Hunneberg 2013-05-05
Västsvenska Älghundklubben
Domare: FROSTAD ROLF
Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
MAJBERGETS BOSS SE48719/2012 f 20120712 e FI JCH JÄMÄKÄN KARO
FI39389/09 B u RÅBOCKENS HECKLA S32817/2007 Äg: Andersson Andreas ,Töreboda
Mkh: 59 cm. saknas 1 tand i ? ngt över medelstrl mkt bra typ bra hvd fina ög ngt st öron god
hals och kropp bra svans bra benst. ngt rak i fronen bra tassar päls färg ua. Res.: Very good
kval.

Karelsk Björnhund Hanar Öppen klass
VIIRU SE49492/2011 D f 20100629 e MOSKU FIN16252/04 B u REETA FIN13051/04
Äg: Huusko Juha ,Ulricehamn
Mkh: 58 cm. medelstor av bra typ bra hvd ngt ljusa ög. vidställda öron bra hals o kropp
svansen kunde önskas hårdare ringlad. goda ben o rr päls o färg ua. hunden visar inte bettet
hunden är lite aggressiv därav priset Res.: Disqualified kval.

Karelsk Björnhund Tikar Juniorklass
MAJBERGETS BIRA I SE48722/2012 f 20120712 e FI JCH JÄMÄKÄN KARO
FI39389/09 B u RÅBOCKENS HECKLA S32817/2007 Äg: Ohlsson Stefan ,Trollhättan
Mkh: 54 cm. bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans goda ben o rr bra päls visar
sig lite blyg i ringen o vi får inte se på bettet Res.: Disqualified kval.

Karelsk Björnhund Tikar Unghundsklass
KAITIKS GLAMOUR SE42663/2011 f 20110622 e J ACKERS DUNDER S38850/2008 B
u RAIKU S33870/2005 B Äg: Arnqvist Kjell ,Göteborg
hunden låter sig inte mätas bra hvd fina ögon o öron lite kort hals bra kropp men visas i ngt
högt hull bra svans goda ben o rr päls o färg ua Res.: Disqualified kval.

Karelsk Björnhund Tikar Öppen klass
KLEFMARKENS IDUN SE25218/2011 f 20110403 e SE J(LÖ)CH JARLASLÄTTENS
AVEC S44877/2005 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO UCH GRO AV BARLINDÅS S50965/2004
B Äg: Jörgensen Pernilla & Christer ,Ed
Mkh: 55 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans
välvinklad med bra benstomme goda rr bra päls o färg Res.: Excellent kval., 1:a konk.,
CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
VIT MOSSENS KITTY SE26543/2011 f 20110313 e FI JCH TEILOJAN SÄKÄ
FI18388/09 A u SE UCH SE J(LÖ)CH VANHANKATAJAN RILLA S13016/2009 B Äg:
Pettersson Anders ,Hova
Mkh: 55 cm. medelstor av ngt lätt typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra ringlad
svans efter typen bra benstomme kunde önskas lite bättre vinklad päls o färg ua. Res.: Very
good kval., 2:a konk.

Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
VIT MOSSENS CAMIRA SE52716/2012 f 20120816 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH
TUIKE SALON WELHO FI50028/10 A u J ONNIVAARAN HELMI SE15322/2012 A Äg: Eklund
Linus ,Bengtsfors
bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt högt ringlad svans goda ben o rr valppäls mkt
lovande Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Hanar Juniorklass
ALLANGROPENS ARRAK SE36888/2012 f 20120428 e SE UCH SE J(LÖ)CH
KOUGSTABACKENS HERO S26828/2009 A u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS EJA
S69581/2008 B Äg: Magnusson Roger ,Hova
Mkh: 56 cm. bra hvd fina ögon lite rund i skallen god hals o kropp bra svans ben o rr päls o
färg ua. pga storleken priset sufficent Res.: Sufficient kval.
ARRAK SE28957/2012 f 20120329 e SJ(LÖ)CH SUCH RYVIKENS VISKAS
S38105/2001 A u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: Henricsson
Thomas ,Fritsla
Mkh: 61 cm. medelstrl bra hvd fina ögon bra hals o kropp och svans men rör sig lite
paddlande i fronten bra päls och färg Res.: Very good kval., 3:a konk.
EKEPARKENS E-UJFIX SE36280/2012 f 20120520 e SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS
GOTTFRID SE37032/2010 A u SE UCH SE J(LÖ)CH EKEPARKENS TEA S27962/2007 A Äg:
Egon och Ewy Bohman ,Ulricehamn
Mkh: 62 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans
välvinklad bak o fram päls o färg ua. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B
H/T-Kl.
FLAKABÄCKENS BANJO SE19996/2012 f 20120214 e SE J(LÖ)CH HÄNSJÖNS
ARGO S17421/2006 A u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS PIXA IV S25350/2006 A Äg: Källeskog
Johan ,Lidköping
Mkh: 63 cm. ngt över medelstrl fina ögon o öron god hals bra kropp men ngt uppdragen i
buken ngt löst ringlad svans kunde önskas ngt grövre benstomme päls o färg ua Res.:
Good kval.
KLANG SE37334/2012 f 20120506 e SE UCH SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS LICKO
S20699/2007 B u J SUNDERBYNS AISHA S24603/2007 A Äg: Bäckström Daniel ,Säffle
Mkh: 59 cm. lite under medelstrl av bra typ bra hvd fina ögon ngt vidställda öron god hals o
kropp bra svans bra benstomme rör sig bra tendens till slips Res.: Good kval.
LOKE SE38887/2012 f 20120523 e SE J(LÖ)CH ACKERS OUZO S31273/2007 A u SE
J(LÖ)CH STORVILTJÄGARENS MAXA SE44706/2010 A Äg: Johansson Jacob ,Vartofta
Mkh: 59 cm. medelstor bra hvd ngt ljusa ög bra öron god hals o kropp bra svans goda ben o
vinkl rör sig bra päls o färg ua Res.: Good kval.
LOSHUNDENS JACK SE11999/2013 f 20120507 e SE J(LÖ)CH RYDA TALLENS MILO
S23794/2009 A u NO J(L)CH TINDRA N05450/07 A Äg: Carlander Johan ,Vinninga
Mkh: 60 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd mörka fina ögon god hals o kropp bra svans
bra benstomme ngt rak bak rör sig bra päls o färg ua Res.: Excellent kval.
ONNIVAARAN MALTE SE47058/2012 f 20120328 e FI JCH HÄNSJÖNS KOZZ
SE23103/2010 u FI JCH FI UCH ONNIVAARAN ENNE FIN31952/07 Äg: Hannevad Mats ,
Vaggeryd
Mkh: 60 cm. medelstor av bra typ bra hvd ljusa ög bra öron god hals och kropp bra
benstomme rör sig bra bra päls men ngt brun i färgen över ryggen Res.: Good kval.
RAPPHÅLETS ALFONS SE26597/2012 f 20120316 e NO UCH NORD J(LÖ)CH SE
UCH BOTNEBEKKEN'S A-ERO N17411/07 A u SE J(LÖ)CH SE VCH TAIL TIP'S TIKKA II
S54584/2007 A Äg: Carlsson Magnus ,Gislaved
Mkh: 59 cm. ngt under medelstrl av bra typ ngt tunn i nosparti fina ögon och öron god hals ngt
uppdragen i buken ngt mager ngt sluttande kors välvinklad rör sig bra bra färg men ngt öppen
päls Res.: Good kval.

STOROXENS BISON SE43763/2012 f 20120616 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI JCH
DUNDERMYRENS LOFFE S20700/2007 A u SE J(LÖ)CH MJÄLABACKENS TUA IV
S32416/2006 A Äg: Simberg Mikael Ann-Charlotte Carls ,Klässbol
Mkh: 61 cm. medelstr mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans bra
benstomme men rör sig lite kohasig bra päls o färg Res.: Very good kval., 4:a konk.
STORVILTJÄGARENS CLIPS SE47399/2012 f 20120703 e SE J(LÖ)CH VIAGRAS
BOZZ S48830/2006 A u FI JCH DONNA SE22869/2011 B Äg: Torin Daniel ,Uddevalla
Mkh: 62 cm. medelstor av bra typ lite smalt nosparti fina ögon o öron god hals o kropp ngt
öppen svans ngt halsskinn o slips bra färg men päls i fälln goda ben o rr Res.: Sufficient
kval.

Jämthund Hanar Unghundsklass
STOROXENS ALBAN SE37279/2011 f 20110510 e SE J(LÖ)CH SE UCH BORÅSENS
GIBSON S28160/2006 A u SE J(LÖ)CH MJÄLABACKENS TUA IV S32416/2006 A Äg:
Eriksson Kjell-Åke ,Bengtsfors
Mkh: 59 cm. medelstor av bra typ bra hvd fina ögon god hals bra kropp bra svans bra
benstomme ngt vaggande rr i bakpartiet ngt halsskinn pälso färg ua Res.: Good kval.
TETIG BULL SE44367/2011 B f 20110708 e SE UCH SE J(LÖ)CH REMMAMYRENS
ARRAK S33754/2007 A u SE J(LÖ)CH SAGA S48097/2006 A Äg: Sturesson Erik ,Forsvik
Mkh: 60 cm. medelstor mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron bra hvd fina ögon o öron god
hals o kropp ngt högt ringlad svans goda ben o rr päls o färg ua hunden visar inte bettet Res.:
Disqualified kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
J ACKERS OST S34644/2009 B f 20090503 e NORDJ(LÖ)CH NORDUCH ELIMON
SALON POMO S28177/2006 A u SE J(LÖ)CH ACKERS BÄSTIS S59790/2003 A Äg: Sandèn
Stefan ,Gränna
Mkh: 62 cm. medelstor mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp visas i lite högt
hull korrekt svans välvinklad med bra benstomme bra päls o färg är bra Res.: Excellent
kval., 3:a konk.
ARRO SE31921/2010 B f 20100408 e SE J(LÖ)CH SE UCH ÄLGSKALLETS IZOR
S33058/2007 A u J BORÅSENS HAPPY S26099/2007 A Äg: Falk Magnus ,Munkfors
Mkh: 62 cm. medelstor av utm typ vackert hvd fina ögon o öron god hals o kropp fin ö-linje
korrekt ringlad svans välviklad med bra benstomme rör sig bra utm päls o färg Res.:
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
SJ(LÖ)CH BORÅSENS ISAK SE41887/2011 A f 20110530 e SE J(LÖ)CH
KÄRSMIRENS TRULL S24265/2004 A u SE J(LÖ)CH SE UCH BORÅSENS GILDA
S28164/2006 A Äg: Berggren Kjell ,Munkfors
Mkh: 61 cm. medelstor av bra typ bra hvd fina ögon och öron god hals o kropp ngt öppen
svans bra benstomme men rör sig ngt kohasigt bra päls men är vit i hela fronten lite gul färg i
hvt Res.: Good kval.
SE J(LÖ)CH BOZZ S28597/2009 A f 20090321 e SE J(LÖ)CH SE UCH GIDDE
S26268/2006 A u J AMIZA S14662/2004 A Äg: Lundgren Peter ,Limmared
Mkh: 61 cm. medelstor mkt bra typ bra hvd fina öron o ögon god hals o kropp bra svans visas
i ngt högt hull goda ben o rr ngt flata tassar päls o färg ua Res.: Very good kval.

SE VCH J EKEPARKENS DACKE SE39034/2010 A f 20100515 e SE J(LÖ)CH
SE UCH BOVATTNETS BOSS S23502/2004 A u SE J(LÖ)CH USTERYDS ANJA
S38058/2004 A Äg: Thisell Charles ,Lindome
Mkh: 64 cm. mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans goda ben o rr
bra päls o färg Res.: Excellent kval., 4:a konk.
SEJ(LÖ)CH SE VCH HOLMSJÖNS RAPP SE36611/2011 B f 20110509 e FI JCH
FI UCH NO J(L)CH SE J(LÖ)CH TAITOLAN RAPPE FIN53264/07 A u J HOLMSJÖNS TASSA
S57180/2005 A Äg: Andersson Ulf ,Åmotfors
Mkh: 61 cm. medelstor av bra typ kraftigt hvd fina ögon o öron god hals visas i ngt tung i
kroppen bra svans goda ben o rr bra päls men ngt sotig färg över nacken Res.: Good kval.
J KALVHULTARNS TOTTO SE18246/2010 A f 20100203 e SE V-03 SE UCH SE
J(LÖ)CH HÄRKILAS JACK I S53624/2000 A u SE J(LÖ)CH NORE LÅNGMONS EIRA
S34641/2004 A Äg: Karlsson Hans & Jenny ,Falkenberg
Mkh: 63 cm. ngt över medelstrl av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron visas ngt tung i
kroppen bra benstomme men rör sig ngr trångt fram ngt flata tassar päls o färg ua Res.: Very
good kval.
J PASABNES ASSER S45442/2008 A f 20080501 e J FI JCH ANDY FIN22256/01 B
u FI JCH SE J(LÖ)CH NELLI FIN45361/04 B Äg: Larsson Ingemar ,Svanesund
Mkh: 60 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon ngt vidställda öron god hals o kropp
bra svans ngt svaga handlovar för övrigt bra benstomme rör sig bra bra päls men lite gul i
färgen Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 A f 20110311 e SE J(LÖ)CH
NYLUNDAS UFFE S30173/2006 A u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS LIZZI S38843/2008 A Äg:
Forsberg Magnus ,Strömsund
Mkh: 61 cm. medelstor av mkt bra typ ngt lätt nosparti fina ögon o öron god hals o kropp bra
svans bra benstomme välvinklad rör sig bra päls o färg ua Res.: Excellent kval.
SEJ(LÖ)CH TJURSKALLENS SAREK SE36600/2011 A f 20110430 e SE J(LÖ)CH
RECES TUFFE S46652/2003 A u SE J(LÖ)CH GUDA S40731/2005 A Äg: Hidendahl Torbjörn ,
Östra Frölunda
Mkh: 64 cm. ngt stor av bra typ bra hvd fina ögon o öron bra kropp men ngt sluttande kors bra
benstomme men ngt svag mellanhand o flata tassar bra färg men päls i fällning Res.: Good
kval.
J ÄLGSKALLETS HUNTER SE43971/2010 A f 20100528 e SE J(LÖ)CH
VERKSAMHETENS DACKE S15394/2008 B u SE J(LÖ)CH SE UCH NORD J(LÖ)CH NO
UCH ÄLGSKALLETS LIZZIE S33061/2007 A Äg: Abrahamsson åke ,Uddevalla
Mkh: 63 cm. ngt över medelstrl av mkt bra typ bra hvd lite ljusa ögon fina öron god hals och
kropp bra svans välvinklad med bra rr päls o färg ua Res.: Excellent kval., 2:a konk.,
Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
J ÄLGTJÄRNETS BIRK SE25646/2011 A f 20110307 e SE J(LÖ)CH
DUNDERMYRENS PIO S35390/2003 A u SE J(LÖ)CH MIRA S43438/2005 A Äg: Håfström
Johan ,Bengtsfors
Mkh: 64 cm. ngt stor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt högt ringlad
svans god ben o rr bra päls o färg Res.: Very good kval.

Jämthund Hanar Öppen klass
ACKERS VILDAR S63629/2009 f 20091108 e FI JCH ONNIVAARAN ALLU
S45171/2009 B u ORAKURU XENA S32353/2005 A Äg: Bohlin Daniel ,Högsäter
Mkh: 58 cm. ngt liten av godtagbar typ bra hvd fina ögon o öron god hals ngt kort i kroppen
ngt öppen svans goda ben o rr ngt oren färg päls i fällning Res.: Sufficient kval.
ARES SE33522/2011 f 20110501 e SE J(LÖ)CH ULLISJAURLANDETS BOY
S21992/2002 A u SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS CILLA S20714/2007 A Äg: Johansson
Hasse ,Kungshamn
Mkh: 60 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt högt
ringlad svans kunde önskas ngt grövre benstomme men bra vinkl o rör sig bra päls o färg ua
Res.: Very good kval., 2:a konk.
DELLBONS DEX SE30594/2010 f 20100414 e SE J(LÖ)CH BOÄNGETS PO-BRUNN
S64222/2004 A u J RYVIKENS CAISA S59031/2003 A Äg: Westberg Christoffer ,Grönahög
Mkh: 57 cm. ngt lite tikpräglad hane ngt lätt nosparti fina ögon o öron ngt kort i kroppen bra
svans goda ben o rr bra päls o färg Res.: Good kval.
MALTAFORSENS BLAZER SE12622/2011 f 20110110 e SE J(LÖ)CH FI JCH TYR
S34486/2007 A u SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS DRILLA S39418/2006 A Äg: Johansson
Jörgen ,Hindås
Mkh: 62 cm. medelstor av godtagbar typ bra hvd fina ögon o öron god kropp bra svans bra
benstomme men rör sig ngt trångt bak hunden har slips Res.: Good kval.
TETIG BILL SE44366/2011 f 20110708 e SE UCH SE J(LÖ)CH REMMAMYRENS
ARRAK S33754/2007 A u SE J(LÖ)CH SAGA S48097/2006 A Äg: Yrjas Stefan ,Finspång
Mkh: 62 cm. mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp
bra svans välvinklad med bra benstomme rör sig bra, bra päls o färg Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Jämthund Tikar Juniorklass
ACKA SE28951/2012 f 20120329 e SJ(LÖ)CH SUCH RYVIKENS VISKAS
S38105/2001 A u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: Svensson Håkan ,
Bottnaryd
Mkh: 55 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp men ngt
sluttande kors bra svans goda ben o rr päls o färg ua Res.: Very good kval.
ALICE SE28955/2012 f 20120329 e SJ(LÖ)CH SUCH RYVIKENS VISKAS
S38105/2001 A u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: Amour Karl-Erik &
Fredrik ,Håcksvik
Mkh: 54 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron lite fattig u-käke bra kropp o
svans välvinkl bra benst. rör sig bra, bra färg men päls i fälln Res.: Very good kval.
ANNIE SE28950/2012 f 20120329 e SJ(LÖ)CH SUCH RYVIKENS VISKAS
S38105/2001 A u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: Andersson Per ,
Östra Frölunda
Mkh: 55 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans
välvinklad bra rr bra färg päls i fällning Res.: Excellent kval., 3:a konk.

ASSI SE28953/2012 f 20120329 e SJ(LÖ)CH SUCH RYVIKENS VISKAS S38105/2001
A u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: Hidendal Linus ,Östra Frölunda
Mkh: 58 cm. ngt över medelstrl av godtagbar typ bra hvd fina ögon o öron. god hals bra kropp
ngt hårt ringlad svans bra benstomme rör sig lite trångt fram hunden har överbett Res.:
Sufficient kval.
BISSJÖSKOGENS KURRI SE47726/2012 f 20120707 e SE J(LÖ)CH
SÖROMBÄCKENS GUNDE SE37033/2010 A u SE UCH SE J(LÖ)CH TUVA S42762/2007 A
Äg: Mondin Andreas ,Svenljunga
Mkh: 54 cm. medelstrl av mkt bra typ lite smal i nospartiet fina ögon o öron god hals o kropp
korrekt svans goda ben o rr välvinklad bra benstomme bra päls o färg Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.
GRÅSKALLETS CILLA SE42967/2012 f 20120615 e SE J(LÖ)CH SE UCH
KOUGSTABACKENS INGVAR SE21784/2010 A u J STINTÄNGENS SMILLA SE53624/2010
A Äg: Edwardsson Joakim ,Vänersborg
Mkh: 57 cm. ngt över medelstrl av bra typ bra hvd ngt ljusa ögon bra öron bra hals o kropp ngt
högt ringlad svans rör sig lite kohasigt bra färg men pälsi fälln Res.: Good kval.
HÄNSJÖNS QUEEN SE21968/2012 f 20120217 e SE J(LÖ)CH SE UCH
FÄLLESTRANDS BONZO S31439/2008 A u J NORD J(LÖ)CH HÄNSJÖNS KIWI
SE23096/2010 A Äg: Karlsson Ted ,Korsberga
Mkh: 58 cm. ngt över medelstrl av utm typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra
svans välvinklad med bra benstomme rör sig utm bra päls o färg Res.: Excellent kval.,
2:a konk.
HÄRKILAS UMA III SE36297/2012 f 20120429 e SE J(LÖ)CH SÖRFINNSKOGENS
ZNOBBEN S36929/2004 A u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS ÖA I S53218/2007 B Äg: Carlsson
Christer ,Hyssna
Mkh: 60 cm. i största laget av bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt sluttande
kors bra svans bra benst. men ngt rak i fronten o rör sig ngt kohasigt Res.: Good kval.
LEXI SE38884/2012 f 20120523 e SE J(LÖ)CH ACKERS OUZO S31273/2007 A u SE
J(LÖ)CH STORVILTJÄGARENS MAXA SE44706/2010 A Äg: Ericson Jan-Olof ,Vartofta
Mkh: 57 cm. ngt över medlestrl av mkt bra typ bra hvd fina ögon ngt vidställda öron god hals o
kropp ngt öppen svans en aning ö-byggd bra benst men ngt rak i bakstället rör sig bra päls o
färg ua Res.: Very good kval.
LOSHUNDENS JEJA SE17444/2013 f 20120507 e SE J(LÖ)CH RYDA TALLENS MILO
S23794/2009 A u NO J(L)CH TINDRA N05450/07 A Äg: Carlander Christofer ,Finnerödja
Mkh: 56 cm. medelstrl mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals bra kropp lite öppen
svans bra benstomme välvinklad rör sig bra päls o färg ua Res.: Excellent kval.
PASSBOS E-ZICKAN SE42072/2012 f 20120622 e SJ(LÖ)CH KNAPERBACKENS
FRIPPE S21763/2003 A u SJ(LÖ)CH GUBBÅSENS ESTER S44356/2004 A Äg: Drotts Bjarne
,Ed
Mkh: 56 cm. medelstor av bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals bra kropp ngt sluttande
kors rör sig i galopp hela tiden hunden trivs inte i ringen päls o färg ua Res.: Good kval.

RAPPHÅLETS ASSA SE26601/2012 f 20120316 e NO UCH NORD J(LÖ)CH SE UCH
BOTNEBEKKEN'S A-ERO N17411/07 A u SE J(LÖ)CH SE VCH TAIL TIP'S TIKKA II
S54584/2007 A Äg: Andersson Mikael ,Skephult
Mkh: 56 cm. medelstor mkt bra typ fina ögon ngt stora öron god hals o kropp lite sluttande
kors bra vinklar o benstomme rör sig med ngt stela bakbensrr päls o färg ua Res.: Very
good kval.
STINA SE36276/2012 f 20120430 e J NORD J(LÖ)CH JOCKE S49772/2007 A u J
KOLÅSENS STOJA S12107/2008 B Äg: Petersson Marcus ,Simlångsdalen
Mkh: 53 cm. ngt liten av godtagbar typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt öppen
svans goda ben o vinklar rör sig bra päls i stark fällning lite svag mellanhand Res.: Sufficient
kval.
STOROXENS BESSI SE43764/2012 f 20120616 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI JCH
DUNDERMYRENS LOFFE S20700/2007 A u SE J(LÖ)CH MJÄLABACKENS TUA IV
S32416/2006 A Äg: Landström Jan ,Frändefors
Mkh: 55 cm. medelstor av bra typ ngt kort i nospartiet o lite rund i skallen fina ögon och öron
god hals o kropp ngt öppen svans kunde önskas ngt grövre benstomme rör sig lite stelt bak
bra päls o färg Res.: Good kval.
SULVIKSKOGENS HONY SE41635/2012 f 20120526 e SE J(LÖ)CH
SÖROMBÄCKENS GOTTFRID SE37032/2010 A u SE J(LÖ)CH HOLMSJÖNS BESSI
S33316/2006 B Äg: Andersson Per-Ove ,Tvärred
Mkh: 57 cm. ngt över medelstorlek av godtagbar typ bra hvd ngt ljusa ögon lite stora öron god
hals bra kropp lite tunn svans kunde önskas ngt grövre benstomme men rör sig bra brukbar
päls men är vit i hela fronten Res.: Sufficient kval.
TORA SE37337/2012 f 20120506 e SE UCH SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS LICKO
S20699/2007 B u J SUNDERBYNS AISHA S24603/2007 A Äg: Borsee`n Jan ,Brålanda
Mkh: 58 cm. ngt stor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt öppen
svans goda ben o rr bra färg o päls i fällning Res.: Very good kval.
VÄSTJÄMTENS GOLDIE SE20420/2012 f 20120214 e SE UCH SE J(LÖ)CH
DUNDERMYRENS LOKE S20697/2007 A u SE J(LÖ)CH VÄSTJÄMTENS DIXI S33063/2007
A Äg: Antonsson Peter ,Varberg
Mkh: 56 cm. medelstor av godtagbar typ bra hvd ljusa ögon god hals o kropp ngt öppen svans
goda ben o rr päls o färg ua hunden har ngt överbett Res.: Sufficient kval.
VÄSTJÄMTENS GRY SE20421/2012 f 20120214 e SE UCH SE J(LÖ)CH
DUNDERMYRENS LOKE S20697/2007 A u SE J(LÖ)CH VÄSTJÄMTENS DIXI S33063/2007
A Äg: Karlsson Christian ,Långås
Mkh: 60 cm. ngt hanhundspräglad i största laget bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp
ngt öppen svans goda ben o rr bra päls o färg Res.: Good kval.
ÄLGSKALLETS MELISSA SE40878/2012 f 20120524 e SE J(LÖ)CH SE UCH
BERGAKULLENS LEIJK S27638/2008 A u SE J(LÖ)CH SE UCH NORD J(LÖ)CH NO UCH
ÄLGSKALLETS LIZZIE S33061/2007 A Äg: Jansson Kent ,Fagerfjäll
Mkh: 55 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fins ögon o öron god hals o kropp bra svans
välvinklad med bra benstomme rör sig bra fram o bak bra färg o päls Res.: Excellent kval.,
4:a konk.

Jämthund Tikar Unghundsklass
BÖRSGÅRDS ELLIE SE11474/2012 f 20111210 e J PASABNES ASSER S45442/2008
A u HÄRKILAS BELLA I S36629/2008 A Äg: Larsson Ingemar ,Svanesund
Mkh: 55 cm. medelstor av bra typ bra hvd fina ögon o öron bra hals god hals god kropp bra
svans bra benstomme men rör sig lite kohasigt bra päls men är vi i hela fronten Res.: Good
kval.
HÄLSINGESKOGENS KRÖSAMAJA SE55747/2011 f 20110922 e SJ(LÖ)CH STANTES
FAXE S17413/2005 A u HÄLSINGESKOGENS LOVA S30751/2009 A Äg: Monse`n Mats ,
Skövde
Mkh: 56 cm. medelstor av godtagbar typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp ngt öppen
svans bra benstomme ngt rak bak päls o färg ua hunden har överbett Res.: Sufficient kval.
KVARNBERGETS AINA SE12627/2012 A f 20120102 e SE J(LÖ)CH RYVIKENS
UFFE H S42864/2008 A u SE J(LÖ)CH LÖVRYDETS BITZY S39438/2007 B Äg: Fransson
Pierre ,Hultsfred
Mkh: 56 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans
bra benstomme rör sig lite kohasigt bak päls o färg ua Res.: Very good kval.

Jämthund Tikar Jaktklass
J BJÖRNKÄLMYRANS DISA SE50964/2010 f 20100712 e SE J(LÖ)CH
ROVAVAARAN SISU S47910/2005 A u SE J(LÖ)CH SJUNGARKLÄPPENS LAYDY
S13028/2002 B Äg: Bergman Ronny ,Tidan
Mkh: 56 cm. medelstor av bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals bra kropp ngt öppen
svans hunden är lite ö-byggd o rör sig med stela bakbens rr bra benstomme päls o färg ua
Res.: Good kval.
SE J(LÖ)CH BLECKÅS QANDA S33713/2008 D f 20080330 e SE UCH SE
J(LÖ)CH HÅLLVIKS STEJ S16744/2001 A u SE J(LÖ)CH BLECKÅS MIRA S24284/2001 A
Äg: Fors Bengt ,Målsryd
Mkh: 59 cm. ngt stor av god typ bra hvd fina ögon god hals kunde önskas ngt stramare ö-linje
ngt sluttande kors tillräckl benst rör sig bra hunden har lockig päls över ryggen bra färg Res.:
Good kval.
SE VCH J HEÅSENS ALICE SE24862/2011 A f 20110303 e SE J(LÖ)CH FI JCH
TYR S34486/2007 A u SE J(LÖ)CH LIZZI S23799/2009 A Äg: Karlsson Mikael ,Arvika
Mkh: 57 cm. ngt över medelstrl av mkt bra typ fina ögon lite stora öron god hals lite stora öron
god hals o kropp korrekt svans bra benstomme o vinklar rör sig lite stelt bak bra päls o färg
Res.: Very good kval., 3:a konk.
J HÄRKILAS IDUN II SE18916/2010 A f 20100128 e SE J(LÖ)CH
SÖRFINNSKOGENS ZNOBBEN S36929/2004 A u J HÄRKILAS REXIE II S29540/2006 A Äg:
Fransson Pierre ,Hultsfred
Mkh: 58 cm. ngt stor av mkt bra typ bra hvd ngt ljusa ögon fina öron god hals o kropp ngt högt
buren svans välvinklad rör sig bra bra färg päls i fällning Res.: Very good kval.
J HÄRKILAS JOSSA II SE21221/2010 B f 20100204 e SE J(LÖ)CH SE UCH
BOVATTNETS BOSS S23502/2004 A u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS MITTSI S42461/2005 A Äg:
Johansson Nils ,Hedekas
Mkh: 57 cm. lite över medelstrl av mkt bra typ bra hvd mörka fins ögon bra öron god hals o
kropp bra svans välvinklad rör sig bra päls o färg ua Res.: Excellent kval., 2:a konk.,
Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

J STINTÄNGENS SMILLA SE53624/2010 A f 20100722 e SE J(LÖ)CH
ULLISJAURLANDETS GORM S22419/2008 A u SE J(LÖ)CH VERKSAMHETENS AYLA
S67924/2006 A Äg: Brekke Johansson Caroline ,Vänersborg
Mkh: 57 cm. lite över medelstorlek av bra typ bra hvd fina ögon ngt vidställda öron god hals
ngt uppdragen i buken ngt tunn benstomme o kunde önskas bättre vinklad fram o bak rör sig
bra päls o färg ua Res.: Good kval.
STOROXENS ALLI SE37284/2011 f 20110510 e SE J(LÖ)CH SE UCH BORÅSENS
GIBSON S28160/2006 A u SE J(LÖ)CH MJÄLABACKENS TUA IV S32416/2006 A Äg:
Karlsson Stefan ,Säffle
Mkh: 55 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron god hals o kropp bra svans
bra benstomme tillr vinklad rör sig bra päls o färg ua Res.: Excellent kval., 1:a konk.,
Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
J TJURSKALLENS STELLA SE36606/2011 f 20110430 e SE J(LÖ)CH RECES
TUFFE S46652/2003 A u SE J(LÖ)CH GUDA S40731/2005 A Äg: Kristensson Ronny ,
Hällingsjö
Mkh: 58 cm. ngt över medelstrl av bra typ bra hvd ljusa ögon lite st öron god hals bra kropp
ngt högt buren svans ngt uppdragen i buken välvinklad bra benstomme rör sig bra brukbar
färg päls i stark fälln Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
BUREISERENS G-TRISSIE SE58614/2011 f 20101012 e SE J(LÖ)CH
DUNDERMYRENS ROZZ S21467/2006 A u NO UCH VÄSTJÄMTENS BILLAN S14469/2004
A Äg: Andersson Benny ,Herrljunga
Mkh: 60 cm. i största laget av godtagbar typ bra hvd ljusa ögon stora vidställda öron de
fladdrar, god hals o kropp bra svans välvinklad bra benstomme rör sig bra, bra päls o färg
Res.: Sufficient kval.
ILSKA SE34108/2010 f 20100306 e J LILLBOSSE S31227/2002 A u IRRA
S42818/2005 B Äg: Ahlin Daniel ,Tjällmo
Mkh: 56 cm. medelstor av mkt bra typ bra hvd fina ögon o öron bra hals god kropp bra svans
goda ben o rr bra päls men lite brunt i färgen Res.: Very good kval., 1:a konk.
KRUTABACKENS KATJA S24580/2009 A f 20090306 e SE J(LÖ)CH SE UCH TRIC
S26244/2006 A u SE J(LÖ)CH SE UCH MJÄLABACKENS TUA I S32413/2006 A Äg:
Emilsson Jan ,Svanskog
Mkh: 58 cm. ngt stör av bra typ bra hvd fina ögon god hals o kropp ngt öppen svans bra
benstomme men rör sig ngt stelt bak flata tassar päls o färg ua Res.: Good kval.
TINDRA SE41968/2010 f 20100517 e J HALLFORSENS DACKE S35514/2004 A u
HALLFORSENS ELLA S26838/2007 B Äg: Linnarsson Sven-Erik ,Trädet
Mkh: 56 cm. medelstor av mkt kraftig typ bra hvd ngt ljusa ögon o vidställda öron bra hals
visas ngt tung i kroppen visar svansen hängande bra benstomme rör sig bra päls i fällning
brukbar färg Res.: Sufficient kval.

Jämthund UPPFÖDARKLASS
Kennel: Andersson Per Östra Frölunda
Resultat:
Kennel: Storoxens Karlsson Stefan & Emilsson Jan Erserud Björklund 66191 Säffle
Resultat:

Domare: NORDIN ERNA-BRITT
Norsk Älghund, Svart Hanar Jaktklass
J LAXFJÄLLETS NALLE SE55443/2010 B f 20100805 e NO J(B)CH
BÖVRAFALLETS BIRK N15537/04 A u NO J(B)CH SE J(LE)CH NORA S11909/2004 B Äg:
Ehne Evert ,Påryd
Mkh: 48 cm. utm prop välutvecklad med vackert ? hvd välburna öron mkt bra nosparti får ej
titta på bettet stark rygg utm hals välform bröstkorg typ rr tät bra päls stressad därav priset
Res.: Disqualified kval.

Norsk Älghund, Svart Tikar Juniorklass
ELIN se23416/2013 f 20120704 e WW-08 NO UCH NO J(B)CH WW-08
SERINABAKKEN-CAREX N05955/05 B u NO J(B)CH RÖNNINGLIA'S KIRA N12213/08 Äg:
Patriksson Freddy ,Henån
Mkh: 42 cm. fem med bra prop fint hvd mörka ögon bra nos o bett bra ö-linje o vacker svans
bra bröst lår och ben rör sig m bra steglängd tät fin päls mkt fin ???( ej läsbart ) Res.: Very
good kval., 1:a konk.

Norsk Älghund, Svart Tikar Championklass
NORD V-11 SE UCH SE J(LE)CH DALOMSVIKENS SMILLA S44767/2008 A f
20080510 e NO UCH NO J(B)CH SE UCH SE J(LE)CH NORD V-06 INT UCH MARCO AV
ELGBERGET S41231/2003 A u J WILMA S20333/2004 A Äg: Ehne Evert ,Påryd
Mkh: 45 cm. 5 år välutv bra skalle fina öron an ljusa ögon bra nos o bett ngt tunn nosparti bra
hals o rygg bra bröstkorg ?? lår men kunde vara lite bättre vinklad i ? och has fin benstomme
tät fin päls ? med bra steg mkt bra färg saknar P3 i hö överkäke Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Svensk Vit Älghund Hanar Juniorklass
BÖLBERGSÅSENS DRULLE-ARRAX SE36564/2012 f 20120509 e BERGHVITAS
LAYAS-ARRAX S51079/2008 A u BÖLBERGSÅSENS BRUMMA-STÄLLA S20124/2009 B Äg:
Jansson Martin ,Mellerud
Mkh: 56 cm. mkt bra prop bra skalle fina ögon bra nosparti o bett bra ö-linje korr buren svans
bra bröstkorg kunde ha ha lite kraftigare ben rör sig med bra steg men behöver bli kraftfullare
bak snäll men beh ringträning Res.: Good kval.

Svensk Vit Älghund Hanar Jaktklass
J PASSBOS A-KAMP SE29509/2011 A f 20110417 e SE J(LÖ)CH NALLE
S33463/2005 B u J TITANERNA BJÄRA S34311/2009 Äg: Drottz Bjarne ,Ed
Mkh: 56 cm. fina prop mkt bra hvd fina ögon bra nos tillr bra öron bra ö-linje o svans kunde ha
ett uns längre bröstkorg bra skuldra o ö-linje bra lår lite kraftigare benstomme mkt platta
tassar rör sig m mkt bra steglängd lite tät bak Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert,
CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

HÄLLEFORSHUND Hanar Jaktklass
SE J(LÖ)CH GRANLIMYRA'S TICO AS57339/2004 B f 20040522 e J TEJ
AS00805/98 A u NO JCH MIRA AS37183/2001 A Äg: Holmsten Kjell ,Grebbestad
Mkh: 60 cm. utm rejäl m härligt hvd o uttryck vore snyggt med mask bra nos o bett bra ö-linje
o svans utm förbröst o bröstkorg, bra korr vinklar bra päls utm sidorr bra temperament Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Östsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
SKALLTORPETS ASKO SE21318/2012 f 20120224 e SE J(LÖ)CH KATAJATÖYRÄN
MÖKÖ S50701/2008 A u SE J(LÖ)CH QUINCYGÅRDENS NADJA S23713/2008 B Äg:
Persson Johan ,Kopparberg
Mkh: 62 cm. bra skalle fina ögon bra nos o tillr bra öron hals rygg tillr längd bröstkorg beh
utvecklas och bli djupare lite öppen i skuldra o överarmsvinkel Beh vara bättre vinklad i has
rör sig med kort underställd steg o ngt kohasig tät bra päls bra temperament Res.: Good
kval.

Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass
J AJAX S39797/2006 B f 20060306 e ED-RUSS FIN40247/02 A u BONA
S12083/2004 A Äg: Hansson Thomas ,Vargön
Mkh: 63 cm. rejäl mask bra hvd bra nosparti o hvd bra hals rygg o svans mkt bra bröstkorg tillr
vinklad bak rakställd i ö-arm smal i fronten bra pälskvailtet men i stark fällning utm temp Res.:
Excellent kval., 2:a konk.
J OUTFITTER SLUGGO SE11550/2011 f 20101106 e J WESTICUMS ATOM
S24293/2001 u J VÄSTFRONTENS NORMA S19470/2004 A Äg: Lorentzon Carl-Anders ,
Skövde
Mkh: 61 cm. utm typ maskulint fint hvd mörka ögon bra nosparti bra stark rygg bra svans mkt
bra bröstkorg utm bra steg tät bra päls utm temperament Res.: Excellent kval., 1:a
konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
J TOLESKOGENS BOSS SE19219/2011 A f 20110130 e SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS
CERB S45274/2006 A u J KATAJATÖYRÄN NEPPARI S15786/2007 A Äg: Persson Andreas ,
Undenäs
Mkh: 58 cm. tillr skalle bra öron aning långsträckt nosparti fina ögon bra hals drar upp
ländryggen vid rr kunde vara bättre vinklad i kors knä och has. bröstkorgen beh utvecklas rör
sig underställt utm temperament Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
ALEXSEY SE14146/2011 A f 20110127 e SE J(LÖ)CH RIO S12081/2004 A u NORD
JV-06 J BJÄRVARNAS DORIS S11117/2006 A Äg: Ljungqvist Dennis ,Kungshamn
Mkh: 63 cm. bra skalle öron nos o bett. lite högställd o luftig som helhet fin hals bra rygg
kunde vara bättre vinklad i kors knä och has. aning rakställd i skuldra o ö-arm. beh få bättre
bröstdjup rör sig med kort steg bra temperament Res.: Sufficient kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
JAKTLÅGANS PORT CHARLOTTE SE36998/2012 f 20120430 e SE J(LÖ)CH
JAKTFJÄDERNS BARR SE27130/2010 A u J SOTRÄVEN'S TIKSI S31504/2009 A Äg:
Persson Tim ,Ljung
Mkh: 58 cm. bra skalle öron ögon. bra nos o bett. men kunda ha kraftigare u-käke. bra
bröstkorg men kunde vara djupare o fylligare ut i fronten bra vinklar rör sig med bra framsteg
trång både fram o bak kunde ha bättre underull mkt trevl temperament Res.: Good kval.
NORA SE54999/2012 f 20120411 e SKROCKENS HERKULES SE27121/2010 u RAISA
N10721/08 Äg: Andersson Lars ,Tvärred
Mkh: 60 cm. lite långsträckt o smalt hvd nosparti runda ögon underkäken borde vara
kraftigare bra hals står och går med uppdragen ländrygg beh utveckla bröstkorgen smal i
fronten rakställd skuldra/ö-arm rör sig m korta underst steg mkt bra päls o temperament P3P1
i höger ö-käke saknas Res.: Sufficient kval.

PÄKKILÄ BACKENS LOVI SE21014/2012 f 20120208 e PAPINPURON RANSU
FI14087/09 B u SE J(LÖ)CH SE UCH PÄKKILÄ BACKENS VILMA S25364/2006 A Äg:
Andersson Per ,Bäckefors
Mkh: 58 cm. bra prop fint hvd bra ögon öron nos o bett bra hals o rygg. mkt bra bröstkorg
brett bra lår tillr vinklad bra ben lite lösa tassar bra päls rör sig med lite kort steg bak o drar
upp ländryggen en aning mkt bra temp Res.: Very good kval.
SVARTNÄSETS BIROSA SE36992/2012 f 20120511 e SE J(LÖ)CH BUORGOK
S19075/2001 A u ELDBENUDDENS GOIKA S26846/2007 A Äg: Andersson Ninni ,Lerum
Mkh: 58 cm. bra prop bra skalle an stora öron bra ögon nosparti men kunde ha lite bättre
markerad u-käke bra underlinje bra bröstk, tillr vinklad både står o går med utåtvridna
baktassar bra fram bra päls utm temp Res.: Excellent kval., 1:a konk.
ÅSEBOS NINJA SE33054/2012 f 20120507 e TULLSÅS VITIM S68749/2007 A u SE
J(LÖ)CH ARNULVS GUBA S47621/2006 A Äg: Königson Thomas ,Lerum
Mkh: 54 cm. bra prop kunde visas i lite bättre kondition tunn i stark fällning fem hvd m bra
öron fina ögon bra nos o bett bra ö-linje grund i bröstkorgen tillr benstomme till strl tillr vinklad
rör sig med bra sidosteg mkt bra temp Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
NORD JV-06 J BJÄRVARNAS DORIS S11117/2006 A f 20051218 e SE J(LÖ)CH
SKROCKENS ILIM S16486/2000 A u ORISMALAIKAN PIPPI S55406/2002 A Äg: Svensson
Louise ,Grums
Mkh: 56 cm. bra prop lite flackt stop en an brett ställda öron bra nosp o bett kunde ha lite
bättre u-käke fina ögon bra hals beh bli stramare i ryggen sänker sig bakom manken till bröst
o vinklar. kunde rör sig med mer drive i stegen bra päls utm temperam Res.: Very good
kval.
J JAKTSPETSENS LAVA SE49011/2011 A f 20110715 e SE J(LÖ)CH SE UCH
PÄKKILÄ BACKENS VILGE S25362/2006 B u J SE V-09 STORVILTJÄGARENS SAMARA
S44526/2005 A Äg: Alvar Tommy ,Lidköping
Mkh: 60 cm. mkt bra prop bra skalle fina ögon bra nosp o bett kunde ha kraftigare u-käke bra
ö-linje rejäl bröstkorg lite mullig för dagen mkt bra förbröst bra vinkel i sin skuldra o ö-arm.
kunde ha lite bättre vinkel i knä o has. rör sig m mkt bra steg mkt bra päls utm temp Res.:
Excellent kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
ANYA SE14151/2011 f 20110127 e SE J(LÖ)CH RIO S12081/2004 A u NORD JV-06 J
BJÄRVARNAS DORIS S11117/2006 A Äg: Fremäng Mathias ,Trollhättan
Mkh: 58 cm. fint hvd fem vackra ögon bra öron bra nosparti bra hals lite låg i manken blir lite
välvd i ryggen kunde vara bättre vinklad skuldra ö-arm knä o has grund i bröstet rör sig med
lite kraftlöst steg mkt trevl temp Res.: Sufficient kval.
SISKA S34011/2008 f 20080402 e SE V-09 SE V-08 OSKOL S59037/2006 A u LARIZZA
S20943/2003 A Äg: Johansson jörgen ,Hindås
Mkh: 61 cm. stor o rejäl rätt bra hvd fina ögon bra nos o bett bra hals o rygg o bröst bra
vinklad i skuldra o ö-arm kunde vara bättre i knä och has päls i stark fällning rör sig m tillr steg
bra temp Res.: Sufficient kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Veteranklass
RAJSA S12082/2004 f 20031212 e SE J(LÖ)CH KÄTKES LO S18934/2000 A u
RYSSENS FIXA S27635/2001 A Äg: Andersson Lars ,Tvärred
Mkh: 57 cm. 10 år i fin kondition bra hvd o öron fina ögon bra nosparti o bett vacker hals bra
rygg o bröst borde vara bättre vinklad både fram o bak. tillrbenstomme rör sig med kort steg
fram kort o u-ställd bak bra päls ok temp Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
ATLAS SE56757/2012 f 20120926 e SEJ(LÖ)CH FULLSBERGETS DANTE
S37305/2008 A u J GÖTEBACKAS BILLAN S32751/2005 A Äg: Bladh Alexander ,Uddevalla
mkt lov valp med fina prop bra hvd fina ögon lite st öron bra nos o bett välutvecklad med bra ölinje o svans bra ben o vinklar rör sig med bra steg fina färger bra päls bra visad Res.: 1:a
Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
FLÄSKHUSBERGETS SIGGE SE28353/2012 f 20120320 e SE J(LÖ)CH
KVARNVALLENS CALIBER S21870/2009 A u SE J(LÖ)CH GETNÄSETS BJÖRNA
S60514/2006 B Äg: Kindblom Lennart ,Tranemo
Mkh: 53 cm. rejäl aning långlinjerad med fint hvd bra öron ögon nos o bett bra ö-linje o svans
bra lår välställda ben rör sig m utm steg bra päls kunde vara en an renare i färgen Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.
GRÅSKALLETS BASCO SE40897/2012 f 20120603 e SE J(LÖ)CH HUNDSBACKENS
CHARMIGE CHARLIE S36266/2008 A u SE J(LÖ)CH AIJA S37314/2008 A Äg: Boström Uno ,
Älvängen
Mkh: 50 cm. kraftfullt hvd bra ögon lite ljusa ögon lite ljusa ögon bra nos o bett grov hals bra
rygg o svans bra front kunde vara bättre vinklad i knä/has lite kort steg bak bra fram fina
färger bra päls trevl temp Res.: Very good kval.
GRÅSKALLETS BERNHARD SE40896/2012 f 20120603 e SE J(LÖ)CH
HUNDSBACKENS CHARMIGE CHARLIE S36266/2008 A u SE J(LÖ)CH AIJA S37314/2008
A Äg: Andersson Jörgen ,Mellerud
Mkh: 51 cm. bra prop bra skalle lite st öron mörka ögon bra nos o bett bra hals o rygg svans
tillr vinklad rör sig med bra steg bra päls trevl temp Res.: Excellent kval., 2:a konk.
HALLEKLEVS JACK SE31008/2012 f 20120415 e SE UCH SE J(LÖ)CH
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE
S50259/2005 A Äg: Remnefors Roger ,Habo
Mkh: 55 cm. stor och rejäl maskulint hvd bra ögon bra nos o bett välutvecklad bröstk. bra ölinje o svans tillr vinklar bra färger bra päls rör sig med tillr steglängd mkt bra temp Res.:
Good kval.
HOVAMOSSENS GERO SE41415/2012 f 20120606 e J ERIHELLS ATLAS
SE46172/2010 A u SE J(LÖ)CH SE UCH HOVAMOSSENS ÄXTRA S34501/2007 A Äg: Lejon
Magnus ,Östra Ljungby
Mkh: 55 cm. utm ? maskulin stark bra hane med fint hvd lite stora öron bra nos o bett bra rygg
o ö-linje svans. bra bröst breda bra lår välvinklad rör sig med utm steg kraftiga bra ben
välpälsad bra färger utm, temp Res.: Very good kval., 3:a konk.

LINAKÄNNAS ATLAS SE19727/2012 f 20120208 e FI UCH SE UCH NORD J(LÖ)CH
IISUN ILU S65191/2004 A u LARVMARKENS KATA S47820/2008 A Äg: Björsell Marcus ,
Björketorp
Mkh: 54 cm. kunde visa lite mer maskulinitet i hvd en aning st öron fina ögon bra nos o bett
bra hals rygg o svans lite rakst i ö-armen kunde vara bättre vinklad i knä o has tunna ben till
sin strl rör sig med kort o kraftlösa steg bra päls bra temp Res.: Good kval.
NYCKLAMOSSENS AJAX SE47416/2012 f 20120722 e NO UCH NO J(L)CH SE
J(LÖ)CH BOSS N14593/08 A u SE UCH SE J(LÖ)CH HÖGVAKTENS DIXIE S28242/2009 A
Äg: Gink Tord ,Rydal
Mkh: 51 cm. snäll men behöver mer ringträning kraftigt bra hvd bra öron fina ögon bra nos o
bett tillr hals bra rygg lite kort svans som borde bäras bättre rejäl bröstk tillr vinklad en aning
rak o stel i mellanhand rör sig m bra steg fina färger bra päls Res.: Good kval.
PINARBÄCKENS SAPPO SE25155/2012 f 20120315 e SE UCH SE J(LÖ)CH BLEEK
MYRA'S PASS S40571/2007 A u PINARBÄCKENS MIRA S28349/2007 A Äg: Koivupalo Asko ,
Sandhult
Mkh: 51 cm. bra prop bra hvd lite stora öron lite ljusa ögon bra nos o bett bra hals o rygg o
svans, kunde vara lite bättre vinklad i knä o has. tillr fram bra färger ej i bästa päls rör sig
stundtals med riktigt bra steg bra temp Res.: Very good kval., 4:a konk.
SKOGSDALENS ACKE SE25160/2012 f 20120315 e SE J(LÖ)CH BÖSKÄLS ENO
S34304/2009 A u SKOGSDALENS STELLA SE27667/2010 B Äg: Svensson Agneta ,Ljung
Mkh: 53 cm. bra prop fint hvd lite dystert färgat bra öron nos o bett bra hals bra öron nos o
bett bra hals rygg svans bra bröst tillr vinklad fram o bak kunde vara lite renare i färgen vit
bröstfläck bra päls rör sig m mkt bra steg utm temp Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
ANGLO SKOGS LOKE SE46555/2011 f 20110627 e SE UCH SE J(LÖ)CH BÄVERÅNS
TEMO S67622/2004 B u ANGLO SKOGS LICKOLA S33728/2004 A Äg: Grandin Kaj ,Kumla
Mkh: 52 cm. mkt fint hvd med bra ögon öron nos o bett bra hals o rygg o svans utm förbröst o
bröstk välställda ben bra rr päls o färg utm temp Res.: Excellent kval., 1:a konk.
ELMELTS TRYM SE55190/2011 f 20110903 e SE J(LÖ)CH STÄVJES ODD
S44511/2005 A u JÄGAR- MILA S21484/2006 A Äg: Oscarsson Gunnel ,Kareby
Mkh: 52 cm. bra prop fint hvd små fina öron bra nosparti o bett bra ö-linje kunde bära
svansen bättre ? bra front o bröst tillr vinklad bak för att ge en bra steglängd lite dyster i
färgernabnlite sot på frambenen bra temp beh bli mer hanterad Res.: Very good kval.,
2:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J ARN SE48163/2010 f 20100619 e J HORSSAREDS BILLY S10650/2001 A u
STUBBTROLLETS DONNA S33723/2004 B Äg: Johansson Sven ,Skillingaryd
Mkh: 52 cm. bra prop rätt bra hvd bra nosparti o bett aning stora öron tillr hals bra rygg o
svans lite kort i bröstkorgen tillr vinklad kunde ha lite kraftigare ben rör sig med bra steg bra
päls o färg Res.: Very good kval.
J ERIHELLS ATLAS SE46172/2010 A f 20100619 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI JCH
APACHE S44693/2006 A u SE UCH SE J(LÖ)CH ERIHELLS KAJSA S53388/2003 A Äg:
Lejon Magnus ,Östra-Ljungby
Mkh: 53 cm. kraftfull med rejält skallparti lite st öron bra ögon nos o bett, rejäl hals bra rygg
svans välutv mkt bra bröstkorg kraftiga bra ben aning vid i fronten i rr bra steglängd bra päls
kunde vara lite renare i färgen bra temp Res.: Excellent kval.

J HALLEKLEVS ISAK SE49714/2010 f 20100627 e SE UCH SE J(LÖ)CH
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE
S50259/2005 A Äg: Sjögren Thomas ,Sävsjö
Mkh: 55 cm. stor o rejäl kraftfullt hvd bra ben ogon nos o bett. bra hal o rygg rejäl bröstkorg
borde vara bättre vinklad i knä o has rör sig m bra steg vid i fronten bra färger kunde vara lite
hjärtligare i sitt temperament Res.: Sufficient kval.
SEJ(LÖ)CH HALLEKLEVS IZO SE49713/2010 A f 20100627 e SE UCH SE
J(LÖ)CH FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE
S50259/2005 A Äg: Forsgård Hasse & Lena ,Habo
Mkh: 52 cm. mkt fina prop bra hvd lite stora öron fina ögon nos o bett kunde ha lite bättre
mask bra hals rygg svans kunde ha lite kraftigare benstomme rör sig med bra steg bra färger
trevligt temp Res.: Excellent kval.
J HÖGVAKTENS ARRO SE40610/2011 A f 20110520 e NO UCH NO J(L)CH
SAREK N08929/04 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGVAKTENS SONIA
S39148/2006 B Äg: Edgren Erik ,Billingsfors
Mkh: 52 cm. bra skalle fina ögon kunde ha lite kortare o kraftigare nosparti bra bett bra ö-linje
an lågt ansatt svans som bärs bra. kunde ha mera volym i bröstkorg o kraftigare ben tillr
vinklad rör sig med bra steg. fina färger bra pälsa trevl temp Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH HÖGVAKTENS TAYSON S28241/2009 B f 20090318 e NO UCH NO
J(L)CH SE UCH SE J(LÖ)CH NORDMOLIA'S LEO N06845/07 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO
J(L)CH HÖGVAKTENS SONIA S39148/2006 B Äg: Hagman Björn ,Sjövik
Mkh: 53 cm. mkt fina prop vackert hvd med små fina öron bra ögon bra nos o bett fin mask
kraftiga o bra ben bra hals rygg o svans mkt bra bröstk kunde vara uns bättre vinklad knä/has
rör sig m mkt bra steg ej i bästa päls utm tempr Res.: Excellent kval.
J IZOR SE27171/2011 B f 20100123 e J KVISTBÄCKENS BIRK S32200/2009 A u
TIINA S43991/2005 B Äg: Andersson Markus ,Habo
Mkh: 52 cm. mkt bra prop bra skalle lite stora öron mörka ögon bra nos o bett fin ö-linje o
svans. mkt bra bröstkorg breda lår bra pälso färg men lite rödtoning rör sig m bra steg mkt
trevligt tempr Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
JARLVOLLENS BAMSE NO45319/11 f 20110320 e NO J(L)CH ELGLOSENS BALDER
N11188/02 A u STELLA NO30506/09 Äg: Kvisler Morten ,Skiptvet, Norge
Mkh: 53 cm. mkt bra prop rejäl skalle lite st öron bra ögon nos o bett bra hals rygg svans mkt
bra bröst tillr vinklad brett lår bra steg ej i bästa päls kunde vara lite klarare i färgerna bra
tempr saknar P4 or i u-käke Res.: Excellent kval.
J KVISTBÄCKENS CARAT SE40635/2010 f 20100527 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TROLLVINDENS TICKO S28440/2006 A u SE J(LÖ)CH LALABONS TIKKA S32328/2003 B
Äg: Hjert Magnus ,Äspered
Mkh: 52 cm. bra hvd mörka fina ögon bra nos o bett fin ö-linje bra svans men lite lågt ansatt
bra bröst o tillr vinklar päls i fällning bra färger utm tempr Res.: Excellent kval.
J LALABONS BAMSE SE40603/2011 A f 20110518 e SE J(LÖ)CH SE UCH
DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 A u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS HEDDA
S54951/2005 A Äg: Larsson Jörgen ,Bredaryd
Mkh: 52 cm. fina prop ett vackert format hvd mörka fina ögon bra nos o bett mkt fin ö-linje o
svans bra förbröst och bröstkorg brett fint lår pass benstomme tillr vinklar rör sig m mkt bra
steg en aning mörk i färgen utm tempr välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert,
CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

J LALABONS LUDDE SE40604/2011 A f 20110518 e SE J(LÖ)CH SE UCH
DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 A u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS HEDDA
S54951/2005 A Äg: Hagesjö Tobias ,Smålandsstenar
Mkh: 52 cm. bra prop kraftfullt hvd bra ögon nos o bett lite stora öron bra ö-linje tillr bröst brett
bra lår tillr vinklar rör sig m bra steg kunde vara lite renare i färgen o ej så mörk i pannan bra
tempr Res.: Excellent kval.
SEJ(LÖ)CH LALABONS NERO SE21232/2010 A f 20100210 e SE J(LÖ)CH SE
UCH DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 A u SE J(LÖ)CH LALABONS ADA
S54950/2005 A Äg: Petersson Ingemar ,Håcksvik
Mkh: 53 cm. rejält kraftfullt hvd ngt stora öron bra ögon nos o bett. bra hals rygg o svans mkt
bra bröstkorg kunde vara bättre vinklad has/knä. rör sig m bra steglängd men lite stötig i
fronten bra päls o färg tempr ok Res.: Very good kval.
J MILO SE27921/2012 f 20110714 e NO J(L)CH KIVA NO40221/09 A u PRADA
NO52894/09 Äg: Gunnarsson Philip ,Gislaved
Mkh: 52 cm. mkt bra prop bra hvd ögon öron nos o bett bra ö-linje tillr rullad svans bra bröst
tillr vinklad passande benstomme bra rr ej i bästa päls pälsen sliten runt halsen pga halsband
bra färgad Res.: Excellent kval., 4:a konk.
J PINARBÄCKENS RAPP SE26314/2011 f 20110320 e SE UCH SE J(LÖ)CH BLEEK
MYRA'S PASS S40571/2007 A u PINARBÄCKENS MIRA S28349/2007 A Äg: Birgisson
Kristjan ,Hökerum
Mkh: 53 cm. snygg men alldeles för stressad fint hvd o uttryck bra detaljer mkt bra ö-linje o
svans bra bröst o ben rör sig med bra steg bra päls o färg Res.: Sufficient kval.
J RAPPHÅLETS ADDE SE56224/2011 A f 20110911 e FI JCH NO UCH FI UCH SE
UCH SE J(LÖ)CH INT UCH LEHTIKANKAAN NIKI FIN47087/06 A u SE J(LÖ)CH SE VCH
HJORTABERGETS DORIS S31489/2009 A Äg: Andersson Nils-Erik ,Slöinge
Mkh: 52 cm. fina prop bra hvd fina ögon bra nos o bett mkt bra ö-linje o svans bra bröst
passande benstomme brett bra lår kunde vara renare i färgen bra päls rör sig med bra steg
gott tempr Res.: Excellent kval., 3:a konk.
J RAPPHÅLETS ATLAS SE56223/2011 f 20110911 e FI JCH NO UCH FI UCH SE
UCH SE J(LÖ)CH INT UCH LEHTIKANKAAN NIKI FIN47087/06 A u SE J(LÖ)CH SE VCH
HJORTABERGETS DORIS S31489/2009 A Äg: Roos Johan ,Gislaved
Mkh: 55 cm. stor o rejäl mask hvd bra bett framåtlutande öron mörka ögon bra nos o bett bra
hals o rygg svansen borde vara bättre centrerad bra bröstkorg alldeles rakställd i ö-armen tillr
vinklad bak rör sig m bra steg ej i bästa päls Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Öppen klass
MOAMOSSEN'S TURE SE34699/2010 f 20100412 e SE J(LÖ)CH TJÄRSKOGENS
LUDVIG S33581/2002 A u SE J(LÖ)CH TUVA S38766/2006 A Äg: Ericsson Per ,Karlsborg
Mkh: 52 cm. rejäl m bra prop bra skalle lite långt nosparti bra bett bra hals rygg o svans mkt
bra förbröst o bröstkorg borde vara bättre vinkladi knä/has tillr fram kunde ha lite kraftigare
ben till sin strl bra päls borde vara renare i färgen tillr steglängd mkt bra tempr Res.: Good
kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Championklass
SE J(LÖ)CH SUCH RESTERÖDS LASSEMATTI SE33665/2010 A f 20100405 e
NO J(L)CH NO UCH LASSE N10165/01 A u SE J(LÖ)CH TRAJÅSENS HUMLA S69646/2004
B Äg: Bjurström Johan ,Ljungskile
Mkh: 53 cm. fina prop o mkt vackra färger bra hvd lite stora öron bra ögon o nos o bett bra
hals rygg svans bra förbröst o bröstkorg borde vara bättre vinklad i knä/has bättre tillbakalagd
ö-arm rak i mellanhanden tillr stegl men kunde vara lite distinktare fram bra tempr Res.:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Hanar Veteranklass
BIRK S45226/2004 f 20040608 e SE JCH SE UCH FRITTES RUFF S17106/95 H u J
BODASKOGENS LADY S11416/98 B Äg: Boström Uno ,Älvängen
Mkh: 51 cm. 9 år kraftigt hvd lite stora öron bra nos rejäl hals bra rygg svans mkt bra förbröst
o bröstkorg lite vid i fronten tillr vinklad ej i bästa päls och kunde vara renare i färgen rör sig
ganska bra mkt bra tempr Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
ATHUKENS NANNA SE55644/2012 f 20120330 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH BAMSE
N27201/07 B u VINDMYRAS PIA N12558/07 Äg: Forsgård Lena och Hasse ,Habo
Mkh: 46 cm. liten tik välutvecklad med fint hvd bra uttryck bra nos o bett bra ö-linje o svans
välutvecklad bröst bra benstomme tillr steglängd men beh bli ? bra päls o färg bra tempr Res.:
Sufficient kval.
FISHERMAN'S KATJA SE37464/2012 f 20120527 e NO UCH NO J(L)CH SE J(LÖ)CH
BOSS N14593/08 A u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS RONJA S26446/2009 A Äg:
Johansson Anders ,Varberg
Mkh: 50 cm. välbalanserad med fina prop fem hvd lite stora öron bra ögon nos bett bra ö-linje
o svans välvinklad bra rr tillr bröst bra päls o färg utm tempr P2 båda sidor u-käke saknas
Res.: Excellent kval., 3:a konk.
FREJA SE39524/2012 f 20120522 e SE J(VLÖ)CH HYCKLINGE FILLE S45185/2007 A
u GRÅSKALLETS AFFI SE17185/2010 A Äg: Andersson andreas ,Tvååker
Mkh: 48 cm. fem mörka ögon bra nos o bett bra hals rygg lite lågt ansatt svans bra bröst
borde vara bättre vinklad knä/has kniper m armbågar o blir lite utåtvriden i framtassarna bra
päls färg rör sig m lite kort steg bra tempr Res.: Very good kval.
HALLEKLEVS JACKIE SE31009/2012 f 20120415 e SE UCH SE J(LÖ)CH
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE
S50259/2005 A Äg: Jenhall Robert ,Vänersnäs
Mkh: 49 cm. fina prop vackert hhvd lite stora öron fina ögon bra nos o bett vacker ö-linje bra
svans mkt bra bröstkorg o förbröst pass benstomme bra vinkl o rr fina färger bra päls bra tepr
välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
HALLEKLEVS JOLIE SE31011/2012 f 20120415 e SE UCH SE J(LÖ)CH
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE
S50259/2005 A Äg: Svensdotter Andersson Christina ,Sollebrunn
Mkh: 53 cm. ännu högställd o luftih´g med fint hvd ngt stora öron mörka ögon bra nos bett
bra hals o rygg tillr bröst tunna ben tillr vinklar bra päls o färg tillr steg mkt bra tempr lite
långlinjerad som helhet Res.: Good kval.

NELLI NO34180/12 f 20120220 e NO UCH NO J(L)CH SE UCH SE J(LÖ)CH
NORDMOLIA'S LEO N06845/07 A u NO UCH PIA N09841/07 Äg: Amundröd Kristian ,
Larkollen, Norge
Mkh: 50 cm. snygg välbalanserad mkt fint hvd bra setaljer bra nos bett välutv bra kropp med
fin ö-linje mkt bra ben o rr fin färg bra päls utm tempr Res.: Excellent kval., 2:a konk.,
CK, 3:a B H/T-Kl.
RACKARLIENS ALLIZ SE41732/2012 f 20120608 e SE J(LÖ)CH LALABONS MALTE
SE21228/2010 A u SE J(LÖ)CH SMYGAREBÄCKENS AKSA S13790/2009 A Äg: Hilding KarlJohan ,Långås
Mkh: 44 cm. söt bra prop fem uvd bra setaljer bra hals rygg lite kort svans tillr bröst kunde ha
lite kraftigare ben till vinklad o rörelser fin päls o färg bra tempr Res.: Very good kval.
SALSBACKENS JESSIE SE37622/2012 f 20120427 e SE J(LÖ)CH DEXTER
S17539/2009 A u SE J(LÖ)CH ARLA S24456/2006 B Äg: Axelsson Benny och Gun ,Floda
Mkh: 50 cm. ännu lite luftig fem hvd bra nos o bett mörka ögon bra hals o rygg lite brant i
korset bär svansen bra beh utvecklas i bröstkorgen lite tunna ben rak i mellanhanden kort
steg fram bra pälso färg mkt trevl tempr Res.: Good kval.
STÄVJES TILA SE37619/2012 f 20120324 e SE J(LÖ)CH STÄVJES ODD
S44511/2005 A u SE J(LÖ)CH FLÖTMARKENS GULLAN S15252/2004 A Äg: Gustafsson Bo ,
Veddige
Mkh: 49 cm. välutr fina prop fint hvd mörka ögon bra ö-linje borde bära svansen lite bättre
kniper lite med armbågarna tillr vinklad rör sig m bra steg bra päls o färg o tempr Res.: Very
good kval., 4:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
SE J(LÖ)CH AIJA S37314/2008 A f 20080422 e SE J(LÖ)CH ARRO S40004/2004 A
u J TJÄRSKOGENS RAISA S30171/2005 A Äg: Johansson C Brekke A ,Vänersborg
Mkh: 49 cm. bra prop fem hvd mörka ögon bra nos o bett tillr mask bra hals o rygg välutv
bröst kunde vara bättre vinklad knä/has bra steg bra färg trevl tempr Res.: Excellent kval.,
3:a konk.
J GRÅSKALLETS AKII SE17180/2010 C f 20100120 e SE J(LÖ)CH SE UCH
HALLEKLEVS DAFFY S27912/2001 A u SE J(LÖ)CH AIJA S37314/2008 A Äg: Brekke
Johansson Caroline ,Vänersborg
Mkh: 49 cm. bra prop fem hvd stora öron mörka ögon bra nos o bett kunde ha lite bättre mask
bra ö-linje o svans brabröst kunde vara bättre vinklad rör sig med lite kort steg fram bra päls o
färg Res.: Very good kval.
SE J(LÖ)CH HALLEKLEVS IRIS SE49717/2010 B f 20100627 e SE UCH SE
J(LÖ)CH FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE
S50259/2005 A Äg: Nygren Karl ,Hjälteby
Mkh: 50 cm. bra tikhvd lite tunna brett ställda öron bra nos o bett bra hals o rygg lite lågt
ansatt svans tillr bröst tillr vinklar rör sig m bra steg Res.: Very good kval.
J HUNDEBERGETS B- TISPA SE59538/2011 f 20110528 e HÖGDALENS KVIKK
FIN22179/06 u LALABONS DIXIE S28073/2008 Äg: Marinder Mattias ,Vårgårda
Mkh: 48 cm. söt tik som beh mer social träning feminint hvd med mörka ögon bra nos o bett
bra hals o rygg bär svansen bra i rr tillr vinklad tillr brösst rör sig m bra steg bra päls Res.:
Sufficient kval.

J HUNDLYCKANS MOLLY SE24028/2011 f 20110318 e SE J(LÖ)CH BOSSE
S50027/2008 A u SEJ(LÖ)CH TROLLVINDENS BELLA S52885/2005 B Äg: Stockelberg
Osborn & Stockelberg An ,Kungsbacka
Mkh: 50 cm. rejäl tik lite långlinjerad bra hvd stora lite tätt ställda öron mörka ögon lite långt
och tunnt nosparti bra bett bra hals o rygg lite lågt ansatt svans bra bröst borde vara bättre
vinklad i knä/has lite rak mellanhand rör sig bra bra päls o färg bra tempr Res.: Good kval.
J HÖGVAKTENS BINA SE40606/2011 f 20110520 e NO UCH NO J(L)CH SAREK
N08929/04 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGVAKTENS SONIA S39148/2006 B Äg:
Hansson Simon ,Strömstad
Mkh: 50 cm. bra skalle mörka ögon lite stora öron bra bett bra ö-linje kort o alltför öppen
svans mkt bra bröst borde vara bättre vinklad knä/has lite rak i mellanhanden rör sig rätt bra
från sidan alltför trång bak utm tempr Res.: Good kval.
J HÖGVAKTENS ELSIE SE40058/2010 A f 20100507 e NO UCH NO J(L)CH SE
UCH SE J(LÖ)CH NORDMOLIA'S LEO N06845/07 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
HÖGVAKTENS SONIA S39148/2006 B Äg: Hermansson Ulf ,Töreboda
Mkh: 50 cm. fint hvd mörka ögon lite st öron bra nos o bett bra hals lite mjuk i ryggen lågt
ansatt svans som förs bra brant i korset borde vara bättre vinklad knä/has bra bröst och
förbröst rör sig med kort o underställt steg bra päls o färg Res.: Good kval.
J HÖGVAKTENS VIVI SE40057/2010 K f 20100507 e NO UCH NO J(L)CH SE UCH
SE J(LÖ)CH NORDMOLIA'S LEO N06845/07 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH
HÖGVAKTENS SONIA S39148/2006 B Äg: Hedén Per-anders ,Bullaren
Mkh: 49 cm. fint hvd an stora öron fina ögon bra nos o bett bra hals rygg svans välutveckl
bröst passande benstomme kunde vara bättre vinklad rör sig bra fin pälso färg bra tempr
Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.
J KVISTBÄCKENS BINA S32195/2009 C f 20090419 e SE J(LÖ)CH SE UCH
TROLLVINDENS TICKO S28440/2006 A u SE J(LÖ)CH LALABONS TIKKA S32328/2003 B
Äg: Amour Karl-Erik&Fredrik ,Håcksvik
Mkh: 49 cm. lite långlinjerad med fint hvd bra uttryck lite stora öron bra nos o bett bra hals o
rygg o svans bra bröst o ben tillr vinklar bra rr päls o färg ok bra tempr Res.: Excellent kval.,
2:a konk., Res.cert, CK, 4:a B H/T-Kl.
J LALABONS PÄRLA SE40599/2011 A f 20110518 e SE J(LÖ)CH SE UCH
DAHLHOLMENS ÅRMAN S20723/2005 A u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS HEDDA
S54951/2005 A Äg: Gustafsson Anders ,Vimmerby
Mkh: 50 cm. rejäl bra skalle mörka ögon lite stora brett ställda öron bra nos o bett bra hals o
rygg kunde bära svansen lite tightare ? bröst tillr vinklad bra päls o färg lite långlinjerad som
helhet rör sig med bra sidosteg bra tempr P1 saknas i v överkäke Res.: Very good kval.
J LALABONS SAGA SE34119/2010 A f 20100413 e SE UCH SE J(LÖ)CH
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS HEDDA
S54951/2005 A Äg: Josefsson Per-Magnus ,Hestra
Mkh: 49 cm. bra prop fint hvd lite bredställda öron fina ögon bra nos o bett bra ö-linje o svans
välkroppad rör sig n bra sidosteg men lite tätt bakifrån bra päls o färg alltför stressad i tempr
Res.: Very good kval.

J MOOSEHUNT'S VEZZLA SE23616/2010 B f 20100220 e SE UCH SE J(LÖ)CH
KLEGGELIA'S TRYM N20320/02 A u J MOOSEHUNT'S RA-ZITA S12066/2005 A Äg:
Johansson Jonas ,Forsvik
Mkh: 47 cm. liten tik bra hvd störa öron mörka fina ögon bra nos o bett bra hals o ryggan lågt
ansatt svans som bärs bra tillr bröst tillr vinklar rör sig med rätt bra steg bra päls o färg P1 P2
saknas i hög u-käke P1 P2 saknas i höger u-käke Res.: Good kval.
J PINARBÄCKENS VILLMA SE27667/2011 B f 20110316 e J SMYGAREBÄCKENS
LUNDE S39082/2007 A u SE J(LÖ)CH SE UCH PINARBÄCKENS INKA S25819/2003 B Äg:
Boije Stig ,Östansjö
Mkh: 53 cm. rejäl lite långlinjerad bra skalle lite stora öron bra ögon nos o bett bra ö-linje lite
kort svans som bärs bra tillr vinklar tillr bröstkorg rör sig m bra steg ej i bästa päls trevl tempr
Res.: Good kval.
J SKOVELTJURENS VILMA SE16323/2010 f 20100107 e J STUBBTROLLETS DINO
S33717/2004 A u SE J(LÖ)CH FERMSA ANJA S21174/2006 A Äg: Torebo Christer ,Hamneda
Mkh: 50 cm. rejäl tik med bra hvd lite brett ställda mjuka öron bra nos o bett rejäl kropp o
förbröst svansen borde bäras bättre kraftiga ben rör sig m bra steg bra päls Res.: Very good
kval.
J VÅRHÖGENS KIRA SE26546/2011 f 20110319 e SE J(LÖ)CH SE UCH
KÖRTTILAKIAN DINO S65919/2007 B u J VÅRHÖGENS TUVA S20710/2005 A Äg:
Bengtsson Joakim ,Ätran
Mkh: 50 cm. bra prop fem hvd mörka ögon bra nos o bett kunde ha lite mera mask bra hals o
rygg lite öppen svans passande benstomme rör sig med bra steg bra päls färgen ok bra tempr
Res.: Very good kval., 4:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
CATCH-ON HERA S39866/2008 A f 20080427 e SE J(LÖ)CH SE UCH ACKERS
ÄSKIL S36908/2003 A u SE J(LÖ)CH HORSSAREDS AKELA S27259/2003 A Äg: Johansson
Harald ,Svenljunga
Mkh: 51 cm. rejäl tik med mkt bra rr bra skalle ögon nos o bett lite brett ställda öron bra hals
kunde vara stramare i ryggen bär svansen bra i rr bra bröst o ben rätt bra päls trevligt tempr
P4 hö ukäke P2 v u-käke saknas Res.: Very good kval., 2:a konk.
RYDINGENS BUSA SE31824/2011 f 20110330 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH BAMSE
N27201/07 B u ELGLOSENS APPI S24460/2006 A Äg: Ryding Ove ,Vårgårda
Mkh: 48 cm. liten tik bra prop fem hvd lite stora öron mörka ögon bra nos o bett bra hals o
rygg bär svansen bra i rr lite kort bröstkorg passande benstomme rör sig med lite kort steg bra
päls o färg bra tempr Res.: Good kval.
SUN OF OMAS LIMMA SE37608/2010 f 20100421 e SE J(LÖ)CH RÄVAS PETTER
S20010/2003 A u J ANNA S47106/2005 A Äg: Pettersson Pär ,Laxå
Mkh: 49 cm. bra prop lite mullig ? bra ö-linje aning kort svans som bärs bra bra benstomme o
bröstkorg rör sig med mkt bra steg ej i bästa päls mkt bra färg Res.: Very good kval.,
1:a konk.
TUVA SE49001/2011 f 20110406 e J PIRKKONOJAS FAXE S17622/2006 A u
STORSVEGÅRDENS AMI S15715/2006 B Äg: Jönsson Mikael ,Ödsmål
Mkh: 50 cm. bra prop bra hvd lite brett ställda öron bra nos o bett kraftig hals bra rygg lite kort
svans som bärs bra borde vara bättre vinklad knä/has bra bröst o front lite flata tassar bra
päls o färg o rr Res.: Very good kval., 4:a konk.

VÅRHÖGENS KATJA SE26544/2011 f 20110319 e SE J(LÖ)CH SE UCH
KÖRTTILAKIAN DINO S65919/2007 B u J VÅRHÖGENS TUVA S20710/2005 A Äg:
Andersson Leif ,Ätran
Mkh: 48 cm. lite nätt tik med bra prop fem hvd bra nos o bett bra hals o rygg mkt bra svans
tillr bröst tillr vinklar o rr bra färg o tempr Res.: Very good kval., 3:a konk.

Norsk Elghund Grå UPPFÖDARKLASS
Kennel: Högvaktens Hedén Per-anders Högvakten 45751 Bullaren
Resultat:
Kennel: Halleklevs Jenhall Evert & Jenhall Robert Valhallavägen 32 46832 Vargön
Resultat:
Kennel: Lalabons Melkersson Bo Parkgatan 11 33432 Anderstorp
Resultat:

