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Mösseberg 2022-06-11
Domare: Bo Paulsson

Tikar Valpklass 4-6 månader
BOCKFÄLLANS GREJA  SE11558/2022 e SEJCH  SEUCH  Viltstigens Enzo SE40026/2016 u J  Bockfällans Fixa SE24188/2017 Äg: Oscar
Karlsson, Falköping 
 Utm helhet, glad och lycklig valp, mkt välformat huvud, välkroppad, välvinklad, rör sig bra med ganska hög svans, utm päls. 1:a Valpkl,
HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader
ARRI  SE31887/2021 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J  Acca SE29907/2016 Äg: Peter Helge, Gullspång  
Mkh: 37 cm. Mkt god helhet, maskulint huvud med betydligt välvd hjässa, fina ögon och öron, utmhals, rygg och kors, lite knapp
bröstkorg med flata sidor, välvinklad fina ben och tassar, rör sig bra, utm päls och färg. Very good
BERGMOSSENS ÅDI  SE55385/2021 e J  SEUCH  Haddebos Leo SE27589/2017 u J  Bergmossens Ujja SE18903/2018 Äg: Niklas
Bäck, Floby 
Mkh: 36 cm. Utm helhet, välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, välformad bröstkorg av tillräcklig längd,
välvinklade fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, utm päls och färg. Excellent, 4 kk
GRENEBACKENS JOEL  SE33277/2021 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  SEVCH  SEJCH  NOJ(D)CH  Re
Cindy SE36458/2018 Äg: Lars-Åke Sahlen, Falköping 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, längre proportioner, maskulint välformat huvud, fina ögon och öron, lång hals, bra rygg och kors, välformad
bröstkorg, bra förbröst, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig bra men blir bred i fronten, bra päls och färg. Excellent, 2 kk
GÅSMYRENS ARTHUR  SE42442/2021 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u NORDUCH  NORDJCH  C.I.B. 
Vildtjärns Doris SE39951/2013 Äg: Robin Svensson, Tidaholm 
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet, kortare proportioner, maskulint välformat huvud, lite ljusa ögon, fina öron, bra hals, rygg och kors, kort
bröstkorg, uppdragen buklinje, välvinklad, lite veka handlovar, rör sig fritt och bra, utm päls och färg. Excellent
LANDBOGLÄNTANS COSMOS  SE22172/2021 e J  Drever Tassens Harald SE20520/2018 u J  SEVCH  Rödmyrabackens
Ines SE42660/2018 Äg: Anders Johansson, Karlsborg 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, fina proportioner, maskulint välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, välformad
bröstkorg, utm förbröst, välvinklad, fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, utm päls och färg. Excellent, 1 kk, CK
LILLIS  SE69692/2021 e J  Fallaskogens Wille SE29066/2019 u J  Fallaskogens Indy SE56796/2016 Äg: Gustaf Eriksson, Tenhult 
Mkh: 36 cm. Mkt god helhet, högställd och luftig junior, maskulint välformat huvud med betydligt välvd hjässa, fina ögon och öron, bra
hals, sjunker lite i ryggen, avfallande kors, lite knapp i bröstkorgen, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig ganska bra, utm päls
och färg. Very good
NATTSLAGETS RHODOS  SE38955/2021 e J  SEUCH  Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J  SEVCH  Nattslagets Benelli SE51571/2016
Äg: Jesper Hallberg, Tun 
Mkh: 37 cm. Utm helhet, maskulint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, lång välformad bröstkorg,
välvinklad, fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, utm päls och färg. Excellent, 3 kk
NATTSLAGETS STRAY BULLET  SE30116/2021 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Nattslagets
Anfield SE46287/2017 Äg: Linus Lidberg, Tidan  
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet, långt maskulint välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals och rygg, lite avfallande kors, kort bröstkorg
med flata sidor, harmoniskt vinklad, rätt så krokig i höger framben, goda rörelser, utm päls och färg. Very good
SILVERKÄLLANS FELIX  SE23441/2021 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017
Äg: Peder Johansen , Tidaholm  
Mkh: 36 cm. God helhet, junior som inte känner sig trygg i ringen idag, maskulint ganska välformat huvud, tillräckligt nosparti, fina ögon
och öron, bra hals, rygg och kors, välformad bröstkorg, välvinklad, rör sig bra, nyansen bred i fronten, bra päls och färg. Good

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
DREVER TASSENS HARALD  SE20520/2018 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  Rödmyrabackens
Allie SE45321/2013 Äg: Sofia Erikhans Karlsson , Slättåkra  
Mkh: 37 cm. Utm helhet, bra proportionere, maskulint långt mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, lång
bröstkorg med tillräckligt förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig vägvinnande med lite ostadiga armbågar, aningen mjuk päls,
fin färg, champion. Excellent, CK
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. Mkt god helhet, lite kortare proportioner, maskulint ngt kort huvud, fina ögon och öron, ngt smal underkäke, hängande
mungipa, bra hals, rygg och kors, ngt kort bröstkorg, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, aning kort
päls, fin färg. Very good
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, högställd och luftig hane, ganska välformat huvud med betydligt välvd hjässa, fina ögon och öron, bra hals,
rygg och kors, kort bröstkorg med väl markerat förbröst, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, går och står med ostadiga armbågar,
bra päls och färg. Very good
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FALLASKOGENS ZUDDEN  SE32885/2019 e Jw Anton NO46852/16 u J  Fallaskogens Uva SE34323/2015 Äg: Rade Banjac , Götene 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, robust hane, maskulint huvud med tillräckligt nosparti, lite smal underkäke, fina ögon och öron, utm hals, rygg
och kors, ganska välformad bröstkorg med knappt förbröst, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, utm
päls och färg. Excellent
HAGENSKALLETS ELIX  SE35238/2020 e SEUCH  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Fallaskogens Goldie SE38313/2016
Äg: Leif svensson, åsarp 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, hane som inte känner sig helt trygg på bordet, maskulint välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals,
välver en del i sin länd, välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, goda rörelser, fin färg, vågig päls på ryggen. Very
good
LANDBOGLÄNTANS WALDE  SE31080/2020 e SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Tom Andersson , Väring 
Mkh: 36 cm. Mkt god helhet, robust hane, maskulint synnerligen välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals och rygg, högt ansatt
svans, lång välformad bröstkorg, markerat förbröst, fina ben och tassar, rör sig med lite överaktion i framställ, underställd bak, kraftigt
uppbruten svans, utm päls och färg. Very good
LANDBOGLÄNTANS WINSTON  SE31079/2020 e SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Robin Stigsson, Vilshult 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, fina proportioner, maskulint mkt välformat huvud, fina öron och ögon, lång hals, utm rygg och kors, ganska
välformad bröstkorg med markerat förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, utm päls och färg, har en
dubbel incisiver i överkäken. Excellent, 3 kk, CK, 3 bhkl, RCERT
LANTBOGÅRDENS AFFE GO  SE36799/2020 e SEJCH  Mejcas Zigge S35714/2007 u J  Nellygo SE38764/2015 Äg: Anders Weden, Vedum 
Mkh: 37 cm. God helhet, ngt kort och högställd hane, känner sig inte helt trygg på bordet, ganska välformat huvud, fina ögon och öron,
bra hals, rygg och kors, tillräcklig bröstkorg, bra förbröst, lite knappt vinklad, fina ben och tassar, goda rörelser, fin färg, aning kort
päls. Good
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, bra proportioner, maskulint långt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, lång välformad
bröstkorg med markerat förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande med lite hög svans, utm päls och
färg. Excellent, 4 kk, CK
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, robust hane, maskulint mkt välformat huvud, fina ögon och ögon, bra hals, sjunker aning i ryggen, bra länd
och kors, välformad men kort bröstkorg, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, goda rörelser men blir bred i fronten, ganska bra päls
och färg. Very good
VILTSTJÄRNANS ECCO  SE48702/2018 e SEJCH  SEUCH  Kullajägarns Figo S40048/2009 u SEUCH  J  Stella SE30852/2013 Äg: Andreas
Andersson, Ljungby 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, fina proportioner, långt maskulint mkt välformat huvud, ngt ljusa ögon, bra öron, utm hals, rygg och kors,
välformad bröstkorg med lite knappt förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig kraftfullt och balanserat, utm päls och färg,
champion. Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, BIM
VISTABERGENS CALLE  SE52778/2020 e SEJCH  Långsjöns Citrus SE39139/2015 u J  SEUCH  SEJCH  Nillas Castor Elsa SE24873/2015
Äg: Gert Holm, Töllsjö 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, fina proportioner, maskulint långt välformat huvud, fin ögon och öron, utm hals, rygg och kors, ganska
välformad bröstkorg med utm förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig fritt och kraftfullt, aning öppen armbågr, utm päls och
färg. Excellent, 2 kk, CK, 2 bhkl, CERT

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
ERNST  SE41015/2019 e SEUCH  Tarras S51929/2008 u Skogsdalens Akka SE56226/2012 Äg: Mikael Pålsson , Sollebrunn  
Mkh: 35 cm. God helhet, hane som inte känner sig trygg på bordet, maskulint huvud med betydlig hjässa, fina ögon och öron, mkt bra
hals, rygg och kors, ganska välformad bröstkorg, krokiga framben, goda rörelser, bra päls och färg, lynne och framben ger
priser. Sufficient
HAGENSKALLETS ECCO  SE35237/2020 e SEUCH  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Fallaskogens Goldie SE38313/2016
Äg: Clas Rudmarker, Tidaholm  
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, hane med mkt energi, långt maskulint välformat huvud, bra hals, rygg och kors, ganska välformad
bröstkorg med bra förbröst, välvinklade fina ben och tassar, goda rörelser, är i lite tunn kondition, bra päls och färg, 7 incivier i
överkäken. Very good, 2 kk
WALLELYCKAN FILIP  SE39582/2018 e J  SEUCH  Wallelyckan Acke SE22848/2016 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Bo Eriksson, Vimmerby 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, robust hane, maskulint ganska välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, högt ansatt avans,
välformad bröstkorg, bra förbröst, harmoniskt vinklad, ngt kogiga framben, goda rörelser, hög svans, bra päls och färg. Excellent, 1 kk

Hanar Veteranklass 8 år och äldre
DJUPEDAL'S KB BUSTER  SE57165/2017 e NOJCH  NOUCH  SEJCH  Haresporet's Nix-baron NO35444/10 u NOUCH  NOJCH  SEJCH 
Kuli NO50182/10 Äg: Johan Andreen, Taberg  
Mkh: 35 cm. Utm helhet, fina proportioner, långt mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, lång välformad
bröstkorg med bra förbröst, välvinklade fina ben och tassar, goda rörelser, ngt bred i fronten, utm päls och färg, bästa
veteran. Excellent, 1 kk, CK, 4 bhkl
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Tikar Juniorklass 9-18 månader
AJJA  SE31890/2021 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J  Acca SE29907/2016 Äg: Magnus elf, Kättilstorp 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, flott tik, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, välformad bröstkorg med bra
förbröst, välvinklad, fina ben och tassar, välgående, bra päls och färg, har 7 incisiver i överkäken. Excellent, 4 kk
AMY  SE48116/2021 e J  SEJCH  Viltstjärnans Elton SE48703/2018 u J  SEJCH  Trumslagarboställets Ester SE24878/2019 Äg: Rade Banjac
, Götene 
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet, bra proportioner, feminint långt välformat huvud, fina ögon och ögon, bra hals och rygg, lite avfallande
kors, bra bröstkorg med fint förbröst, harmoniskt vinklad, lite veka handlovar, rör sig ngt trippande, bra päls päls och färg. Very good
BERGHÄLLENS TASSA  SE33942/2021 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Häggingåsens Bolla SE44709/2014
Äg: Jacob Forsberg, Stenstorp 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, ännu lite lätt och luftig junior, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, mkt bra hals, rygg och kors,
tillräcklig bröstkorg med fint förbröst, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig vägvinnande, fin päls och färg. Very good
BOTORPABACKENS GLÄNSA  SE36761/2021 e J  Holtmarkas Jazz NO34885/18 u SEJCH  Botorpabackens Fanny SE51915/2017
Äg: Lars-Åke Sahlen, Brismene 
Mkh: 36 cm. Godtagbar helhet, stor juniortik, lugn och vänlig, feminint långt välskuret huvud, bra hals, välver i sin länd, avfallande kors,
lite kort svans, trolig skada, fattas ett par centimeter, välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, rör sig kort i steget och överbyggd, utm
päls och färg. Sufficient
BURSTRÖMS FANNY  SE41713/2021 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u SEJCH  SEUCH  Trumslagarboställets
Essie SE56724/2015 Äg: Lena Svensson , HOVA 
Mkh: 32 cm. Mkt god helhet, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, smal underkäke, lång hals, bra rygg och kors, kort
bröstkorg, tillräckligt vinklad, fina ben och tassar, rör sig aning bundet, lite kort päls, fin färg. Very good
FALLA BERGETS CELLY  SE29617/2021 e J  Fallaskogens Öbbe SE39498/2019 u Fallaskogens Gina SE32575/2018 Äg: Henrik Magnusson
, Mjölby 
Mkh: 32 cm. Mkt god helhet, robust tik, kraftfullt huvud med ngt tunnt nosparti, fina ögon och öron, bra hals, välver lite i sin rygg, bra
kors, ganska välformad bröstkorg med fint förbröst, harmoniskt vinklad, lite krokiga framben, står och går ngt bred i fronten, bra päls
och färg. Very good
NATTSLAGETS TORTILLA  SE58846/2021 e J  SEVCH  SEUCH  Nattslagets Texas SE17664/2014 u SEVCH  SEJCH  NOJCH 
Trumslagarboställets Puma SE40890/2013 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, kraftfull tik, långt mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hls, rygg och kors, lång synnerligen
välutvecklad bröstkorg, utm förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig kraftfullt och balanserat, utm päls och färg, Excellent, 1 kk,
CK, 3 btkl
WALLELYCKAN HANNA  SE44355/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Magnus Wallin , Kättilstorp  
Mkh: 33 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, mkt välformad
bröstkorg, fint förbröst, välvinklade fina ben och tassar, rör sig kraftfullt lite trångt bak, bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK
WALLELYCKAN HANSI  SE44356/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Björn Svensson, Åled
Mkh: 33 cm. Utm helhet, robust tik, långt feminint välformat huvud. fina ögon och öron, mkt bra hals, rygg och kors, välformad
bröstkorg, fint förbröst, bra ben och tassar, rör sig fritt och vägvinnande, fin päls och färg. Excellent, 3 kk
VARGJÄGARENS H-SELMA  SE13473/2021 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  SEUCH  Stakkelias Daisy I SE46276/2014
Äg: Rasmus isaksson, Brandstorp 
Mkh: 35 cm. Mkt god helhet, ännu lite högställd junior, glad och lycklig, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, mkt bra hals,
rygg och kors, tillräcklig bröstkorg, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig energiskt, vägvinnande, bra päls och färg.  Very good
STJÄRNSKOGENS HEJJA  SE25082/2021 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J  SEVCH  SEJCH  Stjärnskogens
Berit SE40251/2017 Äg: Håkan Loft, 541 57 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, robust tik, ganska kraftfull, välformat huvud, fina ögon ochg öron, 8 incisiver i överkäken, bra hals, rygg och
kors, välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, goda rörelser med rätt hög svans, mkt bra päls och färg. Very good

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
SILVERKÄLLANS FANNY  SE23446/2021 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017
Äg: Johan Andersson, Broddetorp 
Mkh: 32 cm. Mkt god helhet, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals och rygg, lite avfallande kors, tillräcklig bröstkorg,
harmoniskt vinklad, ganska fina ben, bra tassar, goda rörelser med välvd rygg, utm päls och färg, lite bred i fronten. Very good, 2 kk
SKOGSSKALLETS FREJA  SE17514/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Xerxez Viii SE30144/2017 u J  Lyngdölen's Kira I SE10300/2016
Äg: Dick Henriksson, Åsarp 
Mkh: 33 cm. God helhet, unghund i tunn kondition, långt feminint huvud, ganska välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, sjunker
lite i ryggen, lite avfallande kors,tillräcklig bröstkorg, bra vinklar, ganska fina ben och tassar, rör sig med hög länd, mkt trång bak, utm
päls och färg. Good
SKOGSSKALLETS HEDDA  SE17515/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Xerxez Viii SE30144/2017 u J  Lyngdölen's Kira I SE10300/2016
Äg: stefan johansson, falköping 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, långt feminint välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg, lite avfallande kors, välformad bröstkorg,
bra vinklar, fina ben och tassar, goda rörelser, utm päls, bra färg. Excellent, 1 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
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BERGHÄLLENS OLGA  SE30802/2018 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Häggingåsens Bolla SE44709/2014
Äg: Runo Erlandsson, vara 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, bra proportioner, flott tik, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm halr, rygg, kors, mkt
välformad bröstkorg, välvinklade fina ben och tassar, mkt välgående, bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIR
CABOJACK AXXA  SE21531/2020 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Kullajägarns Nalla SE24862/2016 Äg: Bo
& Carita Larsson, Burseryd 
Mkh: 32 cm. Utm helhet, flott tik, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, ganska välformad bröstkorg,
välvinklade fina ben och tassar, välgående, mkt bra päls och färg. Excellent, 4 kk
DIXIE  SE42255/2019 e J  Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J  Brånshults Sussi SE43322/2015 Äg: Rune Holmqvist, Skara
Mkh: 33 cm. Utm helhet, feminint ganska välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, välformad bröstkorg med fint
förbröst, välvinklade ngt flata tassar, rör sig vägvinnande men trång bak, mkt bra päls och färg. Excellent, 3 kk, CK
FALLASKOGENS WINJA  SE29064/2019 e J  Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J  Milly SE43770/2014 Äg: Anneli Ylinen, Peter
Friberg, Trollhättan 
Mkh: 33 cm. God helhet, bra proportioner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, lite smal underkäke, bra hals, rytt och
kors, lång välformad bröstkorg, knapp vinklad i fram och bakställ, krokiga framben, rör sig trippigt med framskjuten skuldra, bra päls och
färg. Good
FALLASKOGENS VISSLA  SE29058/2019 e J  Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J  Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg: Jörgen
ek, Falköping 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, feminint huvud med betydligt rund hjässa, fina ögon och öron, bra hals och rygg, lite hög i länden, ganska
välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, flata tassar, rör sig lite ostadigt i fronten, bra päls och färg. Very good
HALLSTAFORSENS CILLA X  SE22066/2020 e J  SEUCH  Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J  SEUCH  Hallstaforsens Tilde
Vii SE22050/2016 Äg: Richard Fransson, Ödeshög 
Mkh: 32 cm. God helhet, en tik som inte är trygg på bordet idag, feminint ädelt huvud, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, kort
bröstkorg med uppdragen buklinje, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig bundet, lite kort päls, fina färger. Good
LANTBOGÅRDENS NINA GO  SE36804/2020 e SEJCH  Mejcas Zigge S35714/2007 u J  Nellygo SE38764/2015 Äg: Magnus
Gustavsson, Falköping 
Mkh: 35 cm. God helhet, ngt högställd tik, feminint huvud med tunt nosparti, betydligt välvd hjässa, fina ögon och öron, bra hals och
rygg, avfallande kors, tillräcklig bröstkorg, ngt knappt vinklad, fina ben och tassar, rör sig lite bundet, speciellt trång bak, aning mjuk
päls, fina färger. Good
LANTBOGÅRDENS STINA GO  SE36805/2020 e SEJCH  Mejcas Zigge S35714/2007 u J  Nellygo SE38764/2015 Äg: Mikael Gustafsson
, Floby  
Mkh: 32 cm. God helhet, feminint huvud med tunt nosparti, fina ögon och öron, en ganska högställd tik med mkt bra hals, rygg och
kors, tillräcklig bröstkorg, lite knappt vinklad. fina ben och tassar, goda rörelser, mkt bra päls och färg. Good
LANTBOGÅRDENS TINA GO  SE36803/2020 e SEJCH  Mejcas Zigge S35714/2007 u J  Nellygo SE38764/2015 Äg: Kent
Enarsson, Falköping 
Mkh: 33 cm. God helhet, ngt högställd kortare tik, feminint huvud med kort nosparti, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors,
tillräcklig bröstkorg, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig bundet och underställt, mkt bra päls och färg. Good
LIZA  SE50767/2019 e Falstergårdens Qrim SE37959/2012 u Fallaskogens Zelda SE57002/2015 Äg: Johan Törnqvist , Götene 
Mkh: 35 cm. Utm helhet. bra proportioner, robust tik, ganska kraftigt långt huvud, fina ögon och öron, lång hals, utm rygg och kors, lång
mkt välformad bröstkorg med utmärkt förbröst, välvinklade ganska fina ben och tassar, rör sig vägvinnande , aning trång fram. utm päls
och färg. Excellent
NATTSLAGETS PINK  SE20771/2018 e J  SEUCH  Annedals Lansen SE48383/2012 u SEVCH  SEJCH  NOJCH  Trumslagarboställets
Puma SE40890/2013 Äg: Niclas Kanstedt, Vrigstad 
Mkh: 32 cm. Utm helhet, fina proportiner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, lång välformad
bröstkorg, välvinklade fina ben och tassar, rör sig fritt och kraftfullt, bra pälsoch färg, har 7 incisiver i överkäken. 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 cm. Utm helhet, liten tik med fina proportioner, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, mkt bra hals, rygg och kors,
välformad bröstkorg, fint förbröst, bra vinklar, fina ben och tassar, mkt välgående, bra päls och färg. Excellent
SKOTTATORPETS LEXI  SE19080/2019 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J  Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Thomas
Ahl, Hova 
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet, bra proportioner, långt feminint välformat huvud, fina ögon och öron, smal underkäke, bra hals och rygg,
lite avfallande kors, harmoniskt vinklad. fina ben och tassar, rör sig slingrigt i kommande och gående, utm päls och färg. Very good
STJÄRNTUNETS TEQUILA ROSE  SE48108/2019 e J  SEVCH  SEUCH  Härads Zingo SE24244/2015 u SEJCH  SEVCH  Tunets-
cita SE34863/2015 Äg: Linus Svensson, Grästorp 
Mkh: 34 cm. God helhet, högställd tik, feminint långt välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, ganska bra rygg och kors, välformad
bröstkorg, framskjuten skuldre, knappt vinklad fram och bak, fina ben och tassar, rör sig bundet, mkt kortr päls, fina färger hög svans i
rörelse. Good
WALLELYCKAN EXXIT  SE17534/2017 e J  SEUCH  Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH  SEUCH  Wallelyckan Clinga SE38936/2012
Äg: henrik strömberg, årjäng 
Mkh: 33 cm. God helhet, en tik som inte känner sig trygg på bordet, fina proportioner, mkt långt välformat huvud, fina ögon och öron,
smal underkäke, utm hals, rygg och kors, långbröstkorg med härligt förbröst, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, välgående, utm
päls och färg. Good
WALLELYCKAN FIDDELI  SE39581/2018 e J  SEUCH  Wallelyckan Acke SE22848/2016 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Kenneth Andersson, Skara 
Mkh: 33 cm. Mkt god helhet, robust tik, långt feminint välformat huvud, fina ögon och öron, rejäl underkäke, mkt bra hals, rygg och
kors, välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, höger framtass pekar ut rätt mkt, goda rörelser, bra päls och färg. Very good
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WALLELYCKAN FILIPPA  SE39579/2018 e J  SEUCH  Wallelyckan Acke SE22848/2016 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Kurt Johansson , Sollebrunn 
Mkh: 35 cm. Utm helhet, robust tik, bra proportioner, långt mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals,rygg och kors, lång
välformad bröstkorg, välvinklade fina ben och tassar, rör sig effektivt, aning hög svans, mkt bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK,
RCERT

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
DREVHÖJDENS JOJO  SE35770/2019 e J  SEUCH  Pricken-junior SE47997/2015 u J  SEUCH  Drevhöjdens Fanta SE38243/2013 Äg: Bengt
Gustafsson, Tostared 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, fina proportioner, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, utm hals, rygg och kors, lång välformad
bröstkorg, fint förbröst, välvinklad, fina ben och tassar, rör sig kraftfullt och balanserat, utm päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl
EKARPSGÅRDENS YATSI I  SE44512/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u SEJCH  SEUCH 
Ekarpsgårdens Ullis Ii SE51844/2013 Äg: Nesad Avdagic , Skövde 
Mkh: 32 cm. God helhet, tik som är lite osäker på bordet, feminint mkt välformat huvud, bra längd, fina ögon och öron, lång hals, bra
rygg och kors, ganska välutvecklad bröstkorg, harmoniskt vinklad, lite flata tassar, goda rörelser, päls och färg bra. Good
FALSTERGÅRDENS Å'STELLA  SE16879/2020 e SEJCH  Abbe SE54126/2015 u J  SEUCH  Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Ingvar
Falk, Götene 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, feminint välskuret huvud, fina ögon och öron, utm hals, bra rygg, lite avfallande kors, välformad bröstkorg med
tydligt förbröst, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig effektivt, utm päls och färg. Excellent, 4 kk
LANTBOGÅRDENS PIA GO  SE36802/2020 e SEJCH  Mejcas Zigge S35714/2007 u J  Nellygo SE38764/2015 Äg: Ingemar Eliasson, Floby 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, lugn och vänlig tik, feminint välformat huvud, fina ögon och öron, mkt bra hals, rygg och kors, välformad
bröstkorg av tillräcklig längd, valvinklade fina ben och tassar, goda rörelser, mkt bra päls och färg. Excellent
SKOGSDALENS MIMMI  SE35462/2018 e J  Kullajägarns Esso S35630/2009 u Skogsdalens Akka SE56226/2012 Äg: Sture Nilsson , Åsarp 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, robust tik, feminint huvud med tillräckligt nosparti, fina ögon och öron, bra hals, rygg och kors, lång välformad
bröstkorg med väl markerat förbröst, fina ben och tassar, rör sig effektivt, utm päls och färg. Excellent, 2 kk, CK
WALLELYCKAN FELICIA  SE39580/2018 e J  SEUCH  Wallelyckan Acke SE22848/2016 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Fredrik Karlsson, Falköping 
Mkh: 33 cm. Utm helhet, robust tik, feminint huvud med tillräckligt nosparti, bra hals, rygg och kors, välformad bröstkorg av tillräcklig
längd, harmoniskt vinklad, fina ben och tassar, rör sig kraftfullt, bra päls och färg. Excellent, 3 kk

Tikar Championklass 15 månader och äldre
DREVSTIGENS ÖNSKA  SE29447/2015 e J  Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u J  Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: Niclas
Kanstedt, Vrigstad 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, feminint mkt välformat huvud, fina ögon och öron, mkt välkroppad, välvinklad, välgående, utm päls och
färg. Excellent, 1 kk, CK, 4 btkl
MIDDAGSBERGETS BELLA  SE22808/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH  Tostareds
Amalia SE22114/2015 Äg: Edin Husic , Tibro 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, feminint ädelt huvud med lite divergerande nos och pannlinje, mkt välkroppad, harmoniskt vinklad, välgående,
mkt bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK
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, välformat huvud, fina ögon och öron, bra hals, välkroppad, harmoniskt vinklad, välgående, utm päls och
färg. Excellent, 3 kk, CK

Uppfödarklass
NATTSLAGETS  20020655 e   u   Äg: HELGESSON BENGT,  
 Utm grupp, lugna vänliga individer, bra könsprägel, 4 kombinationer, fina huvuden, synnerligen välkroppade, välgående, dock ett par
höga svansar, hårde utm pälsar, grattis till uppfödaren, bästa grupp. 1 kk, HP
WALLELYCKAN  20090976 e   u   Äg: WALLIN MAGNUS,  
 Utm grupp, lugna och glada idivider där en är hane, bra könsprägel, 2 kombinationer, fina huvuden, välkroppade, ett par individer går
lite underställt, bra pälsar, grattis till uppfödaren. 2 kk, HP


