
  

SKILLINGARYD 2018-05-13
Jönköpings dreverklubb

Domare:

DREVER Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
FALLASKOGENS ÄBBE SE58312/2017 f 20171015 e J SEUCH VÄTTERVINDENS ACKE 
SE40122/2011 u J FALLASKOGENS EZZA SE20706/2014 Äg: LARS KARLSSON ,BOR
Trevlig hanvalp.vackert välskuret huvud,korrekt bett.välformade öron,väl tillbackadragen 
skuldra.bra längd i kroppen,breda fina lår.rör sig parallelt bak och fram.gott steg från 
sidan.utm svans. Res.: 1:a Valpkl., HP

FALLASKOGENS ÄLVIS SE58313/2017 f 20171015 e J SEUCH VÄTTERVINDENS ACKE 
SE40122/2011 u J FALLASKOGENS EZZA SE20706/2014 Äg: ROS-MARIE JOHANSSON ,
HALMSTAD
Maskulin hane, välskurit huvud, aning ljusa ögon, välburna öron, aningen spetsiga. Ok 
skuldrar, aningen rakställd överarm, ok stående, bra kors, bra lår, fina tassar, bra ben stomme,
 rör sig trevligt runt om Res.: 1:a Valpkl., HP

DREVER Hanar Juniorklass
BOCKAFÄLLANS FENIX SE24196/2017 f 20170313 e BERGMOSSENS OZZY 
SE22493/2014 u J BOCKFÄLLANS BEA SE62866/2010 Äg: HARIS SANTIC ,VÄRNAMO
Mkh: 35 cm. Maskulin hane, utmärkt typ, vackert välskurit huvud, korrekt bett, utmärkt 
pigment, vackra ögon med passande färg, utmärkt öronansättning, tillbakalagd skuldrar, bra 
förbröst, bra längd på kroppen, bra benstomme, bra breda lår, Res.: Excellent kval., 3:a 
konk.

DREVERTASSENS HOLGER SE31981/2017 f 20170419 e SEUCH SLAGSTIGENS 
SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 Äg: 
KENNT GRENNBERGER ,GAMMALKIL
Mkh: 34 cm. Drever av lättare modell, lite dålig könsprägel i huvudet, tillräckligt förbröst, välver 
över länden stående, fallande kors, tillräcklig lårbredd, lite nättare benstomme, fina tassar, 
något brant kors, rör sig parallelt och gott steg Res.: Good kval.

DREVHÖJDENS ISIDOR SE21687/2017 f 20170306 e SEJCH SEUCH PRICKEN 
S40766/2009 u J DREVHÖJDENS FANTA SE38243/2013 Äg: JONAS GUSTAFSSON ,
HILLERSTORP
Mkh: 37,5 cm. Maskulin hane, utmärkt typ, korrekt bett, välskurit huvud, sunda ögon, aningen 
ljusa ögon, välansatta öron, aningen köttiga kinder, bra förbröst, bra djup i bröstkorg, härlig 
lårbredd, fina tassar, bra benstomme, rör sig väl Res.: Excellent kval., 4:a konk.

FALLASKOGENS SNOBBEN SE36562/2017 f 20170503 e J FALLASKOGENS FRILLE 
SE20054/2014 u FALLASKOGENS OTTIE SE28778/2011 Äg: LUKAS KARLSSON ,
VALDERMASVIK
Mkh: 35 cm. Hane med huvud med ok könsprägel, mild blick, korrekt bett, bra öron och form, 
något raksatt skuldrar, önskas bättre förbröst, lite grund i bröstkorg på nedre del, ok kors och 
knävinkel, passande benstomme, fina tassar, vrider ut höger armbåge i rörelse, Res.: Very 
good kval.



FOGDEGÅRDENS DINO SE27964/2017 f 20170403 e SEJCH SEUCH SIMBACKENS 
TRILLE S40496/2005 u J SEVCH SEUCH NOUCH FOGDEGÅRDENS BELLA 
SE42296/2013 Äg: JOAKIM JOHANSSON ,REFTELE
Mkh: 37 cm. Maskulin hane, vackert välskurit huvud, korrekt bett, väl tillbakalagd skuldrar, fin 
from på öronen, stark rygg, bra lårbredd, något trång bak i rörelse, Res.: Excellent kval.

FOLLINGBOS BIRK SE30715/2017 f 20170427 e SEUCH SLAGSTIGENS SNOBBEN 
SE12316/2011 u SEJCH SEUCH NYSTUGUGÅRDENS DIVA SE16899/2013 Äg: ROBIN 
STIGSSON ,VILSHULT
Mkh: 35 cm. Trevlig junior hane, korrekt bett, passande ögonfärg, utmärkta öronansättning, 
aningen stora öron, väl tillbakalagd skuldrar, härlig förbröst, bra längd i kroppen, stark rygg, 
härliga lårmuskler, fina tassar, bra välning i bröstkorg, bra kors, rör sig parallelt, fint steg, 
trevlig temprament Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK

FRILLE SE27160/2017 f 20170327 e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH 
FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg: ROBERT NORDQVIST ,SKILLINGARYD
Mkh: 39,5 cm. Hane med vackert huvud, korrekt bett, härlig ögonfärg, passande, bra skulder 
placering, bra förbröst, önskas djupare bröstkorg och välning, lite långsträckt kropp, bra tassar,
 lite högställd, härlig pigment på ögonen, trevlig temprament, rör sig helt ok Res.: Very good 
kval.

HADDEBOS LEO SE27589/2017 f 20170329 e SEUCH SEJCH BERGERÅSEN'S WILLE 
SE12654/2011 u J SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: NIKLAS SANDELL ,
LESSEBO
Mkh: 34 cm. Hane med välskurit huvud, korrekt bett, välformade ögon, passande pigment, 
något rakställt skuldrar, fint förbröst, bra bröstdjup, utmärkt längd i kroppen, lite smal idag, bra 
pälskvalite, tillräcklig lårbredd, rör sig parallelt, bär svans utmärkt, Res.: Excellent kval., 2:a 
konk.

SILVERKÄLLANS LASSE SE47164/2017 f 20170729 e J RIVER RACE LINUX 
SE21523/2015 u J KULLAJÄGARNS LIRA SE40420/2014 Äg: OSKAR DAHLBOM ,
VALDERMASVIK
Mkh: 35 cm. Hane med tillräcklig könspräglat huvud, nättare hållet, välansatta öron, något 
rakställt skuldrar, tillräcklig förbröst, stark rygg, önskas mer längd, bete sig lite högställd, rör 
sig parallelt med ett vägvinnande steg Res.: Very good kval.

DREVER Hanar Unghundsklass
FALLASKOGENS JALLE SE58161/2016 f 20161012 e J FALLASKOGENS FRILLE 
SE20054/2014 u J FALLASKOGENS EZZA SE20706/2014 Äg: WESTERSTRÖM BERNT ,
EKSJÖ
Mkh: 35,5 cm. Hane med vackert och välskurit huvud, korrekt bett, utmärkt ansatta öron, väl 
tillbakalagd skuldrar, lite fattigt förbröst, önskas mer längd på kroppen,tillräcklig knävinkel, 
passande benstomme, fina tassar, rör sig aningen trångt bak, parallelt fram, fint steg från 
sidan, Res.: Very good kval., 3:a konk.



HADDEBOS SIGGE SE49417/2016 f 20160731 e J SEUCH BRUZADALENS CESAR 
S14976/2008 u J SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: FREDRIK 
CARLSSON ,GRÄNNA
Mkh: 37 cm. Trevlig unghane, korrekt bett, vackert huvud, utmärkt öronansättning, passande 
ögonfärg, utmärkt djup i bröstkorg, utmärkt päls, tillräcklig bredd i låret, härligt förbröst och 
längd i kroppen, rör sig parallelt bak och fram med bra steglängd Res.: Excellent kval., 2:a 
konk., CK

STRELLUF PAN SE59875/2016 f 20160903 e J SEVCH SEUCH DKUCH 
FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u J STRELLUF ANJA DK12416/2012 Äg: JOHN 
LÖW ,VÄRNAMO
Mkh: 35 cm. Maskulin hane, välskurit huvud, passande ögonfärg, utmärkt öronansättning, väl 
tillbakalagd skuldrar, bra förbröst, bra djup i bröstkorg, fina lår, bra tassar, ok kors, välver lite i 
rörelse, bra steg från sidan, rör sig parallelt, trevlig temprament, Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK

DREVER Hanar Jaktklass
ANNEDALS OSSY SE17550 f 20160119 e J SEUCH VÄTTERVINDENS ACKE 
SE40122/2011 u J EKARPSGÅRDENS ULLIS I SE51843/2013 Äg: ANDERS JOHANSSON ,
HALMSTAD
Mkh: 35 cm. Fint huvud, korrekt bett, vackra ögon, utmärkt öronansättning, bra skuldrar, lite 
dålig välvning i bröstkorgs nedre del, stark rygg i stående, fina tassar, tillräcklig förbröst, bra 
lårbredd, rör sig trevligt, parallelt och vägvinnande, ser inte glad ut därav priset Res.: Good 
kval.

COLORADOGÅRDENS BIRRO SE27528/2016 f 20160418 e J SEUCH 
COLORADOGÅRDENS TASS S46660/2007 u J SEUCH KULLAJÄGARNS ILA 
SE49967/2012 Äg: ANDERS GUSTAVSSON
Mkh: 35 cm. Hane med litet huvud, nosparti korrekt, vackra ögon, bra välvning i skallen, 
utmärkta öron och ögonform, ok skulder placering, tillräcklig förbröst, bra välvning i bröstkorg, 
stark rygg, lite fallande kors, utmärkta tassar, fin halskrage, utmärkt päls, rör sig parallelt, 
utmärkt svans, Res.: Excellent kval.

FALLASKOGENS HEBBE SE52531/2016 f 20160827 e J TK FELIX SE39982/2015 u J 
FALLASKOGENS AXA SE10120/2014 Äg: LARSSON JAN ,SOLLEBRUNN
Mkh: 36 cm. Maskulin hane, mycket vackert välskurit huvud, korrekt bett, bra öronansättning, 
bra skuldrar, utmärkt välvning i bröstkorg, stark rygg, ok kors, härlig lårbredd, utmärkta tassar, 
bra förbröst, rör sig aningen trångt bak annars parallelt, utmärkt pälskvalite Res.: Excellent 
kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

FALLASKOGENS KALLE SE34550/2014 f 20140428 e J SEUCH VÄTTERVINDENS 
ACKE SE40122/2011 u FALLASKOGENS INA S38743/2009 Äg: SIBNER STEFAN ,
RYDAHOLM
Mkh: 36 cm. Hane med aningen tunt nosparti, korrekt bett, fina ögon och färg, bra 
öronansättning, väl tillbakalagd skuldrar, ok förbröst, stark rygg, lång kropp, bra lårbredd, rör 
sig lite utåt fram, trång bak, tillräcklig steg från sidan, trevlig temprament, Res.: Excellent 
kval.



J FALLASKOGENS NAPPE SE12730/2015 f 20141210 e J SEVCH SEUCH DKUCH 
FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u FALLASKOGENS INA S38743/2009 Äg: JOHAN 
CLAESSON ,RYDAHOLM
Mkh: 34 cm. Maskulin hane, korrekt bett, eftertänksam blick, utmärkt öronansättning, väl 
tillbakalagd skuldrar, bra förbröst, tillräcklig välvning i bröstkorgen, välvning i längden, fallande 
kors, lite platta tassar fram, lite högre bak än fram, bra steg från sidan, aningen trång bak, 
trevlig temprament, Res.: Very good kval.

FRILJUSETS EBBE SE50752/2016 f 20160901 e J TK FELIX SE39982/2015 u SEJCH 
TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 Äg: ÅHMAN JOACHIM ,VÄRNAMO
Mkh: 35 cm. Maskulin hane, välskurit huvud med fin balans, välformade ögon och fin färg, 
utmärkta öronansättning, bra skulder placering, utmärkt välvning i bröstkorg, bra kors, bra 
förbröst, fina tassar, stark rygg och kost, bra steg, Res.: Excellent kval., 3:a konk.

HJORTDREVENS GRIM SE54589/2016 f 20160923 e KULLAJÄGARNS LOFFE 
SE40423/2014 u HJORTDREVENS ESSIE SE45872/2013 Äg: JOHANSSON MATTIAS ,
BURSERYD
Mkh: 36 cm. Hane med trevlig huvud, korrekt bett, utmärkt öronansättning, rakställd skuldrar, 
tillräcklig förbröst, bra djup i bröstkorg, ok kors, lite tunna lår, bra tassar, rör sig parallelt med 
bra steglängd, bra temprament, Res.: Very good kval.

LINGVALLEN ENOC SE36700/2015 f 20150603 e J SEUCH BRUZADALENS CESAR 
S14976/2008 u J LINGVALLEN BARZA SE29791/2010 Äg: ENOCSON MAGNUS ,
ANDERSTORP
Mkh: 36 cm. Maskulin hane, maskulin välskurit huvud, korrekt bett, god könsprägel, hel 
halskrage, bra skulder placering, stark rygg, utmärkt bröstdjup, starkt tillräcklig längd i kroppen,
 fina tassar, rör sig parallelt och vägvinnande Res.: Excellent kval., 4:a konk.

J LUDDE SE37994/2015 f 20150521 e J SEUCH ANNEDALS IGOR S46387/2009 u J 
KULLAJÄGARNS GNISTA SE24403/2010 Äg: SJÖBLOM FREDRIK ,GISLAVED
Mkh: 34 cm. Maskulin hane med välskurit huvud, utmärkt öron placering, rakställd skuldrar, 
tillräcklig förbröst, lite tunn i bröstkorg, nedre del, lite sluttande kors, bra knävinkel, fina tassar, 
önskas planare rygg, utmärkt benstomme, rör sig lite hastrång bak, parallelt fram, god 
steglängd, Res.: Very good kval.

SILVERKÄLLANS CASH SE37251/2016 f 20160514 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH 
NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u SEUCH SEJCH RIVER RACE SCILLA 
SE26762/2011 Äg: KJELL SAMUELSSON ,OSKARSTRÖM
Deltog ej Res.:

STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 f 20160903 e J SEVCH SEUCH DKUCH 
FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u J STRELLUF ANJA DK12416/2012 Äg: 
DINNING SABINE ,RYDAHOLM
Mkh: 35 cm. Välskurit huvud, bra pigment, välformade ögon, utmärkta öronansättning, något 
rakställd skuldrar, bra förbröst, bra välvning i bröstkorg, lite sluttande kors, bra lårbredd och 
musklad, fina tassar, korrekt bett, fina propotioner, rör sig väldigt trevligt med vägvinnande 
steg. Res.: Excellent kval.



WALLELYCKAN ROSCO SE22846/2016 f 20160304 e J SEUCH BRUZADALENS CESAR 
S14976/2008 u SEJCH SEUCH WALLELYCKAN CLINGA SE38936/2012 Äg: STRÖM OTTO 
,ANEBY
Mkh: 34 cm. Maskulint huvud, välformade ögon, utmärkt öron placering, korrekt bett, något 
rakställd skuldrar, utmärkt förbröst, bra längd i kroppen, stark rygg, lite fallande kors, tillräcklig 
lårbredd, ok tassar, utmärkt djup i bröstkorgen, rör sig parallelt runt om, utmärkt päls Res.: 
Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 4:a B H/T-Kl.

VÄTTERVINDENS WICKO SE15412/2015 f 20150110 e J LUKAS SE38466/2013 u J 
SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: KARLSSON LARS-GÖRAN ,
SKILLINGARYD
Mkh: 36 cm. Maskulin hane, huvud med tydlig könsprägel, bra pigmenterat ögon, utmärkt 
öronansättning, utmärkt förbröst, härlig välvning i bröstkorg, utmärkta tassar, korrekt bett, 
rakställd skuldrar, lite korta steg, rör sig parallelt Res.: Very good kval.

DREVER Hanar Öppen klass
FALLASKOGENS DIXO SE28517/2016 f 20160324 e J TK MAX NO52744/09 u J 
FALLASKOGENS ÄLSA SE34884/2013 Äg: BODEFÄLT PER ,VRIGSTAD
Mkh: 34 cm. Maskulin hane, välskurit huvud, trång bett, välplacerade öron, mycket ull i pälsen,
 bra skulder placering och förbröst, stark rygg, kort kors, utmärkt lårbredd, fina tassar, bär 
svansen högt, härlig välvning i bröstkorgen, rör sig med fint påskjut från sidan Res.: Very 
good kval., 3:a konk.

FALLASKOGENS EKKO SE32735/2016 f 20160419 e J DKV-12 SEUCH SLAGSTIGENS 
ROSSO SE25541/2010 u J FALLASKOGENS FIA S64932/2008 Äg: CARLSSON KRISTIAN ,
NÄSSJÖ
Mkh: 35 cm. Hane av bra storlek, maskulin välskurit huvud, ljusa ögon, hel halskrage, bra 
välvning i bröstkorg, rör sig parallelt, lite kort från sidan, utmärkt pälskvalite Res.: Good kval.

KÄVSJÖS ELTON SE37270/2016 f 20160523 e J RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u 
J SEVCH SEUCH FALLASKOGENS ÄBBA SE34886/2013 Äg: ARVIDSSON INGVAR ,
HILLERSTORP
Mkh: 39 cm. Maskulin hane av rejäl modell, korrekt bett, pigment bra ögon, ok skulder 
placering, bra förbröst, stark rygg, lite fallande kors, fina tassar, bra välvning i bröstkorg, hel 
halskrage, utmärkt lårbredd, rör sig parallelt med gott steg, Res.: Excellent kval., 2:a konk.

ZÉNON SE15193/2016 f 20160202 e J SEUCH FOGDEGÅRDENS ACKE SE43299/2012 
u J SEUCH KULLAJÄGARNS IZA SE49969/2012 Äg: ANDERSSON BÖRJE ,BREDARYD
Mkh: 38 cm. Hane av rejäl modell, maskulint huvud, hel halskrage, utmärkt skuldrar, utmärkt 
förbröst, stark rygg, ok kors, härlig lårbredd, fina tassar, bra benstomme, bra välvning i 
bröstkorgen, korrekt bett, rör sig med ett gott steg, trevlig temprament Res.: Excellent kval., 
1:a konk.

DREVER Hanar Championklass
COLORADOGÅRDENS ABBE SE43102/2015 f 20150719 e J SEUCH 
COLORADOGÅRDENS TASS S46660/2007 u J SEUCH KULLAJÄGARNS ILA 
SE49967/2012 Äg: BO MALMSTEN
Mkh: 36 cm. Maskulin champion hane, korrekt bett, utmärkt skulder placering, vackert 
välskurit huvud, hel halskrage, stark rygg, ok kors, fina tassar, rör sig parallelt, önskas längre 
steg från sidan, utmärkt temprament Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK



J SEUCH EKARPSGÅRDENS SAPPO I SE17291/2012 f 20120125 e SEUCH 
PINNÅDALENS EMIR S36010/2007 u SEUCH SEJCH HÄRKILAS EFFIE I S39938/2003 H 
Äg: VECANSKI JÖNSSON PETER ,RYSSBY
Mkh: 37 cm. Maskulin champion hane, korrekt bett, utmärkt öronplacering, milda ögon med 
fint pigment, hel halskrage, utmärkt kors och knävinkel, fina tassar, vackert välskurit huvud, 
härlig förbröst, rör sig med bra påskjut, aningen trång bak i rörelse, utmärkt lårbredd, trevlig 
temprament Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

J SEUCH FOGDEGÅRDENS ACKE SE43299/2012 f 20120610 e SEJCH SEUCH 
HÄRKILAS TANJER II S43204/2005 A u SEVCH SEUCH SEJCH FÅLLENS KITTY 
S46992/2008 Äg: Börje Andersson ,Bredaryd
Mkh: 35,5 cm. korrekt bett, kraftfullt huvud, utmärkt nosparti, välansatta öron, utmärkt förbröst 
och skuldrar, plan stark rygg, utmäårkt kors, härlig lårbredd, väldigt fina tassar, fin vit 
halskrage, bra välvning i bröstkorgen, rör sig parallelt och vägvinnande, bär svansen vackert, 
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

J SEVCH SEUCH DKUCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 f 20120610 e 
SEJCH SEUCH HÄRKILAS TANJER II S43204/2005 A u SEVCH SEUCH SEJCH FÅLLENS 
KITTY S46992/2008 Äg: LEIF GUSTAVSSON
Mkh: 35 cm. Maskulin hane, korrekt bett, ok ögonfärg, milt behagligt välskurit huvud, bra ögon 
och from, bra förbröst, utmärkt välvning i bröstkorgen, välver aningen i länden, ok kors, 
tillräcklig lårbredd, fina tassar, sluttande kors, rör sig aningen tight bak, utmärkt pälskvalite 
Res.: Excellent kval., 4:a konk., CK

DREVER Tikar Juniorklass
BRUNNABOSKOGENS INEZ SE46986/2017 f 20170722 e NORDUCH NOJCH SEJCH 
STAKKELIAS DACCO III NO43003/14 u SEJCH GÅSMYRENS ELLA SE50606/2014 Äg: 
MARICA NYBERG ,BOTTNARYD
Mkh: 33,5 cm. Feminin tik, vackert välskurit huvud, korrekt bett, utmärkt öronplacering, ok 
skuldrar, bra förbröst, bra välvning i bröstkorgen, stark rygg, lite sluttande kors, bra lårbredd, 
fina tassar, utmärkt pälskvalite, rör sig med kort steg från sidan, parallelt Res.: Excellent kval.

COLORADOGÅRDENS CILLA SE47767/2017 f 20170730 e NORDUCH NOJCH SEJCH 
STAKKELIAS DACCO III NO43003/14 u J SEUCH KULLAJÄGARNS ILA SE49967/2012 Äg: 
BRET-OLA JOHANSSON ,ÖR
Mkh: 31 cm. Tik av utmärkt storlek, vackert vält huvud, korrekt bett, vackra välformade ögon, 
utmärkt öronplacering, utmärkt förbröst, härlig välvning i bröstkorg, långsträckt kropp, fina 
tassar, något rakställd skuldrar, välver något över länden, breda lår, rör sig parallelt Res.: 
Very good kval.

DREVERTASSENS BELLA SE31982/2017 f 20170419 e SEUCH SLAGSTIGENS 
SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 Äg: 
ROGER JOHANSSON ,GNOSJÖ
Mkh: 35 cm. Tik med välskurit huvud, korrekt bett, utmärkt öronplacering och form, utmärkt 
pigmenterat ögon, utmärkt skulder placering, bra överarm vinkel, utmärkt välvning i bröstkorg, 
stark rygg, ok kors, bra lårbredd, fina tassar, utmärkt pälskvalite, bra förbröst, rör sig parallelt 
med gott steg från sidan Res.: Excellent kval.



DREVERTASSENS BELLI SE31983/2017 f 20170419 e SEUCH SLAGSTIGENS 
SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 Äg: 
HELMER NORDLING ,GISLAVED
Mkh: 34 cm. Tik med något tunt nosparti, utmärkt öronplacering, fina ögon, passande pigment,
 aningen rakställd skuldrar, utmärkt förbröst, utmärkt längd i kroppen, bra kors och lårbredd, 
ok tassar, utmärkt pälskvalite, bra välvning i bröstkorg, rör sig med ett gott steg Res.: 
Excellent kval.

DREVERTASSENS BIANCA SE31984/2017 f 20170419 e SEUCH SLAGSTIGENS 
SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 Äg: 
DANIEL FÄLTH ,BREDARYD
Mkh: 36 cm. Lite rakställd skuldrar, ok förbröst, önskas mer djup i bröstkorg, stark rygg, ok 
kors, bra lårbredd, fina tassar, utmärkt pälskvalite, bra öronplacering, utmärkt halskrage, rör 
sig parallelt med gott steg från sidan, något tunn idag Res.: Very good kval.

DREVERTASSENS SVEA SE31986/2017 f 20170419 e SEUCH SLAGSTIGENS 
SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 Äg: 
JOHANNES HULTSJÖ
Mkh: 33 cm. Korrekt bett, vacker öronform och placering, önskas längre nosparti, väl 
tillbakalagd skuldrar, utmärkt välvning i bröstkorg, stark rygg, ok kors, utmärkt lårbredd, bra 
tassar, utmärkt pälskvalite, kraftfull junior tik, rör sig parallelt med goda steg från sidan Res.: 
Excellent kval.

FALLASKOGENS WENDI SE39374/2017 f 20170515 e J TRUMSLAGARBOSTÄLLETS 
ZACK SE40889/2013 u FALLASKOGENS FRIDA S64930/2008 Äg: ÖRJAN FRANSSON ,
BREDARYD
Mkh: 32,5 cm. Ett lätt underbett, önskas längre nosparti, väl tillbakalagd skuldrar, utmärkt 
förbröst, utmärkt välvning i bröstkorg, bra längd i kroppen, fina tassar, vackra ögon, hel 
halsring, breda lår, rör sig lite trångt bak, parallelt fram, bra steg från sidan. Res.: Good kval.

FALLASKOGENS XITA SE43682/2017 f 20170620 e J RIVER RACE JAMES 
SE38654/2014 u J FALLASKOGENS YATSI SE43919/2015 Äg: TOMAS WESTRING ,
VETLANDA
Mkh: 34 cm. Tik med välskurit huvud, korrekt bett, välansatta öron, ok skuldrar, utmärkt 
välvning i bröstkorg, plan rygg, ok kors, härlig lårbredd, fina tassar, utmärkt pälskvalite, rör sig 
med härligt steg och parallelt, trevlig temprament Res.: Excellent kval., 3:a konk.

FANNY SE27163/2017 f 20170327 e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH 
FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg: GÖRAN SVENSSON ,OVDASKOG
Mkh: 37 cm. Tik med vackert välskurit huvud, jättefina ögon, korrekt bett, välplacerade öron, 
ok skuldrar, härlig förbröst, bra välvning med lite tunn nedre del, utmärkt kors, stark rygg, ok 
knävinkel, ok tassar, utmärkt pälskvalite, rör sig lite trångt bak, trevlig temprament Res.: 
Excellent kval., 2:a konk.

FIA SE27164/2017 f 20170327 e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH 
FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg: DENNIS JOHANSSON ,HESTRA
Mkh: 36 cm. Elegant tikhuvud, korrekt bett, vackra ögon och pigment, bra öronplacering, fin 
skuldrar, utmärkt förbröst, bra bröstkorg, stark rygg, ok kors, tillräcklig breda lår, fina tassar, 
utmärkt päls, rör sig lite trångt bak, ger ett luftigt intryck idag Res.: Very good kval.



FIXA SE27165/2017 f 20170327 e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH 
FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg: INGVAR SVENSSON ,VÄRNAMO
Mkh: 35 cm. Tik med välskurit huvud, vackra ögon, passande färg, lite rakt skuldrar, bra 
välvning i bröstkorgen, bra förbröst, välver lite i länden, står lite underställt, utmärkt päls, fina 
tassar, trevlig temprament, Res.: Very good kval.

FOGDEGÅRDENS DORIS SE27961/2017 f 20170403 e SEJCH SEUCH SIMBACKENS 
TRILLE S40496/2005 u J SEVCH SEUCH NOUCH FOGDEGÅRDENS BELLA 
SE42296/2013 Äg: MARTIN SVENSSON ,STOCKARYD
Mkh: 32 cm. Feminin tik, korrekt bett, kort nosparti, vackra ögon, pigment bra, välplacerade 
öron, utmärkt förbröst, något rakställd skuldrar, bra välvning i bröstkorg, lite sluttande kors, 
tillräcklig knävinkel, fina tassar, utmärkt päls, välver i länden, stående och rörelse, rör sig 
parallelt Res.: Very good kval.

HARVINDENS DIIXI SE46024/2017 f 20170710 e J PIIPANLAUMAN PIKKU-REX 
SE60127/2016 u J SEVCH SEUCH TUTHAMMARENS ASTRID SE53448/2013 Äg: BO 
LARSSON ,BUSERYD
Mkh: 34 cm. Tik med välbalancerat huvud, korrekt bett,välformade ögon, välplacerade öron 
och form, utmärkt förbröst och skuldrar, utmärkt välvning i bröstkorg, av bra längd, bra kors, 
utmärkt pälskvalite, fina tassar, bra lårbredd, rör sig lite trångt bak, god steglängd Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., CK

HARVINDENS DINA SE46028/2017 f 20170710 e J PIIPANLAUMAN PIKKU-REX 
SE60127/2016 u J SEVCH SEUCH TUTHAMMARENS ASTRID SE53448/2013 Äg: JONAS 
GUSTAFSSON ,HILLERSTORP
Mkh: 33 cm. Feminin tik av nättare modell, vackra ögon, utmärkt öron placering, korrekt bett, 
rakställd skuldrar, utmärkt förbröst, bra välvning i bröstkorgen, stark rygg, ok kors, bra 
lårbredd, fina tassar, utmärkt päls, lite sluttande kors, rör sig parallelt med tillräcklig steglängd 
Res.: Excellent kval., 4:a konk.

LILLA SOLBACKENS INDY SE22476/2017 f 20170224 e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH 
SJÖSTENS LINUS SE36363/2012 u J LILLA SOLBACKENS CANDY SE37811/2014 Äg: 
CHRISTIAN KARLSSON ,BOR
Mkh: 33 cm. Junior tik med korrekt bett, aningen kort nos, välformade ögon pigment, 
välplacerade öron, och form, rakställd skuldrar, tillräcklig förbröst, utmärkt välvning i 
bröstkorgen, välver i länden, utmärkt lårbredd, härlig rumpa, lite fallande kors, utmärkt päls, 
rör sig lite trångt bak, ok steglängd Res.: Very good kval.

LILLA SOLBACKENS INES SE22470/2017 f 20170224 e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH 
SJÖSTENS LINUS SE36363/2012 u J LILLA SOLBACKENS CANDY SE37811/2014 Äg: 
KJELL SAMUELSSON ,OSKARSTRÖM
Deltog ej Res.:

LILLA SOLBACKENS KLIPPA SE45906/2017 f 20170712 e J SLAGSTIGENS TRISTAN 
SE47437/2012 u LILLA SOLBACKENS SVANSA SE38280/2012 Äg: BERNT SIMONSSON ,
SÄVSJÖ
Mkh: 32 cm. Fick ej ta i henne, fint huvud, rör sig lite underställt, fallande kors, välver över 
bröstet, Res.: Disqualified kval.



SLAGSTIGENS XENIA SE21697/2017 f 20170224 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH 
NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u J STAKKELIAS DAISY I SE46276/2014 
Äg: JANNE HÄMEENNIEMI ,VÄRNAMO
Mkh: 34 cm. Trevlig tik, välbalancerat huvud, korrekt bett, utmärkt ögonform och placering, 
bra skuldrar placering, bra förbröst, utmärkt välvning, stark rygg, ok kors, ger luftigt uttryck, ok 
tassar, päls i fällning, hel halskrage, rör sig trevligt runt om Res.: Very good kval.

SMILLA SE35748/2017 f 20170503 e NORDJ(D)CH CONITAS VESELIN SE25874/2011 u 
SEJCH NOJCH VÄTTERVINDENS GENNA SE40128/2011 Äg: BENGT-ÅKE JOHANSSON ,
TJUREDA
Mkh: 32 cm. Välskurit huvud, utmärkt längd, korrekt bett och välformade ögon/färg, 
välplacerade öron och form, ok skulder placering, bra förbröst, lite tunn i bröstkorgens nedre 
del, bra längd i kroppen, står lite underställt, utmärkt päls, rör sig parallelt, härlig temprament 
Res.: Very good kval.

TIKKA SE23491/2017 f 20170305 e J RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u J 
FALLASKOGENS ÄNGLA SE34885/2013 Äg: CHRISTOFFER THALIN ,SÄVSJÖ
Mkh: 36 cm. Tik med huvud av utmärkt modell, korrekt bett, utmärkt ögonform, passande färg,
 kunde vara mörkare, utmärkt öronplacering, något rakställd skuldrar, utmärkt förbröst, bra 
välvning i bröstkorg, stark rygg, lite sluttande kors, tillräcklig knävinkel, fina tassar, rör sig 
trevligt, utmärkt päls, trevlig temprament, Res.: Excellent kval.

VILTSTIGENS FIXA SE48257/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: PETER JÖNSSON
Mkh: 35 cm. Tik med vackert välskuret huvud,korrekt bett,fina ögon,utm öronplacering,något 
rakställd i skuldran,bra välvning i bröstkorgen,välver över länden stående,utm lårbredd,bra 
musklad fina tassar,utm pälskvalite,rör sig med bra steg från sidan. Res.: Very good kval.

DREVER Tikar Unghundsklass
ANNEDALS PIDA-PANDORA SE12126/2017 f 20161205 e J SEUCH BRUZADALENS 
CESAR S14976/2008 u J SELMA SE45802/2010 Äg: RASMUS THYREN ,KLIPPAN
Mkh: 34 cm. Tik med härligt temprament,korrekt bett,välskuret huvud,vackra välformade ögon 
härlig färg,utm öronplacering,tillbacka laggd skuldra,utm förbröst,bra välvning i bröstkorgen,
bra längd i kroppen,utm lårbredd,fina tassar,bra pälskvalite rör sig aningen trångt bak. Res.: 
Excellent kval., 3:a konk.

FALLASKOGENS MIRA SE15291/2017 f 20161227 e J FALLASKOGENS FRILLE 
SE20054/2014 u J TOLSEBODAS ÄLLA SE42292/2013 Äg: GÖRAN SPARR ,MALMBÄCK
Mkh: 33 cm. Tik med feminint huvud,korrekt bett,lite hårda öronmuskler de står ut lite,ok 
skulderplacering,bra förbröst, tillräcklig välvning i bröstkorg, lite smal, välver över länden 
stående och gående, fina lår, fina tassar, rör sig parallelt, tillräcklig steglängd, utmärkt 
pälskvalite, trevlig temprament Res.: Very good kval., 4:a konk.

HARVINDENS CIZI SE12295/2017 f 20161210 e J VÄSTRALUNDS CAPTEN 
SE26736/2014 u SEVCH SEJCH SEUCH TUTHAMMARENS EJJA S39961/2008 Äg: 
GUSTAFSSON JONAS ,HILLERSTORP
Mkh: 33 cm. Korrekt bett, tik med ett kraftfullt skallparti, utmärkt öron placering, ok förbröst, 
utmärkt välvning i bröstkorg, lite sluttande kors, muskulösa lår, utmärkt päls, rör sig parallelt 
med tillräcklig steglängd, lite rakställd skuldrar, bra benstomme, Res.: Excellent kval., 2:a 
konk.



NORMA SE17525/2017 f 20170202 e SEJCH SEUCH KULLAJÄGARNS FIGO 
S40048/2009 u J SEUCH VÄTTERVINDENS ELLI SE38277/2012 Äg: MARTIN SCHMIDT ,
SÄVSJÖ
Mkh: 34 cm. Tik med vackert huvud, korrekt bett, vackra ögon, bra öron placering, utmärkt 
skuldrar och förbröst, lite tunn i bröstkorgens nedre del, kort päls, står lite underställt, ok 
tassar, bra rygg, ok kors, rör sig parallelt, trevlig temprament Res.: Excellent kval., 1:a konk.

SLAGSTIGENS WIXI SE43909/2016 f 20160628 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u J STAKKELIAS DAISY I SE46276/2014 Äg: LUNDGREN GUNNEL ,
VRIGSTAD
Mkh: 34 cm. Tik med aningen tunt nosparti, välplacerade öron, välformade ögon, tillräcklig 
förbröst, bra välvning i bröstkorgen, plan rygg, ok kors, utmärkt knävinkel, fina slutna tassar, 
korrekt bett, breda fina lår, rör sig väl, bra päls Res.: Excellent kval., 3:a konk.

DREVER Tikar Jaktklass
DREVSTIGENS ÖNSKA SE29447/2015 f 20150413 e J RAPPKROKENS CHARLIE 
SE18325/2010 u J HÄRKILAS HERA II SE34185/2010 Äg: KANSTEDT NICLAS ,LAMMHULT
Mkh: 34 cm. Tik med utmärkt vackert huvud, korrekt bett, fina ögon, utmärkt öron placering, 
utmärkt skulder placering, fint förbröst, bra välvning i bröstkorg, välver över länd stående, 
tillräcklig lårbredd, rör sig parallelt med ett energiskt steg från sidan, Res.: Excellent kval., 
2:a konk.

FALLASKOGENS YANA SE43920/2015 f 20150702 e NOJCH SEJCH NOUCH SEUCH 
DOVERDALENS SCOTT S46123/2009 u J FALLASKOGENS ÄLSA SE34884/2013 Äg: 
EINAR NIKLAS ,EKSJÖ
Deltog ej Res.:

FALLASKOGENS YOGGI SE43921/2015 f 20150702 e NOJCH SEJCH NOUCH SEUCH 
DOVERDALENS SCOTT S46123/2009 u J FALLASKOGENS ÄLSA SE34884/2013 Äg: 
SEBASTIAN HOLM ,SÄVSJÖ
Mkh: 33 cm. Tik med kraftfullt huvud, korrekt bett, ögonfärgen hermoniskt med pälsen, något 
rakställd skuldrar, utmärkt förbröst, bra välvning i bröstkorgen, välver länden stående och 
gående, något sluttande kors, ok tassar, står lite underställt, bra breda lår, Res.: Very good 
kval.

KULLAJÄGARNS NALLA SE24862/2016 f 20160318 e SEUCH SEJCH BERGERÅSEN'S 
WILLE SE12654/2011 u J SEUCH DKUCH KULLAJÄGARNS HOSSA SE46814/2011 Äg: 
LARSSON BO ,BURSERYD
Mkh: 33,5 cm. Tik med välskurit huvud, korrekt bett, bra öron placering, fina ögon, lite ljusa, 
ok skulder placering, bra förbröst, härlig välvning i bröstkorg, utmärkt kors och knäled, fina 
slutna tassar, utmärkt päls, vit halskrage, plan rygg, rör sig god steglängd, trevlig temprament, 
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 f 20130625 e SEVCH SEUCH 
SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u SEJCH TISPA 
S68731/2005 Äg: JOHANSSON ROGER ,GNOSJÖ
Mkh: 35 cm. Tik önskas längre linje i huvudet, korrekt bett, välformade ögon, utmärkt färg och 
pigment, välplacerade öron, tillräcklig förbröst, bra välvning i bröstkorg, stark rygg, ok kors, lite 
tunnare benstomme, tillräcklig knävinkel, ok tassar, något rakställd skuldrar, rör sig parallelt, 
hermoniska rörelse, utmärkt päls Res.: Excellent kval.



TOSTAREDS BOJAN SE33858/2016 f 20160430 e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN 
SE21609/2013 u SEJCH SEUCH TORPMYRENS QVICKA SE55993/2012 Äg: JOHAN 
LINDSTRÖM ,LAMMHULT
Mkh: 35 cm. Tik med vackert välskurit huvud, korrekt bett, fina propotioner i huvudet, utmärkt 
öron placering, fin ögonfärg, något rakställd skuldrar, bra välvning i bröstkorg, bra förbröst, 
stark rygg, något sluttande kors, tillräcklig lårbredd, fina tassar, rör sig parallelt, gott steg från 
sidan, trevlig temprament Res.: Excellent kval., 4:a konk.

DREVER Tikar Öppen klass
FALLASKOGENS GULLI SE38312/2016 f 20160514 e J DKV-12 SEUCH SLAGSTIGENS 
ROSSO SE25541/2010 u J TOLSEBODAS ÄLLA SE42292/2013 Äg: ANDERSSON JOHAN ,
SÄVSJÖ
Mkh: 30,5 cm. Tik med välskurit huvud, korrekt bett, själfulla ögon, utmärkt öronansättning, 
önskas längre nosparti, bra förbröst, väl tillbakalagd skuldrar, utmärkt välvning i bröstkorg, bra 
längd i kroppen, ok kors, utmärkt breda lår, ok tassar, utmärkt päls, rör sig parallelt, trevlig 
temprament Res.: Excellent kval., 3:a konk.

FALLASKOGENS JAZZA SE58153/2016 f 20161012 e J FALLASKOGENS FRILLE 
SE20054/2014 u J FALLASKOGENS EZZA SE20706/2014 Äg: MARIA HELENE 
HELMERSSON ,TENHULT
Mkh: 33 cm. Tik med feminint huvud, korrekt bett, utmärkt öron placering, ok skulder placering,
 bra förbröst, utmärkt välvning i bröstkorgen, bra längd i kroppen, ok kors, tillräcklig lårbredd, 
aningen veka mellanhänder, bra tassar, rör sig lite kort från sidan, trång bak, bra pälskvalite, 
trevlig temprament, Res.: Excellent kval., 4:a konk.

FALLASKOGENS ZACKIE SE57001/2015 f 20151023 e J TRUMSLAGARBOSTÄLLETS 
ZACK SE40889/2013 u FALLASKOGENS FRIDA S64930/2008 Äg: MELKERSSON 
ANDERS ,GISLAVED
Mkh: 33 cm. Tik med milt uttryck, korrekt bett, ok skulder placering, bra förbröst, härlig 
välvning i bröstkorg, utmärkt längd i kroppen, bra kors, fina tassar, stark rygg, rör sig lite utåt 
fram, parallelt bak, fin steglängd, utmärkt päls och trevlig temprament Res.: Excellent kval., 
2:a konk., CK

KÄVSJÖS ELISA SE37268/2016 f 20160523 e J RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u J 
SEVCH SEUCH FALLASKOGENS ÄBBA SE34886/2013 Äg: FRANSSON ÖRJAN ,
BREDARYD
Mkh: 34 cm. Tik med trevlig huvud, korrekt bett, utmärkt öron placering, utmärkt skuldrar, 
härligt förbröst, bra välvning i bröstkorgen, utmärkt längd i kroppen, bra lårbredd, fina tassar, 
utmärkt päls, lite smal idag, hel pälskrage, trevlig temprament Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

DREVER Tikar Championklass
J SEVCH SEUCH NOUCH FOGDEGÅRDENS BELLA SE42296/2013 f 20130614 e 
SEJCH SEUCH KULLAJÄGARNS CHICKO S30570/2006 u SEVCH SEUCH SEJCH 
FÅLLENS KITTY S46992/2008 Äg: DINNING SABINE ,RYDAHOLM
Mkh: 34 cm. Tik med klassiskt huvud, goda propotioner, välformade ögon och färg, lite bullig 
över kinderna, korrekt bett, väl tillbakalagd skuldrar, bra förbröst, bra välvning i bröstkorg, 
stark rygg, utmärkt kors, härliga breda lår, bra tassar, utmärkt päls, rör sig med ett härligt 
påskjut ifrån sidan, parallelt Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.



J SEVCH SEUCH FÅLLENS MOLLY SE50206/2010 f 20100630 e J FALLASKOGENS 
ACKE S36378/2005 u BJÖRKAHÖJDENS POSSIE S30242/2005 Äg: ARONSSON VALTER ,
VÄRNAMO
Mkh: 33 cm. Klassiskt tik huvud, korrekt bett, vackra välformade ögon, välplacerade öron, väl 
tillbakalagd skuldrar, härligt förbröst, utmärkt välvning i bröstkorg, utmärkt kors, bra bredd i 
låret, fina tassar, utmärkt päls, god steglängd, rör sig parallelt, trevlig temprament Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

J HALLSTAFORSENS IZZA VI SE33653/2014 f 20140509 e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH 
SEUCH TUTHAMMARENS DIEGO S45649/2006 B u J SEUCH HALLSTAFORSENS CAJZA 
IV S58051/2009 Äg: CHRISTENSEN TONY ,DANNIKE
Mkh: 34 cm. Tik med vackra propotioner i huvudet, korrekt bett, fina ögon och färg, 
välplacerade öron och fin form, önskas mjukare öronländer, ok skulder placering, härligt 
förbröst, utmärkt välvning i bröstkorg, härlig bredd i rumpa och lår, fina tassar, utmärkt längd i 
kroppen, bra benstomme, rör sig parallelt, jättetrevlig temprament Res.: Excellent kval., 3:a 
konk., CK

DREVER Tikar Veteranklass
J SEUCH BALTARNS NAIJA S48471/2008 f 20080612 e WW-08 SEUCH SEJCH 
HÄRKILAS TANJER I S43203/2005 u LAGADREVETS KLINGA S15345/2006 Äg: 
SAMUELSSON KJELL ,OSKARSTRÖM
Deltog ej Res.:

DREVER Tikar Avelsklass
SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE SE45321/2013 f 20130625 e SEVCH SEUCH 
SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u SEJCH TISPA 
S68731/2005 Äg: JOHANSSON ROGER ,GNOSJÖ
Deltar med drevertassens bella, drevertassens belly, drevertassens svea och drevertassens 
bianca. En avelsgrupp från en kull från en avelstik. Tiken har tydligt präglat sina avkommor, 
alla är typ lika. Har vissa rasemirtet. Grattis till en trevlig avelsgrupp. Res.: 2:a Avelskl., HP 
Avelskl.

DREVER Hanar Avelsklass
J RIVER RACE JAMES SE38654/2014 f 20140527 e J DREVKOMPIS JIM S43814/2005 
u SEJCH NOJCH SEUCH RIVER RACE ARWEN S36369/2007 Äg:
Deltog ej Res.: 2:a Avelskl.

SEUCH SLAGSTIGENS SNOBBEN SE12316/2011 f 20101211 e SEV-09 NORDJ(D)CH 
NORDUCH DKV-10 INTUCH FIUCH ARI N04023/02 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH 
SLAGSTIGENS KIRI S13568/2006 Äg: STIGSSON ROBIN ,VILSHULT
Deltar med folingbo birk, drevertassens bella, drevertassens belly och drevertassens svea. 
Avelsgrupp med 2 kombinationer där avelsdjuret väl präglat sina avkommor. Alla av excellent 
typ med många rasemirtet. Grattis till en fin avelsgrupp Res.: 1:a Avelskl., HP Avelskl.

DREVER UPPFÖDARKLASS
Kennel: GÖRAN SVENSSON OVDASKOG
Deltog ej
Resultat:



Kennel: FALLASKOGENS HANS JOHANSSON TENHULT
Deltog med fallaskogens hebbe, fallaskogens xita, fallaskogens gulli, fallaskogens zackie.
Uppfödargrupp 4 kombinationer. Alla av utmärkt kvalite, där individer uppfyller viktiga detaljer
enligt rasstandarden, där man kan se typ och linjer i uppfödningen. Grattis till ett fint
uppfödarjobb.
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP

Kennel: DREVERTASSENS ROGER JOHANSSON SJÖARP 15 33591 GNOSJÖ
Deltog ej
Resultat:

Kennel: FOGDEGÅRDENS SABINE DINNING RYDAHOLM
Deltog ej
Resultat:


