
Skillingaryd 2022-05-15
Domare: Morgan Wackt

Tikar Valpklass 4-6 månader
DREVHÖJDENS KRIXI  SE13172/2022 e J  Oskulan Sakari SE12908/2019 u J  SEUCH  Drevhöjdens Ina SE21685/2017 Äg: jonas gustavsson, Gnosjö  
 Vackert huvud, vackra öron utan pigmentering, bra hals, rygg och kors för sin ålder, välutvecklad bröstkorg, välutvecklade extremiteter, rör sig ledigt. Bra färg
o päls. Lovande valp. 1:a Valpkl

Hanar Valpklass 6-9 månader
LILLIS  SE69692/2021 e J  Fallaskogens Wille SE29066/2019 u J  Fallaskogens Indy SE56796/2016 Äg: Gustaf Eriksson, Tenhult 
 Välformat huvud med bra könsprägel. Vacker hals, utmärkt rygg, kunde vara något längre kors, bröstkorg under utveckling. Välvinklad fram, men kunde vara
bättre utvecklad bak. Rör sig med kort steglängd, vackra färger, fin päls och välvisad. 1:a Valpkl

Tikar Valpklass 6-9 månader
FOGDEGÅRDENS HAPPIE  SE70075/2021 e J  SEUCH  Brunaboskogens Jalle SE27415/2019 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B.  Fogdegårdens
Cheeky SE57429/2015 Äg: Sabine Dinning, Rydaholm 
 Mycket vackert huvud med bra proportioner, bra öron och pigmentering, ordinär hals, bra rygg och kors. För sin ålder välutvecklat bröst och vinklar. Rör sig
ledigt. Lovande valp. 1:a Valpkl

Hanar Juniorklass 9-18 månader
KULLAJÄGARNS YLO  SE49764/2021 e J  Tapio SE13987/2017 u J  Kullajägarns Ojja SE49299/2016 Äg: Johan Pettersson, Sävsjö 
Mkh: 35 cm. Utmärkt helhet.Välformat huvud med bra könsprägel. Utmärkt hals, rygg och kors. Bra bröstkorg och förbröst, önskas något stramare i sin front.
För sin ålder grova extremiteter.Rör sig bra, bra päls och färg, välvisad. Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl
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: 34 cm. Utmärkt helhet, maskulint huvud med bra uttryck och proportioner och pigment. Ordinär hals, bra rygg och kors, välutvecklad bröstkorg med
bra förbröst. Något utvinklade framtassar, rör sig lite trångt fram men med bra steglängd, bra hårlag, välvisad. Excellent, 2 kk

Hanar Bruks-/jaktklass 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: 36 cm. Utmärkt helhet, välformat maskulint huvud, mörk nos och ögon, bra hals, lång bra överlinje. Bra kors och förbröst. I rörelse gungande armbågar.
Välställda extremiteter, rör sig med bra steglängd, bra hårlag. Excellent, 2 kk, CK, 3 bhkl, RCERT
ACKERS ZAPPA  SE21897/2020 e SEJCH  SEVCH  Skararps Bello SE33775/2012 u SEJCH  Stenvallens Alma SE33763/2012 Äg: Lisa gunnarsson , Sävsjö  
Mkh: 36 cm. Mycket god helhet, välskuret hanhundshuvud med trevligt uttryck. Ordinär hals, stram men kort rygg, bra kors, bra förbröst, välvinklad fram men
kunde vara bättre vinklad bak. Rör sig med lite kort steglängd, mycket bra päls, välvisad. 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: 34 cm. Mycket god helhet, välskuret huvud som dock kunde vara något mer maskulint. Ordinär hals,stark men kort rygg, bra kors, välvinklad fram,
något för rak bak. Rör sig med lite kort steglängd, bra pälskvalitet, välvisad. Very good
FALLASKOGENS TUSSE  SE23235/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes
fagerhult  
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, välformat maskulint huvud, utmärkt pigmentering, vackert avrundade öron. Kraftig hals, bra överlinje och kors, framträdande
förbröst, önskas något stramare i sin front. Lediga rörelser, rör sig med god steglängd, bra päls, välvisad. Excellent
FALLASKOGENS ÄBBE  SE58312/2017 e J  SEUCH  Vättervindens Acke SE40122/2011 u J  Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Lars Karlsson, Bor 
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, välformat huvud med bra proportioner och uttryck. Ordinär hals, mycket bra rygglinje, kunde vara något längre kors. Normala
vinklar, bra bröstkorg och underlinje. I rörelse aningen underställd, vacker päls och färg. Excellent, CK
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: 36 cm. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, vacker hals, rygglinje och kors. Välkroppad, bra förbröst, välställda extremiteter fram, kunde vara lite bättre
vinklad bak, bra hårlag och lediga rörelser. Excellent, 3 kk, CK, 4 bhkl
HÄRADS DUMLE  SE23070/2020 e J  Doverdalens Ymer SE58534/2013 u J  Kullajägarns Lira SE40420/2014 Äg: Sebastian Furubrink, Bruzaholm 
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, välformat huvud med bra könsprägel. Bra hals, rygg och kors. Något utåtvridna tassar och i rörelse lite lös i armbågar. Rör
sig med god steglängd, bra hårlag. Very good
KULLAJÄGARNS PONSSE  SE32825/2017 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J  SEUCH  DKUCH  Kullajägarns Hossa SE46814/2011
Äg: Alexander Fugalas, Heberg
Mkh: 36 cm. Utmärkt helhet, maskulint välformat huvud, bra pigment, vackert avrundade öron, bra hals och rygg, bra kors, välutvecklad bröstkorg med bra
förbröst. Normala vinklar, lediga rörelser, bra hårlag. Excellent
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: 35 cm. Utmärkt helhet, maskulint välformat huvud med bra proportionerat uttryck. Ordinär hals, mycket bra rygg och kors. Något glad svans i rörelse.
Välkroppad, bra förbröst men kunde ha något längre förbröst, välställda extremiteter, bra päls och färg, välvisad. Excellent, 4 kk, CK
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. Utmärkt helhet, maskulint välformat huvud med härligt uttryck. Vackert avrundade öron, utmärkt hals, mycket tilltalande överlinje. Välkroppad
med grova välställda extremiteter. Utmärkta rörelser och hårlag. Välvisad. Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIR

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
SKRAPSJÖHÖJDENS PLUTO  SE33484/2018 e J  DKV-12  SEUCH  DKV-14  C.I.B.  Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J  Långsjöns X-ila SE49439/2012
Äg: Stefan Persson, Lammhult 
Mkh: 33 cm. God helhet, välformat maskulint huvud, ordinär hals, ganska bra överlinje. Bra kors, välutvecklad bröstkorg, välvinklad fram, men lite rak bak. I
rörelse vida armbågar fram, utmärkt päls, välvisad, lite kort steglängd. Good

Tikar Juniorklass 9-18 månader
FALLA BERGETS CELLY  SE29617/2021 e J  Fallaskogens Öbbe SE39498/2019 u Fallaskogens Gina SE32575/2018 Äg: Henrik Magnusson, Mjölby 
Mkh: 31 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud med trevligt uttryck. Bra pigmentering, ordinär hals, bra rygg, aningen brant kors, välutvecklad
bröstkorg, bra förbröst för sin ålder. Grova välställda extremiteter, bra hårlag och rörelser. Välvisad. Excellent
FALLASTIGENS CITA  SE34245/2021 e J  Fallaskogens Xo SE43679/2017 u J  Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: Heléne Helmersson, Tenhult 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välformat tikhuvud, utmärkt hals och överlinje, bra bröstkorg och underlinje. Välvinklad fram, kunde vara lite hårdare vinklad bak,
lediga rörelser, välvisad. Excellent
FANTA  SE53674/2021 e J  Bakkeskogen's Tom SE10283/2019 u J  Fallaskogens Zelda SE58323/2017 Äg: Hampus Lundgren , Bodafors  
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud med bra proportioner och uttryck. Kraftig hals, mycket bra rygglinje, aning brant kors. Väl markerat
förbröst, välkroppad. För sin ålder mycket grova välställda extremiteter, rör sig med bra steglängd, bra hårlag. Excellent, 1 kk, CK
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 
Mkh: 32 cm. Mycket god helhet, ordinärt tikhuvud, stark men något kort rygg, bra kors, bröstkorg under utveckling. Välvinklad fram, kunde vara något bättre
vinklad bak. Rör sig med något kort steglängd, mycket bra hårlag, välvisad. Very good
GUNNEBODAS BEA  SE35519/2021 e SEJCH  Trumslagarboställets Leo SE56727/2015 u J  Simbackens C-ila SE52747/2016 Äg: Andreas Jönsson, Nybro 
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, välskuret tikhuvud, bra uttryck och pigmentering. Ordinär hals, bra rygglinje och kors. Något knappt bröstdjup, bröstkorgen



kunde vara något längre, normala vinklar, rör sig ledigt. Very good
HADDEBOS INDY  SE50571/2021 e J  Fallaskogens Mack SE46033/2018 u J  Fallaskogens Issa SE56799/2016 Äg: Magnus Ribbholm , Sävsjö 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet,vackert tikhuvud, bra hals,utmärkt rygglinje och kors. Kunde haft något längre bröstkorg och lite generösare förbröst, rör sig
ledigt, bra päls och färg. Excellent
HOVJÄGARNS CHILLI  SE45585/2021 e J  SEJCH  Jaktgåvans Oden SE50323/2019 u SEJCH  Hovjägarns Alice SE14617/2018 Äg: Robert Hovnell, Ljungby 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud som dock kunde önskas lite mörkare pigmentering. Ordinär hals, lång bra rygg, utmärkt kors. Önskas något
stamare front, bra underlinje, utmärkta rörelser. Excellent
KRUT KULLENS ATZA  SE26134/2021 e SEJCH  J  River Race Bang SE20967/2017 u J  Bergmossens Troja SE18920/2018 Äg: Sebastian Furubrink , Bruzaholm 
Mkh: 32 cm. Utmärkt helhet, välformat tikhuvud med fint uttryck. Mycket bra rygglinje och kors, välmarkerat förbröst. För sin ålder grova välställda
extremiteter. Lediga rörelser, bra hårlag, välvisad. Excellent, 4 kk, CK
LANDBOGLÄNTANS CEZZAN  SE22174/2021 e J  Drever Tassens Harald SE20520/2018 u J  SEVCH  Rödmyrabackens Ines SE42660/2018 Äg: Kristin Månsson
, Hörby  
Mkh: 35 cm. Mycket god helhet, feminint huvud med trevligt uttryck och bra pigmentering. Bra hals och rygg, aning brant kors, något kort bröstkorg, kunde
vara något längre i sitt bröstben. Normala vinklar, bra steglängd. Very good
LANDBOGLÄNTANS CHATTIE  SE22177/2021 e J  Drever Tassens Harald SE20520/2018 u J  SEVCH  Rödmyrabackens Ines SE42660/2018 Äg: Ulf Börjesson
, Skånes Fagerhult  
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud, vackert avrundade öron, fin mörk pigmentering. Bra hals, rygg och kors. Bra förbröst, välvinklad fram, kunde
vara något bättre vinklad bak. Ordinära rörelser, bra hårlag. Excellent
RÖDMYRABACKENS TASSA  SE38449/2021 e J  SEUCH  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  SEJCH  Rödmyrabackens Isa SE42661/2018 Äg: Christer
Johansson , Vaggeryd 
Mkh: 34 cm. Mycket god helhet, bra tikhuvud, stark men något kort rygg. Tillräckligt kors, välvinklad fram men öppna vinklar bak och blir underställd i rörelse,
bra hårlag. Very good
SUNKANS EASY  SE42235/2021 e SEJCH  SEUCH  Slagstigens Urax SE54158/2014 u SEJCH  SEUCH  River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Tomas
Lundberg, Gävle 
Mkh: 31 cm. Utmärkt helhet, utmärkt huvud, bra hals, lång bra rygg. Välutvecklad bröstkorg med bra förbröst. Grova välställda extremiteter, rör sig med
utmärkt steglängd, bra hårlag, välvisad. Excellent, 3 kk, CK
SUNKANS ELLEN  SE42234/2021 e SEJCH  SEUCH  Slagstigens Urax SE54158/2014 u SEJCH  SEUCH  River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Magnus o Ing-Mari
Grahn, Sävsjö 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud med utmärkta proportioner och uttryck. Bra hals, lång bra rygg och kors. Välutvecklad bröstkorg med
bra förbröst. Välkroppad, lediga rörelser. Excellent, 2 kk, CK

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
GENERALPASSETS BELLA  SE50137/2020 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Skogsskallets Tindra SE21331/2014 Äg: Anders Karlsson
, SÄVSJÖ  
Mkh: 32 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud med mörk nos och ögon. Utmärkt hals, mycket bra rygg och kors. Bra förbröst, kunde vara något bättre
vinklad fram, bra bak, något rak överarm. Rör sig med god steglängd men lite trångt bak, bra hårlag. Excellent, 1 kk, CK
KULLAJÄGARNS WIXIE  SE10322/2021 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J  SEUCH  Kullajägarns Maxie SE16437/2015 Äg: Johan
Grändemark, Forserum 
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud, tillräcklig mörk pigmentering. Mycket vacker hals, bra överlinje och kors för sin ålder. Välutvecklad
bröstkorg med bra förbröst, välvinklad fram men något rak bak. Lediga rörelser, utmärkt hårlag, välvisad. Excellent, 3 kk, CK
LUNNAVIKENS BONITA  SE44171/2020 e J  Fallaskogens Emil SE32596/2018 u J  SEUCH  Lunnavikens Aya SE15385/2014 Äg: Gunnel Lundgren, Vrigstad 
Mkh: 32 cm. Mycket god helhet, välskuret tikhuvud, bra pigmentering. Något smal hals och rygg, kunde ha längre kors. Lite knappt bröstdjup, välvinklad
fram, något knappt bak. Rör sig med något kort steg. Vacker färg, mycket bra hårlag, välvisad. Very good, 4 kk
MIRA  SE14970/2021 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J  SEUCH  Vättervindens Elli SE38277/2012 Äg: Johan Svensson , Sävsjö  
Mkh: 32 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud, härligt uttryck. Vackert avrundade öron, mycket bra rygg och kors, lite fana på svansen. Välkroppad, korrekta
extremiteter, lediga rörelser, ordinär häls. Excellent, 2 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
ABRAMSÄNGS AXA  SE29342/2019 e J  SEUCH  Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u J  SEUCH  SEJCH  Freja SE37993/2015 Äg: Moa lindskog , Bräkne-hoby 
Mkh: 32 cm. Utmärkt helhet, välformat tikhuvud med tilltalande pigmentering. Ordinär hals, överlinje och kors. Bra förbröst o bröstdjup, rör sig ledigt,
välvisad. Excellent
BIABYS YAZZA  SE10155/2019 e Skogsdalens King SE43463/2015 u Jana SE10249/2012 Äg: Leif Borefur, Sävsjö
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud, bra överlinje, välkroppad, grova välställda extremiteter, utmärkta rörelser utmärkt hårlag. Excellent, 3
kk, CK
BURSTRÖMS ENYA  SE52864/2019 e J  Tk Felix SE39982/2015 u SEJCH  SEUCH  Trumslagarboställets Essie SE56724/2015 Äg: Peter Burström, Skällinge 
Mkh: 31 cm. Utmärkt helhet, feminint huvud, härligt uttryck och pigmentering. Bra hals, utmärkt överlinje och kors. Bra bröstkorg och underlinje, normala
vinklar, lediga rörelser, välvisad. Excellent, CK
COLORADOGÅRDENS ELLA  SE51663/2020 e SEJCH  SEUCH  Västralunds Capten SE26736/2014 u J  SEUCH  Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: tomas
schill, landsbro 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud, ordinär hals, lång bra överlinje. Utmärkt kors och bröstkorg, normala vinklar. Rör sig med bra steglängd
men vrider vänster framben kraftigt. Very good
DREVER TASSENS LAIKA  SE24912/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  SEUCH  Drever Tassens Bella SE31982/2017 Äg: Erika Arnell, Viktor
Arnell, Istorp 
Mkh: 34.5 cm. Mycket god helhet, välformat tikhuvud, ordinär hals, bra rygglinje och bröstkorg. Välvinklad fram, kunde vara lite bättre vinklad bak. Något kort
steglängd, bra hårlag, välvisad. Very good
DÖDSKLOCKANS ALFA  SE26672/2020 e SEJCH  Abbe SE54126/2015 u SEJCH  J  Tikka SE23491/2017 Äg: Christoffer thalin , Sävsjö  
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, feminint huvud med härligt uttryck, bra pigmentering, bra hals, lång bra rygglinje, bra kors, generöst förbröst, bra bröstdjup.
Grova välställda extremiteter, rör sig ledigt, bra hårlag, välvisad. 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, välskuret tikhuvud med de rätta proportionerna, kunde dock önska något mörkare pigmentering. Bra halstilltalande överlinje,
välkroppad. Bra bröstkorg, fina extremiteter, rör sig med god steglängd, välvisad. Excellent, 1 kk, CK, 3 btkl, CERT
HOVJÄGARNS ALICE  SE14617/2018 e J  Tk Felix SE39982/2015 u J  SEUCH  Friljusets Cilla SE40878/2013 Äg: Robert Hovnell, Ljungby 
Mkh: 34 cm. Utmärkt helhet, bra tikhuvud, kunde dock ha något lägre öronansättning. Ordinär hals, mycket bra rygg och kors. Tillräckligt förbröst, önskas
aning grövre extremiteter. Rör sig med utmärkt steglängd, vacker färg välvisad. Excellent
KULLAJÄGARNS OJJA  SE49299/2016 e J  SEUCH  Kullajägarns Flay S40049/2009 u Kullajägarns Ice SE49968/2012 Äg: Holger och Elisabet
Svensson, Hyltebruk 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud, fin öronansättning vackert avrundade. Bra hals, rygg och kors. Välmarkerat förbröst, kunde ha något längre
överarmar, tåar in något i frambensrörelserna, grova extremiteter, bra hårlag. Excellent
LANDBOGLÄNTANS WERA  SE31086/2020 e SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa Britta SE47999/2017
Äg: Kristin Månsson , Hörby  
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välformat tikhuvud, mörk nos och ögon. Stark överlinje, bra bröstkorg och underlinje, välställda extremiteter, mycket bra rörelser
och hårlag, välvisad. Excellent, 4 kk, CK
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. Utmärkt helhet, utmärkt tikhuvud, vacker hals,bra överlinje och kors. Välkroppad, utmärkt bröstkorg och vinklar. Eleganta rörelser, bra hårlag,
välvisad. Excellent, 2 kk, CK, 4 btkl, RCERT
STRÅKENS ALISE  SE23301/2012 e SEJCH  SEUCH  Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J  Doverdalens Riva S43824/2008 Äg: Katharina
Johansson, Loftahammar 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud med bra proportioner och uttryck. Bra hals, utmärkt rygg och kors, välutvecklad bröstkorg. Önskas något
stramare i sin front, grova extremiteter, rör sig med god steglängd, mycket bra hårlag, välvisad. Excellent, CK

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre



AIJA  SE51041/2020 e J  Sr Zero SE12224/2019 u J  SEUCH  Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: Heléne Helmersson, Tenhult 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud med trevligt uttryck. Bra hals, stark men något kort rygg, bra kors. Välutvecklad bröstkorg, normala vinklar, rör
sig med god steglängd, välvisad. Excellent, 2 kk
COLORADOGÅRDENS CISSI  SE47766/2017 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEUCH  Kullajägarns Ila SE49967/2012
Äg: frank blomstrand, landsbro
Mkh: 34.5 cm. Utmärkt helhet, utmärkt tikhuvud, vacker hals, bra rygglinje och kors. Ordinär bröstkorg, välvinklad fram, något raka vinklar bak. Något kort i
sin steglängd, utmärkt hårlag, vacker färg, välvisad. Excellent, 1 kk, CK
FALSTERGÅRDENS YLVA  SE35455/2018 e SEJCH  Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J  SEUCH  Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Conny
Persson, Lammhult 
Mkh: 32 cm. Utmärkt helhet, ordinärt tikhuvud, bra hals, stark men något kort rygg. Bra kors och bröstkorg, grova välställda extremiteter. I rörelse något
frontvid annars god steglängd, visas i något högt hull. Excellent, 3 kk
HADDEBOS HERA  SE30752/2020 e J  Abbe SE55378/2014 u J  Fallaskogens Dessi SE19610/2014 Äg: Lars Nilsson, Gällstad 
Mkh: 32 cm. Mycket god helhet, relativt bra huvud, något högt ansatta öron. Bra hals, något kort rygg, bra kors, utmärkt bröstkorg, korrekta vinklar, lediga
rörelser, bra hårlag , välvisad. Very good, 4 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. Utmärkt helhet, elegant huvud, tilltalande överlinje, välutvecklad bröstkorg. Välkroppad med grova korrekta extremiteter, rör sig med utmärkt
steglängd, utmärkt hårlag. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, BIM
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: 33 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert tikhuvud, utmärkt hals och överlinje. Välkroppad på grova bra ben. Rör sig ledigt, utmärkt pälskvalitet,
välvisad. Excellent, 2 kk, CK, 2 btkl
SKOTTATORPETS LEJJA  SE19081/2019 e SEJCH  Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J  Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Mattias Asklöf , Kisa 

Tikar Veteranklass 8 år och äldre
FÅLLENS MOLLY  SE50206/2010 e J  Fallaskogens Acke S36378/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Valter Aronsson, Värnamo 
Mkh: 33 cm. Utmärkt helhet, välskuret tikhuvud med härligt uttryck, vackert avrundade öron. Utmärkt hals, mycket bra rygglinje, bra förbröst och underlinje,
korrekta vinklar, ben och tassar. Rör sig mycket elegant, har behållt sin charm upp i åldern. Excellent, 1 kk, CK

Uppfödarklass
LANDBOGLÄNTANS  20180342 e   u   Äg: YLINEN ANNELI,  
 Tävlar med katalognummer: 14,15,27,45 Deltager med tre st rödvita och en st trefärgad undan två olika kombinationer. Samtliga har erhållit excellent varav
tre st med ck. En mycket jämn och högklassig grupp med mycket fina rasdetaljer och typmässigt önskehundar. Gruppen tilldelas med nöje HP. Birhanen ingår
i gruppen. 1 kk


