Alfta Forspark 2014-06-01
--Domare: NORDQUIST BRITT-MARIE
Jämthund Hanar Juniorklass
AMON NO42230/13 f 20130509 e NO UCH SE UCH NORD J(L) CH BOTNEBEKKEN'S A-ERO
NO17411/07 u STINTÄNGENS AMAZINGAIMÉE SE11685/2010 Äg: Jonsson Martin ,Edsbyn
Mkh: 62 cm. Bra skuret huvud, ngt kind. Mörka ögon. Aning stora öron. Bra nacke, kraftig
hals. Mkt bra rygg, ngt sluttande kors, korr svans. Välkroppad mkt bra benst. Mkt goda tassar.
Rör sig bra fram, lite underställd bak. Päls o färg ua. Res.: Very good kval., 2:a konk.
BJÖRNBÄCKSDALENS DEVIL SE29262/2013 f 20130410 e SE J(LÖ)CH STINTÄNGENS
AMAZINGARAGORN SE11687/2010 A u SE VCH SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS HELLY
SE20084/2011 Äg: Lovén Göran ,Orsa
Mkh: 61 cm. Kraftigt nosparti, bred i basen, mörka ögon. Ngt stora lite lågt ans. öron. Korr bett,
bra nacke, kraftig hals. Utm rygg, aning sluttande kors, bra svans, bra benst., utm tassar,
norm. rörelser runt om med bra vinkl. Päls i fällning, kraftig sotad has. Res.: Very good kval.
BÖSSLINGES CHIEF SE39625/2013 f 20130523 e J LÅNGSJÖNÄSETS JUBEL S37900/2008 A
u BÖSSLINGES AKO SE49697/2010 Äg: Sjödén Bengt ,Älvdalen
Mkh: 63 cm. Bra skuret huv. lite kind, mörka ögon, aning stora öron. Utm nacke o hals, utm
rygglinje, lite sluttande kors. Aning hårt rullad svans, kunde ha skuldren ngt bättre tillbakalagd.
Utm benst. o tassar, rör sig med ngt lös armbåge, urfälld päls, ngt sot på has. Res.: Good kval.
DJUPTJÄRNS DINO SE36884/2013 f 20130508 e J NORRSKENETS JÄRV S19197/2009 u J
RÄGGKLÄPPENS AJJA S50197/2009 A Äg: Eriksson Jan ,Valbo
Mkh: 63 cm. Mkt kraftigt huv, ngt kort nosp., bred bas, kind, mörka vackra ögon korr öron, bra
nacke, kraftig hals, utm rygg, bra kors o svans. Utm bål o benst. o tassar, rör sig från sidan
bra, men vid ställd fram, hastrång bak. Res.: Very good kval., 4:a konk.
JÄMTLANDETS AZALO SE44149/2013 f 20130627 e SE J(LÖ)CH SE UCH NÄSFJÄLLETS
BAMSE SE28489/2010 A u ISA HEAT S35270/2009 B Äg: Frost Stefan ,Älvdalen
Mkh: 61 cm. Bra skur. huv, mask uttr, aning ljusa ögon, kor. öron, bra nacke, kraftig hals, bra
rygg, skjuter ngt i länd, alltför sluttande kors, korr svans, välkroppad kraftig benst. mkt goda
tassar, rör sig bra fram men mkt underställd bak, ngt hastrång, mkt bra päls o färg. Res.: Good
kval.
KRUT SE22787/2013 f 20130313 e KALVBERGETS JACK S22480/2007 u TJÄRNFLONS
BELLA SE26304/2010 Äg: Pettersson Sven-Olov ,Hoting
Mkh: 61 cm. Utm skuret huv. Aning ljusa ögon, korr öron, utm nacke hals, utm rygg, aning
sluttande kors, utm svans, utm bål o benstomme. Mkt goda tassar, goda rörelser runt om.
Päls ua "slips". Res.: Good kval.
NÄVERVIKENS BENGAN SE33199/2013 f 20130401 e SE UCH SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S
BARR S57364/2007 A u DUNDERMYRENS KALLA S23458/2008 A Äg: Hallams Lars och
Emil ,Svärdsjö
Mkh: 60 cm. Bra skuret huv, aning ljusa ögon, bra öron. Korr nacke o hals, bra rygg, alltför
sluttande kors, öppen svans, välkroppad m utm benst, bra tassar, rör sig bra fram men
underställt o bundet bak. Utm päls o färg. Res.: Good kval.

STENRUETS DEXTER SE33457/2013 f 20130421 e FI JCH KETUNPOJAN ROOPE
S66418/2009 A u SJ(LÖ)CH VIAGRAS KIWI S48832/2006 A Äg: Woxlin Kennet ,Edsbyn
Mkh: 61 cm. Bra skuret huv, lite tung mungipa, mörka ögon, aning stora öron, korr nacke o
hals, utm rygg, ngt sluttande kors, korr svans, bra bål o benst. Utm tassar, lite knappa vinkl
runt om, rör sig bra fram men alltför underställt bak. Res.: Good kval.
SUNNANSJÖVIKENS FERRY SE21870/2013 f 20130310 e SE J(LÖ)CH SE UCH
NÄSFJÄLLETS BAMSE SE28489/2010 A u J BERGAKULLENS MIMMI S27200/2009 Äg:
Norin Björn ,Kilafors
Mkh: 61 cm. Huv med ngt mark stop, ngt kind, lite ljusa ögon, korr öron, bra nacke o hals.
Utm rygglinje, aning sluttande kors. Bra svans, utm bål o benst. Utm tassar, nyper ngt i
armbågen, mkt goda rörelser från sidan, ngt hastrång. Päls ua. Res.: Very good kval., 3:a konk.
TOLESKOGENS ERKI SE29880/2013 f 20130421 e RUSKAMETSÄN ISKU SE43977/2010 A u J
HÖSSJÖBERGETS RAXA S31864/2009 Äg: Rudman Johan ,Alfta
Mkh: 59 cm. Alltför finskuret huv, tikbetonat, mörka ögon, lite brett ansatta öron, bra nacke,
stark hals, bra rygglinje, sluttande kors, korr svans, tunn luftig bål, mkt bra benst o tassar. Rör
sig bra fram, ngt kort bak, urfälld päls, ok färg men helhet alltför tunn och luftig. Res.: Sufficient
kval.
UVBERGETS ZLATAN SE42455/2013 f 20130605 e STORVILTJÄGARENS MIX SE44699/2010
A u URARVET CLEO S56488/2007 A Äg: Larson Erik ,Rättvik
Mkh: 62 cm. Aning kraftigt nosp, aning kind, ngt ljusa ögon, korr öron, utm nacke o hals, utm
rygg, bra kors o svans. Välkroppad, mkt bra benst o tassar, rör sig utm från sidan, nyper
armbågen ngt stående. Päls o färg ua. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.
ÄLGSTUGANS DINO III SE38819/2013 f 20130523 e Botnebekkens Jänkä FI53904/11 u
ELEMON SALON SARA SE28913/2011 Äg: Näslund Anders ,Färila
Mkh: 61 cm. Bra skuret huv, mask uttr, ngt ljusa ögon, stora öron, utm nacke, hals, utm rygg,
bra kors o svans, aning tunn bål, bra benst, mkt bra tassar, kunde ha skuldran bättre
tillbakalagd, ngt knappa vinklar runt om, päls i kraftig fällning, färg ua. Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Unghundsklass
ARRAK SE44230/2012 f 20120619 e SJ(LÖ)CH JAMOAS AKKE S36176/2004 A u BIENJA
VARRE IDA S28295/2007 Äg: Esbjörs Tommy ,Vansbro
Mkh: 63 cm. Kraftfullt huvud, ngt kind, mörka ögon, ngt stora öron, korr nacke, kraftig hals,
utm överlinje, bra kors o svans, kraftig bål o benstomme, utm tassar, goda rörelser runt om,
ngt lång päls, färg ua. Res.: Good kval.
DIHEKAS ZÄTA SE13285/2013 f 20121221 e SE UCH SE J(LÖ)CH HÄRKILAS BANJO III
S36628/2008 B u J VARPUKALLION FIIA S64341/2009 Äg: West Hans-Erik ,Skattungbyn
Mkh: 60 cm. Bra skuret huv, störs av lite tung läpp, lite ljusa ögon, stora öron, utm nacke o
hals, mkt bra rygg, ngt sluttande kors, bra svans, välkroppad, bra benst. Mkt goda tassar, mkt
goda rörelser runt om, päls o färg ua. Res.: Very good kval., 1:a konk.
DRÖMTORPETS N´CHARLIE ÅT´N CASTOR SE13428/2013 f 20130103 e SE J(LÖ)CH SE
UCH MALMLÅNGENS CASTOR S48210/2008 A u KRUTABACKENS KITTY S24583/2009
Äg: Olnils Johan ,Bollnäs
Mkh: 60 cm. Huv m lite tunnt nosp. lite långt, aning ljusa ögon, lite brett ans öron, mkt bra
nacke o hals, bra rygg, aning sluttande kors, ngt uppdragen buk, utm benst o tassar, knappa
vinkl runt om, ngt knappa rörelser runt om, päls o färg ua. Päls i fällning. Res.: Good kval.

JÄMTMYRENS FOLKE SE20766/2013 f 20130222 e ULLISJAURLANDETS IRCO
SE22043/2010 A u Äg: Edeborg Lars ,Hudiksvall
Mkh: 61 cm. Mkt bra skuret huv, störs av ngt tung läpp, för ljusa ögon, korr nacke, stark hals,
rör sig med ngt krum rygg, alltför sluttande kors, utm svans, bål m tillr bröstdjup, knappa vinkl
runt om, utm päls o färg. Res.: Good kval.
KOLARBERGETS CHICCO SE20459/2013 f 20130214 e NO JCH TUIKE SALON WALLU
FI50023/10 u SE J(LÖ)CH SÖROMDELLENS IZZI S33751/2007 A Äg: Löfling Jörgen ,Delsbo
Mkh: 61 cm. Korr skuret huv men lite mkt kind, korr m ögon, aning stora öron, korr nacke o
hals, utm rygg, bra kors o svans, ngt tunn bål, bra benstomme, goda tassar, lös i armbågen,
rör sig från sidan bra för åldern, ngt ostabil bak, bra päls o färg, lite sotig has. Res.: Good kval.
ORYX SE58697/2012 f 20120904 e TJÄRNBACKENS TWIX SE56211/2011 u JÄRNKROKENS
AXA S18426/2006 Äg: Brodin Per ,Edsbyn
Mkh: 63 cm. Kraftigt huv, mask uttr, tung läpp, ngt köttig kind, mörka ögon, bra öron, utm
nacke, kraftig hals, bra rygg, sluttande kors, bra svans, välkroppad, tillr benst, mkt goda tassar,
ostabil i sin front, ngt knappa vinklar i knä, päls o färg ua. Res.: Very good kval., 2:a konk.
ÅLBOLANDETS NALO SE61463/2012 f 20121111 e SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S DIRK
SE11546/2010 A u ÅLBOLANDETS IMRA S46749/2008 Äg: Olnils Bo ,Bollnäs
Mkh: 60 cm. Bra skuret huv men ngt ljusa o alltför stora ögon, aning stora öron, utm nacke o
hals, bra rygg, alltför sluttande kors, öppen svans, bål m ngt dragen buk, mkt bra benst., mkt
goda tassar, rör sig ännu ngt ostabilt, trångt bak, päls i fällning, färg ua. Res.: Sufficient kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
J AJJAK SE31922/2010 f 20100408 e SE J(lLÖ)CH SE UCH ÄLGSKALLETS IZOR S33058/2007
A u SE J(LÖ)CH BORÅSENS HAPPY S26099/2007 A Äg: Svensk Per ,Hudiksvall
Mkh: 61 cm. Korr huv, bra ögon, bra öron, aning tung läpp, utm överlinje, bra kors o svans,
välkroppad, korr benst, utm tassar, aning hastrång annars utm rörelser, päls o färg ua, mkt
bra helhet. Res.: Excellent kval., 4:a konk.
J HILLKLINTENS AROS SE37918/2011 f 20110528 e SJ(LÖ)CH SUCH SÖROMBÄCKENS
BRASSE S43674/2004 A u FÄBOBERGETS GANDI S49349/2006 Äg: Brodin Jonas ,Kilafors
Mkh: 61 cm. Mkt bra skuret huv, aning köttig kind, tillr mörka ögon, ngt brett ans öron, korr
nacke o hals, bra rygg, skjuter länd ngt i rörelser, aning öppen svans, utm bål o benst, utm
tassar, rör sig bra fram, ngt underställt bak, päls o färg ua. Res.: Very good kval.
J HÄRKILAS OZZY III SE21698/2011 f 20110220 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI JCH TALLIDENS
PLEX S26010/2004 A u HÄRKILAS DONNA I S50415/2008 Äg: Forsberg Ulrik ,Sörberge
Mkh: 62 cm. Bra skuret huv men ngt mycke kind o läpp, mörka ögon m vaket uttr, utm öron,
stark nacke, utm hals, utm rygg, bra kors o svans, välkroppad, mkt bra benst o tassar, nyper
armb ngt i stående, rör sig från sidan bra, ngt hastrång, päls o färg ua. Res.: Excellent kval., 1:a
konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
J LASSISBACKENS GREY SE34889/2011 f 20110520 e NO UCH NJ J(LÖ)CH SE UCH SE
J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S ARRO N17410/07 u J HÖGÅSMYRENS AJLA S67827/2007 Äg:
Fredholm Roland ,Ljusdal
Mkh: 60 cm. Bra skuret huv m köttig kind, tung läpp, tillr m ögon, ngt brett ans öron, mkt bra
nacke o hals, utm rygg, bål o benst, utm tassar, goda rörelser runt om, päls o färg ua. Res.:
Excellent kval., 3:a konk.

J ÅLBOLANDETS NERO SE61458/2012 f 20121111 e SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S DIRK
SE11546/2010 A u ÅLBOLANDETS IMRA S46749/2008 Äg: Götesson Sven-Erik ,Edsbyn
Mkh: 63 cm. Aning långsträckt huv, ljusa ögon, bra öron, lite stora ögon öppn, bra nacke o
hals, bra rygg, sluttande kors, bra svans, alltför tunn bål, önskas bättre bröstdjup, tillr benst,
goda tassar, ännu ostabil i rörelse runt om, ngt underställd bak, päls i fällning, färg ua. Res.:
Good kval.
J ÄLGSTUGAN´S STÄLL I SE20499/2011 f 20110220 e FI JCH SE J(LÖ)CH KARAHKAN BEKU
FIN19141/08 A u FINJCH SUCH SJ(LÖ)CH AINSPETS BURRA S28501/2004 A Äg: Näslund
Anders ,Färila
Mkh: 63 cm. Krafftfullt skuret huv, mörka ögon, vaken blick, ngt kind, utm nacke, kraftig hals,
utm rygg kors o svans bål o svans, utm tassar, mkt goda rörelser runt om, päls o färg ua.
Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
J ÄLGTJÄRNETS CESAR SE38895/2012 f 20120528 e SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS
ESA S69577/2008 A u ÄLGTJÄRNETS MIRKA SE34695/2010 Äg: Nilsson Bengt och Lena ,
Brunskog
Mkh: 63 cm. Kraftfullt huv, bred i basen, aning tung läpp, mörka ögon, bra öron, utm nacke o
hals, utm rygg, aning sluttande kors, korr svans, välkroppad, bra benst, mkt goda tassar, rör
sig från sidan bra, ngt ostabil i front, päls o färg ua. Res.: Very good kval.

Jämthund Hanar Öppen klass
ACKERS DIABLO SE44510/2012 f 20120613 e FINJCH FINUCH SEJ(LÖ)CH NEROKIN JERE
SE17031/2012 u ACKERS XALLA S52555/2007 Äg: Skogh Johan ,Årsunda
Mkh: 62 cm. Bra skuret huv, mörka ögon, aning kind, korr öron, utm nacke, kraftig hals, bra
rygg, skjuter länden ngt i rörelse, ngt slutt kors, bra svans, kraftig bål, tillr benst, mkt goda
tassar, rör sig bra fram, ngt underst bak, bra päls o färg, ger en aning tungt intryck. Res.: Very
good kval., 3:a konk.
BRUSHÖJDENS QVINTUS SE35476/2012 f 20120508 e TUNAÅNS AFFE SE21761/2010 A u J
BRUSHÖJDENS KIWI S33115/2005 A Äg: Lundkvist Sören ,Hållnäs
Mkh: 57 cm. Huv m kraftig nos, bred bas, aning ljusa ögon, korr öron, bra nacke, kraftig hals,
bra rygg, lite sluttande kors, korr svans, kraftig bål, tillr benstomme, utm tassar, rör sig med
ngt kort steg runt om, alltför kvadratisk. Res.: Good kval.
KOLÅSENS TEX SE41961/2010 f 20100518 e SE UCH SE J(LÖ)CH BRÄNNFORSLIDENS
GRIM S27285/2007 A u J ÄLGENS CHAMI S25076/2005 A Äg: Medin Olof ,Bjuåker
Mkh: 59 cm. Huv m aning kullrig panna, mörka ögon, aning stora öron, bra nacke o hals, utm
rygg, bra kors, aning kort svans, välkroppad, utm benst, utm tassar, normala rörelser runt om,
päls ua, färg lite sot ner på has, önskar bättre resning. Res.: Very good kval., 4:a konk.
KRUT SE42973/2012 f 20120504 e J LURVAS S51145/2002 B u LÅNGÅBERGETS TRULSA
S39838/2007 A Äg: Bergström Lars ,Hede
Mkh: 60 cm. Finskuret huv, aning tik uttr, aning kullrig panna, tillr mögon, aning mjuka öron,
utm nacke o hals, bra rygg, aning sluttande kors, bra svans, tunn bål o benstomme, ut tassar,
knappt vinkl runt om, rör sig underställt bak, önskas bättre stabilitet runt om, päls i fällning.
Res.: Sufficient kval.
PATRON SE42974/2012 f 20120504 e J LURVAS S51145/2002 B u LÅNGÅBERGETS TRULSA
S39838/2007 A Äg: Bergström Lars ,Hede
Mkh: 63 cm. Huv m aning kullrig panna, mörka ögon, ngt stora öppningar, bra öron, stark
nacke, bra hals, bra rygg, alltför sluttande kors, bra svans, tunn luftig bål, ngt tunn benstomme,
mkt goda tassar, rör sig med trånga rörelser runt om, päls i kraftig fällning, färg m ngt brun
ton på öron. Res.: Sufficient kval.

SVERRE SE29619/2014 f 20110212 e SJ(LÖ)CH NO J(L)CH KLÖVKAMPENS FIX S16615/2004
A u JÖNSESGÅRDENS TANJA S46912/2008 Äg: Hammar Kjell-Åke ,Viksjöfors
Mkh: 61 cm. Mkt bra skuret huv med lite mkt kind, mörka ögon, korr öron, bra nacke, kraftig
hals, utm rygg, bra kors o svans, kraftig bål o benst, utm tassar, rör sig bra från sidan men ngt
vidställd front, päls o färg ua. Res.: Very good kval., 1:a konk.
TJUVJÄGARENS BORIS SE35505/2012 f 20120523 e BOTNEBEKKEN'S ARKO N17409/07 A u
J TJUVJÄGARNS ABBA S37316/2007 Äg: Revelj Per ,Färila
Mkh: 60 cm. Kraftig huv, bred bas, mörka ögon, vaken blick, aning kind, korr öron, bra nacke
o hals, bra rygg, skjuter länden i rörelse, ngt fall kors, bra svans, bål m ngt dragen buk, utm
benst o tassar, aning knappt vinkl runt om, utm päls o färg m ngt sot genomslag på has. Res.:
Good kval.
TUFF SE35489/2012 f 20120427 e SE J(LÖ)CH SE UCH NYLUNDAS HUSS S47156/2004 A u
SE J(LÖ)CH BÄCKMYRAS TINA IV S28908/2008 Äg: Gunnarsson Allan ,Alfta
Mkh: 61 cm. Bred bas kullrig panna, lite väl mkt kind v ögon, korr öron, utm nacke hals, utm
rygg, bra kors, ngt hårt ringlad svans, mkt bra bål o benst, utm tassar, goda rörelser runt om,
päls ua, färg ngt sot ner på has. Res.: Very good kval., 2:a konk.
ÄLGTJÄRNETS CASTOR SE38892/2012 f 20120528 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 A u ÄLGTJÄRNETS MIRKA SE34695/2010 Äg:
Jonsson Mikaela ,Lima
Mkh: 64 cm. Huv m bred bas, mkt kind, tillr mörka ögon med stora öppn, utm öron, utm nacke
o hals, bra rygg men alltför slutt kors, bra svans, bra bål, tillr benst, tunt bröst, aning knappt
vinkl, ngt ostabil i sin rörelse, urfälld i päls. Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Juniorklass
HÄNSJÖNS TAZZI SE26300/2013 f 20130316 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH ÄLGSKALLETS
DENNIS S31856/2009 u HÄNSJÖNS CITA S28311/2007 A Äg: Lindblad Mats ,Kungsgården
Mkh: 53 cm. Bra skuret tik huv, mörka ögon, ngt brett ans öron, bra hals, bra rygg, ngt
sluttande kors, bra svans, välkroppad, mkt bra benst, mkt bra tassar, norm vinkl runt om, goda
rörelser, päls o färg ua. Res.: Very good kval.
HÄNSJÖNS UNNDIE SE28756/2013 f 20130328 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS ZINKO
SE21455/2011 u J NORDJ(LÖ)CH HÄNSJÖNS AZZI S17419/2006 Äg: Sundell Tobias ,
Kungsgården
Mkh: 54 cm. Bra skuret tik huv, ngt för ljusa ögon, bra öron, utm nacke o hals, bra rygg, ngt för
sluttande kors, vill för dagen inte visa sin svans, välkroppad, benst o tassar ua, mkt goda
rörelser runt om. Res.: Good kval.
JÄMTMYRENS ESSY SE20759/2013 f 20130218 e FINUCH FINJCH RUSMOSAN KAMU
FIN22632/04 B u SJCH FIJCH ONNIVAARAN LOTTA SE33536/2011 Äg: Medin Olof ,Bjuråker
Mkh: 53 cm. Bra skuret huv som störs av ljusa ögon o kind, bra öron, utm nacke, kraftig hals,
aning eftergiv rygg, ngt sluttande kors, bra svans, välkroppad, bra benst, utm tassar, rör sig
från sidan bra, ngt vid front, päls o färg ua. Res.: Very good kval.
KLÖVKAMPENS USSI SE21542/2013 f 20130309 e SJ(LÖ)CH SPETS-LAPPENS SKOJ
S22571/2002 A u KLÖVKAMPENS TILLY S26410/2009 A Äg: Lydén Hans ,Rengsjö
Mkh: 58 cm. Bra skuret tik huv, aning kullrad panna, mörka vackra ögon, ngt stor öron, utm
nacke o hals, utm rygg, ngt sluttande kors, bra svans, tunn men tillr djup bröstkorg, önskas
bättre tillbakalagd skuldra, rör sig med ngt korta steg runt om, päls o färg ua. Res.: Good kval.

KVANNILDALENS MAGI SE31481/2013 f 20130508 e SE J(LÖ)CH SE UCH MALMLÅNGENS
CASTOR S48210/2008 A u PUIRONKORVEN NASSIKKA SE18523/2010 Äg: Eliasson John ,
Ramsjö
Mkh: 57 cm. Saknar 2 P3 i överkäken, mkt bra skuret tik huv, aning långt nosp, mörka ögon,
stora öron, utm nacke, utm hals, aning sänkt rygg, aning sluttande kors, bra svans, bra benst,
utm tassar, önskas bättre tillbakalagd skuldra, knappt vinkl i knä, rör sig ändå bra fram men
bundet o underställt bak, päls ua. Res.: Good kval.
LUNDAGÅRDENS PINGLA SE28866/2013 f 20130401 e SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS
ISOR SE21788/2010 u LUNDGÅRDENS O'BLIXTRA S67605/2009 A Äg: Nilimaa Axel ,Arbrå
Mkh: 43 cm. Mkt bra skuret tik huv, aning kind, mörka ögon, ngt brett ans öron, bra nacke, bra
nacke o hals, lång bra rygg, alltför sluttande kors, lågt ansatt öppen svans, mkt bra bål o
benst, utm tassar, rör sig bra fram, men alltför underställt bak, behöver bli stabilare i sitt
rörelseschema, päls ua. Res.: Good kval.
NORRSKENETS KEILA SE25027/2013 f 20130326 e FI JCH SE J(LÖ)CH
KARHUNKERRÄÄJÄN TAHVO SE58914/2011 u NORRSKENETS NEA S44745/2008 Äg:
Christiansen G. Susanne ,Torsby
Mkh: 56 cm. Bra skuret huv, ngt stora öppningar, annars bra ögon, ngt köttig kind, aning stora
öron, utm nacke o hals, aning sänkt rygg, alltför slutt kors, lågt ansatt för övrigt bra svans, bra
bål, mkt bra benst, mkt goda tassar, normala rörelser fram, underst bak, päls ua, ngt sotig
has. Res.: Good kval.
NÄSBYHEDENS AKITA SE26698/2013 f 20130317 e Botnebekkens Jänkä FI53904/11 u J SEITA
S66419/2009 A Äg: Rudman Per ,Alfta
Mkh: 57 cm. Mkt finskuret tik huv, önskar mer massa under ögon, bra ögon, bra öron, utm
nacke, stark hals, utm ryggl, ngt hårt rullad svans, tunn bål, bra bestomme, mkt goda tassar,
ngt knappt vinkl runt om, behöver bli mer stabil i fronten, rör sig ngt underställt bak, urfälld i
päls, färg ua. Res.: Good kval.
RANNSI SE41808/2013 f 20130601 e SE JCH LAPIKAIRAN JACK SE12614/2011 u
ÅLBOLANDETS HIRVI S42874/2008 Äg: Lundberg Håkan ,Stråtjära
Mkh: 54 cm. Mkt bra skuret tik huv, mkt bra ögon, lite stora öron, utm nacke o hals, bra rygg,
fallande kors, lite hårt ringlad svans, aning kort bål, utm benst, mkt goda tassar, norm rörelse
fram, underställd bak, päls ua, ngt sot på has. Res.: Good kval.
RINNENS NILLA SE29461/2013 f 20130325 e ÄLGSKALLETS FERRY SE28196/2010 A u J
RINNENS DINA S50944/2007 Äg: Löfgren Birgitta & Olsson Christer ,Årjäng
Mkh: 57 cm. Ganska bra skuret huv, störs av lite mycke kind, bra mörka ögon, lite stora öron,
mkt bra nacke o hals, mkt bra rygg, ngt sluttande kors, lite lågt ansatt svans, tillr bål o benst,
mkt goda tassar, rör sig bra från sidan, lite underställd i front, urfälld päls, ger en luftig helhet,
färg ua. Res.: Very good kval., 3:a konk.
STENRUETS DISA SE33462/2013 f 20130421 e FI JCH KETUNPOJAN ROOPE S66418/2009 A
u SJ(LÖ)CH VIAGRAS KIWI S48832/2006 A Äg: Johansson Peter ,Rättvik
Mkh: 56 cm. Utm skuret tik huv, aning stora ögonöppningar, tillr mörka ögon, bra öron, aning
kind, mkt bra nacke o hals, rör sig med ngt uppskjuten rygg, alltför slutt kors, bra svans, bra
bål o benst, utm tassar, rör sig med något öppen armbåge, behöver bli stabilare runt om, päls
o färg ua. Res.: Good kval.

SUNNANSJÖVIKENS FREJA SE21876/2013 f 20130310 e SE J(LÖ)CH SE UCH
NÄSFJÄLLETS BAMSE SE28489/2010 A u J BERGAKULLENS MIMMI S27200/2009 Äg:
Schewelius Gunnar ,Söderhamn
Mkh: 57 cm. Bra skuret huv, aning långt nosp o lite mkt kind, tillr mörka ögon, bra öron, utm
nacke o hals, alltför slutt kors, korr svans, bra bål o benst, utm tassar, bra rörelse fram,
underställd bak, päls o färg ua. Res.: Very good kval.
SÖRBYÅSENS CARRO SE22779/2013 f 20130324 e ÄLGSKALLETS GHANDI SE28766/2010 A
u J KÄRSMIRENS MIRA S24921/2009 A Äg: Nilsson Hans ,Bergsjö
Mkh: 55 cm. Kraftfullt tik huv, feminin, aning öppen mungipa, mörka ögon, bra öron, utm
nacke o hals, bra rygg, aning slutt kors, öppen svans, välkroppad m bra benst, utm tassar, bra
rörelser fram, ngt knappa bak, päls o färg ua. Res.: Good kval.
ULLISJAURLANDETS LILJA SE25177/2013 f 20130413 e HÄNSJÖNS KODIAK SE23102/2010
u SE J(LÖ)CH NYBROVIKS BORKA SE25388/2011 Äg: Eriksson Sune ,Hudiksvall
Mkh: 55 cm. Kraftfullt tik huv, öppen mungipa o lite kind, aning ljusa ögon, korr öron, utm
nacke o hals, kraftig bål, tum benst, mkt goda tassar, alltför hårt ringlad svans, goda rörelser
fram. Res.: Good kval.
VANSKOGENS VISKIE SE32879/2013 f 20130502 e LJUNGMYRENS STÄLL S39402/2008 B u
SE UCH SE J(LÖ)CH SÖROMDELLENS ROYA S33749/2007 A Äg: Svensk Per ,Hudiksvall
Mkh: 54 cm. Korrekt skuret huv, aning ljusa ögon, saknar P2 överkäke, Mkt bra hals, mkt bra
rygg, ngt sluttande kors, bra svans, bål som kunde vara längre, bra benstomme, mkt goda
tassar, knappt vinkl runt om ger ngt korta rörelser, päls urfälld. Res.: Good kval.
VANÅDALENS FIA SE20771/2013 f 20130228 e KLÖVKAMPENS STARKE S38491/2008 A u
VANÅDALENS KIMJA S21386/2009 A Äg: Hallgren Anders ,Bollnäs
Mkh: 54 cm. Korr skuret huv, störs av lite kind, korr mörka ögon, bra öron, utm nacke, kraftig
hals, mkt bra rygg, slutt kors, svans som borde bäras längre ner, bra bål, utm benst, utm
tassar, rör sig med ngt korta rörelser runt om, päls o färg ua. Res.: Good kval.
VINDBACKENS BETTY SE26307/2013 f 20130327 e KARHUNKERÄÄJÄN NIXON
SE46755/2011 u J BOTNEBEKKEN'S DORIS S61850/2009 A Äg: Brodin Jonas ,Kilafors
Mkh: 56 cm. Korr skuret huv, lite kind, lite ljusa ögon, lite stora öron, utm nacke, bra hals, utm
rygg, bra kors o svans, bra bål o benst, brett bra lår, utm tassar, mkt goda rörelser runt om,
aning sot på has, i övrigt päls o färg ua. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
VINDBACKENS BIXI SE26306/2013 f 20130327 e KARHUNKERÄÄJÄN NIXON SE46755/2011
u J BOTNEBEKKEN'S DORIS S61850/2009 A Äg: Sundell Andreas ,Gävle
Mkh: 56 cm. Kraftfullt tik huv, ngt kind, ngt ljusa ögon, korr öron, utm nacke, kraftig hals, utm ölinje, kunde ha en tum längre svans, utm bål, ben o tassar, goda rörelser runt om, päls o färg
ua. Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.
ÄNGABÄCKENS BIRA SE33977/2013 f 20130425 e SJ(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS CENT
S33449/2005 A u SE J(LÖ)CH JÄRNKROKENS ACCA S18425/2006 A Äg: Tibbling Micke ,
Bollnäs
Mkh: 55 cm. Utm skuret tikhuv, lite kind, mörka ögon, bra öron, utm nacke, hals, bra rygg, ngt
slutt kors, korr svans, bra bål, utm benst o tassar, rör sig bra fram ngt kort bak, lite lång päls
med vågor. Res.: Very good kval.

ÄNGABÄCKENS ESSIE SE33978/2013 f 20130425 e SJ(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS CENT
S33449/2005 A u SE J(LÖ)CH JÄRNKROKENS ACCA S18425/2006 A Äg: Götesson MarjoRitta ,Edsbyn
Mkh: 57 cm. Korr skuret huv, ngt kind, ngt stora lite ljusa ögon, ngt stora öron, utm nacke o
hals, bra rygg, aning slutt kors, lite lågt ans svans, utm bål, tillr benst, utm tassar, rör sig bra
fram, ngt underställt bak, lite lång vågig päls, bra färg. Res.: Very good kval., 4:a konk.
ÄNGABÄCKENS ZITA SE33979/2013 f 20130425 e SJ(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS CENT
S33449/2005 A u SE J(LÖ)CH JÄRNKROKENS ACCA S18425/2006 A Äg: Berglund Lars ,
Segersta
Mkh: 55 cm. Mkt bra skuret huv, lite kind, tillr mörka ögon, aning stora öron, utm nacke, hals,
bra rygg, utm bål o benst, bra kors, lite lågt ansatt svans, goda rörelser runt om, bra päls, ngt
brun ton i päls. Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Unghundsklass
KOLARBERGETS CIRA SE20463/2013 f 20130214 e NO JCH TUIKE SALON WALLU
FI50023/10 u SE J(LÖ)CH SÖROMDELLENS IZZI S33751/2007 A Äg: Olsson Johan ,Delsbo
Mkh: 57 cm. Korr skuret huv m vackra ögon, aning kind, korr öron, utm nacke o hals, utm rygg,
bra kors o svans, välkroppad, tillr benst, mkt goda tassar, kunde ha ngt bättre tillbakalagd
skuldra, goda rörelser från sida men vrider ut hasen ngt i rörelse, utm päls, sot genomslag på
has. Res.: Very good kval., 1:a konk.
ÄLGSTÅNDETS ELSA SE20452/2013 f 20130227 e BERGAKULLENS LEO S27645/2008 u
SJ(LÖ)CH RÖRMURSSKOGENS SELMA S25844/2006 A Äg: Stark Jan ,Ockelbo
Mkh: 58 cm. Mkt bra skuret tik huv, mörka ögon, bra öron, utm nacke, stark hals, välkroppad,
tillr benst, bra rygg, ngt sluttande kors, lite tunn svans, behöver bli mer stabil i rörelser, urfälld
päls, färg ua. Res.: Very good kval., 2:a konk.

Jämthund Tikar Jaktklass
SE J(LÖ)CH ALLANGROPENS AKKA SE36887/2012 f 20120428 e KOUGSTABACKENS HERO
S26828/2009 A u J SÖROMBÄCKENS EJA S69581/2008 C Äg: Gatel John ,Ljungsbro
Mkh: 55 cm. Utm skuret huv, aning ljusa ögon, bra öron, utm nacke o hals, utm ö-linje, utm
kors o svans, utm bål, benst o tassar, utm rörelser runt om, päls o färg ua. Res.: Excellent kval.,
1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
J HÄSTBERGSMYRENS DIXI SE29742/2010 f 20100413 e SE J(LÖ)CH RYVIKENS FAIT
S62202/2007 B u SJ(LÖ)CH HÄSTBERGSMYRENS BIRA S26238/2003 A Äg: Olsson Olov ,
Järvsö
Mkh: 57 cm. Utm skuret huv, lugn blick, aning stora öron, utm nacke, kraftig hals, utm rygg,
bra kors o svans, kraftig bål o benst, utm tassar, från sidan utm rörelser, trång has, päls ua,
aning sot på has. Res.: Excellent kval., 2:a konk.
J SLAGSTIGENS COLA SE31002/2012 f 20120404 e FI JCH TUIKE SALON WILSON
FI50027/10 u TULLIPORTIN KIKKA S58182/2009 B Äg: Eliasson John ,Ramsjö
Mkh: 56 cm. Kraftfullt tik huv, kraftfull bra ögon, korr öron, utm nacke hals, bra rygg o kors, ngt
hårt ringlad svans, lång bra bål, utm benst o tassar, har skuldran ngt långt framskjuten, rör sig
med ngt lös armbåge, urfälld päls, färg ua, utmärkt visad. Res.: Very good kval., 4:a konk.
SE J(LÖ) CH STENRUETS CIA SE36647/2010 f 20100501 e SJ(LÖ)CH TULLE II S61284/2003 A
u SJ(LÖ)CH VIAGRAS KIWI S48832/2006 A Äg: Hannersjö Bo ,Enviken
Mkh: 56 cm. Bra skuret huv, lite lös i mungipan, mörka ögon, korr öron, utm nacke, hals,
aning efterg rygg, ngt sluttande kors, korr svans, kraftig bål, tillr benst, utm tassar, rör sig bra
fram, lite kort bak, päls o färg ua, för dagen lite för tung. Res.: Very good kval., 3:a konk.

J STORVILTSJÄGARENS CAROLINE SE47397/2012 f 20120703 e SE J(LÖ)CH VIAGRAS BOZZ
S48830/2006 A u FI JCH DONNA SE22869/2011 B Äg: Gustafsson Mikael ,Borlänge
Mkh: 56 cm. P3 höger överk saknas, Bra skuret huv, något stora ögonöpp, mörka ögon, bra
nacke hals, utm rygg, bra kors o svans, välkroppad, tillr benst, mkt goda tassar, rör sig bra
från sidan, lite trång bak. Bra päls, ngt sot på has. Res.: Very good kval.
J STRÖMSJÖLIDENS NILA S39938/2009 f 20090517 e J SJ(LÖ)CH JACK S34460/2002 B u
SUCH SJ(LÖ)CH TALLIDENS SILVA S26015/2004 A Äg: Parlén Daniel ,Enånger
Mkh: 57 cm. Kraftfullt tik huv, stora ögon öpp, tillr mörka ögon, en aning kind, bra öron, utm
nacke, kraftig hals, bra rygg, kors, ngt lågt ansatt svans, kraftig bål, bra benst, utm tassar, mkt
goda rörelser runt om, aning knappa vinkl i knä, ngt vågig päls, ngt sotig has. Res.: Very good
kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
HYLSA SE42972/2012 f 20120504 e J LURVAS S51145/2002 B u LÅNGÅBERGETS TRULSA
S39838/2007 A Äg: Bergström Lars ,Hede
Mkh: 55 cm. Mkt välsk tik huv, lite stora ögon, fem uttr, bra öron, utm rygg, ngt sluttande kors,
lite tunn svans, bål som önskas mer massa, tillr benst, mkt goda tassar, rör sig från sidan, lite
trång fram o bak, päls i fällning, färg ua. Res.: Good kval.
MOTTIBÄCKENS ESSA SE13556/2012 f 20111224 e SE J(LÖ)CH ULLISJAURLANDETS
GORM S22419/2008 A u SE UCH SE J(LÖ)CH STYGGBERGETS HELGA S31600/2007 A
Äg: Spånberg Ulf ,Särna
Mkh: 55 cm. Bra skuret huv, önskar mer massa i u-käke, mörka ögon, ngt brett ans öron, utm
nacke, kraftig hals, utm rygg, aning slutt kors, korr svans, brett bra lår, välkroppad, utm
rörelser runt om, päls ua, ngt sotgenomslag på has. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.
SAVÅSENS HEDWIG SE24609/2011 f 20110320 e SJUNGARKLÄPPENS LOTUS S13024/2002
u KARLSTRANDS SINDY S47957/2007 A Äg: Westh Christer ,Edsbyn
Mkh: 60 cm. Saknar 2 P3 i överkäken, kraftfullt tik huv med alltför mkt kind, ngt ljusa ögon, ngt
stora öron, utm nacke, kraftfull hals, bra rygg, alltför snabbt sluttande kors, för hårt ringlad
svans, utm bål benst, bra tassar, rör sig bra fram men ngt underställt bak, päls i fällning. Res.:
Good kval.
ÄLGTJÄRNETS CENTA SE38898/2012 f 20120528 e SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS
ESA S69577/2008 A u ÄLGTJÄRNETS MIRKA SE34695/2010 Äg: Vestling Emil ,Lima
Mkh: 56 cm. Korr skuret huv, korr mörka ögon, aning tung mungipa, korr öron, bra hals, utm
rygg, bra kors o svans, bra bål o benst, mkt bra tassar, ngt kvadratisk, ger kort steg runt om,
päls o färg ua. Res.: Very good kval., 2:a konk.

Domare: FASTÉN GÖRAN
Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
BJÖRNJÄGARENS JANTE SE37851/2013 f 20130512 e SE J(LÖ)CH MALMBOS HANNO
S23511/2004 A u LUHTALAKSON TANJA FIN50309/07 B Äg: Söroms Lars-Olov ,Alfta
Mkh: 51 cm. Maskulint välskuret huvud, mörka vackra ögon, bra öron, utm hals o ö-linje, Utm
svans, bra bål, mkt bra benstomme, ordinärt vinklad, bra päls m bra seltecken, mkt bra
rörelser. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.

FJÄLLDALENS HAJO SE52901/2013 f 20130830 e SE UCH SE J(LÖ)CH SMYGAREBÄCKENS
LIAN S39076/2007 A u SE J(LÖ)CH SE UCH ÄLGLEGANS AKELA S34349/2008 A Äg:
Eriksson Kjell ,Bollnäs
Mkh: 51 cm. Huvud som önskas mer utfyllt nosparti, ljusa ögon, bra öron, bra hals, mjuk ngt
lång rygg, mkt bra svans, bra bål, kunde ha ngt grövre benst, ordinärt vinklad, mkt bra
rörelser. Res.: Very good kval., 4:a konk.
KARPAASIN NICKO SE55978/2013 f 20130503 e KARPAASIN KONSTA FI10853/12 u
VANKITTIEN MANTA FI32491/09 Äg: Östlund Lars-Gunnar ,Trönödal
Mkh: 54 cm. Maskulint huvud, ngt ljusa ögon, bra öron, hals o rygg, ngt kort kors, öppen
svans, bra bål, bra benstomme, ngt öppna vinklar runt om, mkt svårbedömda rörelser. Res.:
Good kval.
MARAMYRANS ATLAS SE24641/2013 f 20130309 e FI JCH FI UCH URAMON SALON TOPI
FI26544/09 u TAHKOSARVI JUSTIINA SE53754/2011 Äg: Hägg Mats ,Delsbo
Mkh: 53 cm. Maskulint välskuret huvud m bra tecken, mörka ögon, bra öron, utm hals rygg o
svans, välutvecklad bål, ordin vinkl på bra benstomme, bra päls o sel tecken, utm rörelser.
Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK
PILKÅKOJANS NEMO SE22508/2013 f 20130318 e BJÖRNLYANS ZORRO SE49719/2010 u J
PILKÅKOJANS KATJA S23363/2009 A Äg: Berg Anders ,Arbrå
Mkh: 51 cm. Välskuret bra huvud, mörka ögon, bra öron, utm hals o överlinje, mkt bra svans,
bra bål, ordin vinklad på bra benstomme, bra seltecken, bra päls. Res.: Excellent kval., 3:a konk.
ROVJÄGARENS ATLAS SE23506/2013 f 20130306 e STORBRINGENS STRIX N25710/04 u J
PASSAT CAXA SE28516/2010 Äg: Norberg Per ,Färila
Mkh: 54 cm. Välskuret bra huvud m bra tecken, mkt bra hals, stark rygg, ngt lös svans, bra bål,
bra benstomme, ordin vinklad, bra päls o bra seltecken, rör sig konstigt bak. Res.: Good kval.
STOREJENS KRUT SE16418/2013 f 20130124 e SE J(LÖ)CH VINMYRANS KOSS
S25452/2009 A u SEJ(LÖ)CH STOREJENS BISCHA SE35703/2010 Äg: Wård Anders ,
Hedesunda
Maskulint välskuret huvud, mörka ögon, bra öron, utm hals o ö-linje, ngt öppen svans, välutv
bål, ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls o tecken, bra rörelser. Sen ankomst, deltager ej
i kk. Res.: Excellent kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
PASSAT FALCO SE15831/2013 f 20130108 e STORBRINGENS STRIX N25710/04 u PASSAT
ASKA S21873/2008 Äg: Rehnvall Henrik ,Kilafors
Mkh: 54 cm. Maskulint bra huvud, mörka ögon, bra öron, kunde ha ngt kraftigare hals, stark
rygg, bra bål, bra benst, ordin vinklad, bra päls o seltecken. Res.: Very good kval., 2:a konk.
TERVAHAUDAN TIMPE SE14712/2014 f 20121120 e FI25711/10 u FI J(LÖ)CH KINNARIN
LULU FIN27332/07 Äg: Nordlöf Dag ,Borlänge
Mkh: 53 cm. Maskulint mkt bra huvud, mörka ögon, ngt stora öron, utm hals o ö-linje, ngt lös
svans, utm bål, ordin vinkl, bra benstomme, bra päls m bra seltecken, mkt bra rörelser. Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
SE V-13 J ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012 f 20120511 e NO UCH NO J(L)CH VAMYRAS
IZACK NO33314/09 u J RONJA NO36792/10 Äg: Brändström Conny ,Iggesund
Mkh: 52 cm. Välskuret maskulint huvud, mörka ögon, bra öron, utm hals rygg o svans, välutv i
bålen, Ordin vinklad, bra benstome, bra päls o seltecken, utm rörelser. Res.: Excellent kval., 1:a
konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
J POTTMYRANS CHAKKO SE23212/2012 f 20120224 e SE J(LÖ)CH HUNDSBACKENS
CHARMIGE CHARLIE S36266/2008 A u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGÅSKNAPPENS NELLY
S60610/2008 A Äg: Muhr Bror ,Skutskär
Mkh: 52 cm. Välskuret bra huvud, mörka ögon, bra hals rygg o svans, djup kraftig bål, ordin
vinklad, mkt bra benstomme, rör sig m mkt vid front, för dagen ngt tung. Res.: Excellent kval., 2:a
konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
J POTTMYRAS KING SE41476/2010 f 20100519 e SE J(LÖ)CH ACKERS ÄRLAND S36910/2003
A u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGÅSKNAPPENS NELLY S60610/2008 A Äg: Jansson PerErik ,Charlottenberg
Mkh: 52 cm. Välskuret maskulint huvud, mörka ögon, bra öron, utm hals, bra rygg, kunde ha
ngt fastare svans, välutv bål, ordinärt vinklad, bra benstomme, bra seltecken, sotiga färger,
utm rörelser. Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Hanar Öppen klass
ATLAS SE23222/2012 f 20120307 e J LYNGMARKARNAS ZEB S34332/2004 B u J
TVÄRÅSKOGARNAS SPEJA S25062/2006 A Äg: Jonasson Per-Gunnar ,Sveg
Mkh: 53 cm. Välskuret bra huvud, ngt ljusa ögon, bra hals, rygg o svans, välutvecklat bröst,
ordin vinklad, kunde ha ngt grövre benst, bra päls, bra tecken, ganska bra rörelser. Res.: Very
good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
DAHLHOLMENS JAWA SE30685/2013 f 20130416 e SUCH SJ(LÖ)CH DAHLHOLMENS
ÅSBERG S20722/2005 u KOSSELON LULU SE13327/2013 Äg: Eriksson Karl-Evert ,
Näsviken
Mkh: 51 cm. Könspräglat huvud med ngt snipigt nosparti, mörka ögon, bra öron, bra hals,
rygg o svans, bra bål, ordinärt vinklad, bra ben, bra päls o tecken, mkt bra röresler. Res.: Very
good kval., 2:a konk.
KORVENKIERTÄJÄN RETA SE20662/2013 f 20130201 e FI JCH FI UCH URAMON SALON
TOPI FI26544/09 u KORVENKIERTÄJÄN RINKA FIN29503/06 Äg: Eriksson Sone ,Norrala
Mkh: 48 cm. Könspräglat välskuret huvud, mörka ögon, ngt stora öron, utm hals, aning mjuk
rygg, utm svans, ordinärt vinklad, bra ben, bra päls o tecken. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK
ÄLVKROKENS MY-AVK SE43692/2013 f 20130615 e FI JCH VIITAN KÖPI FIN20423/06 A u
ANKI S18469/2007 A Äg: Jonsson Stefan ,Arbrå
Mkh: 48 cm. Könspräglat huvud, önskas bättre utv stop, snipigt nosparti, mörka ögon, bra
hals, rygg o svans, bra bål, ngt öppna vinklar, bra päls och seltecken, bra rörelser. Res.: Very
good kval., 3:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
BLOMSKOGENS BETTI SE20781/2013 f 20130220 e DAELIE S47119/2006 A u HAVULAN
HILLA SE45537/2012 Äg: Jonsson Anders ,Orsa
Mkh: 48 cm. Könspräglat vackert huvud, mörka ögon, ngt stora öron, bra hals, rygg o svans,
bra bål, ordin vinklad, bra ben, bra päls o seltecken, utm rörelser. Res.: Excellent kval., 1:a konk.,
CK

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J BASTA S42424/2009 f 20090525 e SUCH SJ(LÖ)CH NÄSSKOGENS BARR S18258/2000 A u
SE UCH SE J(LÖ)CH E-RAJA S40271/2007 Äg: Tynong Maivor ,Trönödal
Mkh: 51 cm. Könspräglat huvud, mörka ögon o tecken, ngt grövre hals önskas, bra rygg, mkt
bra svans, välutv bröstkorg, ordinärt vinklad, bra ben, bra päls o tecken, utm rörelser. Res.:
Excellent kval., Oplacerad konk., CK
J BULLERBÄCKENS ALLY SE25012/2010 f 20100221 e SE J(LÖ)CH ÅGÅSENS AMOS
S46499/2003 A u J BULLERBÄCKENS MINETTA S19991/2005 Äg: Knutsson Magnus ,
Leksand
Mkh: 47 cm. Könspräglat huvud, snipigt nosparti, mörka vackra ögon, bra öron, bra hals rygg,
utm svans, välutv bröstkorg, kunde vara ngt grövre, ngt öppna vinklar runt om, önskas grövre
benstomme, bra päls o tecken, mkt bra rörelser. Res.: Very good kval.
J GRYTOSENS TUVA SE42481/2012 f 20120406 e NO UCH NO J(L)CH SASSO N13451/07 u
NO J(B)CH GRYTOSENS BJU N10300/08 Äg: Åberg Hans ,Enviken
Mkh: 48 cm. Könspräglat bra huvud, mörka ögon, utm hals o ö-linje, mkt bra svans, välutv bål,
ordin vinklad, bra ben, utm päls o seltecken, bra rörelser. Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK, 3:a B
H/T-Kl.
J HÅLLVALLENS LINA SE22544/2010 A f 20100302 e SJ(LÖ)CH SUCH NJ(L)CH BILLSBERGETS
LEEO S41861/2001 A u SUCH SJ(LÖ)CH HÅLLVALLENS FIXA S20712/2005 A Äg: Svedlund
Karl-Erik ,Vallsta
Mkh: 49 cm. Könspräglat välskuret vackert huvud, mörka ögon, utm hals o ö-linje, bra svans,
utm bål, välvinklad på mkt bra benstomme, utm rörelser, bra päls o tecken. Res.: Excellent kval.,
2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
J KOIMYRAS AKIRA SE38901/2012 f 20120430 e NORD JCH MNEI-10 BAMSE N27201/07 B u J
HIRIVAN TARU FIN29393/08 Äg: Åkerlund Andreas ,Bollnäs
Mkh: 49 cm. Välskuret kraftigt huvud, mörka ögon, bra hals, rygg o svans, välutv bål, ordinärt
vinklad, bra benstomme, bra päls o tecken, bra rörelser. Res.: Excellent kval., 4:a konk., CK, 4:a B
H/T-Kl.
SE J(LÖ)CH KRUUNUPÄÄN VENDY SE56620/2013 f 20101216 e SE V-11 SE V-10 FI JCH FI
UCH NORD V-09 MÄENTAUSTAN NESTORI FIN46724/08 u FI KVA LILI FIN14440/09 Äg:
Hedlund Anders ,Särna
Mkh: 49 cm. Könspr vackert huvud, mörka fina ögon, bra öron, bra tecken, utm hals, rygg o
svans, välutv bål, ordinärt vinklad, mkt bra benstomme, bra päls o seltecken, utm rörelser.
Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
J POTTMYRAS ITA SE41480/2010 f 20100519 e SE J(LÖ)CH ACKERS ÄRLAND S36910/2003 A
u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGÅSKNAPPENS NELLY S60610/2008 A Äg: Jansson Christer ,
Årjäng
Mkh: 49 cm. Könspräglat huvud, ngt ljusa ögon, bra hals, rygg, ngt lös svans, ngt djup men
kort bål, önskas grövre benstomme, ordinärt vinklad, mkt bra rörelser. Res.: Very good kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
AYA SE13381/2012 f 20120108 e SJ(LÖ)CH OUTAMAAN ZIGURD S21694/2001 A u
RÖDTOCKENS URSUS ANJA S10104/2007 A Äg: Albertsson Jörgen ,Färnäs
Mkh: 58 cm. Könspräglat huvud, ngt ljusa ögon, bra öron, torr bra hals, utm ö-linje, bra svans,
välutveckl bröstkorg, öppna vinklar runt om, ngt klen benstomme, mkt bra rörelser, bra päls o
färg. Res.: Very good kval.

Hälleforshund Hanar Juniorklass
RÄVPISKANS MILOU AS40450/2013 f 20130523 e ÄLEBRÄCKS TROLLE AS42795/2009 u J
STELLA AS33748/2008 B Äg: Einarsson Kent ,Järvsö
Mkh: 56 cm. Maskulint välskuret huvud, bra öron, utm hals o ö-linje, bra svans, utm bål,
välvinklad på bra benstomme, bra päls o färg, bra rörelser. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B
H/T-Kl.

Hälleforshund Hanar Jaktklass
J TRIX AS18268/2012 f 20120222 e SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON AS34478/2005 A u J
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008 Äg: Eggen Bjarne ,LILLHÄRDAL
Mkh: 58 cm. Maskulint välskuret huvud, mörka ögon, bra öron, utm hals o ö-linje, väl ansatt
svans, välutvecklat bröst, välvinklad, bra benstomme, utm rörelser, bra päls o färg. Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass
IDEHULTS TRIM SE42243/2013 f 20130710 e SISOTINDENS ROLEX SE17188/2010 A u J
DALOMSVIKENS SMILLA S44767/2008 Äg: Carlsson Niclas ,Grycksbo
Mkh: 48 cm. Maskulint bra hanhuvud, mörka bra ögon, utm öron, stark rygg, utm svans, välutv
bröstkorg, ngt öppna vinklar, bra benstomme, tät o bra päls, utm rörelser. Res.: Excellent kval., 1:a
konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
KLEFMARKENS BOND SE44861/2013 f 20130721 e J PIHTIOJA JUPE S58876/2007 B u SUCH
SJ(LÖ)CH GRO AV BARLINDÅS S50965/2004 B Äg: Mats Erlandsson ,BOLLNÄS
Mkh: 58 cm. Välskuret vackert huvud, ljusa ögon, bra öron, utm hals o ö-linje, bra ansatt
svans, välutvecklat bröst, ordinärt vinklad, bra benstomme, bra päls o färg, utm rörelser. Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
RYVIKENS CAJSA SE16212/2014 f 20140101 e J ACKERS DUNDER S38850/2008 B u J
TRULSA SE32364/2011 Äg: Thorud Jan-Anders ,Malung
Könspräglat vackert huvud, vackra ögon, mörka ögon, stark rygg för åldern, bra svans,
välutvecklat bröst, bra vinklar, bra ben, bra päls o färg, mkt bra rörelser, välvisad. Res.: 1:a
Valpkl., HP

Karelsk Björnhund Tikar Juniorklass
ARJA-PELILLA SE25365/2013 f 20130306 e RÅBOCKENS OLLI HIRVIKÄRPÄNEN
SE46126/2011 u AINO SE14183/2010 Äg: Olsson Thomas ,Alfta
Mkh: 55 cm. Könspräglat huvud m ljusa ögon, ej helt strama öron, bra hals, rygg, ngt öppen
svans, ej helt utvecklad bröstkorg, ordinärt vinklad, bra ben, godkända rörelser. Res.: Good kval.

Karelsk Björnhund Tikar Unghundsklass
FULLSKOGENS HAIDI SE46052/2012 f 20120629 e SE UCH SE J(LÖ)CH AILATIS PIO
SE22875/2006 u KURENOJAN KATA SE47508/2011 B Äg: Andersson kent ,Grödinge
Mkh: 52 cm. Könspräglat bra huvud, bra öron, ljusa ögon, utm hals, rygg, bra svans,
välutvecklad bröstkorg, ordinärt vinklad, bra ben, bra päls, svagt vitt tecken på låret. Res.: Very
good kval., 1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar Jaktklass
J TRULSA SE32364/2011 f 20110414 e SJ(LÖ)CH KARHUNKAIRA SAKU S29159/2007 A u J
HERRAVARE MIA S27283/2008 B Äg: Thorud Jan Anders ,Malung
Mkh: 49 cm. Välskuret vackert huvud med ljusa ögon, utm hals o ö-linje, mkt bra svans,
välutvecklat bröst, välvinklad, lagom grova ben, bra päls o färg, utm rörelser, välvisad. Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

