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Lidköping 2021-08-14
Domare: Håkan Hedekäll
Hanar Valpklass 4-6 månader
HÄCKLEKULLENS GRIM  SE30121/2021 e J  Doverdalens Öhman SE57617/2016 u SEJCH  J  Häcklekullens Valetta SE29657/2016
Äg: Dennis Karlsson, Borås 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Vackert huvud utm pigment. Välansatta öron. Mkt vacker hals o rygg. Normalt kors. För åldern djup o fin
bröstkorg. Välvinklad runt om. Rör sig bra. Bra päls o tassar.  2:a Valpkl, HP
SILVERKÄLLANS FELIX  SE23441/2021 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017
Äg: Peder Johansen , Tidaholm 
Mkh: 33 cm. 5 mån. Utm helhet. Vackert huvud pigment utm. Lång vacker hals. Bra bröstkorg djup o välutvecklad. Bra benstomme. Bra
rörelser. Bra päls o färg. BIR valp.  1:a Valpkl, HP

Tikar Valpklass 4-6 månader
BERGHÄLLENS TASSA  SE33942/2021 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Häggingåsens Bolla SE44709/2014
Äg: Jacob Forsberg , Stenstorp 
Mkh: 30 cm. Feminin tik av mycket god helhet. Feminint huvud vackra pigment. Bra ansatta öron tillr. långa. Mkt vacker hals. Bra rygg o
kors, rör sig med vägvinnande steg. Bra bröstkorg för åldern. Päls under utveckling. Väl slutna tassar. Ngt klen underkäke.  4:a Valpkl
LANDBOGLÄNTANS CEZZAN  SE22174/2021 e J  Drever Tassens Harald SE20520/2018 u J  SEVCH  Rödmyrabackens
Ines SE42660/2018 Äg: Kristin Månsson , Hörby  
Mkh: 32 cm. Utm helhet. Vackert huvud välpigmenterad. Tunn underkäke. Bra öron. Mkt vacker överlinje hals. Välvinklad. Bröstkorg
välutvecklad för sin ålder. Rör sig lätt o ledigt på sina 4 ben. Bra päls o tassar.  3:a Valpkl
NATTSLAGETS JERSEY GIRL  SE30111/2021 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Nattslagets
Anfield SE46287/2017 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 30 cm. Utm helhet. Bra proportioner. Vackert välskuret huvud med utm pigment, mkt vackra öron. Mkt bra hals rygg o kors.
Normalt utvecklad bröstkorg. Välvinklad. Rör sig lätt o ledigt. BIM-valp.  1:a Valpkl, HP
SILVERKÄLLANS GUMMAN  SE23388/2021 e J  SEUCH  Viltstigens Dalton SE25902/2015 u J  Silverkällans Cindy SE37258/2016
Äg: Marcus Ström Eriksson, Sala 
Mkh: 32 cm. Vackert välskuret huvud. Utm helhet. Tillräckligt pigment. Bra öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Välutvecklad bröstkorg,
välvinklad rör sig bra. Bra päls o tassar.  2:a Valpkl, HP

Hanar Valpklass 6-9 månader
SKOGSSKALLETS FRASSE  SE17518/2021 e J  Hallstaforsens Xerxez Viii SE30144/2017 u J  Lyngdölen's Kira I SE10300/2016 Äg: jan
bolander, månstad 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Maskulint huvud med bra pigment. Välansatta rejäla öron. Lång vacker hals, mkt bra rygg, välutvecklad
bröstkorg. Grova välvinklade ben. Rör sig med vägvinnande steg. Bra päls o tassar. Valp i grövsta laget. Tunn underkäke.  1:a Valpkl

Tikar Valpklass 6-9 månader
SKOGSSKALLETS ALVA  SE17516/2021 e J  Hallstaforsens Xerxez Viii SE30144/2017 u J  Lyngdölen's Kira I SE10300/2016 Äg: Magnus
pollack, Mariestad  
Mkh: 31 cm. Utm helhet feminint vackert huvud med bra pigment. Bra ansatta öron som kunde vara ngt längre. Mkt bra hals o rygg,
normalt kors för sin ålder, välutv bröstkorg kunde ha lite mer massa. Välvinklad. Rör sig lätt o ledigt. Bra päls o tassar. Tunn underkäke.
 1:a Valpkl

Hanar Juniorklass 9-18 månader
ACKERS ÅBOY  SE33712/2020 e SEJCH  Nattslagets Sauer SE51566/2016 u J  SEVCH  Börsvallens Ejdra SE45151/2018 Äg: Pär
Andersson, Askersund  
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Vackert huvud störs av ngt ljusa ögon. Maskulint vackert huvud för övrigt välansatta öron. Mkt bra hals o rygg
stark. Normalt utvecklat kors. Grov rejäl bröstkorg bra djup o läng. Normalt vinklad runt om. Han rör sig väl.  Excellent
HAGENSKALLETS EDDIE  SE35239/2020 e J  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Fallaskogens Goldie SE38313/2016
Äg: Bengt-OveAlsing, Älmestad 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Maskulint vackert huvud tillr pigment, bra öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Välutvecklad bröstkorg. Välvinklad.
Rör sig väl, dock lite lös i vä armbåge. Bra päls o tassar.  Excellent, 2 kk, CK, 4 bhkl
HAGENSKALLETS ELIX  SE35238/2020 e J  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Fallaskogens Goldie SE38313/2016 Äg: leif
svensson, åsarp 
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Mkh: 34 cm. Maskulint vackert huvud med bra pigment. Välansatta öron ngt korta. Lång vacker hals. Utm helhet. Stark rygg normalt utv.
kors. Bra bröstkorg med bra förbröst. Välvinklad. Rör sig väl, mkt bra päls o tassar.  Excellent, 3 kk
LANDBOGLÄNTANS WALDE  SE31080/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Tom Andersson , 541 96  
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Vackert maskulint huvud med aning ljusa ögon, välpigmenterad nos. Normalt ansatta öron ngt korta. Lång
vacker hals. Lång rygg, aning kort kors. Bra bröstkorg. Bra päls bra slutna tassar.  Excellent, 4 kk
LANDBOGLÄNTANS WILLE  SE31083/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Tommy Forsberg, Forsvik 
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Maskulint huvud ngt ljusa ögon, något högt ansatta öron, mkt bra hals o rygg, ngt kort kors. Välutvecklad
bröstkorg önskas ngt längre. Rör sig väl på välvinklade ben. Utm päls o tassar.  Excellent, 1 kk, CK, 3 bhkl
LANDBOGLÄNTANS WÄRSTING  SE31082/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Victoria Flink , Götene 
Mkh: 36 cm. Mkt god helhet. Vackert välskuret huvud ngt feminint, ngt ljusa ögon, nosspegel ok. Normalt ansatta öron. Vacker hals. Bra
rygg. Ngt kort kors. Passande bröstkorg, goda vinklar tillräckligt grova ben. Rör sig väl. Bra päls o tassar.  Very good
RUBEN  SE43457/2020 e J  SEUCH  Viltstigens Dalton SE25902/2015 u J  SEUCH  Hallstaforsens Ninja Vii SE22046/2016 Äg: Perry
Hjalmarsson, Skövde 
Mkh: 34.5 cm. Mkt god helhet. Ngt feminint huvud med dålig underkäke. Ngt högt ansatta korta öron. Bra hals, kort stark rygg, ngt kort
kors. Kölformad bröstkorg. Välvinklad. Mkt bra päls. Rör sig normalat. G p.g.a kölformad o tunn underkäke.  Good

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
FALLASKOGENS DELLO  SE14628/2020 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Minna SE15290/2017 Äg: Johan
Andreen, Taberg 
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet. Huvud önskas ngt mer maskulint (tikbeton) med tillr pigment. Normalt ansatta öron ngt korta. Bra hals o
rygg. Kort kors. Tillräcklig djup, men kort bröstkorg. Kort överarm. Bröstkorg kölformad. Välvinklad bak. Bra färg o tassar.  Good
FALSTERGÅRDENS Å'HARRY  SE16885/2020 e SEJCH  Abbe SE54126/2015 u J  SEUCH  Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Tobias
Friberg , Tidaholm  
Mkh: 35 cm. God helhet. Ngt tikbetonat huvud korta öron. Bra pigment. Vacker hals. Bra rygg, normalt kors. Tunn kölformad bröstkorg.
Välvinklad. Kort överarm. Bra päls o tassar. Mager för dagen.  Good

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
BRUNABOSKOGENS JALLE  SE27415/2019 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens
Ella SE50606/2014 Äg: Morgan Härnesund, Timmele 
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Maskulint vackert huvud mkt bra pigment. Välansatta långa öron. Mkt vacker överlinje, hals, rygg o kors. Utm
bröstkorg. Välvinklad. Rör sig balance o harmoni. Lite kort päls, väl slutna tassar.  Excellent, 2 kk, CK, 2 bhkl, RCERT
DRIVABOS BAILEYS  SE35721/2018 e J  SEUCH  Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u J  SEVCH  SEUCH  Fallaskogens
Essie SE20704/2014 Äg: Gunnar Larsson, Borås 
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Maskulint huvud ngt brett ngt kort nosparti. Välansatta öron tillr. långa. Tendens till läpp. Bra hals o kors, stark
rygg. Normalt utv kors, grov rejäl bröstkorg tillr. lång. Kort överarm ngt framskjuten, normalt vinklad bak. Rör sig normalt. Bra päls tillr.
bra tassar.  Excellent
FALLASKOGENS WILLE  SE29066/2019 e J  Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J  Milly SE43770/2014 Äg: Hans Johansson, Tenhult  
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Maskulint huvud med fina pigment. Välansatta öron som kunde vara ngt längre. Vacker hals, mkt bra rygg,
välutvecklat kors. Utm underlinje. Välvinklad. Rör sig med aningen kort baksteg.  Excellent
FALLASKOGENS ZUDDEN  SE32885/2019 e Jw Anton NO46852/16 u J  Fallaskogens Uva SE34323/2015 Äg: Rade banjac, Götene  
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Maskulint huvud med tillr. pigment. Bär sina öron utåtvridna. Vacker hals, kort stark rygg, normalt kors. Breda
lår, bär sin svans som han ska. Bra bröstkorg. Rak fram med kort överarm, bak normalvinklad. Bra päls, slutna bra tassar.  Very good
FALLASKOGENS ÖBBE  SE39498/2019 e J  SEJCH  Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Hans
Johansson , Tenhult 
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Maskulint vackert huvud. Normalt ansatta öron, mkt bra hals o rygg, utm kors, grova rejäla ben, välvinklad. Bra
bröstkorg tillr. längd. Fronten borde vara stramare, ngt veka tassar.  Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIM
GRUNNESBAKKENS ATOZ  SE46396/2018 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u SEJCH  NOJ(D)CH  NOUCH  SEUCH 
Bakkeskogen's Zita Ii NO46864/15 Äg: Tony & Monika Christensen, Dannike 
Mkh: 35 cm. Utm helhet. Maskulint vackert huvud bra pigment. Bra öron. Bra hals, mkt bra rygg, utm kors. Bröstkorgen tillr djup ngt kort
i sin längd, välvinklad, rör sig med normalt steg. Utm päls, bra tassar. Excellent, 3 kk
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NATTSLAGETS LE MANS  SE25078/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Nattslagets
Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Jan-Erik Jansson , Hjo 
Mkh: 36 cm. Utm helhet. Maskulint vackert huvud med mkt bra pigment. Bra öron. Mkt bra hals o rygg, normalt kors. Djup bröstkorg
som kunde vara ngt längre, normalt vinklad, rör sig väl. Bra päls bra tassar.  Excellent, 4 kk
NATTSLAGETS SILVERSTONE  SE25076/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH 
Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Robert Axelsson, Dingle 
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet. Önskas kraftigare huvud som är aning feminint. Normalt ansatta öron, ngt ljusa pigment. Kort hals. Kort
stark rygg, normalt kors, normal bröstkorg i sitt djup ngt rund i sin form. Kort överarm, normal bakvinkel.  Good
NATTSLAGETS VÄST  SE49382/2018 e J  Wipens Ture SE36885/2016 u SEUCH  SEJCH  NOJCH  Haresporet's Nattslag'a SE43695/2012
Äg: Daniel Olausson, Uddevalla 
Mkh: 37 cm. Utm helhet. Maskulint huvud ngt korta öron, fina pigment. Bra hals, mkt bra rygg, normalt kors. Djup bröstkorg aningen
kort - kölformad. Rak vinklad fram normalt bak. Bra päls, välutvecklade tassar. Rör sig ok.  Good
VARGJÄGARENS BAMSE  SE14267/2018 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  Drevstigens Äster SE19608/2014 Äg: Lars månsson
, Hörby  
Mkh: 38 cm. Mkt god helhet maskulint vackert huvud med fina pigment. Bra hals lång stark rygg normalt kors. Djup bröstkorg aningen
kort. Rör sig med ett vägvinnande steg. Välvinklad. Bra päls o färg. Bra tassar.  Very good

Tikar Juniorklass 9-18 månader
HAGENSKALLETS ESSIE  SE35242/2020 e J  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Fallaskogens Goldie SE38313/2016
Äg: Tony & Monika Christensen, Dannike 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Vackert feminint huvud fina pigment. Bra öron hals o rygg. För åldern normalt utvecklad bröstkorg. Normalt
vinklad, rör sig med lätta steg. Bra päls o tassar.  Excellent, 2 kk
HAGENSKALLETS EXIE  SE35243/2020 e J  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Fallaskogens Goldie SE38313/2016
Äg: Bengt o Monica Däldebring, Floby 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Välskuret huvud med goda pigment, bra öron. Bra hals, mkt bra rygg o kors. Djup bröstkorg, som är något kort.
Normalt vinklad bak, kort överarm. Rör sig med ett mkt bra steg.  Excellent, 1 kk

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
FALLASKOGENS FREJA  SE22060/2020 e J  Fallaskogens Rippe SE27151/2017 u J  Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Hans Johansson
, Tenhult 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Mkt vackert tikhuvud. Tillr. långa öron, mkt bra pigment, vacker hals. Lång rygg som kunde vara stramare. En
mkt bra bröstkorg tillr. lång. Normalt vinklad. Rör sig bra. Bra päls o tassar.  Excellent, 1 kk, CK

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
BRUNABOSKOGENS MAJA  SE27411/2019 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens
Ella SE50606/2014 Äg: Arnold Pettersson , Bottnaryd  
Mkh: 33 cm. Utm. helhet. Vackert huvud som är välpigmenterat, bra öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Normalt utvecklad bröstkorg tillr.
lång bra djup. Normalt vinklad runt om. Rör sig harmoniskt. Bra päls o tassar.  Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIR
DIXIE  SE42255/2019 e J  Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J  Brånshults Sussi SE43322/2015 Äg: Rune Holmqvist, Skara
Mkh: 33 cm. Vackert tikhuvud med fina pigment. Välansatta öron. Mkt bra hals o rygg. Välutvecklat kors. Djup bröstkorg ngt kort,
tendens till kölformad bröstkorg. Bra päls o tassar.  Very good
FALLASKOGENS WINJA  SE29064/2019 e J  Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J  Milly SE43770/2014 Äg: Anneli Ylinen & Peter
Friberg, Trollhättan 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Vackert huvud välpigmenterad, fina öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Rejäl bröstkorg. Normalt vinklad runt om.
Vek front utåtvr. tassar. Rör sig fint. Utm päls o tassar.  Very good
FALLASKOGENS VISSLA  SE29058/2019 e J  Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J  Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg: Jörgen
Ek, Falköping 
Mkh: 33 cm. Utm. helhet. Vackert feminint huvud mkt bra pigment. Bra öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Rör sig med låga haser.
Bröstkorgen grov o rejäl, men kort. Kölformad. Bra päls. Bra tassar.  Very good
FALSTERGÅRDENS YSTRA DOLLY  SE35453/2018 e SEJCH  Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J  SEUCH  Falstergårdens
Ruska SE56232/2012 Äg: Ingemar och Cilla Larsson, Broddetorp  
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Mkh: 33 cm. Utm helhet. Feminint vackert huvud. Bra öron o pigment. Vacker hals, mkt bra rygg. Normalt utvecklad bröstkorg. Bra päls o
tassar. Bra vinklar.  Excellent, 2 kk, CK, 3 btkl, RCERT
HALLASJÖNS BIRA  SE44712/2018 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J  Nova-star SE42017/2013 Äg: Jesper Larsson
, Ljung 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Vackert huvud med tillr. pigment. Vackra öron. Mkt bra hals o rygg. Välutvecklat kors. Grov rejäl bröstkorg som
är ngt kort. Normalt vinklad fram, rak i sin knävinkel. Bra päls o tassar.  Excellent
LANDBOGLÄNTANS WERA  SE31086/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Kristin Månsson , Hörby  
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Tillr. pigmenterad. Bra öron. Vackert feminint huvud, bra hals o rygg, välutvecklat kors. Tillr djup bröstkorg men
kort, normalt vinklad runt om. Bra päls. Rör sig lätt o ledigt.  Excellent, 3 kk, CK
NATTSLAGETS MONZA  SE25074/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Nattslagets
Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Tomas Backahöjd, Brastad  
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Vackert huvud. Öron rätt placerade. Tillr pigment. Mkt bra hals, rygg o kors. Välutvecklad bröstkorg, rör sig med
drive i steget på 4 välvinklade ben. Utm päls mkt bra tassar.  Excellent, 4 kk, CK
NATTSLAGETS VÄSTRA  SE49386/2018 e J  Wipens Ture SE36885/2016 u SEUCH  SEJCH  NOJCH  Haresporet's
Nattslag'a SE43695/2012 Äg: Isabell Söneborn, Lidköping 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Mkt vackert huvud fina pigment, bra öron, mkt bra hals o rygg, välutvecklat kors. Mkt bra bröstkorgsdjup som
är tillr. lång. Utm päls o bra tassar.  Excellent
RÖDMYRABACKENS INES  SE42660/2018 e J  NOJ(D)CH  SEJCH  Glundbergbakken's Felix NO35900/15 u J  SEUCH  SEVCH  SEJCH 
Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015 Äg: Peter Friberg, Trollhättan 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Mkt vackert huvud välpigmenterad. Bra ansatta öron. Vacker hals, mkt bra rygg, mkt bra bröstkorg. Rör sig
harmoniskt med bra steg. Utm päls o tassar.  Excellent
SIMBACKENS VIRA  SE49263/2018 e J  SEVCH  SEUCH  DKUCH  Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u J  SEJV-15  SEV-15  Simbackens
Astrid SE26734/2014 Äg: Andreas Lennartsson, Undenäs 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Feminint vackert huvud fina pigment, mkt bra hals, rygg o kors. Välutvecklad bröstkorg, ngt kort överarm.
Välvinklad bak, mkt bra päls o tassar.  Excellent, CK
TEAM GRANATHS DONNA  SE45626/2019 e J  Falstergårdens Stolle SE33761/2013 u SEUCH  SEJCH  Team Granaths
Akka SE57662/2012 Äg: Karl Nygren, Hjälteby 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Vackert feminint huvud med tillr pigment. Bra öron. Mkt bra hals, bra rygg, ngt brant kors. Bra bröstkorg, som
dock är kölformad. Lösa armbågar, normalt vinklad, sänker ryggen ngt i rörelse. Bra päls o tassar.  Very good

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
FALLASKOGENS JAGA  SE58156/2016 e J  Fallaskogens Frille SE20054/2014 u J  Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Andreas
Stjärneblad, Göteborg
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Feminint vackert huvud med mkt bra öron. Vacker hals, mkt bra rygg, ngt kort kors. Mkt bra bröstkorg. Kort
överarm. Snaggig päls. Korta steg fram, bak normalt ngt hastrång.  Excellent, 3 kk, CK
FALSTERGÅRDENS ZAGA  SE38923/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  SEUCH  Falstergårdens Ruska SE56232/2012
Äg: Kjell Eriksson , Tibro 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Feminint huvud som störs ngt av halsskinn. Bra öron. Bra hals, mkt bra rygg, normalt kors. Mkt bra bröstkorg.
Rör sig på tillr grova ben lätt o ledigt på välvinklade ben. Bra päls, ngt kort fana på svansen. Bra tassar.  Excellent, 1 kk, CK, 4 btkl
LIZA  SE50767/2019 e Falstergårdens Qrim SE37959/2012 u Fallaskogens Zelda SE57002/2015 Äg: Johan törnqvist, Götene 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Feminint vackert huvud med mkt fina pigment. Vackert ansatta öron. Mkt bra hals, rygg o kors. Normalt
utvecklad bröstkorg med tillr djup o längd. Bra rörelser. Bra päls väl slutna tassar.  Excellent
PÖSANS FIXA  SE22415/2019 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Pösans Dizzy SE30327/2013 Äg: Stellan
Svensson, Stenstorp 
Mkh: 30.5 cm. Mkt god helhet, liten proportionerlig, passande huvud vackert feminint dock ngt ljusa ögon, vackra öron, mkt bra hals,
kort o stark rygg, norm. kors. Passande bröstkorg. Rör sig vägvinnande, välvinklad. Bra päls o tassar. VG p.g.a låg på benen.  Very good
SKOGSSKALLETS SALLY  SE24070/2019 e J  SEUCH  Haddebos Säpo SE49416/2016 u J  Lyngdölen's Kira I SE10300/2016 Äg: jan
bolander, månstad 
Mkh: 35 cm. Utm helhet feminint vackert huvud, mkt fina öron, mkt bra pigment. Mkt bra hals. Bra rygg, utm kors. Utm bröstkorg
välvinklad rör sig med mkt bra steg på välvinklade ben. Bra päls bra tassar.  Excellent, 2 kk, CK
TOSTAREDS DIANA  SE35778/2019 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J  SEVCH  SEUCH  Tostareds Beatrix SE33857/2016
Äg: Robin Eriksson , Gullspång  
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Mkh: 34 cm. Mkt god helhet. Mkt vackert huvud, bra pigmenterad, bra öron, mkt vacker hals. Kort stark rygg, ngt brant kors. Kort
överarm, normalt vinklad bak. Uppdragen buklinje. Rör sig med kort nystande steg fram, kort steg bak.  Good
ULLVEIAR AXXA  SE18867/2017 e Alvaråsens Marley SE46520/2014 u Magårds Kajsa SE49184/2013 Äg: Odd Karlsson, Gullspång 
Mkh: 34 cm. Utm helhet. Mkt vackert huvud dock med ljusa ögon, spetsiga öron, lång vacker hals. Mkt bra rygg, bra längd på korset
dock lite brant. Välutvecklad bröstkorg. Rör sig med ngt hög svans. Naggig päls, bra tassar.  Very good
WALLELYCKAN EXXA  SE17533/2017 e J  SEUCH  Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH  SEUCH  Wallelyckan Clinga SE38936/2012
Äg: Göran Kalén, Åsarp 
Mkh: 32.5 cm. Utm helhet. Vackert huvud mkt feminint. Mkt bra pigment, välansatta öron. Mkt bra överlinje. Mkt bra bröstkorg i längd o
djup. Rör sig med mkt bra steg. Päls i fällning saknar underull. Bra tassar.  Excellent, 4 kk
WALLELYCKAN FELICIA  SE39580/2018 e J  SEUCH  Wallelyckan Acke SE22848/2016 u SEJCH  Bergmossens Qimmie SE42546/2015
Äg: Fredrik Karlsson, Falköping 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Mkt vackert huvud dock ngt ljusa ögon, välansatta öron, mkt bra hals rygg o kors. Normalt utvecklad bröstkorg
dock ngt kort. Framskjuten skuldra, normalt vinklad bak. Rör sig väl på 4 tillr grova ben. Bra päls bra tassar.  Excellent

Tikar Championklass 15 månader och äldre
NATTSLAGETS ANFIELD  SE46287/2017 e J  DKV-12  SEUCH  DKV-14  C.I.B.  Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEJCH  SEUCH 
NOJ(D)CH  Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 33 cm. Utm helhet. Vackert huvud med fina pigment, välansatta öron. Mkt bra överlinje. Rör sig väl på välvinklat bakställ. Bra päls o
tassar.  Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl

Tikar Avelsklass
FALLASKOGENS GOLDIE  SE38313/2016 e J  DKV-12  SEUCH  DKV-14  C.I.B.  Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J  Tolsebodas
Älla SE42292/2013 Äg: ,  
 Tävlar med katalognummer: 10,11,31,32 4 röda/vita. Mamma trefärgad. 2 hanar, 2 tikar. 1 kombination. Samtliga av ex typer, långa,
grova rejäla. Har utm temp. Välpigmenterade.  1 kk, HP
ACKERS BÄSTA BRITTA  SE47999/2017 e SEJCH  Sönnarebys Casper SE40698/2015 u FIJCH  Piipanlauman Pipsa SE21142/2015 Äg: ,  
 Tävlar med katalognummer: 12,14,13,40 Två röda/vita 2 trefärgade. Tiken har lämnat exteriör som inte matchar avelstiken. Gruppen 3
hanar 1 tik. Tre ex, 1 VG. Lugna hundar, utm temperament.  2 kk

Uppfödarklass
HAGENSKALLETS  19931485 e   u   Äg: DÄLDEBRING BENGT, FLOBY 
 Tävlar med katalognummer: 10,11,31,32 Grupp med 2 hanar 2 tikar. Alla individer håller hög standard genom sina fina längder o
robusthet, välpigm, fantastiskt temp.  1 kk, HP
LANDBOGLÄNTANS  20180342 e   u   Äg: YLINEN ANNELI, TROLLHÄTTAN 
 Tävlar med katalognummer: 12,14,13,40 1 kombination. 1 tik 3 hanar. Blandade färger tref röd/vit. Huvuddelen av individerna har bra
längd och tillr grova o rejäla. Välpigmenterade. Bra temp.  3 kk
FALLASKOGENS  19921292 e   u   Äg: JOHANSSON HANS, TENHULT 
 Tävlar med katalognummer: 23,21,33,47 Grupp med 4 kombinationer. Mkt könspräglade hundar med varma röd vita färger, mkt bra
längd och pigment. Robusta rejäla individer i båda könen. Fantastiskt temp ex grupp.  2 kk, HP


