Gamelgården 2013-09-29
Östsvenska Älghundklubben
Domare: WIDSTRAND EVA
Jämthund Hanar Juniorklass
ÅLBOLANDETS NITRO SE61460/2012 f 20121111 e SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S
DIRK SE11546/2010 A u ÅLBOLANDETS IMRA S46749/2008 A Äg: Helzenius Börje ,Skutskär
Mkh: 60 cm. En väldigt trevlig juniorhane, goda propotioner, välutvecklat huvud, korrekt bett,
lite ljusa ögon, korrekta öron med bra storlek bra hals och rygg, aningen långt kors med lite
lågt ansatt svans, i övrigt bra, tillräcklig bröstkorg, bra bröstdjup, klent förbröst, normal
benstomme, goda tassar och vinklar runt om, bra färger, lite mjuk päls, rörelser idag
svårbedömda, behöver ringträning. Res.: Very good kval.

Jämthund Hanar Unghundsklass
BORÅSENS JACK SE26773/2012 f 20120405 e BJÖNNHJELLEN'S ILO S39665/2005
A u BORÅSENS GILDA S28164/2006 A Äg: Eriksson Thomas ,V-Nysäter
Mkh: 59,5 cm. Mkt trevlig hane,utm propotioner, välskuret maskulint huvud, korr bett, mörka
fina ögon, korr öron, mkt bra hals, rygg, kors och svans, bra förbröst o bröstdjup, mkt bra
benstomme o tassar, utm vinklar runt om, bra päls o färg, rör sig med härligt steg runt om.
Kryptokid. Res.: Disqualified kval.
EKMOSSEN'S GARMIN SE42683/2012 f 20120601 e DUNDERMYRENS ROZZ
S21467/2006 A u EKMOSSEN'S AKIRA S32830/2006 B Äg: Säfström Christian ,Almunge
Mkh: 58,5 cm. En kraftfull hane med bra propotioner, maskulint huvud med korrekt bett,
mörka fina ögon, korrekta öron, bra hals, utm rygg, korrekt kors och svans, mkt bra bröstkorg
o förbröst, bra benstomme, lite platta tassar, mkt bra vinklar runt om, bra päls o färg, för
dagen lite svårbedömda rörelser, för övrigt OK, behöver ringtränas. Res.: Excellent kval.,
1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
LUNNEDALENS IVRIG SE33024/2012 f 20120412 e PÄÄSKYSEN BUCK
SE46493/2010 A u LUNNEDALENS HEDDA S34483/2007 A Äg: Lindgren Ingemar ,Gnarp
Mkh: 61,5 cm. En kraftfull hane med mkt bra propotioner, maskulint kraftfullt huvud, (står
något om P1 som inte går att tyda) tillräckligt mörka ögon, bra öron, kort hals, dock lite löst
halsskin, bra kors, aningen båge på svansen, kraftig benstomme, bra brötdjup, lite platta
tassar, goda vinklar runt om, aningen uppdragen buklinje, bra päls och färg, rör sig normalt
runt om. Res.: Excellent kval., 2:a konk.
LÖVVIKS LEXUS SE29656/2012 f 20120421 e RINGKALLENS MIRO S26016/2004 A u
STENSJÖMYRENS VILDA S45455/2007 A Äg: Eriksson Roger ,Österbybruk
Mkh: 63 cm. En härlig stor hane med maskulin utstrålning, utm propotioner, välskuret huvud,
tångbett annars ok, aningen ljusa ögon, korrekta öron, utm hals rygg kors och svans, bra
bröstdjup, utm benstomme o tassar, utm vinklar runt om, fina färger, päls i fällning, rör sig med
otroligt steg runt om och har ett otroligt driv. Res.: Excellent kval., 4:a konk.
NYBOÅSENS ABBE SE34163/2012 f 20120421 e ULLISJAURLANDETS FOXY
S24311/2007 A u STRÖMSJÖLIDENS NILA S39938/2009 A Äg: Lindström Daniel ,Näsviken
Mkh: 60 cm. En trevlig hane med utm propotioner, aningen tunn i nospartiet, korrekt bett,
tillräckligt mörka ögon, bra storlek på öronen, aningen kort o torr hals, utm rygglinje kors och
svans, tillräckligt kroppad för åldern dock uppdragen buklinje, tillräcklig benstomme, bra tasar,
utm vinklar runt om, normala rörelser runt om, ger för dagen ett lätt o luftigt intryck. Res.:
Very good kval.

RONALDO SE25630/2012 f 20120322 e VENTIS ACKE S35960/2008 A u INA
S26270/2006 A Äg: Karlsson Fredrik ,Knutby
Mkh: 65 cm. En stor härlig hane med utm propotioner, maskulint välskuret huvud med bra bett,
mörka fina ögon, bra öron, utm hals rygg o kors, lite hårt ringlad svans, bra bröstdjup o
förbröst, lite uppdragen buklinje, utm vinklar runt om, fina tassar, fina färger, päls i fällning, rör
sig med bra steg runt om. Res.: Very good kval.
TJÄRNFLONS FREJ SE21315/2012 f 20120301 e BOM S21980/2005 A u
TRINDMYRENS AXA S37938/2006 A Äg: Karlsson Claes ,Knutby
Mkh: 63,5 cm. En trevlig hane med mkt bra propotioner, korrekt bett, mörka fina ögon, torr
hals, aningen stora öron, aningen långt kors, svans i båge, lite tunn i kroppen, tillräckligt
bröstdjup, normal benstomme o tassar, lite uppdragen i buklinjen, fina färger o päls, rör sig
bra fram, lite bundet bak, står lite underställd, karpar ryggen i rörelse. Res.: Good kval.
ÅSKBERGETS FOCUS SE29044/2012 f 20120401 e VANÅDALENS VILLE
SE26562/2010 A u PORKKASUON KATI SE11679/2012 B Äg: Ångman Ingemar ,Vittinge
Mkh: 64 cm. Trevlig hund med tillräckligt bra propotioner, maskulint huvud, god könsprägel,
tillräckligt mörka ögon, bra öron, lite löst halsskin, bra hals överlinje kors och svans,
välkroppad med bra bröstdjup, ger för dagen ett tungt och xxxx intryck, mkt kraftful
benstomme, lite platta tassar, bred i fronten, goda vinklar runt om, rör sig lite tungt och
oregelbundet för dagen, behöver ringträning. Res.: Good kval.
ÅSKBERGETS GRANIT SE29320/2012 f 20120411 e VANÅDALENS VILLE
SE26562/2010 A u ÅSKBERGETS MINI S12243/2005 B Äg: Piirhonen Seppo ,Norberg
Mkh: 61 cm. Mkt trevlig hund, mkt bra propotioner, maskulint huvud, korrekt bett, tillräckligt
mörka ögon, mkt bra öron, aningen kort o torr hals, bra rygg, aningen långt kors, fin båge
dock lite kort svans, bra bröstdjup o förbröst, bra benstomme o tassar, mkt bra vinklar runt om,
rör sig med bra steg runt om, bra päls o färg. Res.: Excellent kval., 3:a konk.

Jämthund Hanar Jaktklass
J ACKERS AGRIA S25931/2008 B f 20080302 e ELIMON SALON POMO
S28177/2006 A u OSKULAN EMMA S27970/2007 A Äg: Lindh Bo ,Färentuna
Mkh: 60 cm. Mkt trevlig hane med utmärkta propotioner, utm maskulint välskuret huvud,
korrekt bett, mörka fina och korrekta ögon, utm hals rygg och kors, aningen kort svans annars
ok, välkroppad, bra förbröst, fin underlinje, utm benstomme och tassar, rör sig med härlgt steg,
fina färger, bra päls. Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl.
BIM
J BÖSSLINGES ASSE SE49704/2010 f 20100604 e BOTNEBEKKEN'S ARKO
N17409/07 A u TROLLBERGETS AXA S44861/2005 A Äg: Hovberg Tobias ,Bälinge
Mkh: 62 cm. En mkt trevlig hane med utm propotioner, välskuret maskulint huvud, tångbett,
mörka fina och korrekta ögon, utm hals överlinje kors och svans, bra bröstdjup, vacker
underlinje, härlig benstomme, utm tassar, mkt goda vinklar runt om, rör sig med härligt driv
runt om, utm päls o färg, har tyvärr slips, välvisad. Res.: Very good kval., 3:a konk.
J ÄLGSTÅNDETS SCOTT S25733/2009 A f 20090327 e RYVIKENS VISKAS
S38105/2001 A u RÖRMURSSKOGENS SELMA S25844/2006 A Äg: Olsson Magnus ,Ockelbo
Mkh: 61 cm. Mkt härlig hane med utm propotioner, maskulint välskuret huvud, korrekt bett,
mörka fina ögon, korrekta öron, mkt bra hals rygg kors och svans, välkroppad, mkt bra
bröstdjup, utm benstomme o tassar, dock en aning smal i bröstkorgen, rör sig med härligt driv,
mkt bra vinklar, bra päls o färg. Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

Jämthund Hanar Öppen klass
ALABERGET CASH SE52554/2012 f 20120526 e VASKIPORTIN REMU FIN52130/07
A u DUNDERMYRENS KIA S23460/2008 B Äg: Forsberg Daniel ,Segmon
Mkh: 57,5 cm. En mkt trevlig hane med mkt bra propotioner, maskulint huvud, tillräckligt torr
hals, tillräckligt mörka ögon, bra ansatta öron bra storlek, aningen kort hals, är ngt övervinklad
bak, bra kors, hårt ringlad svans, mkt bra bröstkorg o bröstdjup, fin underlinje, mkt bra
benstomme, platta tassar, mkt bra vinklar fram ngt öppen i bak, bra päls o färg, rör sig bra
fram lite kort bak. Res.: Very good kval.
KALVBERGETS VILDING S53282/2006 f 20060712 e BARRO S27586/2001 B u
BRÄNTBACKENS VEIJA I S41319/2000 A Äg: Eliasson Fredrik ,Västerhaninge
Mkh: 61,5 cm. En mkt trevlig 7,5 år gamal hane med relativt goda propotioner, maskulint
huvud, bra bett, mörka vackra ögon, tillräckligt torr hals dock lite kort, mkt välkroppad, mkt
grov benstomme, lite platta tassar, aningen kort i länden, ger ett kvadratiskt intryck, goda
vinklar fram lite öppen i sitt bakställ, rör sig med bra steg fram, kort steg bak, bra päls o färg,
har tyvärr slips. Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Juniorklass
ACKERS JULSKUM SE13032/2013 f 20121220 e NEROKIN JERE SE17031/2012 B u
ACKERS ÄTTI S20536/2008 A Äg: Edeen David ,Surahammar
Mkh: 57 cm. Mkt trevlig tik, bra propotioner, välskuret huvud, bra bett, tillr mörka ögon,
aningen stora öron, bra hals, har bra bröstdjup o förbröst, fin underlinje, står lite övervinklad
bak, bra kors o svans, bra vinklar runt om, normal benstomme, fina tassar, aningen lång i
ländpartiet, bra päls o färg, rör sig med normalt steg runt om. Res.: Very good kval., 1:a
konk.
FÄBOBERGETS WASTI SE60796/2012 f 20121023 e SÖROMBÄCKENS GUNDE
SE37033/2010 A u FÄBOBERGETS PHUMA S32201/2004 A Äg: Femling Johan ,Söderköping
Mkh: 57 cm. Mkt trevlig tik med godtagbara propotioner, feminint välskuret huvud, bra bett,
mörka fina ögon, lite brett ansatta öron, bra storlek, tillräckligt lång hals, tunn i sin bröstkorg,
tunnt förbröst, uppdragen buklinje, aningen långt kors, lite kort svans i båge, goda vinklar runt
om, bra päls o färg, rör sig med lätt steg runt om, för dagen lite luftig. Res.: Good kval.
ÅLBOLANDETS NIMRA SE61465/2012 f 20121111 e SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S
DIRK SE11546/2010 A u ÅLBOLANDETS IMRA S46749/2008 A Äg: Larsson Morgan ,
Hedesunda
Mkh: 57 cm. En god men för dagen lite blyg tik, tilllräckligt bra propotioner, feminint huvud dock
lite smalt nosparti, korrekt bett, lite ljusa ögon, aningen brett ansatta öron lite stora, mkt bra
hals o rygg, lite grunt bröstdjup och fram tunnt förbröst, uppdragen buklinje, ger ett lätt och
luftigt intryck, lite långt och sluttande kors, lite lågt ansatt svans tappar den i stående, normal
benstomme o tassar, goda vinklar runt om, rör sig normalt runt om, behöver mer social
träning. Res.: Good kval.
ÅLBOLANDETS NOVA SE61470/2012 f 20121111 e SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S
DIRK SE11546/2010 A u ÅLBOLANDETS IMRA S46749/2008 A Äg: Sehlberg Tobias ,Hofaors
Mkh: 57,5 cm. Mkt trevlig tik med goda propotioner, feminint huvud, saknar tyvärr P2 och P3
på bägge sidor i överkäken, lite ljusa ögon, aningen stora öron, bra hals rygg kors och svans,
tillr bröstdjup, välutvecklad bröstkorg, tunnt förbröst, framskjutet skulderparti, bra underlinje,
mkt bra benstomme, bra tassar, bra päls o färg, rör sig bra från sidan, svårbedömda rörelser
fram och bak, passgång. Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Unghundsklass
ACKERS BENELLI SE35177/2012 f 20120521 e NEROKIN JERE SE17031/2012 B u
ACKERS ÄTTI S20536/2008 A Äg: Svensson Nils-Göran ,Linghed
Mkh: 56 cm. En härlig tik med utm propotioner, feminint välskuret huvud, bra bett, bra öron,
utm hals o rygg, lite grunt bröstdjup, tunnt förbröst, lite uppdragen buklinje, bra benstomme,
utm tassar, utm vinklar runt om, aningen långt och fallande kors, lite låg svansansättning
svansen i lite hög båge, bra päls och färg, rör sig fint runt om. Res.: Very good kval.
BLAIKENS BOJAN SE25623/2012 f 20120318 e BOTNEBEKKEN'S BARR
S57364/2007 A u SOLLIAS RONJA S25225/2007 A Äg: Hansols Marcus ,Linghed
Mkh: 58 cm. Mkt trevlig tik, utmärkta propotioner, feminint välskuret huvud, fattas P2 nedre
käken, mörka vackra ögon, korrekta öron, utm hals bröstkorg och rygg, fin underlinje, mkt bra
kors och svans, utm tassar, rör sig med mkt bra steg, bra päls och färg. Res.: Very good
kval., 4:a konk.
HÄRKILAS TROYA III SE31860/2012 f 20120405 e BERGAKULLENS LEIJK
S27638/2008 A u HÄRKILAS DONNA I S50415/2008 A Äg: Molin Per ,Bollnäs
Mkh: 57,5 cm. En för dagen lite stressad tik, en tik med goda propotioner, bra huvud, bettet ok,
mörka vackra ögon, fina öron, mkt bra hals och rygg, tillräcklig bra bröstkorg och förbröst, lite
tunn i sin bröstkorg, uppdragen buklinje, utm kors och svans, normal benstomme och tassar,
goda vinklar, rör sig med bra steg, bra päls i fällning, bra färg, behöver ringträning. Res.: Very
good kval.
MORÄNGSBACKENS ALMA SE33508/2012 f 20120417 e SE J(LÖ)CH
BOTNEBEKKEN'S DIRK SE11546/2010 A u HÄNSJÖNS DAISY S33703/2008 A Äg: Hagfeldt
Erik ,Norrtälje
Mkh: 58 cm. Mkt trevlig tik med utm propotioner, vackert välskuret huvud, korrekt bett, mörka
fina ögon, bra öron, mkt bra hals och rygg, tillräckligt bröstdjup, lite tunn i sin bröstkorg, tunnt
förbröst, lite uppdragen buklinje, aningen långt kors, lite lågt ansatt och kort svans, utm vinklar
runt om, normal benstomme och tassar, rör sig med bra steg runt om, utm pälskvalitet och bra
färg. Res.: Very good kval.
SMILLA SE18260/2012 f 20120212 e BREDVALLFJÄLLETS JACK S39133/2006 A u
SJUNGARKLÄPPENS ULTRA SE33229/2010 B Äg: Forslind Fredric ,Alfta
Mkh: 57 cm. Mkt trevlig tik med varm utstrålning, utm propotioner, vackert tikhuvud, korrekt
bett, mörka vackra ögon, bra öron, utm hals rygg kors och svans, välkroppad med bra
bröstdjup, fin underlinje, mkt bra benstomme och tassar, utm vinklar runt om, rör sig med bra
steg runt om, utm päls och färg. Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK
STRÖMARENS ANJA SE40346/2012 f 20120530 e RECES RIO S54065/2005 A u
DUNDERMYRENS KAJO S23462/2008 A Äg: Engström Ture ,Hammarstrand
Mkh: 55 cm. Mkt bra tik med fin utstrålning, utm propotioner, snygg helhet, vacker tik, korrekt
bett, mörka fina ögon, korrekta öron, utm hals rygg kors och svans, mkt bra bröstdjup,
välutvecklad bröskorg, snygg underlinje, bra benstomme, fina tassar, utm vinklar runt om, rör
sig med fina steg runt om, bra färg och päls. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK,
1:a B H/T-Kl. BIR
SÖRBYÅSENS BIRA SE18685/2012 f 20120223 e HÄRKILAS FABBE III S38257/2009
A u KÄRSMIRENS MIRA S24921/2009 A Äg: Sigfridsson Christer ,Venjjan
Mkh: 56 cm. Trevlig tik med tillräckligt bra propotioner, bra tikhuvud, korrekt bett, lite ljusa
ögon, aningen brett ansatta stora öron, bra hals, bra bröstdjup, välkroppad, bra förbröst,
aningen lång i länden, står lite överxx, bak, tappar ryggen stående och gående, bra kors,
svans i båge och lite kort, bra vinklar runt om, lite platta tassar, rör sig för dagen lite lojt, bra
färg och päls. Res.: Good kval.

URMAKANS AKITA SE26901/2012 f 20120326 e KOUGSTABACKENS INGVAR
SE21784/2010 A u FÄBOBERGETS TRIXA S20464/2007 A Äg: Skoog Markus ,Enånger
Mkh: 57,5 cm. En mycket trevlig tik med fin utstrålning, bra propotioner, bra tikhuvud dock lite
smalt nosparti, korrekt bett, mörka fina ögon, bra öron, mkt bra hals, utm rygg, utm kors och
svans, tillräckligt bröstdjup, aningen tunn i sin bröstkorg, aningen uppdragen buklinje,
tillräcklig benstomme och tassarna aningen platta bak, goda vinklar runt om, rör sig med mkt
bra steg runt om, bra färg och päls i lite fällning. Res.: Very good kval.
VANÅDALENS EJA SE23999/2012 f 20120316 e JUHLINBÄCKENS DICK
S39858/2008 A u VANÅDALENS JASSA S23799/2004 B Äg: Reuterhäll Joacim ,Uppsala
Mkh: 56 cm. En för dagen lite försiktig och blyg tik som behöver ring och social tränas, relativt
bra huvud, bra bett, ljusa ögon, brett ansatta stora öron, löst halsskinn, bra bröstdjup och
välkroppad, dippar i ryggen stående och i rörelse, bra kors och svans, tappar svansen
stående, aningen uppdragen buklinje, bra benstomme, fina tassar, goda vinklar runt om, rör
sig med lite lojt och försiktigt steg, bra päls och färg, lite glasögon. Res.: Sufficient kval.
ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012 f 20120331 e HÄRKILAS FABBE III
S38257/2009 A u ÅLBOLANDETS HAIWA S42873/2008 A Äg: Marcus Jonas ,Hedesunda
Mkh: 56,5 cm. Trevlig tik med fin utstrålning, bra propotioner, välskuret feminint huvud och
korrekt bett, mkt fina ögon, aningen stora öron, utm hals och rygg, välkroppad med bra
bröstdjup och förbröst, bra kors, svans i lite hög båge och kort, utm vinklar runt om, lite
uppdragen buklinje, aningen brett ländparti, bra breda lår, rör sig med driv i steget, bra färger,
bra pälskvalitet. Res.: Very good kval.
ÅLBOLANDETS MILLIE SE29646/2012 f 20120331 e HÄRKILAS FABBE III
S38257/2009 A u ÅLBOLANDETS HAIWA S42873/2008 A Äg: Törnhult Bert-Ola ,Hedesunda
Mkh: 56 cm. Mkt trevlig tik, utm propotioner, mkt bra tikhuvud, korrekt bett, aningen ljusa ögon,
bra öron, utm hals rygg kors och svans, välkroppad med bra bröstdjup, lite tunnt förbröst, utm
vinklar runt om, rör sig med bra steg, utm päls och färg, bra benstomme. Res.: Excellent
kval., 3:a konk.
ÄLGSTÅNDETS ETTA SE37827/2012 f 20120528 e TORAKNIPPENS TIM
S12144/2007 B u ÄLGSTÅNDETS WILMA S25739/2009 A Äg: Jansson Bengt ,Knivsta
Mkh: 57,5 cm. Mkt trevlig tik med vänligt uttryck, utm propotioner, vackert tikhuvud, saknar P2
i nedre käken, mörka fina ögon, bra öron hals och rygg, välkroppad, bra bröstdjup, fin
underlinje, aningen långt och sluttande kors och låg svansansättning, utm vinklar, normal
benstomme, rör sig med mkt bra steg runt om, bra päls och färg. Res.: Very good kval.

Jämthund Tikar Jaktklass
FI JCH KORPIPURON KIKI SE26191/2013 B f 20091226 e RAMPO FIN46135/05 A
u TURVANKAPSUTTAJAN KITI FIN39387/07 A Äg: Eliasson Wanda & John ,Ramsjö
Mkh: 57,5 cm. Mkt trevllig samlad tik med vänlig utstrålning, bra propotioner, feminint huvud,
korrekt bett, mörka fina ögon, korrekta öron, utm hals och rygg, välkroppad med tillr bra
bröstdjup, bra förbröst, fin underlinje, lite lågt ansatt och kort svans i båge, tillräckligt vinklad
runt om, rör sig med utm steg, fina färger, lite mjuk päls, bra benstomme och tassar, välvisad.
Res.: Very good kval.
J LAPPFLÄCKENS FRENYA SE66992/2010 A f 20101110 e GRÖTINGLANDETS
HUGG S38478/2004 A u GOMMELBERGETS SULLA S31703/2006 A Äg: Brandelius Lars ,
Hudiksvall
Mkh: 57,5 cm. Mkt fin tik med härlig utstrålning, tillräckligt bra propotioner, bra huvud, korrekt
bett, mörka fina ögon, korrekta öron, mkt bra hals och rygg, bra kors, svansen en aning kort.
tillräcklig bröstdjup, lite tunn bröstxx, bra benstomme och tassar, mkt bra vinklar runt om, ger
för dagen ett lite luftigt intryck och kvadratisk. Res.: Very good kval., 2:a konk.

Jämthund Tikar Öppen klass
ACKERS MORMA S21856/2009 B f 20090207 e ACKERS DOJ S27133/2000 A u
TORVBÄCKENS BIRKA S35007/2001 B Äg: Ivarsson Anders ,Bergshamra
Mkh: 59 cm. En trevlig tik med varm utstrålning, en tik med tillräckligt bra propotioner, bra
huvud, korrekt bett, mörka ögon dock en aning runda, öron ok, tillräckligt lång hals, bra rygg
kors och svans dock i en liten båge, bra bröstdjup, välkroppad, aningen uppdragen buklinje,
lång i ländpartiet, bra förbröst, goda vinklar, normal benstomme och tassar, rör sig lite lojt,
tappar svansen i stående, bra färg, aningen mjuk päls. Res.: Good kval.
INDRA SE34109/2010 f 20100306 e LILLBOSSE S31227/2002 A u IRRA S42818/2005
B Äg: Olsson Roger ,Hallstavik
Mkh: 56 cm. En härlig tik med fin utstrålning, utm propotioner, välskuret feminint huvud,
korrekt bett, mörka fina ögon, utm öron hals rygg kors och svans, tillräckligt bröstdjup,
tillrckligt förbröst, bra underlinje, tillräckligt kroppad, utm vinklar runt om, rör sig med härligt
lätta steg. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.
IRRA S42818/2005 B f 20050516 e SELBERGETS JÄGER S26049/99 A u
GUNNELSTIGENS RITA S12526/2002 A Äg: Olsson Roger ,Hallstavik
Mkh: 57,5 cm. En härlig tik med utstrålning, utmärkta propotioner, vackert feminint huvud,
korrekt bett, mörka fina ögon, korrekta öron, utm hals och överlinje, välkroppad med bra
bröstdjup och förbröst, utm kors, svansen aningen kort annars bra, utm vinklar runt om, rör sig
med mkt bra steg runt om, bra päls och färg, välvisad. Res.: Excellent kval., 2:a konk.,
CK, 3:a B H/T-Kl.
SIIPIS GINA S19655/2009 f 20090218 e TROLLBRÅNETS SILVER S24932/2004 A u
JAGA S34453/2002 B Äg: Sakari Sjöstrand Camilla ,Uppsala
Mkh: 55,5 cm. En tik som för dagen är lite stressad, vill inte visa tänderna, behöver träning,
bra huvud, mörka ögon dock lite runda, aningen brett ansatta öron, bra hals, lite löst halsskinn,
bra överlinje, tunn i kroppen, tillr bröstdjup, uppdragen buklinje, lite lång i länden aningen
fallande, bra benstomme och tassar, lite lågt ansatt svans i båge, färgen skiftar lite i brunt, bra
pälskvalitet, rör sig med bra steg. Res.: Cannot be Judged kval.
TROJA SE41158/2012 f 20120519 e BRUSHÖJDENS ISO S20278/2008 A u
GOMMELBERGETS KLARA S31910/2008 A Äg: Harnesk Robin ,Kopparberg
Mkh: 56 cm. Trevlig tik med bra utstrålning, mkt bra propotioner, feminint huvud, korrekt bett,
mörka fina ögon, bra öron, bra hals rygg kors och svans, välkroppad med bra bröstdjup, bra
förbröst, utm vinklar runt om, utm bra benstomme och tassar, bra lårbredd, utm päls och färg,
rör sig med bra steg. Res.: Excellent kval., 3:a konk.

Domare: HENRIKSSON KERSTIN
Karelsk Björnhund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
BJÖRNBERGET GRIM SE36976/2013 f 20130517 e BJÖRNEHUSETS DISKO
SE56963/2010 A u BJÖRNBERGET BELLA S59788/2008 B Äg: Jansson Patric ,Uppsala
4 mån. Vackert huvud, bra öron, utm ögonfärg, bra bett, aningen markerat stop, utm hals rygg
kors och svans, härlig benstomme, välformad bröstkorg för åldern, goda vinklar, ngt höga
haser, baksporrar, rör sig med bra steg valpslarvigt, utm färg päls och tecken, trevlig valp.
BÄSTA VALP! Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
RISTO SE18317/2013 f 20130308 e KOUGSTABACKENS INDY SE21789/2010 A u
HÄRKILAS ASSIE II S70868/2007 A Äg: Westby Jan ,Älvkarleby
Rejäl hane, välformat huvud, bra öron ögon och bett, bra rygg, sluttande kors, öppen svans,
korrekt bröstkorgsform, tillräcklig benstomme, goda vinklar runt om, rör sig med lätta fina steg,
bra färg och tecken. Res.: 1:a Valpkl.
SUNNANSJÖVIKENS FRASSE SE21873/2013 f 20130310 e NÄSFJÄLLETS BAMSE
SE28489/2010 A u BERGAKULLENS MIMMI S27200/2009 B Äg: Eriksson Joe ,Bollnäs
6 mån gammal. Regäl gosse, välformat huvud, goda propotioner, bra öron ögon och bett, mkt
bra hals och rygg, aningen sluttande kors och öppen svans, välformad bröstkorg för åldern,
bra benstomme, ngt framskjuten skuldra, ngt knappa vinklar bak, rör sig väl när han vill, bra
färg och tecken. Res.: 1:a Valpkl.
VAJSJÖLANDETS FIGO SE26663/2013 f 20130322 e RUSMOSAN FOPPA
S11879/2007 A u ÄLGSTUGAN'S RAMONA III S24340/2007 A Äg: Wedin Daniel ,
Österfärnebo
6 mån. Mkt välformad hane som bör vara mer utfylld i nos och skalle, bra öron ögon och bett,
bra överlinje och svans, välformat bröst för åldern, passande benstomme, goda vinklar, rör sig
med lätta fina steg, bra färg och tecken. Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
BOVATTNETS INCA SE22395/2013 f 20130219 e VASKIPORTIN REMU FIN52130/07
A u BOVATTNETS GOTTA S64899/2008 A Äg: Lindblom Robin ,Tierp
7 mån. Välutvecklad tik, vackert huvud och uttryck, bra öron ögon och bett. bra hals och rygg,
ngt kort kors och kort öppen svans, utm bröstkorg för åldern, goda vinklar, rör sig med lätta
fina steg, utm färg och tecken. Res.: 1:a Valpkl., HP
HÄNSJÖNS TAZZI SE26300/2013 f 20130316 e ÄLGSKALLETS DENNIS
S31856/2009 B u HÄNSJÖNS CITA S28311/2007 A Äg: Lindblad Mats ,Kungsgården
6 mån. Välformat huvud, öronen sitter ngt brett isär, bra ögon, korrekt bett, bra hals rygg kors
och svans, välformad bröstkorg för åldern, bra benstomme, ngt rak överarm, i övrigt goda
vinklar, lite lösa tassar, bra färg och tecken, ngt mjuk i pälsstrukturen, rör sig med lätta fina
steg. Res.: 1:a Valpkl.

Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
SPRÅNGSDALENS RAMBO SE23493/2013 f 20130304 e VAMYRAS M-D LUKAS
NO36810/10 A u HÅLLVALLENS FURA S20713/2005 A Äg: Hedqvist Sven-Erik ,Älvkarleby
Välformad hanvalp med lite stort ego, välformat huvud, bra uttryck, korrekt bett, bra hals rygg
kors och svans. utm bröstkorg, härlig benstomme, korrekta vinklar, rör sig med bra steg, ngt
sotig på lårens undersida, i övrigt bra färg och tecken. Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
Karpaasin Norma SE43666/2013 f 20130404 e VÄHÄSALON RÖLLI FIN40306/07 u
KARPAASIN LUMO FIN22587/08 B Äg: Nordgren Louise ,Torsåker
Välformad härlig tikvalp, mkt bra uttryck, utm hals rygg kors och svans, välformad bröstkorg,
härlig benstomme, utm benstomme, utm bröstkorg, goda vinklar, rör sig med utm steg, mkt
bra färg och tecken, aningen sotig på lårens insidor. BIR-VALP Res.: 1:a Valpkl., HP

Västsibirisk Lajka Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
TERVAKUMMUN RAISA SE26043/2013 f 20130206 e KINO FI38134/09 u
CENWEILERS ARWEN FINER48412/03 Äg: Järmelid Niklas ,Arboga
7 mån. Vackert huvud, kunde vara mer stabil i öronen, bra huvud och uttryck, korrekt bett, utm
hals, bra rygg svans och kors, ngt hårt lagd svans, tillräcklig bröstkorg, god vinklar runt om, rör
sig med lätta fina steg,bra färg och tecken, korrekt pälskvalitet. BIR-VALP Res.: 1:a Valpkl.,
HP

Västsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
KÄNNEPARKENS JILLA SE11174/2013 f 20121130 e KÄNNEPARKENS ASTOK
S42974/2006 A u MILHKU S22013/2002 B Äg: Zetterlund Kjell & Charlotte ,Åkersberga
Mkh: 53 cm. Bra huvud och uttryck, korrekt bett, fin ögonfärg, fina öron, bra has, ngt brant
sluttande kors, bra svans, ännu ngt outvecklad i bröstkorgen i en ngt kraftfullare benstomme
till sin storlek, behöver grovna till, tillräckliga vinklar, bra färg och tecken, rör sig med bra
steglängd. kniper ngt med armbågarna, behöver tid. Res.: Very good kval., 2:a konk.
Serebjanka Jelena SE46606/2013 f 20121128 e KÄNNEPARKENS ASTOK
S42974/2006 A u KÄNNEPARKENS LAIKA S21634/2005 Äg: Gerkman Joakim ,Åkersberga
Mkh: 52 cm. Vill ha lite mer av allting, behöver huvud, mer styva öron, bra uttryck, fina ögon
och bett, mkt bra hals, bra kors, ngt hårt lagd svans, utm bröstkorg för åldern, ngt rak överarm,
tillräckliga bakbensvinklar, härlig färg, bra tecken, bra silluett. Res.: Very good kval., 1:a
konk.

Västsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
DUNKLETS SENTA SE38518/2011 f 20110508 e KAKARINSUO ROKKA FIN33551/07
A u KÄNNEPARKENS CITA S34506/2007 A Äg: Karlsson Anders ,Munsö
Mkh: 55 cm. Välformad helhet, vackert huvud och uttryck, mkt bra öron och ögon, bra bett,
bra hals, ngt hårt lagd svans, utm bröstkorg för åldern, passande benstomme, goda vinklar,
rör sig med lätta fina steg, bra pälskvalitet. Res.: Excellent kval., 1:a konk.

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: 54 cm. 3 årig tik. Välfomat huvud, bra öron och ögon, korrekt bett, mkt bra mask, bra
hals och rygg, aningen sluttande kors, öppen svans, utm bröstkorg ben och tassar, goda
vinklar, rör sig väl, bra färg och tecken. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B
H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Hanar Jaktklass
J KARHUNORON JYSKY SE13157/2013 B f 20100321 e KERROSTALON JEKKU
FIN27541/99 u KURENOJAN KATA SE47508/2011 B Äg: Pant Torbjörn ,Ockelbo
Mkh: 56 cm. Kraftfull hane, bra huvud och uttryck, bra öron ögon och bett, kraftfull bröstkorg
gör att han vrider ut sina armbågar i stående, bra benstomme, bra rygg, ngt brant kors, tillr
svans, goda vinklar, rör sig väl, mkt bra färg och tecken. Res.: Excellent kval., 1:a konk.,
CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

Karelsk Björnhund Hanar Öppen klass
AIKO SE24672/2010 f 20100310 e VANHANKATAJAN ÄRJÄ FIN23498/05 A u
KOSSELON ELLEN S19450/2007 A Äg: Svedén Peter ,Alunda
Mkh: 57 cm. Kraftfull gosse, grovt huvud önskas lite mer kilformat, bra öron ögon hals och
bett, korrekt svans, kaftfull grov bröstkorg, kraftig benstomme, goda vinklar, aningen höga
haser, rör sig med bra steglängd, ser tung ut i rörelse, bra färg och tecken. Res.: Excellent
kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

Karelsk Björnhund Tikar Öppen klass
ENGERSJÖENS VIRA SE12375/2011 B f 20100324 e ASKO AV BARLINDÅS
N10136/03 A u VICKI N05864/08 A Äg: Wauge Leif ,Arboga
Mkh: 52 cm. Bra huvud och uttryck, ngt brett ansatta öron, utm kropp, bra hals rygg kors och
svans, mkt bra bröstkorg ben och tassar, goda vinklar, rör sig med mkt bra steg, bra färg och
tecken, aningen mkt vitt på svansen. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B
H/T-Kl. BIR

Svensk Vit Älghund Hanar Unghundsklass
TITANERNA GALAR SE26415/2012 f 20120322 e TITANERNA ADILS S40753/2005 B
u BESSIE-B S27525/2009 B Äg: Asplund Göte ,Harbo
Mkh: 55 cm. Behöver grovna i allt, vackert välformat huvud, utm ögon och öron, korrekt bett,
mkt bra hals och rygg, bra kors, ngt hårt lagd svans, fin bröstkorg i förhållande till sin storlek,
tillräcklig benstomme, goda vinklar, bra pälskvalitet, rör sig med bra steglängd, fin helhet i
stående. Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Svensk Vit Älghund Tikar Unghundsklass
PASSBOS B-ZITA SE42074/2012 f 20120616 e JAKTSPETSENS TYKE S41224/2009
A u TITANERNA BJÄRA S34311/2009 A Äg: Norlin Anders ,Torsåker
Mkh: 50 cm. En liten tik 15 mån, härligt samlad helhet, bra huvud, något stora öron som
kunde vara mer upprätta, bra hals rygg kors och svans, bra bröstkorg, passande benstomme,
goda vinklar, rör sig med lätt och bra steg, bra pälskvalitet. Res.: Excellent kval., 1:a
konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
QUINCYGÅRDENS NITRO S23712/2008 f 20080213 e TYSON S15563/2006 A u
SKROCKENS NITA S22372/2004 A Äg: Silvermark Johan ,Avesta
Mkh: 62 cm. Rejäl hane, ger ett ngt högställt intryck idag, trevligt huvud, mkt bra öron och
ögon, korrekt bett, bra hals, ngt brant kors, mkt bra svans, önskar honom kraftigare i
bröstkorgen och mer utfylld i förbröstet, lös i armbågarna pga detta, knappa vinklar runt om,
visas i nästan underhull, rör sig med bra lätta steg, bra päls och färg. Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
SKROCKENS KAJSA MAJA SE11830/2013 f 20121130 e BJÄRVARNAS PER
SE21174/2011 A u BJÄRVARNAS ELSA S17980/2006 A Äg: Edman Lennart & Maria ,
Borlänge
Mkh: 55 cm. 10 mån. Välformat huvud, bra öron och ögon, bred välformad bröstkorg för
åldern, bra ben och tassar, goda vinklar, utm bakställ med bra lårbredd, välburen svans, rör
sig med lätta fina rörelser, bra färg och tecken, trevlig junior. Res.: Excellent kval., 1:a
konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Östsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
ZOYA SE16730/2012 f 20120120 e PAY-MATTS JAURE TURBO S64534/2004 B u
WINSAS MINNA S17990/2006 A Äg: Stålberg Anders & Dahlstedt Monica ,Karlholmsbruk
Mkh: 58 cm. Vackert huvud och uttryck, bra öron och ögon, korrekt bett, bra hals rygg kors
och svans, tillräcklig bröstkorg, kunde ha något mer utfylld bröstkorg, bra benstomme, goda
vinklar, bra färg och tecken, har xxxxx i pälsen på ryggen, trevlig helhet. Res.: Very good
kval., 1:a konk.

Rysk Europeisk Lajka Hanar Juniorklass
TUORANKURUN EEMELI SE15964/2013 f 20121106 e LEXUS FIER20326/12 u
TUORANKURUN DONNA FIN29406/08 Äg: Sanderfors Sara ,Tierp
Mkh: 55 cm. Välformat vackert huvud, mkt bra öron ögon och bett, bra hals rygg och kors, ngt
hårt lagd svans, utm bröstkorg ben och tassar, goda vinklar, rör sig med lätta fina steg, korrekt
färg och pälskvalitet, välvisad. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl.
BIR

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
BJÖRNJÄGARENS HABE HUNN SE50867/2012 f 20120723 e MALMBOS HANNO
S23511/2004 A u RISÖNS BERETTA FIN27999/07 B Äg: Backman Fredrik ,Älvdalen
Mkh: 52 cm. Välformad hane, vackert huvud och uttryck, bra öron ögon och mask, bra hals
rygg kors och svans, utm bröstkorg, tillräckliga vinklar, bra ben och tassar, rör sig med lätta
fina steg, bra färg och tecken. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.
EDHÄLLS LEO SE32100/2012 f 20120411 e LEHTIKANKAAN NIKI FIN47087/06 A u
BÅTFORSENS CASSIE SE20384/2010 B Äg: Friberg Peter ,Tärnsjö
Mkh: 54 cm. Rejäl hane, välformat huvud, aningen stora öron, bra ögonkors och bett, önskar
aningen mer avskild mask, utm hals och rygg, svans hårdare ringlad, bröstkorgens form
önskas ngt djupare, utm benstomme, goda vinklar, kniper med armbågarna i rörelse, ngt
hastrång, bra färg och tecken, kunde vara aning kortare i ländpartiet och ädlare. Res.: Very
good kval., 3:a konk.
IOR SE11958/2013 f 20121129 e KINI SE54540/2011 A u BJÖRKSÄTERGÅRDENS
DEFFI I S45140/2008 A Äg: Lindgren Conny ,Strängnäs
Mkh: 52 cm. Väl samlad helhet, välformat huvud, bra öron bett ögon och mask, bra hals rygg
kors och svans, bra bröstkorg ben och tassar, goda vinklar, rör sig med lätta fina steg,
aningen lösa armbågar, pga detta instabil i fram, bra päls och färg, päls i fällning. Res.:
Excellent kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
BJÖRNJÄGARENS ARAR GRÅ SE35515/2012 f 20120422 e RÄVAS HAOO ARI
S46319/2009 B u RÄVASTORPETS JEBU ARIEL SE15936/2010 A Äg: Hägg Åke ,Björnlunda
Mkh: 51 cm. Välformat huvud som störs av en liten xxxx, bra öron ögon och mask, bra hals
och rygg, svansen önskas ngt hårdare knuten, bra bröstkorg, tillräcklig benstomme, goda
vinklar, ngt sotig på lårens insida, övrigt bra tecken, aningen kortare ländparti önskas för en
bättre helhet, bra färg och tecken. Res.: Very good kval.
DIESEL SE45666/2012 f 20120629 e ANTE S41227/2003 A u VINMYRANS KATJA
S25454/2009 A Äg: Gustavsson Björn ,Surahammar
Mkh: 51 cm. Önskas aningen kortare i ländparti för en bättre helhet, bra huvudform, aningen
brett ansatta öron, bra ögon, korrekt bett, bra avgränsad mask, bra hals rygg kors svans och
bröstkorg, goda ben och tassar, tillräckliga vinklar, bra färg och tecken, liten vit bringfläck, rör
sig med lätta fina steg. Res.: Very good kval., 3:a konk.

POTTMYRAS CHAKKO SE23212/2012 f 20120224 e HUNDSBACKENS CHARMIGE
CHARLIE S36266/2008 A u HÖGÅSKNAPPENS NELLY S60610/2008 A Äg: Muhr Bror ,
Skutskär
Mkh: 52 cm. Goda propotioner, bra huvud, bra öron bett ögon och hals, bra rygg kors svans
och bröstkorg, bra ben och tassar, goda vinklar, rör sig med lätta fina steg, bra tecken, pälsen
ngt öppen, päls ej i kondition. Res.: Very good kval., 1:a konk.
RUFF SE45664/2012 f 20120629 e ANTE S41227/2003 A u VINMYRANS KATJA
S25454/2009 A Äg: Edvardson Magnus ,Surahammar
Mkh: 52 cm. Önskas kraftfullare nosparti, ngt stora öron, bra ögon, korrekt bett, bra hals rygg
kors och svans, tillräcklig bröstkorg, önskas mer förbröst, bra benstomme, lite raka överarmar,
i övrigt tillräckliga vinklar, bra tecken färg och päls, rör sig med lätta och bundna steg, önskas
en mer avgränsad mask. Res.: Very good kval., 2:a konk.
WEELAX JAKKI SE43687/2013 f 20120223 e HUNTTERIN LEX FI41227/09 u
WEELAX RIVA FIN37362/07 Äg: Söderholm Jörgen ,Bergvik
Mkh: 52 cm. Kraftfull helhet, kraftigt huvud, bra huvud med bra ansatta öron störs ngt av
rynkor, bra ögon och mask, utm hals rygg kors och svans, välformad bröstkorg, passande
benstomme, ngt lösa tassar, goda vinklar, bra färg och tecken, vill inte visa sina rörelser på
bästa sätt, när han vill så har han bra steglängd. Res.: Very good kval., 4:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J ÅBROMYRENS CEKU SE24922/2010 A f 20100220 e NOVIKAN BURRE
FIN32217/07 B u NORRLYCKANS ASSI S19759/2005 A Äg: Eriksson Folke ,Ockelbo
Mkh: 52 cm. Vackert huvud och uttryck, mkt bra öron och ögon, korrekt bett, tillräcklig mask,
bra svans, utm bröstkorg, bra ben och tassar, bra vinklar för rasen, rör sig med parallella steg
emellanåt, bra rygg, utm färg och tecken. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a
B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Hanar Championklass
SE J(LÖ) CH SE U CH KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 A f 20100613 e
LUMIKALLION ROMI FIN10153/07 A u KARPAASIN LUMO FIN22587/08 B Äg: Dahl Pär ,
Gävle
Mkh: 51 cm. Välformad helhet, huvud med bra propotioner, bra öron ögon och bett, utm rygg
kors och svans, bra bröstkorg ben och tassar, fina vinklar, utm färg päls och tecken, en trevlig
representant för rasen. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
Karpaasin Usva SE46037/2013 f 20120908 e Mäentaustan Sisu Fi16187/10 u
Karpaasin Tinka Fin21958/08 Äg: Eriksson Sone ,Norrala
Mkh: 49 cm. Välformad helhet, sött huvud och uttryck, bra öron och ögon, korrekt bett, bra
hals rygg kors och svans, välformad bröstkorg, bra ben och tassar, goda vinklar, ok färg och
tecken, rör sig med lätta fina steg, kunde vara mer frimodig i ringen för att rörelseschemat
skall komma till sin rätt. Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
AYA SE19232/2012 f 20120222 e LAHTIS SNODDAS S20298/2008 A u
HORNMYRBRÄNNANS FREJA S18472/2007 B Äg: Rödin Anders ,Edsbro
Mkh: 48 cm. Välformat huvud, bra öron och ögon, korrekt bett och mask, bra hals rygg kors
och svans, tillräcklig bröstkorg, bra ben och tassar, goda vinklar, rör sig med lätthet, bra färg
tecken och pälskvalitet. Res.: Excellent kval., 2:a konk.

AYLA SE41171/2012 f 20120513 e FULLSBERGETS CATO S39074/2007 A u ELLE
S20254/2005 A Äg: Olsson Björn ,Väddö
Mkh: 49 cm. Goda propotioner, ngt brett isär sittande stora öron, ngt stora bra ögon, korrekt
bett, bra hals, ngt rund över korset, bra svans, bra bröst xxxx men ngt djupare i bröstet, utm
ben, ngt glesa tassar, bra färg och tecken, rör sig med lätthet, goda vinklar. Res.: Very good
kval., 3:a konk.
KOLHAGENS QUVILLA SE38079/2012 f 20120513 e DEXTER S17539/2009 A u
KOLHAGENS LIRVA S36828/2006 B Äg: Svärd Kent ,Heby
Mkh: 48 cm. Goda propotioner, trevligt huvud och uttryck, ngt stora öron som bärs väl, bra
ögon och mask, korrekt bett, mkt bra hals rygg och kors, tillräcklig svans, välformad bröstkorg,
utm benstomme, goda vinklar, fin lårbredd, välmusklad, rör sig med lätta fina steg, ngt sotig i
sina färger. Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
FIN J(LÖ)CH KOSSELON LULU SE13327/2013 A f 20100501 e MÄENTAUSTAN
NESTORI FIN46724/08 u LEPPÄSELÄN RANJA FIN22390/03 Äg: Dahl Pär ,Gävle
Mkh: 49 cm. Välformat vackert huvud och uttryck, bra öron och ögon, korrekt bett, utm hals
och rygg, svansen skulle kunna vara hårdare bunden och hårdare ringlad längst ut, utm
bröstkorg, bra benstomme, bra färg och tecken, rör sig med lätta fina steg, välvinklad. Res.:
Excellent kval., 1:a konk.

