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Skedhult 2021-08-08
Domare: Thomas Eriksson

Tikar Valpklass 4-6 månader
CITA  SE34245/2021 e J  Fallaskogens Xo SE43679/2017 u J  Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: Heléne Helmersson, Tenhult 
 Lovande helhet, vackert huvud. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar, något kort
bröstben. Parallella och vägvinnande rörelser, något vida frambensrörelser. 1:a Valpkl, HP
GARVAGUBBENS DRIVA  SE24946/2021 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Fredrik Johansson, nässjö 
 Vackert huvud. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, tillräckliga vinklar, mycket bra benstomme och tassar, något kort bröstben. Rör sig
med bra steglängd fram, bak något smalspårigt. 2:a Valpkl, HP

Hanar Valpklass 6-9 månader
PELLE  SE14968/2021 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J  SEUCH  Vättervindens Elli SE38277/2012 Äg: John
Andersson, Sävsjö 
 Lovande hanvalp, vackert huvud. Mycket bra hals och rygg, normalt kors, tillräckliga vinklar, bra benstomme och tassar, aningen kort
bröstben, rör sig från sidan med parallella rörelser, framifrån något vid, bakifrån kohasiga rörelser. 1:a Valpkl, HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader
ACKERS ZAPPA  SE21897/2020 e SEJCH  SEVCH  Skararps Bello SE33775/2012 u SEJCH  Stenvallens Alma SE33763/2012 Äg: Lisa
gunnarsson , Sävsjö  
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon, utmärkt hals och rygg, normalt kors, välvinklad, mycket bra
benstomme och tassar, något kort bröstben, rör sig från sidan med parallella rörelser, något hastrång och med uppbruten svans. Very
good
DREVER TASSENS OZZY  SE24910/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  SEUCH  Drever Tassens Bella SE31982/2017
Äg: Jennie Stjärneblad, Skånes fagerhult  
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, utmärkt huvud. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad bak, något framskjutet skulderläge som
gömmer bort förbröstet. Mycket bra tassar, rör sig med parallella rörelser, något begränsad i aktionen(rörelser). Very good
FALLASKOGENS LUDDE  SE40079/2020 e J  Sr Zero SE12224/2019 u J  Bakkeskogen's Niso SE11103/2018 Äg: Andreas Lindqvist, Sävsjö 
Mkh: 36 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, aning ljusa ögon, utmärkt hals o rygg, normalt kors, välvinklad, mycket bra benstomme
och tassar. Aning kort bröstben. Parallella och vägvinnande rörelser, päls, färg och svans bra. Excellent, 1 kk, CK
FOGDEGÅRDENS GANGSTER  SE46893/2020 e J  RR  SEJCH  Ekarpsgårdens Yto Ii SE44510/2018 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B. 
Fogdegårdens Cheeky SE57429/2015 Äg: Roger Gustafsson, Värnamo 
Mkh: 35 cm. Mycket bra helhet. Mycket bra huvud, aning ljusa ögon. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, tillräckliga vinklar, mycket bra
benstomme och tassar. Tillräcklig längd på bröstbenet. Very good
FOGDEGÅRDENS GIGOLO  SE46894/2020 e J  RR  SEJCH  Ekarpsgårdens Yto Ii SE44510/2018 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B. 
Fogdegårdens Cheeky SE57429/2015 Äg: Leif Gustafsson, BREDARYD 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, mycket bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad, mycket bra benstomme och tassar, aning
kort bröstben och något uppdragen buklinje. Bra päls o färg, parallella rörelser från sidan. Excellent, 2 kk
HADDEBOS FAXE  SE30746/2020 e J  Abbe SE55378/2014 u J  Fallaskogens Dessi SE19610/2014 Äg: Anders Joelsson, Braås 
Mkh: 34 cm. Mycket bra helhet, bra huvud som behöver utvecklas i framförallt nospartiet. Mycket bra hals o rygg, kort bröstben och
något uppdragen buklinje. Aning brant kors, välvinklad bak, något framskjutet skulderparti, bra benstomme och tassar, parallella och
vägvinnande rörelser, urfälld päls, oren färg. Good
HADDEBOS VILLE  SE61826/2020 e J  Fallaskogens Rippe SE27151/2017 u J  Fallaskogens Issa SE56799/2016 Äg: Christian
Magnusson, Vetlanda 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, väl mycket läppar, utmärkt hals o rygg, normalt kors, välvinklad. Utmärkt benstomme
och tassar, aning kort bröstben, päls o färg ok, bär svansen väl, rör sig med bra steglängd fram. Excellent, 4 kk
INGARPSTIGENS BOJJE  SE37177/2020 e Holtmarkas Jazz NO34885/18 u J  SEUCH  Fallaskogens Älla SE34883/2013 Äg: Robert
Zajic, Tullinge 
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad bak, något
framskjuten skuldra, bra ben o tassar. Päls o färg ok, något uppbruten svans. Good
KINDABYGDENS BASCO  SE37186/2020 e J  SEUCH  Haddebos Leo SE27589/2017 u J  Bergmossens Ojja SE22494/2014 Äg: Göran
Svensson, Bor 
Mkh: 36 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, ljusa ögon, aning mycket läpp. Utmärkt hals o rygg, välvinklad, utmärkt benstomme och
tassar, tillräcklig längd på bröstbenet. Päls o färg ok, parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 3 kk

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
BROMDALENS NITRO  SE34249/2021 e Holtmarkas Jazz NO34885/18 u J  NOJ(D)CH  SEJCH  Bromdalens Pepsi NO48039/17 Äg: Henric
Lundvall, Åsenhöga 
Mkh: 35 cm. God helhet, bra huvud som behöver utvecklas. Mycket bra hals o rygg, går och rör sig något högställt bak. Något brant
kors, tillräckliga vinklar, något kort bröstben, något klen benstomme men bra tassar. Rör sig med uppbruten svans och kort
steglängd. Sufficient
FALLASKOGENS DELLO  SE14628/2020 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Minna SE15290/2017 Äg: Johan
Andren, Taberg 
Mkh: 35 cm. God helhet, bra huvud, något ljusa ögon, aningen tunt nosparti, bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad bak. Något
framskjutet skulderläge, något kort bröstben. Rör sig med uppbruten svans. 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/Hampus Sjöberg , Slättåkra 
Mkh: 36 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, tillräckliga vinklar, utmärkt
benstomme och tassar. Aningen kort bröstben, rör sig med parallella rörelser. Very good
DREVER TASSENS WALLE  SE20521/2018 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  Rödmyrabackens
Allie SE45321/2013 Äg: Joakim Holmer, Smedjebacken 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, utmärkt hals o rygg. Normalt kors, välvinklad, mycket bra benstomme och tassar.
Aningen kort bröstben, parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, CK
FALLASKOGENS ESCO  SE32595/2018 e J  SEJCH  Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Lukas
karlsson, Valdemarsvik 
Mkh: 35 cm. Mycket bra helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon, utmärkt hals o rygg. Normalt kors, tillräckliga vinklar, mycket bra
benstomme och tassar. Parallella och vägvinnande rörelser från sidan. Very good
FALLASKOGENS WILLE  SE29066/2019 e J  Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J  Milly SE43770/2014 Äg: Hans Johansson, Tenhult 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, utmärkt hals o rygg, normalt kors, välvinklad, tillräcklig benstomme, bra benstomme, bra
tassar men kunde ha bättre slutna tassar. Päls o färg ok, parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIM
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. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, aning ljusa ögon, utmärkt hals o rygg. Normalt kors, välvinklad, utmärkt benstomme och
tassar. Aningen kort bröstben, rör sig med parallella rörelser. Excellent, 2 kk, CK, 3 bhkl, RCERT
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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. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, kunde haft en aning grövre nosparti. Mycket bra hals och rygglinje. Normalt kors,
välvinklad bak, något framskjutet skulderläge, tillräcklig benstomme, bra tassar. Rör sig med bra steg fram, något trippigt bak. Very
good
HALLSTAFORSENS YZTER VIII  SE30145/2017 e J  SEUCH  Vättervindens Stisse S58749/2009 u J  SEUCH  Hallstaforsens Cajza
Iv S58051/2009 Äg: Robert Svensson, Rimforsa 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, utmärkt hals o rygg. Normalt kors, välvinklad, utmärkt benstomme, bra tassar, aning kort
bröstben. Rör sig parallellt från sidan, lite vid fram, hastrång bak. Very good
HÄRADS DUMLE  SE23070/2020 e J  Doverdalens Ymer SE58534/2013 u J  Kullajägarns Lira SE40420/2014 Äg: Sebastian , Bruzaholm 
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, utmärkt huvud, mycket bra hals, inte helt stabil i rygglinjen. Aningen brant kors, tillräckligt vinklad,
mycket bra benstomme och tassar. Tillräckligt långt bröstben, rör sig med bra steg fram, något begränsad bak. Very good
JACK  SE17531/2017 e SEJCH  SEUCH  Kullajägarns Figo S40048/2009 u J  SEUCH  Vättervindens Elli SE38277/2012 Äg: Magnus
Lund, Rörvik  
Mkh: 35 cm. Mycket bra helhet, bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals både stående och gående, något hög ländrund, något
brant kors. Välvinklad bak, något öppen fram. Passande benstomme, bra tassar, aning kort bröstben. Päls o färg bra. Rör sig med
uppbruten svans, parallella rörelser. Very good
LANDBOGLÄNTANS WINSTON  SE31079/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Robin Stigsson, Vilshult 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon, lite mycket läpp. Utmärkt hals o rygglinje, normalt kors, välvinklad,
utmärkt benstomme, bra tassar, tillräcklig längd på bröstbenet. Parallella och vägvinnande rörelser från sig. Excellent, 4 kk, CK
NATTSLAGETS OLD TRAFFORD  SE46292/2017 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: Sebastian Helgee , Vimmerby 
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, en aning tunn i nospartiet. Mycket bra hals o rygg. Något sänkt rygg i rörelse,
normalt kors, tillräckligt vinklad. Mycket bra benstomme och tassar, något kort bröstben. Rör sig med uppbruten svans, bra
steglängd. Good
STRELLUF ROSSO  DK08880/2018 e J  DKV-12  SEUCH  DKV-14  C.I.B.  Slagstigens Rosso SE25541/2010 u DKJCH  SEJCH  Strelluf
Anja DK12416/2012 Äg: Tommy Jensen, Hvidesande 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, mycket bra hals o rygglinje. Normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar.
Bra längd på bröstbenet, jämna och parallella rörelser. Färg och päls ok. Excellent, 3 kk, CK, 4 bhkl
TRUMSLAGARBOSTÄLLETS LOFFE  SE24876/2019 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u SEJCH  Trumslagarboställets
Siri SE40897/2013 Äg: Magnus Danielsson, Älmhult 
Mkh: 36 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon. Utmärkt hals o rygg, aning brant kors. Mycket bra benstomme och
tassar, tillräckligt långt bröstben. Rör sig med uppbruten svans, bra steglängd fram. Very good

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
ABRAMSÄNGS APOLLO  SE29347/2019 e J  SEUCH  Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u J  SEUCH  SEJCH  Freja SE37993/2015
Äg: Ingemar Sjöberg, Eksjö
Mkh: 35 cm. God helhet, En hund som för dagen är i tunnaste laget. Bra huvud med något ljusa ögon, bra hals o rygg, aningen brant
kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar, något kort bröstben. Päls och färg bra. Rör sig med uppbruten svans, rör sig med
bra steglängd. Good
BIABYS QURRE  SE56611/2017 e J  Biabys Drill SE43122/2013 u Biabys Anni S26946/2009 Äg: Tony Classon, Sävsjö 
Mkh: 35 cm. God helhet, bra huvud, något tunn i nospartiet, något ljusa ögon. Mycket bra hals, inte helt stram i rygglinjen, lite hög över
ländryggen, utmärkt benstomme, bra tassar. Mycket bra längd på bröstbenet. Rör sig från sidan med parallella rörelser och med
uppbruten svans. Good
FALLASKOGENS HUBBE  SE52534/2016 e J  Tk Felix SE39982/2015 u J  Fallaskogens Axa SE10120/2014 Äg: Mathias
Krantz, Guldsmedshyttan 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon, något tunt nosparti. Utmärkt hals och rygglinje, normalt kors,
välvinklad fram, aning kort bröstben. Rör sig med bra steglängd fram men något trippande bak. Excellent, 1 kk
FALLASKOGENS TUFF  SE23229/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Hans
johansson, Tenhult
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Visas för dagen i något högt hull. Mycket bra hals o rygg, normalt
kors, välvinklad fram, välutvecklad bröstkorg med bra längd. Päls o färg bra, bra steglängd fram. Very good, 2 kk
FALLASKOGENS TUSSE  SE23235/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Jennie
Stjärneblad , Skånes fagerhult  
Mkh: 35 cm. En god helhet. Bra huvud som störs av mycket halsskinn och läppar. Ger ett lite lågställt intryck. Utmärkt hals o rygg,
normalt kors, välvinklad, mycket bra benstomme och tassar, tillräcklig bröstkorg. Rör sig med bra steglängd fram. Good
FALLASKOGENS ZIPPO  SE32887/2019 e Jw Anton NO46852/16 u J  Fallaskogens Uva SE34323/2015 Äg: Hans Johansson, Tenhult 
Mkh: 35 cm. En mycket god helhet, mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals o rygg, välvinklad. Mycket bra benstomme och
tassar. Vägvinnande rörelser men sänker ryggen. Lite kort bröstben. Good
HAGASKALLETS BOSS  SE30156/2019 e SEJCH  J  River Race Bang SE20967/2017 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens Yndra SE58538/2013
Äg: Hans Kernen , Vena 
Mkh: 35 cm. God helhet, ger ett lite högställt intryck, lite mycket läppar. Mycket bra hals, lite hög över länd och kors, något brant kors.
Mycket välvinklad, bra benstomme och tassar. Tillräckligt långt bröstben. Rör sig med parallella och vägvinnande steg. Något uppbruten
svans. Good
TEAM GRANATHS DUNDER  SE45624/2019 e J  Falstergårdens Stolle SE33761/2013 u SEUCH  SEJCH  Team Granaths
Akka SE57662/2012 Äg: Ted Jonasson, Åsheda 
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, aningen ljusa ögon, aningen mycket läpp. Mycket bra hals. Blir lite hög över länden i
rörelse. Normalt kors, välvinklad, mycket bra benstomme och tassar, tillräckligt långt bröstben. Rör sig med bra steglängd fram, lite
trippigt bak. Good

Hanar Championklass 15 månader och äldre
FALLASKOGENS SNOBBEN  SE36562/2017 e J  Fallaskogens Frille SE20054/2014 u Fallaskogens Ottie SE28778/2011 Äg: Lukas
karlsson, Valdemarsvik  
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Utmärkt hals och rygglinje. Normalt kors. Mycket bra benstomme och tassar, något kort
bröstben. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl
VÄTTERVINDENS WICKO  SE15412/2015 e J  SEUCH  Lukas SE38466/2013 u J  SEUCH  Vättervindens Stina S58750/2009 Äg: Lars-Göran
Karlsson, Skillingaryd 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet men som för dagen ger ett tungt intryck. Utmärkt huvud, bra hals o rygg, normalt korsvälvinklad fram.
Mycket bra benstomme och tassar. Välutvecklad bål, bra päls, färg och svans. Excellent, 2 kk

Tikar Juniorklass 9-18 månader
AIJA  SE51041/2020 e J  Sr Zero SE12224/2019 u J  SEUCH  Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: Heléne Helmersson, Tenhult 
Mkh: 33 cm. God helhet, för dagen något tung, bra huvud, något ljusa ögon. Utmärkt hals o rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket
bra benstomme och tassar. Bra längd på bröstbenet, bra päls o färg. Välburen svans. Good
BELLA  SE50137/2020 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Skogsskallets Tindra SE21331/2014 Äg: Anders Karlsson
, SÄVSJÖ  
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Mkh: 33 cm. Mycket god helhet, mycket bra huvud, mycket bra hals o rygg. Aningen brant kors, välvinklad, aning klen benstomme, bra
tassar, tillräcklig längd på bröstbenet. Bra päls o färg. Mycket bra steglängd fram, lite trippande bak. Very good
DÖDSKLOCKANS ALFA  SE26672/2020 e SEJCH  Abbe SE54126/2015 u SEJCH  J  Tikka SE23491/2017 Äg: Christoffer Thalin, Sävsjö 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, mycket bra huvud, mycket bra hals o rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar,
bra längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Very good
DÖDSKLOCKANS ANNABELL  SE26671/2020 e SEJCH  Abbe SE54126/2015 u SEJCH  J  Tikka SE23491/2017 Äg: Anna Collen, Floda 
Mkh: 33 cm. Mycket god helhet. Mycket bra huvud med något ljusa ögon. Utmärkt hals och rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket
bra benstomme och tassar. Aningen kort bröstben och uppdragen buklinje. Päls o färg u.a. Rör sig med bra steglängd fram, något
trippande bak. Very good
FALLASKOGENS LEJJA  SE40081/2020 e J  Sr Zero SE12224/2019 u J  Bakkeskogen's Niso SE11103/2018 Äg: Hans Johansson, Tenhult 
Mkh: 33 cm. Mycket god helhet. Bra huvud. Mycket bra hals o rygglinje. Lite eftergivande rygg i rörelse. Normalt kors, välvinklad, bra
benstomme och tassar. Rör sig med vägvinnande rörelser, bär svansen väl. Very good
FOGDEGÅRDENS GOLDIE  SE46898/2020 e J  RR  SEJCH  Ekarpsgårdens Yto Ii SE44510/2018 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B. 
Fogdegårdens Cheeky SE57429/2015 Äg: Fanny Flemström, Korsberga 
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Utmärkt hals. Inte helt stram i rygglinjen i rörelse. Normalt kors.
Mycket bra benstomme och tassar. Något kort bröstben och uppdragen buklinje. Bra steglängd fram. Bär svansen bra. Very good, 4 kk
FRILJUSETS ISA  SE26703/2020 e J  River Race Regall SE40465/2016 u SEJCH  SEUCH  Friljusets Bea I SE43686/2012 Äg: Gunnar
Hedin, UMEÅ 
Mkh: 33 cm. God helhet. Bra huvud, ljusa ögon, tunn i nospartiet, lätt och luftig. Mycket bra hals, blir lite hög över länden i stående och
gående. En aning brant kors, tillräckliga vinklar. Mycket bra benstomme och tassar. Aningen kort i bröstbenet. Rör sig med bra steg
fram, något trippande bak. Good
HAGASKALLETS CENTA  SE26973/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  SEUCH  Hagaskallets Abbie SE32821/2017
Äg: Mikael Hidsjö, Gullringen 
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Utmärkt hals o rygg, aning brant kors, välvinklad, tillräcklig benstomme, bra tassar,
tillräcklig längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 2 kk
HAGASKALLETS CHILLI  SE26974/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  SEUCH  Hagaskallets Abbie SE32821/2017
Äg: Martin kristersson, Lenhovda 
Mkh: 33 cm. Mycket god helhet. Utmärkt huvud. Mycket bra hals, lite hög över ländryggen, aningen brant kors, tillräckliga vinklar. Aning
klen benstomme, bra tassar. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Very good
HAGASKALLETS CIA  SE26977/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  SEUCH  Hagaskallets Abbie SE32821/2017 Äg: Thomas
Ekberg, Tjällmo 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud. Något ljusa ögon. Mycket bra hals, bättre rygglinje i stående än i gående. Aningen brant
kors, tillräckligt vinklad, aning klen i benstomme, bra tassar, något kort bröstben. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Very
good
HAGASKALLETS DOLLY  SE45184/2020 e SEJCH  Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens
Yndra SE58538/2013 Äg: Mikael Hidsjö & Maria Anspach, Gullringen 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Mycket bra hals o rygglinje. Normalt kors, välvinklad, tillräcklig bensstomme, bra tassar, bra
längd på bröstbenet. Excellent, 3 kk
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. Ger ett väldigt lätt och lågställt intryck. Bra huvud, bra hals och rygg. Normalt kors, välvinklad fram, ej samma goda vinklar
bak. Tillräcklig benstomme, kort bröstben, uppdragen buklinje, rör sig med bra steg fram, trippande bak, bär svansen högt. Sufficient
LUNNAVIKENS BIRA  SE44169/2020 e J  Fallaskogens Emil SE32596/2018 u J  SEUCH  Lunnavikens Aya SE15385/2014 Äg: Bo
Hagelvik, Stockaryd 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Mycket bra hals och rygglinje, normalt kors, välvinklad, tillräcklig benstomme, bra tassar,
bra längd på bröstbenet. Parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl
LUNNAVIKENS BOJAN  SE44167/2020 e J  Fallaskogens Emil SE32596/2018 u J  SEUCH  Lunnavikens Aya SE15385/2014 Äg: Andreas
Svensson , Sävsjö  
Mkh: 34 cm. Mycket god helhet. Bra huvud, aningen kort nosparti. Mycket bra hals, bra rygglinje i stående,, något hög ländrygg i rörelse,
normalt kors. Tillräcklig benstomme, bra tassar, välvinklad, tillräcklig längd på bröstbenet. Rör sig från sidan med parallella rörelser.
Något kohasig bak. Very good
LÖVHULTJÄGARENS DORIS  SE46901/2020 e J  Skottatorpets Kalle SE42666/2018 u J  Fallaskogens Unni SE32677/2012 Äg: Anders
Tagesson, Aneby 
Mkh: 33 cm. God helhet. Bra huvud, kunde vara mera tecknad i nos o bläs. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, tillräckligt vinklad.
Mycket bra benstomme och tassar, något kort bröstben, uppdragen buklinje. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Good
STRELLUF JUNNI  DK11432/2020 e J  SEVCH  Simbackens Viktor SE49262/2018 u DKJCH  SEJCH  Strelluf Anja DK12416/2012
Äg: Mogens Lindbjerg, Give 
Mkh: 33 cm. God helhet. Mycket bra huvud,aningen ljusa ögon. Mycket bra hals. Inte helt stram i rygglinje, aningen brant kors, tillräcklig
benstomme, bra tassar, aningen kort bröstben. Rör sig med parallella rörelser. Good

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
FALLASKOGENS KESSI  SE35549/2020 e J  SEVCH  Fallaskogens Enzo SE32591/2018 u J  Fallaskogens Axa SE10120/2014 Äg: Pontus
Draklid , Hult 
Mkh: 33 cm. God helhet. Bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals ej helt stram rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra
benstomme och tassar. Aning kort bröstben, uppdragen buklinje. Rör sig med parallella rörelser från sidan. Good
HALLSTAFORSENS CENTA X  SE22065/2020 e J  SEUCH  Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J  SEUCH  Hallstaforsens Tilde
Vii SE22050/2016 Äg: Nils-Erik Nilsson, Rimforsa 
Mkh: 32 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals och rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra
benstomme och tassar. Tillräcklig längd på bröstbenet. Parallella vägvinnande rörelser. Excellent, 1 kk, CK, 4 btkl
INGARPSTIGENS BINJA  SE37180/2020 e Holtmarkas Jazz NO34885/18 u J  SEUCH  Fallaskogens Älla SE34883/2013 Äg: Per
Bodefält, Vrigstad  
Mkh: 33 cm. God helhet. Bra huvud som kunde vara lite mera tecknat. Bra hals, inte helt stram i rygglinjen, aningen brant kors. Tillräcklig
benstomme, bra tassar, tillräcklig längd på bröstbenet. Rör sig med bra steglängd, något hastrång bak. Good

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
ASTA  SE16484/2019 e J  Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u J  Tolsebodas Ässie SE42294/2013 Äg: Åke Andersson , Vaggeryd 
Mkh: 33 cm. Mycket god helhet. Mycket bra huvud, aning ljusa ögon, mycket bra hals, blir i rörelse något hög i länden. Något brant
kors, tillräckligt vinklad. Mycket bra benstomme och tassar, bra längd på bröstbenet. Rör sig med bra steglängd fram, något kort bak,
bär svansen väl. Very good
BIABYS YAZZA  SE10155/2019 e Skogsdalens King SE43463/2015 u Jana SE10249/2012 Äg: LEIF BOREFUR, sävsjö 
Mkh: 33 cm. Mycket god helhet. mycket bra huvud. Något ljusa ögon, något högt ansatta och något korta öron. Mycket bra hals,
aningen eftergivande rygglinje, normalt kors, tillräckliga vinklar. Mycket bra benstomme och tassar, bra längd på bröstbenet. Rör sig
med parallella och vägvinnande rörelser fram något knappare bak. Very good
BÄRSTASKOGENS HEDDA  SE31960/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Bergmossens Qubik SE42548/2015 u SEJCH  Haddebos
Spela SE49413/2016 Äg: Stig Bojje, Östansjö 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, aningen ljusa ögon. Utmärkt hals o rygg, normalt kors, välvinklad. Mycket bra
benstomme och tassar, bra längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 3 kk, CK
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FALLASKOGENS EZZY  SE32589/2018 e J  SEJCH  Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Stig
Ekervard, Habo 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud, mörka ögon. Mycket bra hals. Inte helt stram i rygglinjen. Normalt kors, välvinklad. Mycket
bra benstomme och tassar, bra längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 4 kk, CK
FALLASKOGENS GINA  SE32575/2018 e SEJCH  Viltstigens Enzo SE40026/2016 u J  Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: Hans
Johansson, Tenhult 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud. Utmärkt hals och rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra tassar och benstomme.
Goda rörelser. Välburen svans. Excellent, 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. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, aningen ljusa ögon. Utmärkt hals o rygg, normalt kors. Mycket bra benstomme och
tassar, något kort bröstben, uppdragen buklinje. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Excellent
FALLASKOGENS ÅZZY  SE58306/2017 e J  Fallaskogens Frille SE20054/2014 u J  Fallaskogens Ålly SE56997/2015 Äg: Christer Frödå
, Sävsjö 
Mkh: 33 cm. God helhet. Bra huvud, något ljusa ögon, något korta öron. Mycket bra hals o rygg, aningen brant kors, välvinklad. Mycket
bra benstomme och tassar, aningen kort bröstben, uppdragen buklinje. Bra steg fram, något trippig bak. Good
FOGDEGÅRDENS DIXIE  SE27962/2017 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Trille S40496/2005 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B.  Fogdegårdens
Bella SE42296/2013 Äg: Ann-Charlotte Petersson, Bredaryd 
Mkh: 32 cm. En god helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals lite eftergivande i rygglinje. Lite brant kors, tillräckliga
vinklar. Mycket bra benstomme och tassar, något kort bröstben. Bra steglängd fram, något trippig bak. Good
HAGASKALLETS BERIT  SE30152/2019 e SEJCH  J  River Race Bang SE20967/2017 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens Yndra SE58538/2013
Äg: Gabriel Roos, Vimmerby 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals o rygg, aning brant kors, välvinklad. Mycket bra
benstomme och tassar, något kort bröstben. Rör sig med bra steglängd fram, något kort bak. Very good
JAKTGÅVANS TORA  SE50319/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Ackers
Latté SE39839/2016 Äg: Roger Nilsson, Kosta 
Mkh: 33 cm. God helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals och eftergivande rygglinje, normalt kors, tillräckligt
vinklad, tillräcklig benstomme, bra tassar, något kort bröstben. Rör sig med bra steglängd och välburen svans. Good
NATTSLAGETS PINK  SE20771/2018 e J  SEUCH  Annedals Lansen SE48383/2012 u SEVCH  SEJCH  NOJCH  Trumslagarboställets
Puma SE40890/2013 Äg: Niclas Kanstedt, Vrigstad 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar, bra
längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 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. Mycket god helhet. Mycket fint huvud, aningen ljusa ögon. Utmärkt hals, blir lite hög över länden i rörelse, aningen brant
kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar, bra längd på bröstbenet. Bra steglängd fram, lite trippigt bak. Very good
SKOTTATORPETS LEJJA  SE19081/2019 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J  Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Mattias Asklöf
, Kisa 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Utmärkt hals o rygg, normalt kors. Mycket bra benstomme och tassar,
bra längd på bröstbenet. Rör sig med paralleella och vägvinnande rörelser. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIR
SANDSLÄTTENS ASSI  SE17910/2019 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Charmis SE52751/2016 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Nattslagets
Agneta SE22354/2016 Äg: Anders Asp, Fliseryd 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud, ljusa ögon. Utmärkt hals o rygg, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och
tassar, tillräcklig längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser. Excellent, 2 kk, CK, RCERT

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
DREVER TASSENS KICKAN  SE36960/2019 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  Rödmyrabackens
Allie SE45321/2013 Äg: Roger Johansson, Gnosjö 
Mkh: 33 cm. God helhet. Lite högställd och luftig tik. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Bra hals o rygg, normalt kors. Mycket bra
benstomme och tassar, något kort bröstben och uppdragen buklinje. Rör sig bra fram, bär svansen bra. Good
FOGDEGÅRDENS EZZIE  SE28763/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B. 
Fogdegårdens Cheeky SE57429/2015 Äg: Patric Olsson, Fliseryd 
Mkh: 33 cm. Mycket god helhet. Mycket bra huvud, något ljusa ögon. Mycket bra hals o rygg, normalt kors, välvinklad, bra benstomme
och tassar, lite kort bröstben. Mycket goda rörelser, aningen uppbruten svans. Priset pga. underbett. Disqualified
NATTSLAGETS NORRA  SE49384/2018 e J  Wipens Ture SE36885/2016 u SEUCH  SEJCH  NOJCH  Haresporet's Nattslag'a SE43695/2012
Äg: Lars-Göran Karlsson, Skillingaryd 
Mkh: 33 cm. God helhet. Bra huvud, ljusa ögon. Mycket bra hals, eftergivande rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme
och tassar. Aning kort bröstben och uppdragen bröstlinje. Bra steglängd, sänkt rygglinje. Good
TORSMÅLEN DRIVA  SE23249/2019 e SEJCH  Långsjöns Citrus SE39139/2015 u SEJCH  Anki SE53376/2014 Äg: Thomas
Bergström, Forserum  
Mkh: 32 cm. God helhet. Bra huvud, något ljusa ögon. Bra hals o rygg, aning brant kors, tillräckliga vinklar. Mycket bra benstomme och
tassar. Rör sig med bra steglängd fram och något trippigt bak. Good

Tikar Championklass 15 månader och äldre
DREVER TASSENS BELLA  SE31982/2017 e SEUCH  Slagstigens Snobben SE12316/2011 u SEJCH  Rödmyrabackens Allie SE45321/2013
Äg: Roger Johansson, Gnosjö 
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Utmärkt hals o rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme och tassar,
tillräcklig längd på bröstbenet. Utmärkta rörelser och välburen svans. Excellent, 4 kk, CK
DREVSTIGENS ÖNSKA  SE29447/2015 e J  Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u J  Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: Niclas
Kanstedt, Vrigstad 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Utmärkt hals o rygg, normalt kors, välvinklad. Utmärkt benstomme och tassar. Tillräcklig
längd på bröstbenet. Rör sig med parallella och vägvinnande rörelser, välburen svans. Excellent, 1 kk, CK, 3 btkl
FOGDEGÅRDENS CHEEKY  SE57429/2015 e J  Friljusets Billy SE43690/2012 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B.  Fogdegårdens
Bella SE42296/2013 Äg: Sabine Dinning, Rydaholm 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Mycket bra hals, inte helt stabil rygglinje, normalt kors, välvinklad. Mycket bra benstomme
och tassar, bra längd på bröstbenet. Rör från sidan med parallella och vägvinnande rörelser, något hastrång bak. Excellent
FÅLLENS MOLLY  SE50206/2010 e J  Fallaskogens Acke S36378/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Valter
Aronsson, Värnamo 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Utmärkt hals o rygg, normalt kors. Mycket bra benstomme och tassar, mycket bra längd på
bröstbenet. Rör sig parallellt. Excellent, 3 kk, CK
HAGASKALLETS ABBIE  SE32821/2017 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens Yndra SE58538/2013
Äg: Maria Anspach & Mikael Hidsjö, Gullringen 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Mycket bra hals, blir en aning hög över länder i rörelse. Normalt kors, välvinklad fram,
mycket bra benstomme och tassar. Rör sig bra fram. Excellent, CK
HALLSTAFORSENS TILDE VII  SE22050/2016 e SEUCH  Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J  SEUCH  Hallstaforsens Cajza
Iv S58051/2009 Äg: Nils-Erik o Viktor Nilsson, Rimforsa 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Utmärkt hals o rygg, normalt kors. Mycket bra benstomme och tassar. Tillräcklig längd på
bröstkorg. Rör sig från sidan med vägvinnande och parallella rörelser. Excellent, 2 kk, CK
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Uppfödarklass
DREVER TASSENS  20170178 e   u   Äg: JOHANSSON ROGER, GNOSJÖ 
 Tävlar med katalognummer: 5,15,16,75. 4 hundar från dagens utställning, två med excellent plus ck, 2 med very good. Ett mycket gott
uppfödarresultat. Trevligt temperament och bra bruksegenskaper. 3 kk, HP
FALLASKOGENS  19921292 e   u   Äg: JOHANSSON HANS, TENHULT 
 Tävlar med katalognummer: 6,18, 36, 61. 4 hundar utställda vid dagens utställning med excellent och ck. Mycket gott temperament och
goda bruksdelar. Utmärkt uppfödarresultat. 1 kk, HP
HAGASKALLETS  20160630 e   u   Äg: ANSPACH MARIA, GULLRINGEN 
 Tävlar med katalognummer: 46, 48,49, 79. 3 excellent och 1 very good från dagens utställning. 4 individer med utmärkt temperament
och utmärkta bruksegenskaper. Utmärkt uppfödarresultat. 2 kk, HP


