Ryttargården 2013-03-02
Östsvenska Älghundklubben
Domare: JOHANSSON KARL-ERIK
Karelsk Björnhund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
Fullskogens Haidi SE46052/2012 f 20120629 e SE UCH SE J(LÖ)CH AILATIS PIO
S22875/2006 A u KURENOJAN KATA SE47508/2011 B Äg: Andersson Kent ,Grödinge
Fem huvud, mellanbruna ögon, bra bett, utm hals o rygglinje, välburen svans, behöver få lite
mer bröstkorg, utm vinklar, kunde ha lite mer benstomme, utm rörelser, bra päls, vill inte visa
sig till sin fördel. BIR - VALP BIS - VALP Ment: Mkt vänlig Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
Wilda se45663/2012 f 20120629 e J ANTE S41227/2003 A u VINMYRANS KATJA
S25454/2009 A Äg: Söderlund Håkan ,Sala
Mkt typiskt fem huvud, ngt stora öron, mörka ögon, bra bett, saknar P4 vänster underkäke,
kraftig hals, bra rygg, bra svans, kraftig bröstkorg, mkt bra vinklar, rör sig mkt bra, bra färg.
BIR - VALP BIS - 2 VALP Ment: UA Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Älghund, Svart Tikar Öppen klass
RUSKUS BESTLA SE45300/2010 f 20100625 e NO J(B)CH SE J(LE)CH
RÖNNINGLIA'S FENRIS N11334/02 A u NORDV-07 DEEMYSAN TIL RUSKUS AV
ELGBERGET S17213/2006 B Äg: Bylund Jan ,Möklinta
God typ men hon är för tjock, typiskt fem huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra hals, ryggen
borde vara kortare och stramare, kraftig bröstkorg, tillr vinklar, rör sig ok, bra päls. Ment: Allt
för skygg Res.: Disqualified kval.

Rysk Europeisk Lajka Tikar Juniorklass
PARLOUR'S DOMRACHEVA SE18703/2012 f 20120203 e RUSKAPALON ZORAK
S69193/2008 u SILTAMIEHEN TAHMATASSU SE38135/2010 A Äg: Lindström Ulf ,
Fjärdhundra
Mkh: 49 cm. Typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ryggen ngt välvd över
länden, välburen svans, tillr bröstkorg, bra vinklar, borde ha lite mer benstomme, bra päls.
Ment: ngt försiktig Res.: Good kval.

Svensk Vit Älghund Hanar Juniorklass
TITANERNA GALAR SE26415/2012 f 20120322 e TITANERNA ADILS S40753/2005 B
u BESSIE-B S27525/2009 B Äg: Asplund Göte ,Harbo
Mkh: 56 cm. Mkt god typ, mkt typiskt men inte helt maskulint huvud, välburna öron, mörka
ögon, bra bett, vacker hals, inte helt stam rygg, välburen svans, tillr bröstkorg, ngt knappa
vinklar fram, bra bak, rör sig ok, bra päls, vill inte visa sig till sin fördel. Ment: mkt vänlig Res.:
Very good kval., 1:a konk.

Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
MILO SE63072/2011 f 20111121 e KÄNNEPARKENS CHIP S34509/2007 A u
KAKARINSUO OGRA S39291/2009 B Äg: Askert Måns ,Rosersberg
Mkh: 61 cm. Utm typ, mkt typiskt huvud, mörka ögon, bra uttryck + bett, utm hals, rak men ngt
kort rygg, välburen svans, behöver lite mer bröstkorg, ngt knappa vinklar, rör sig mkt bra, bra
päls. Ment: mkt bra Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Västsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
CHERIE SE57500/2011 A f 20110614 e J RAIKO N13321/06 A u KAKARINSUO RIDE
FIN33553/07 Äg: Nilsson Linus ,Södertälje
Mkh: 53 cm. Utm typ, mkt typiskt fem huvud, mörka ögon, bra uttryck, utm hals o rygglinje, bra
bröstkorg, välburen svans, tillr vinklar, rör sig mkt bra, bra päls. Ment: UA Res.: Excellent
kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
JELENA SE54474/2010 A f 20100228 e FI JCH KAKARINSUO ROKKA FIN33551/07
A u KARANGON ODESSA FINER42373/04 Äg: Nilsson Torbjörn ,Örbyhus
Mkh: 54 cm. Mkt god typ, mkt typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ryggen
ngt välvd över ländpartiet, ngt lågt ansatt men välburen svans, utm bröstkorg, tillräckliga
vinklar, ngt utåtstängda framtassar, rör sig med ngt kort steg, bra päls. Ment: Mkt vänlig Res.:
Very good kval., 2:a konk.
KAKARINSUO PAPU SE62613/2011 f 20100816 e INGUL EST02165/E07 u FINUCH
KARANGON ODETTE FINER42372/04 Äg: Askert Ulf ,Djursholm
Mkh: 55 cm. God typ, mkt feminint huvud, mörka ögon, bra bett + hals, ryggen ngt välvd över
länden, bra svans, borde ha mera kropp o benstomme, rör sig mkt bra, bra päls. Res.: Good
kval.

Östsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
SOTRÄVEN'S PEVEK SE16010/2012 f 20120117 e J PÄKKILÄ BACKENS VICKE
S25361/2006 A u BJÄRVARNAS CHANOOK S13959/2005 A Äg: Öhman Johan ,Örsundsbro
Mkh: 63 cm. Mkt god typ, maskulint huvud, mörka ögon, kunde ha lite bättre utvecklat
nosparti, bra has, inte helt stram rygg, borde bära svansen bättre, tillr bröstkorg, tillr vinklar,
kunde ha lite bättre samlade tassar, rör sig bra, bra päls. Ment: Utm Res.: Very good kval.,
1:a konk.

HÄLLEFORSHUND Hanar Juniorklass
RASKÄNGETS BILBO AS36311/2012 f 20120503 e KLUKSTORPETS FIDEL
AS24625/2007 A u J RASKÄNGETS ANJA AS45928/2006 B Äg: Samuelsson Jonas ,Norrtälje
Mkh: 60 cm. God typ, mkt typiskt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett men en utslagen
framtand, bra hals, ryggen välvd över ländpartiet, utm bröstkorg, bra vinklar o benstomme,
välburen svans, kan röra sig bra men vill inte visa sig till sin fördel. Ment: UA Res.: Good
kval.

HÄLLEFORSHUND Tikar Öppen klass
TJÄRBÄCKENS LOVA AS26337/2011 f 20110320 e FALKBERGSHÖJDENS ELIT
AS40743/2009 A u ERIKEBERGETS TINDRA AS27338/2008 B Äg: Olsson Roger ,Hallstavik
Mkh: 52 cm. Mkt god typ, vackert feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck o bett, bra hals o
rygg, allt för öppen svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, lagom benstomme, rör sig mkt bra, bra
päls, utm färg. Ment: ngt försiktig Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
AXFELDTS DACKE SE38536/2012 f 20120509 e VIITAN KÖPI FIN20423/06 u J
AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A Äg: Friberg Jimmy ,Sala
Mkh: 50 cm. Mkt vänlig, Utmärkt typ, mkt typiskt huvud, bra öron, mörka ögon, bra uttryck,
kraftig hals, bra rygg, mkt bra bröstkorg, tillräckliga vinklar, ganska bra svans, rör sig bra från
sidan. Res.: Excellent kval., 2:a konk.

AXFELDTS DINO SE38537/2012 f 20120509 e VIITAN KÖPI FIN20423/06 u J
AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A Äg: Larsson Peter ,Österbybruk
Mkh: 50 cm. Mkt typiskt huvud, bra öron, mörka ögon, bra bett + hals, ryggen kunde vara lite
kortare, ganska bra svans, bra bröstkorg, tillräckliga vinklar, rör sig mkt bra, bra päls o färg.
Ment: UA Res.: Excellent kval., 3:a konk.
AXFELDTS DYNAMIT SE38534/2012 f 20120509 e VIITAN KÖPI FIN20423/06 u J
AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A Äg: Andersson Sven-Olof ,Tierp
Mkh: 51 cm. Mkt typiskt huvud, ngt stora öron, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg, kunde
ha lite hårdare rullad svans, utm bröstkorg, tillr vinklar, utm vägvinnande rörelser, bra päls o
färg. Ment: Mkt vänlig Res.: Excellent kval., 1:a konk.
EITERDALEN'S RASMUS SE34799/2012 f 20120222 e SUCH SJ(LÖ)CH FINJCH
CASPER S23233/2005 A u NJ(L)CH SJ(LÖ)CH EITERDALEN'S KORSA S27837/2005 A Äg:
Johansson Curt ,Skebobruk
Mkh: 51 cm. Utm typ, vackert maskulint huvud, mörka ögon, bra öron, bra bett, bra hals, utm
bröstkorg, bra vinklar fram, knappa bak, rör sig med ngt kort steg och han blir ngt bakhög, bra
päls, kunde ha lite klarare färg. Ment: Bra Res.: Very good kval.
JOKIOKSAN KINGEN SE38899/2012 f 20120419 e JOKIOKSAN JOKERI FIN28245/06
B u JOKIOKSAN KAISA FI25524/09 Äg: Friberg Erkko ,Tärnsjö
Mkh: 53 cm. Ännu mkt valpig, typiskt huvud, mörka ögon, bra bett, vacker hals o rygg,
välburen svans, bra bröstkorg, ngt knappa vinklar fram, bra bak, utm vägvinnande rörelser,
bra päls. Ment: Utm Res.: Excellent kval., 4:a konk.
PIRKKONOJAS IVER SE19741/2012 f 20120202 e KVARNVALLENS CIVI
S21868/2009 A u SE J(LÖ)CH SE UCH PIRKKONOJAS GNISTA S38499/2008 A Äg:
Berglund Lars ,Tierp
Mkh: 55 cm. Mkt typiskt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ryggen kunde vara
lite fastare o kortare, bra svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, rör sig med bra steg, bra päls o
färg. Ment: Utm mentalitet Res.: Very good kval.
POTTMYRAS CHAKKO SE23212/2012 f 20120224 e HUNDSBACKENS CHARMIGE
CHARLIE S36266/2008 A u J HÖGÅSKNAPPENS NELLY S60610/2008 A Äg: Muhr Bror ,
Skutskär
Mkh: 50 cm. Mkt bra typ, mkt typiskt huvud, mörka ögon, bra bett, kraftig hals, ngt lågt ansatt
men välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, rör sig bra, ganska bra päls men ngt ojämn
färg, vill ha lite mer resning. Ment: Mkt bra Res.: Very good kval.
Rävas Haii Allert SE54184/2012 f 20120501 e MALMBOS HANNO S23511/2004 A u
Rävas Iita FIN15681/06 Äg: Jonsson Anders ,Åkersberga
Mkh: 49 cm. Mkt bra typ, ännu mkt valpig, mkt typiskt huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals,
ryggen behöver bli lite stramare, bra svans, bra bröstkorg, borde ha lite bättre vinklar, rör sig
med ngt kort steg, bra päls o färg. Ment: Mkt bra Res.: Very good kval.
VIDSTIGES KONJAK se24730/2012 f 20120315 e J AGGBÄCKENS KIM S44212/2005
A u LILLÖGDAS TIKKA S59812/2004 B Äg: Valeskog Per ,Västerås
Mkh: 55 cm. God typ, maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ryggen skulle vara
kortare och stramare, ngt öppen svans, ännu ganska smal i bröstet, instabil i fronten, bra
vinklar bak, rör sig med bra steg, bra päls. Ment: Mkt vänlig Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
SMALMYRAS T-B GARM SE14391/2012 f 20111106 e VAMYRAS I-BIRK NO33313/09
u SMALMYRAS R-R TARA N26789/08 Äg: Söderberg Jonas ,Köping
Mkh: 53 cm. Utm typ, mkt typiskt huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ryggen är rak men
kunde vara kortare, välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, rör sig med ngt kort steg, bra
päls och färg. Ment: Mkt bra Res.: Excellent kval., 1:a konk.
UNTRAMOSSENS BIZZE SE25806/2011 f 20110323 e SE J(LÖ)CH AXFELDTS
BONZO S25944/2008 A u SE J(LÖ)CH TRAJÅSENS IWATA S39670/2005 A Äg: Sehman
Magnus ,Rimbo
Mkh: 52 cm. Mkt typiskt huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals och rygg, kunde ha lite hårdare
ringlad svans, bra bröstkorg, bra vinklar, alltför höga frambensrörelser, bra päls men alltför
sotig. Ment: Mkt bra Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
SEJ(LÖ)CH KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 A f 20100613 e FI JCH FI UCH
LUMIKALLION ROMI FIN10153/07 A u FI UCH FI JCH KARPAASIN LUMO FIN22587/08 B
Äg: Dahl Pär ,Gävle
Mkh: 51 cm. Utm typ, vackert maskulint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, utm hals
och rygglinje, välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, lagom benstomme, utm rörelser, bra
päls o färg. Ment: Utm Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl.
BIR

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
AXFELDTS DRILLA SE38531/2012 f 20120509 e VIITAN KÖPI FIN20423/06 u J
AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A Äg: Axfeldt Oskar ,Norberg
Mkh: 46 cm. God typ, mkt typiskt feminint huvud, ngt stora öron, mörka ögon, bra hals, ryggen
skulle vara kortare och stramare, välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, rör sig ok, bra
päls o färg, ännu mkt valpig. Ment: Ngt försiktig Res.: Good kval.
AYA SE19232/2012 f 20120222 e LAHTIS SNODDAS S20298/2008 A u J
HORNMYRBRÄNNANS FREJA S18472/2007 B Äg: Rödin Anders ,Edsbro
Mkh: 49 cm. God typ, feminint huvud, mellanbruna ögon, kunde ha lite bättre utfyllt nosparti,
bra bett + hals, ryggen skulle vara stramare, behöver fyllas ut i kroppen, bra vinklar, kunde ha
lite mer benstomme, rör sig bra, bra päls o färg. Ment: Mkt bra Res.: Good kval.
Ayla SE41171/2012 f 20120513 e FULLSBERGETS CATO S39074/2007 A u J ELLE
S20254/2005 A Äg: Olsson Björn ,Väddö
Mkh: 50 cm. Mkt god typ, mkt typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, kraftig hals,
ryggen kunde vara lite stramare, välburen svans, bra bröstkorg, bra vinklad fram ngt knappa
knävinklar, rör sig med ngt kort steg, bra päls o färg. Ment: Mkt bra Res.: Very good kval.,
1:a konk.
SPEGELMYRANS BANDA se18262/2012 f 20120131 e SE J(LÖ)CH PINARBÄCKENS
KARAT S27075/2006 A u J FALKBÄCKENS PIXI S42878/2008 A Äg: Paldin Rengart Anneli ,
Almunge
Mkh: 49 cm. mkt typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, kraftig hals, ryggen borde vara
fastare, välburen svans, kraftig bröstkorg, tillr vinklar, rör sig ok, bra päls men hon är ngt sotig.
Ment: Mkt bra Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
UNTRAMOSSENS BIMBO SE25801/2011 f 20110323 e SE J(LÖ)CH AXFELDTS
BONZO S25944/2008 A u SE J(LÖ)CH TRAJÅSENS IWATA S39670/2005 A Äg: Marklund
Jan ,Tierp
Mkh: 49 cm. Bra huvud men ganska stora öron, mellanbruna ögon, bra bett, vacker hals, rak
men ganska lång rygg, välburen svans, bra bröstkorg, bra vinklar, rör sig med bra steg, bra
päls. Ment: Utm Res.: Very good kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J AXFELDTS BJÖRNA S25940/2008 A f 20080227 e J NORDJ(LÖ)CH
HÖGÅSKNAPPENS PERRI S62644/2006 A u SJ(LÖ)CH FINJCH PIRKKONOJAS BONNY
S10526/2002 A Äg: Axfeldt Oskar ,Norberg
Mkh: 47 cm. God typ, feminint ngt tunnt huvud, ngt stora öron, mörka ögon, borde ha lite
bättre utfyllt nosparti, bra bett, bra hals, ryggen borde vara kortare och stramare, välburen
svans, tillr bröstkorg, tillr vinklar, rör sig bra, bra päls. Ment: Utm Res.: Good kval.
J FORSVIKENS TUFFA SE20094/2010 A f 20100204 e NO UCH NO J(L)CH
LUKKAS N12715/04 A u SJ(LÖ)CH L-FORS BELLA S17129/2004 A Äg: Schulse Kenneth ,
Jönåker
Mkh: 48 cm. Utm typ, mkt typiskt huvud, ganska stora öron, mörka ögon, bra bett, utm hals,
ryggen kunde vara lite kortare, utm bröstkorg, bra vinklar, välburen svans, rör sig och visar sig
mkt bra, bra päls o färg. Ment: Utm Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a
B H/T-Kl. BIM
J TROLLELGEN'S GRANTA SE47419/2010 A f 20090606 e NO J(L)CH ÅR-RAPP
N23325/03 u TROLLELGEN'S MILLE N11295/05 Äg: A Fors Ward & L Olofsson ,Hallen
Mkh: 48 cm. Mkt god typ, feminint huvud, ngt brett placerade öron, mörka ögon, kunde ha lite
mer utfyllt nosparti, bra bett + hals, ryggen kunde vara kortare och stramare, välburen men
ngt lågt ansatt svans, utm bröstkorg, bra vinklar, rör sig bra, bra päls. Ment: Utm Res.: Very
good kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
Hilda SE30061/2010 f 20100401 e J RYRSKOGENS CALLE S34045/2006 B u J
HELAGENS KANJA S36654/2004 A Äg: Josjö Patrik ,Rimbo
Mkh: 51 cm. Feminint huvud, mörka ögon, bra bett + hals, ryggen skulle vara betydligt kortare
och stramare, svansen kunde vara hårdare ringlad, utm bröstkorg, mkt bra vinklar, rör sig bra,
ej i bästa päls och färgen borde vara jämnare. Ment: Mkt bra Res.: Good kval.
TOUHULAN ERJA SE14877/2013 f 20101117 e ERÄLEHDON ROOPE FIN17899/02 u
THOUHULAN REPEKKA FIN22803/04 Äg: Wallén Connie ,Valdemarsvik
Mkh: 50 cm. Mkt god typ, feminint huvud, ganska stora öron, ljusa ögon, bra bett, bra hals,
ryggen kunde vara lite kortare, välburen svans, bra bröstkorg, bra vinklar,rör sig mkt bra,
ganska bra päls. Ment: Ua Res.: Very good kval., 1:a konk.

Jämthund Hanar Juniorklass
Ekmossen's Gamble SE42684/2012 f 20120601 e SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS
ROZZ S21467/2006 A u SE UCH SE J(LÖ)CH EKMOSSEN'S AKIRA S32830/2006 B Äg:
Eriksson Erik ,Östhammar
Mkh: 60 cm. God typ men ännu ngt valpig, typiskt huvud, mörka ögon, bra bett, saknar 1 * P2
+ 2 * P3 i överkäken, kraftig hals, ännu ngt mjuk i ryggen, välburen svans, djup bröstkorg, ngt
knappa vinklar, bra benstomme, rör sig bra, bra päls. Ment: Glad o vänlig Res.: Sufficient
kval.

MESSI SE25631/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u J INA
S26270/2006 A Äg: Öberg Nicklas ,Norrtälje
Mkh: 63 cm. Mkt god typ, maskulint huvud, mörka ngt runda ögon, bra bett, kraftig hals, bra
rygg, välburen svans, bra bröstkorg, bra vinklar, behöver bli stabilare i fronten, rör sig ok, bra
päls o färg. Ment: Glad o livlig Res.: Good kval.
RONALDO SE25630/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u J INA
S26270/2006 A Äg: Karlsson Fredrik ,Knutby
Mkh: 66 cm. God typ, maskulint huvud, mörka ögon, kunde ha lite bättre utfyllt nosparti, bra
bett o hals, rak men ngt kort rygg, hårt ringlad svans, ännu ngt smal i bröstet, ngt knappa
vinklar, kunde ha lite effektivare rörelser, päls i fällning. Ment: Utm Res.: Disqualified kval.
SJÖDYNS BAMSE SE35906/2012 f 20120419 e RÖNPAKAN RAIKU S17646/2007 A u
J USTERYDS DRILLA S26822/2007 A Äg: Dahlen Tomas ,Bälinge
Mkh: 64 cm. God typ, kraftigt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg, välburen
svans, behöver få mera bröstkorg, han är ganska mager, bra vinklar, kan ha mera benstomme,
ngt kohasig, borde ha effektivare rörelser, ej i bästa päls, behöver ännu mkt tid o utveckling.
Ment: Glad o livlig Res.: Sufficient kval.
SJÖDYNS BLAKE SE35910/2012 f 20120419 e RÖNPAKAN RAIKU S17646/2007 A u
J USTERYDS DRILLA S26822/2007 A Äg: Wicksell Rolf ,Uppsala
Mkh: 61 cm. Mkt god typ, typiskt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg,
välutvecklad bröstkorg, bra vinklad, vägvinnande rörelser, bra päls o färg, kan nog bli bra när
han är färdig. Ment: Mkt bra Res.: Very good kval.
SLAGSTIGENS CAHRLIE SE30999/2012 f 20120404 e TUIKE SALON WILSON
FI50027/10 A u TULLIPORTIN KIKKA S58182/2009 B Äg: Pettersson Per-Erik ,Eskilstuna
Mkh: 57 cm. Mkt god typ, vackert maskulint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, bra hals,
ryggen behöver bli fastare, välburen svans, kraftig bröstkorg, bra vinklad fram, knappa bak,
rör sig bra, bra päls o färg. Ment: Utm Res.: Good kval.
SLATAN SE25632/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u J INA
S26270/2006 A Äg: Nordström Jan ,Almunge
Mkh: 63 cm. God typ, maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ännu ganska mjuk i
ryggen, ganska hårt ringlad svans, bröstkorgen är tillräckligt djup men ännu ganska smal, bra
vinklad, rör sig med bra steg, ganska bra päls. Ment: Utm Res.: Good kval.
THOMSONS AMOS SE36879/2012 f 20120508 e SJ(LÖ)CH ULLISJAURLANDETS
BOY S21992/2002 A u PAJUKALLION JETTA SE52943/2010 A Äg: Fundelius Flavio ,Heby
Mkh: 57 cm. Godtagbar typ, feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg, välburen
svans, behöver få mer volym i kroppen, bra vinklar, rör sig med ngt kort steg, tillräcklig päls
men borde ha bättre färg o kännetecken. Ment: Mkt bra Res.: Sufficient kval.
ÅSKBERGETS FIGHTER SE29043/2012 f 20120401 e VANÅDALENS VILLE
SE26562/2010 A u PORKKASUON KATI SE11679/2012 B Äg: Guldbacke Christer ,Sala
Mkh: 63 cm. Mkt god typ, kraftfullt maskulint huvud, mörka ögon, bra uttryck + bett, kraftig
hals, ryggen behöver bli lite fastare, välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklad, bra
benstomme, inte helt harmoniska rörelser, bra färg, päls i fällning. Ment: Utm Res.: Very
good kval.

ÅSKBERGETS FILUR SE29040/2012 f 20120401 e VANÅDALENS VILLE
SE26562/2010 A u PORKKASUON KATI SE11679/2012 B Äg: Mäenpää Marko ,Västerås
Mkh: 65 cm. Kraftfullt maskulint huvud, tyvärr hängöron, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg,
välburen svans, utmärkt bröstkorg, bra vinklar men han är kohasig, borde ha effektivare
rörelsr, bra färg, päls i fällning. Ment: Utm Res.: Disqualified kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
J ACKERS AGRIA S25931/2008 B f 20080302 e NORDJ(LÖ)CH NORDUCH
ELIMON SALON POMO S28177/2006 A u OSKULAN EMMA S27970/2007 A Äg: Lindh Bo ,
Färentuna
Mkh: 59 cm. Mkt god typ, typiskt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett + hals, rak rygg, bra
svans, djup bröstkorg, bra vinklar, han är ngt kohasig, utm rörelser, bra päls men han är i
mörkaste laget. Ment: Utm Res.: Good kval.
SEJ(LÖ)CH BIRKMARKENS NIKON SE25986/2010 B f 20100317 e SUCH
SJ(LÖ)CH BIRKMARKENS HAGGE S24230/2000 A u SE J(LÖ)CH GUFFARS DUVA
S17363/2007 A Äg: Nilsson Ruben ,Väddö
Mkh: 63 cm. Utm typ, vackert maskulint huvud, mörka ögon, bra uttryck + bett, vacker hals,
stram aningen kort rygg, välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklad, rör sig mkt bra, ganska
bra päls, han är en aning mörk. Ment: Mkt bra Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert,
CK, 1:a B H/T-Kl. BIM
J KOUGSTABACKENS JUKKA SE23190/2011 f 20110314 e SIIMEKSEN JANNU
SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS ANJA S22677/2004 A Äg: Johansson
Klas ,Säter
Mkh: 60 cm. Vackert maskulint huvud med mörka ögon, bra uttryck + bett, bra hals, stram
rygg, välburen svans, bra bröstkorg, mkt bra vinklad, lagom benstomme, utm vägvinnande
rörelser, ganska bra päls, i det mörkaste laget, utm typ. Vill helst vara ensam i ringen. Ment:
Utm Res.: Excellent kval., 3:a konk.
J PÄÄSKYSEN ROKI SE46491/2010 A f 20100607 e FI JCH FI UCH ONNIVAARAN
EKA FIN31946/07 u SE J(LÖ)CH FI JCH OSKULAN AIJA S14390/2007 B Äg: Sahlström
Sven-Erik ,Säter
Mkh: 60 cm. God typ, typiskt maskulint huvud, borde ha mörkare ögon, bra bett, bra hals,
ryggen alltför välvd över ländpartiet, bra svans + bröstkorg, bra vinklar fram knappa bak, rör
sig med ngt kort steg, bra päls o färg. Ment: Utm Res.: Good kval.
J STENAMOSSENS TRASSEL S48818/2009 f 20090622 e SJ(LÖ)CH SUCH GIDDE
S26268/2006 A u SUCH SJ(LÖ)CH NOVA S61828/2002 A Äg: Jansson Bert ,Knutby
Mkh: 58 cm. God typ, vackert maskulint huvud, mörka ögon, bra bett + hals, ryggen skulle
vara stramare, kunde bära svansen lite bättre, tillr bröstkorg, utm vinklad, rör sig m mkt bra
steg, pälsen i fällning. Ment: Utm Res.: Good kval.
SEJ(LÖ)CH ÄLGSTÅNDETS BARCO SE36579/2011 f 20110404 e SE J(LÖ)CH
DUNDERMYRENS ROZZ S21467/2006 A u SJ(LÖ)CH RÖRMURSSKOGENS SELMA
S25844/2006 A Äg: Olsson Hans ,Ockelbo
Mkh: 61 cm. Utm typ, typisk maskulint huvud, mörka ögon, ba bett, vacker hals o rygglinje,
välburen svans, ok bröstkorg, utm vinklar, vägvinnande rörelser, ganska bra päls. Vill helst
vara ensam i ringen. Ment: Glad o livlig Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Jämthund Hanar Öppen klass
RYDA TALLENS MOLLE S23797/2009 f 20090303 e SJ(LÖ)CH NJ(L)CH
KLÖVKAMPENS FIX S16615/2004 A u SJ(LÖ)CH RYDA TALLENS HANNA S13861/2001 B
Äg: Schepler Lars ,Östra Ryd
Mkh: 62 cm. Mkt god typ, typiskt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, stram rygg,
välburen svans, utm bröstkorg, bra vinklar, ngt svaga mellanhänder, rör sig m bra steg, bra
färg, ej i bästa päls. Ment: Utm Res.: Excellent kval., 1:a konk.
ÄNGESGÅRDENS BURR SE40337/2011 f 20110522 e SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S
BISON S56057/2007 A u J JÖNSESGÅRDENS VARGA S39049/2007 A Äg: Åkerberg Kjell ,
Säter
Mkh: 60 cm. Utm typ, kraftigt maskulint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, stram rygg,
välburen svans, utm bröstkorg, bra vinklar, lagom benstomme, kan röra sig bra, pälsen i
fällning. Ment: Vänlig men livlig Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Jämthund Tikar Juniorklass
AINA SE12627/2012 f 20120102 e RYVIKENS UFFE H S42864/2008 A u SE J(LÖ)CH
LÖVRYDETS BITZY S39438/2007 B Äg: Fransson Pierre ,Hultsfred
Mkh: 56 cm. Utm typ, vackert feminint huvud, mellanbruna ögon, bra uttryck o bett + hals,
tillräcklig bröstkorg, ryggen ngt välvd över ländpartiet, välburen svans, bra vinklar fram,
knappa bak, rör sig bra men blir ngt bakhög, bra päls o vacker fäg. Res.: Very good kval.,
2:a konk.
CHARLOTTE SE25628/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u J INA
S26270/2006 A Äg: Westerberg Christer ,Möklinta
Mkh: 56 cm. God typ, feminint huvud, mellanbruna ögon, bra bett, bra hals, ryggen kunde
vara lite fastare, välburen svans, bra bröstkorg, tillr vinklar, rör sig motvilligt, bra päls o färg.
Ment: Ngt försiktig Res.: Good kval.
HEIDI SE25629/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u J INA
S26270/2006 A Äg: Blom Mia ,Knutby
Mkh: 58 cm. Utm typ, typiskt feminint huvud, kunde ha lite mörkare ögon, bra bett o hals,
ryggen behöver bli lite fastare, bra bröstkorg, mkt bra vinklar, kunde ha lite bättre samlade
tassar, rör sig mkt bra, bra färg, ganska bra päls. Ment: Utm Res.: Very good kval., 1:a
konk.
HÄLSINGESKOGENS LOA SE38421/2012 f 20120518 e SE J(LÖ)CH SE UCH
SÖROMDELLENS LOTUS S33748/2007 A u PUIRONKORVEN NASSIKKA SE18523/2010 A
Äg: Engström Torbjörn ,Valbo
Mkh: 53 cm. Mkt god typ men ännu mkt valpig, typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett,
bra hals, ryggen måste bli starkare, välburen svans, utm bröstkorg, bra vinklar, rör sig bra, bra
päls o färg. Ment: Mkt vänlig Res.: Good kval.
MAJMYRBÄCKENS HELEN SE31865/2012 f 20120422 e NÄSFJÄLLETS BAMSE
SE28489/2010 A u MAJMYRBÄCKENS ESKA S63745/2007 A Äg: Thalin Bengt ,Järlåsa
Mkh: 52 cm. God typ men ännu mkt valpig, typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett +
hals, ännu mkt lös i ryggen, välburen svans, bra bröstkorg, ngt knappa vinklar, kunde ha lite
mera effektivare rörelser, bra färg, behöver ännu tid att utvecklas. Ment: Mkt vänlig Res.:
Good kval.

MARIT SE25627/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u J INA
S26270/2006 A Äg: Löfberg Fredrik ,Östhammar
Mkh: 58 cm. Mkt god typ men alltför mager, feminint huvud, mörka ögon, bra bett, vacker hals
o rygglinje, välburen svans, behöver få mera kropp, bra vinklar, ngt svaga mellanhänder, kan
röra sig bra men skuttar för det mesta, päls i fällning. Ment: Mkt livlig Res.: Good kval.
Norrlands Guidens Godiva SE41145/2012 f 20120523 e ULLISJAURLANDETS IRCO
SE22043/2010 A u SE J(LÖ)CH BRUSHÖJDENS IKKA II S20274/2008 A Äg: Malin Lars-Owe
,Uppsala
Mkh: 55 cm. God typ, typiskt feminint huvud, mörka ögon, tyvärr har hon ett lätt underbett,
kraftig hals, kraftig bröstkorg, ryggen skulle vara betydligt stramare, bra vinklar fram, knappa
bak, rör sig med ngt kort steg och hon blir ngt överbyggd, ngt kort svans, bra päls och färg.
Ment: Mkt vänlig Res.: Disqualified kval.
Raikukorven Wilda SE49689/2012 f 20120509 e Siimeksen Taco FIN10340/07 u
Raikukorven Renita FIN38243/08 Äg: Skerved Lars ,Arboga
Mkh: 57 cm. God typ, feminint huvud, ganska stora öron, mörka ögon, bra bett, bra hals, utm
bröstkorg, välburen svans, rör sig med ngt kort steg, tillr vinklar fram, knappa bak, hon blir ngt
bakhög, hon är ganska mörk. Ment: Mkt vänlig Res.: Good kval.
STRÖMARENS ALBA SE40348/2012 f 20120530 e SE J(LÖ)CH RECES RIO
S54065/2005 A u J DUNDERMYRENS KAJO S23462/2008 A Äg: Westgard Thomas ,
Östervåla
Mkh: 57 cm. Mkt god typ, feminint huvud, ganska stora öron, mörka ögon, kunde ha bättre
utfyllt nosparti, bra bett o hals, ngt sänkt rygg, välburen svans, utm bröstkorg, bra vinklar, ngt
utåtstående framtassar, bra päls o färg. Ment: Utm Res.: Good kval.
VANÅDALENS EJA SE23999/2012 f 20120316 e JUHLINBÄCKENS DICK
S39858/2008 A u NORDJ(LÖ)CH SUCH VANÅDALENS JASSA S23799/2004 B Äg:
Reuterhäll Joacim ,Uppsala
Godtagbar typ, feminint huvud, stora öron, ögonen kunde vara mörkare, bra bett, kunde vara
stramare i ryggen, halsen borde vara torrare, bra vinklad men ngt kohasig, rör sig ok, bra päls
o färg. Ment: Alltför skygg Res.: Disqualified kval.

Jämthund Tikar Unghundsklass
STORÅNS OLGA SE55186/2011 f 20110910 e NORDJ(LÖ)CH NORDUCH ELIMON
SALON POMO S28177/2006 A u RÖNPAKAN PÖLLI S21870/2008 A Äg: Nordstedt Sanda ,
Eskilstuna
Mkh: 55 cm. Mkt god typ, vackert feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg,
välburen svans, utm bröstkorg, bra vinklar fram, knappa knävinklar, rör sig med kort steg, bra
färg, visar sig bra. Ment: Mkt bra Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Jaktklass
J AMI SE51396/2010 A f 20100715 e SE J(LÖ)CH LÅNGSJÖNÄSETS JUBEL
S37900/2008 A u J DEGERMYRBERGETS FENYA S39127/2006 A Äg: Johansson Stefan ,Ed
Mkh: 56 cm. Mkt god typ, vackert feminint huvud, mörka ngt stora ögon, ba bett, bra hals, ngt
sänkt rygg, välburen svans, bra bröstkorg och vinklar, ngt svaga mellanhänder, rör sig med
alltför kort steg, tillräcklig päls. Ment: Utm Res.: Good kval.

J BOSSMÅLAS ALMA S68317/2008 A f 20081107 e SJ(LÖ)CH SPETS-LAPPENS
SAPPE S22572/2002 A u SJ(LÖ)CH ÅSKBERGETS KITTY S29248/2004 A Äg: Salomonsson
Joakim ,Hamneda
Mkh: 56 cm. Utmärkt typ, mkt typiskt huvud, ngt stora öron, mörka ögon, bra bett, bra hals o
rygg, välburen svans, utm bröstkorg, bra vinklar, rör sig mkt bra, utm päls o fäg. Ment: Utm
Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR
SEJ(LÖ)CH BÖSSLINGES AKO SE49697/2010 f 20100604 e BOTNEBEKKEN'S
ARKO N17409/07 A u J TROLLBERGETS AXA S44861/2005 A Äg: Andersson Erik ,Uppsala
Mkh: 56 cm. God typ, feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg, välburen svans,
bra bröstkorg, mkt bra vinklar, utm rörelser, tät men mkt kort päls. Ment: Utm Res.: Good
kval.
SEJ(LÖ)CH HÄRKILAS IDUN II SE18916/2010 A f 20100128 e J
SÖRFINNSKOGENS ZNOBBEN S36929/2004 A u J HÄRKILAS REXIE II S29540/2006 A Äg:
Fransson Pierre ,Hultsfred
Mkh: 57 cm. Utm typ, mkt typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck och bett, bra hals,
utm bröstkorg, ryggen kunde vara aningen kortare i ländpartiet, bra vinklar o benstomme,
vägvinnande rörelser, tillräcklig päls. Ment: Glad o vänlig Res.: Excellent kval., 3:a konk.
J KONNBERGETS KIA S23454/2008 A f 20080212 e SJCH TALLIDENS TRIX
S33762/98 A u J KONNBERGETS HEIDI S38467/2004 A Äg: Åke o Johan Jonsson ,Järvsö
Mkh: 56 cm. Utm typ, mkt typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg,
tillräcklig bröstkorg, utmärkta vinklar, utmärkta vägvinnande rörelser, bra färg, tillr päls. Ment:
Utm Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 3:a B H/T-Kl.
J KRUTABACKENS KIA S24585/2009 f 20090306 e SJ(LÖ)CH SUCH TRIC
S26244/2006 A u SJ(LÖ)CH SUCH MJÄLABACKENS TUA I S32413/2006 A Äg: Eriksson
Mikael ,Eskilstuna
Mkh: 58 cm. Utm typ, mkt typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck o bett, vacker hals,
bra rygg + bröstkorg, utm vinklar, ngt svaga mellanhänder och tassarna kunde vara bättre
samlade, utm vägvinnande rörelser, tillräcklig päls. Ment: Utm Res.: Excellent kval., 4:a
konk.
J LJUNGMYRENS KELLY SE43689/2011 f 20110613 e ONNIVAARAN KAPU
FI25545/10 A u SJ(LÖ)CH RAIKUKORVEN LIISA S47369/2006 A Äg: Jonsson Johan & Åke ,
Järvsö
Mkh: 55 cm. Typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals o rygg, borde ha mer
bröstkorg, bra vinklad, kunde ha lite mer benstomme, rör sig mkt bra, bra färg, ngt kort päls.
Ment: Utm Res.: Very good kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
Indra SE34109/2010 f 20100306 e SJ(LÖ)CH LILLBOSSE S31227/2002 A u IRRA
S42818/2005 B Äg: Olsson Roger ,Hallstavik
Mkh: 56 cm. Utm typ, torr o stram tik, typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals,
stark rygg, välburen svans, tillräcklig bröstkorg, utm vinklar, vägvinnande rörelser, bra färg,
tillräcklig päls. Ment: Utm Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
IRRA S42818/2005 B f 20050516 e SUCH SJ(LÖ)CH SELBERGETS JÄGER
S26049/99 A u GUNNELSTIGENS RITA S12526/2002 A Äg: Olsson Roger ,Hallstavik
Mkh: 57 cm. Utm typ, ngt mager, vackert feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck o bett, bra
hals o rygg, kunde bära svansen lite bättre, bra bröstkorg, mkt bra vinklar, kunde ha ngt bättre
knutna tassar, rör sig mkt bra, bra färg, tillräcklig päls. Ment: Utm Res.: Excellent kval.,
2:a konk.

