh: 52 cm. nngt lågställd tik m fem välskuret hvd välplacerade öron mkt bra hals väl ansatt
svans välkroppad fina ben o tassar stundtals rör hon sig väl från sidan utm pälskval, fläckig
nos, men är absolut inte bekväm i situationen, ängslig priset pga mentalitet Res.:
Disqualified kval.

Östsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
ANTON SE17151/2016 f 20160206 e SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS EROS SE14012/2013 u
SE J(LÖ)CH KUNGSJÖBACKENS FREJA SE24664/2013 Äg: Bernström Johan ,Falkenberg
Mkh: 62 cm. gt luftigt helhetsintryck hanhundshvd som behöver breddas i skallen ngt tätt
ansatta öron mkt bra hals o rygg perfekt svans platt bröstkorg öppna vinklar rör sig lätt och
ledigt lite ostabilt fram kunde ha slutnare tassar öppen päls hanhund som är mkt sen i sin
utveckling Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass
J HUNDÅNS IGOR SE18511/2013 f 20130215 e SE UCH SE J(LÖ)CH BJÄRVARNAS
JO S22576/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH RAISA SE20118/2010 Äg: Sundqvist Robin ,
Blomstermåla
Mkh: 63 cm. ngt lätt i konstruktionen mask hvd med bra uttryck välplac öron mkt bra hals o
rygg korrekt svans lite platt bröstkorg lagom vinklad i knäet rör sig ngt bundet bak kunde vara
stabilare fram utm pälskval Res.: Very good kval., 1:a konk.
SE J(LÖ)CH SANDSJÖBACKAS AKILLES SE20665/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH
SE J(VLÖ)CH ÅSEBOS LIR S64155/2009 u SKROCKENS DOLLY S21400/2009 Äg: Jensen
Magnus ,Billdal
Mkh: 64 cm. ngt högställd maskulint hvd bra öron fint uttryck mkt bra hals o rygg djup
bröstkorg som kunde ha bättre volym an lång i länden mkt bra svans utm benstomme öppna
platta tassar rör sig ganska bra men ngt bundet bak utm päls Res.: Very good kval., 2:a
konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
ABBA SE17148/2016 f 20160206 e SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS EROS SE14012/2013 u
SE J(LÖ)CH KUNGSJÖBACKENS FREJA SE24664/2013 Äg: Lundmark Pär ,Värnamo
Mkh: 58 cm. trevlig helhet utm prop fem hvd med fint uttryck ngt tunt nosparti välplac öron mkt
bra hals o rygg bär sin svans rätt mkt bra bröstkorg rör sig trångt fram o bak väl från sidan utm
pälskvalitet Res.: Excellent kval., 2:a konk.
AIDA SE17149/2016 f 20160206 e SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS EROS SE14012/2013 u
SE J(LÖ)CH KUNGSJÖBACKENS FREJA SE24664/2013 Äg: Henningsson Johan ,Vara
Mkh: 59 cm. tilltal helhet fina proportioner fem hvd som kunde ha lite mer bredd i skallen
ganska väl ansatta öron utm hals o ö-linje bra bröstk lagom vinklad utm ben o tassar rör sig
mkt väl från sidan utm pälskval Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl.
BIR
FÅGELMYRENS JAZZA SE12062/2016 f 20151219 e J HUGO S34013/2008 u J
TOLESKOGENS AAILA SE17376/2010 Äg: Lidberg Linus ,Tidan
Mkh: 58 cm. trevlig helhet fina prop fem hvd med bra prop väl ansatta öron ganska bra bredd i
skallen mkt bra hals o rygg bär svansen väl bra bröstkorg lagom vinklad fram kunde vara
bättre vinklat i sitt knä ngt öppna tassar rör sig bra stundtals behöver mer ringvana utm päls
ngt stressad Res.: Very good kval., 3:a konk.
STOR OCH LITEN FREDSKOGS ESTHER SE15072/2016 f 20160101 e J
BJÄRVARNAS PER SE21174/2011 u KATAJATÖYRÄN MISU SE11637/2014 Äg: Froststråle
Per ,Tvärred
Mkh: 59 cm. fina prop fem hvd som är ngt tunt ganska bra placerade öron ganska bra hals o
rygg bär svansen väl, lång o fin bröstkorg kunde ha bättre tillbakalagd skuldra o ö-arm rör sig
med ngt höga frambensrr o trångt bak ganska väl från sidan fin pälskvalitet Res.: Very good
kval., 4:a konk.
TAIGAJÄGARENS PINYA SE58215/2015 f 20151113 e SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH
ÅSEBOS LIR S64155/2009 u J URPON FRIGG SE30687/2014 Äg: Nyman Rasmus ,
Falköping
Mkh: 59 cm. trevlig helhet goda prop fem hvd som kunde ha mer bredd i skallen bra hals
överbyggd lång fin bröstkorg kort kors lagom vinklad bak utm tassar rör sig med ngt kort steg
från sidan utm tassar bra päls Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
J LÖVDALENS KLINGA SE16411/2014 f 20140113 e SE J(LÖ)CH SE UCH
PONDERFORSENS ELMER SE50184/2010 u STORTALLENS FLISA S65302/2009 Äg:
Eklund Andreas ,Skövde
Mkh: 61 cm. högställd stor tik fem hvd som kunde ha ngt mer bredd i skallen välplac öron mkt
bra hals o rygg muskelfattig ngt kort o brant kors bär sin svans väl lång bröstkorg ngt
framskjutet skulderparti står med utåtvridna tassar rör sig väl men ngt stelt bak bra pälskvalitet
strl och kors påverkar priset Res.: Good kval.

Hälleforshund Hanar Championklass
SE UCH SE J(LÖ)CH NO UCH KILOU AS49975/2013 f 20130717 e SE J(LÖ)CH
GRANLIMYRA'S TICO AS57339/2004 u AKITA AS23884/2009 Äg: Karlsson Patric ,Strömstad
Mkh: 59 cm. tilltal helhet utm prop maskulint hvd välplacerade öron bra uttryck utm hals o ölinje väl placerad svans välkroppad utm rörelser från sidan ngt lös fram utm pälskval med fin
färg o seltecken ( har tendens till mask ) Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a
B H/T-Kl. BIR

Hälleforshund Tikar Öppen klass
AKITA AS23884/2009 f 20090228 e METSJÖSTIGENS AJO AS11884/2002 u PERMICKS VIFSLAN AS23062/2004 Äg: Karlsson Patric ,Strömstad
Mkh: 56 cm. tilltal helhet fina prop fem hvd med välplacerade öron kunde ha tydligare mask
mkt bra hals o rygg välkroppad lagom vinklad ngt muskelfattig i sitt bakställ rör sig mkt väl från
sidan ngt slarvigt fram inte helt bekväm i situationen utm pälskval Res.: Excellent kval.,
1:a konk.

