
Skedhult 2022-08-07
Domare: Benny Blidh von Schedvin

Tikar Valpklass 4-6 månader
DREVER TASSENS HJAGA  SE26273/2022 e SEJCH  SEUCH  Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u J  SEUCH  Drever Tassens
Bella SE31982/2017 Äg: Roger Johansson, Gnosjö  
 Valp med fina proportioner, långt välformat huvud, bra öron, hals o rygglinje, välutvecklad för åldern, utmärkt front, bra benstomme o
vinklar, bra steg, Bästa valp 1:a Valpkl

Tikar Valpklass 6-9 månader
KULLAJÄGARNS ZELDA  SE15653/2022 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u J  SEUCH  Kullajägarns Pixa SE32828/2017
Äg: Rose-Marie Mewén Andersson , Sävsjö 
 Valp med fina proportioner, feminint huvud, lite tunn i nosen, bra öron, lång hals, bra rygglinje, lite plant kors, tillräcklig kropp för
åldern, bra benstomme, lite rak bak, bra steg, lite trång bak, Bästa valp 1:a Valpkl, HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader
AKKO  SE46324/2021 e J  SEUCH  Brunaboskogens Jalle SE27415/2019 u J  Lilla Stångskärs Mia SE59343/2017 Äg: gösta
wilsson, länghem 
Mkh: 34 cm. Långt maskulint huvud, lite ljusa ögon. Bra öron, bra hals o rygglinje, lite lång i länden, bra bröstkorg. Tillräckligt förbröst,
bra benstomme, normala vinklar, bra steg o päls. Excellent, 2 kk
ARRAX  SE46323/2021 e J  SEUCH  Brunaboskogens Jalle SE27415/2019 u J  Lilla Stångskärs Mia SE59343/2017 Äg: Fredrik
Larsson, Hökerum 
Mkh: 35 cm. Kraftfullt balanserad hane, välformat huvud, lite ljusa ögon, bra öron, utmärkt hals o rygglinje, välburen svans, djup
välutvecklad kropp. Bra förbröst, lite lösa armbågar, står lite fransyskt, bra lår o bakställ, rör sig väl. Bra päls. Excellent, 1 kk, CK
BALTAZAR  SE63440/2021 e J  Fallaskogens Wille SE29066/2019 u J  Stuttfot's Erle SE58869/2019 Äg: Anders Einar, Eksjö 
Mkh: 32 cm. Lågställd hane, välformat maskulint huvud, välformade öron, bra hals o rygglinje, djup välutvecklad kropp tillräckligt
förbröst, kraftig benstomme lite utåtvridna armbågar, skulle ha rakare framben, bra lår, lite rak bak, rör sig med bra steg, bra päls. Very
good, 4 kk
DREVER TASSENS GREVEN  SE44881/2021 e SEJCH  Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J  Drever Tassens Tikka SE20516/2018
Äg: Fredrik Andersson, Forserum 



Mkh: 67 cm. Fortfarande lite högställd, maskulint välformat huvud, lite ljusa ögon, bra hals, bra rygg aningen brant kors, lite grund
bröstkorg som behöver mera volym den bli mera utfylld i fronten, bra benstomme, lite rak bak bra steg, lite trång bak, bra päls Very
good
DREVER TASSENS GUSTAV  SE44880/2021 e SEJCH  Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J  Drever Tassens Tikka SE20516/2018
Äg: Gunnar Fridell, Bredaryd 
Mkh: 36 cm. Kraftigt maskulint huvud, lite ljusa ögon, bra öron hals o rygg, lite brant kors, välburen svans, djup välutvecklad kropp, bra
förbröst, vänster framben krokig beroende på skada enl veterinärintyg, lite inåtvridna tassar, bra steg, markerar lite på vä framben, bra
päls,  Very good
LILLIS  SE69692/2021 e J  Fallaskogens Wille SE29066/2019 u J  Fallaskogens Indy SE56796/2016 Äg: Gustaf Eriksson, Tenhult 
Mkh: 35 cm. Välformat maskulint huvud, lite ljusa ögon, bra öron, bra hals o rygglinje, bra kropp för åldern, tillräckligt förbröst, kraftig
benstomme lite lösa armbågar, står lite fransyskt, bra vinklar bak, bra steg, bra päls. Excellent, 3 kk
SKOTTATORPETS NOCCO  SE42131/2021 e J  River Race Regall SE40465/2016 u J  Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Henrik Johansson
, Ekenässjön  
Mkh: 36 cm. Kraftigt maskulint huvud, ljusa ögon, lite korta öron, bra hals, lång i kroppen brant kors, djup kropp som behöver mer
volym, tunn i fronten, behöver bli stabilare fram, kraftlös bak tillräckligt steg, bra päls. Good

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
BIABYS STELLO  SE12873/2021 e Brasse SE41258/2015 u Biabys Rita SE42766/2018 Äg: Ove Lindström , Lammhult 
Mkh: 35 cm. Hane som skulle visa självständigare temperament. Maskulint huvud, lite tunn i nosen, kunde ha rundare öron, bra hals,
svag rygg framförallt i rörelse, bra bröstdjup, tillräckligt förbröst, bra benstomme, välvinklad fram, rak bak, bra steg från sidan, bra
päls. Good
GRENEBACKENS JALLE  SE33276/2021 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  SEVCH  SEJCH  NOJ(D)CH  Re
Cindy SE36458/2018 Äg: Johan Berg, Skillingaryd 
Mkh: 35 cm. Kraftfull rejäl hane, maskulint huvud, ljusa ögon, bra öron, lång hals, välutvecklad kropp, benstomme brant kors, hög svans i
rörelse, bra steg, behöver stramare front, bra päls. Very good, 1 kk
HADDEBOS VILLE  SE61826/2020 e J  Fallaskogens Rippe SE27151/2017 u J  Fallaskogens Issa SE56799/2016 Äg: Christian
Magnusson, Vetlanda 
Mkh: 35 cm. Långt kraftigt huvud, ljus ögon, bra hals o rygglinje, djup kropp, bra förbröst, kraftig benstomme, lite rund över korset, rak
lite underställd bak, rör sig kort, skulle ha lite mera driv i steget, bra päls Very good, 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: 35 cm. Rejäl kraftfull hane, maskulint huvud, lite lös läpp, bra hals, bra rygglinje, bra kors o svans, djup välutvecklad kropp, bra
förbröst, kraftig benstomme, välvinklad fram, lite rak bak, bra steg, bra päls Excellent, 4 kk
DREVER TASSENS SIGGE  SE36958/2019 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  Rödmyrabackens
Allie SE45321/2013 Äg: Gunnar Fridell, Bredaryd 
Mkh: 35 cm. Hane med fina proportioner, välformat maskulint huvud, lite ljusa ögon, bra öron, bra hals o rygglinje, djup välutvecklad
kropp, bra förbröst, bra benstomme o vinklar, rör sig väl, bra päls. Excellent, 2 kk, CK, 3 bhkl, RCERT
FALLASKOGENS DELLO  SE14628/2020 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Minna SE15290/2017 Äg: Johan
Andreen, Månsarp  
Mkh: 36 cm. Maskulint huvud, bra öron, bra hals o rygg linje, välburen svans, djup kropp o behöver mera volym, lite kölformad
bröstkorg, tillräckligt förbröst, bra benstomme, lite rak bak o höga hasor, bra steg från sidan, bar päls, 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: 36 cm. Kraftfull rejäl hane, maskulint välformat huvud, lite ljusa ögon, bra hals o rygg, djup välutvecklad kropp, bra förbröst, kraftig
benstomme, lite rak bak, lite tungt steg, kunde ha mera driv, bra päls. Excellent, 3 kk
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. Hane med utmärkt proportioner, fin rastyp, långt välformat huvud bra öron, utmärkt hals o rygglinje, välburen svans,
utmärkt bröstkorg o förbröst, bra benstomme, välvinklad o välkroppad,  Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIR

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
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. Kraftfull rejäl hane, välformat maskulint huvud, lite spetsiga öron, bra hals o rygg, bra kors, lite glad svans i rörelse,
välutvecklad kropp, bra förbröst, bra benstomme o vinklar, rör sig väl, bara päls. Excellent, 1 kk, CK
VIKMANS STENNE  SE36267/2020 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEV-18  SEV-17  SEJCH  SEUCH 
Lilla Solbackens Cindy SE37813/2014 Äg: Niclas Bengtsson , Ingatorp  
Mkh: 34 cm. Hane med fina proportioner, fin rastyp, välformat maskulint huvud, lite ljusa ögon, bra öron, bra hals o rygglinje, bra kors o
svans, bra bröstkorg o förbröst, lite lösa armbågar, behöver strama upp sig i fronten, bra bakställ effektivt steg, bra päls Excellent, 2 kk



Hanar Championklass 15 månader och äldre
BRUNABOSKOGENS JALLE  SE27415/2019 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens
Ella SE50606/2014 Äg: morgan Härnesund, Ulricehamn 
Mkh: 35 cm. Hane med utmärkta proportioner, utmärkt rastyp, välformat maskulint huvud, bra öron, fint uttryck, utmärkt överlinje, bra
svans, djup kropp, välformad bröstkorg, bra förbröst, utmärkt benstomme, bra stabil front, bra bakställ, rör sig väl, bra päls. Excellent, 1
kk, CK, 2 bhkl

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, Månsarp  
Mkh: 35 cm. 9,5 år gammal veteran i fin kondition, fina proportioner,välformat maskulint huvud, bra öron, bra hals o rygglinje, välburen
svans, djup välutvecklad kropp, bra förbröst, lite lös fram, bra lår och bakställ rör sig väl, bra päls, Excellent, 1 kk, CK, 4 bhkl

Tikar Juniorklass 9-18 månader
ALFA  SE46327/2021 e J  SEUCH  Brunaboskogens Jalle SE27415/2019 u J  Lilla Stångskärs Mia SE59343/2017 Äg: BO
Pettersson, Blidsberg 
Mkh: 32 cm. Tik med bra proportioner, feminint välformat huvud, lite spetsiga öron, bra hals o rygglinje, bra svans, välkroppad för
åldern, bra förbröst, bra benstomme och vinklar, lite lös fram, bra steg, kunde ha lite mer energi. Excellent, 2 kk
ANNIE  SE38963/2021 e SEJCH  SEUCH  Viltstigens Enzo SE40026/2016 u J  Pia SE40388/2018 Äg: Anders Forsberg, Aneby 
Mkh: 32 cm. Tik med bra proportioner, feminint huvud, lite spetsiga öron, bra hals, behöver en stramare rygglinje, lite brant över korset,
lågt ansatt svans, bra förbröst o bröstkorg, bra benstomme, lite underställt bak, tillräckligt steg, lite trång bak, bra päls Very good, 4 kk
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 
Mkh: 32 cm. Tik med fina proportioner, fin rastyp, feminint välformat huvud med fint uttryck, bra hals o rygglinje, välburen svans, bra
benstomme, lite lösa tassar fram, bra lår o bakställ, rör sig väl, utmärkt päls. Excellent, 1 kk, CK, 3 btkl
LILLA FÄLLANS HÅLLI  SE53040/2021 e Fogdegårdens Gangster SE46893/2020 u J  Pösans Fälla SE22416/2019 Äg: Josefin
Börjesson, Hok 
Mkh: 32 cm. Feminint huvud, lite tunn i nosen, välformade öron, bra hals o rygglinje stående, behöver lite mera stramhet i rörelse, bra
kropp för åldern, markerat förbröst, lite lös fram, bra bakställ, bra steg, bra päls. Excellent, 3 kk

Tikar Unghundsklass 15-24 månader



FALLASKOGENS RALLA  SE34238/2021 e J  Bakkeskogen's Tom SE10283/2019 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: Olle
ek, Lammhult  
Mkh: 33 cm. Tik med bra proportioner, feminint välformat huvud, bra öron, bra hals o rygglinje, bra bröstdjup, behöver mera volym i
kroppen, markerat förbröst, lite lös fram, bra benstomme, normala vinklar, bra steg från sidan, lite urfälld päls för dagen. Excellent, 1 kk
MIRA  SE14970/2021 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J  SEUCH  Vättervindens Elli SE38277/2012 Äg: Johan
Svensson , Sävsjö  
Mkh: 32 cm. Kraftfull tik, långt feminint huvud, lite spetsiga öron, bra hals, behöver lite stramare rygg, lite lång i länden, bra bröstkorg,
mark förbröst, lite rak o kraftlös bak, står o går trångt o kohasigt, lite lös fram, bra steg från sidan, bra päls, Very good, 2 kk
RÖDMYRABACKENS TASSA  SE38449/2021 e J  SEUCH  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  SEJCH  Rödmyrabackens
Isa SE42661/2018 Äg: Christer Johansson , Vaggryd 
Mkh: 32 cm. Feminint huvud, lite tunn underkäke, välformade öron, bra hals, lite uppskjuten länd framförallt i rörelse, lite högt buren
svans, välutvecklad kropp, bra förbröst, kunde ha mera driv i steget, bra päls. Very good, 3 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
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. Tik med fina proportioner, fin rastyp, långt välformat huvud, bra öron, bra hals o rygglinje bra kors o svans, kropp kunde ha
lite mera volym, bra benstomme o vinklar, bra steg, bra päls. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT, BIM
DREVERENOCS ASSI  SE47280/2017 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J  Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Magnus
Enocson, Skillingaryd 
Mkh: 34 cm. Kraftfull tik, välformat huvud, bra öron, bra hals, kunde ha stramare rygglinje, lite rund över korset, välutvecklad kropp, bra
förbröst, höger framben kunde vara rakare, tillräcklig benstomme, normala vinklar bak, bra steg, trång bak, bra päls, Very good, 4 kk
DÖDSKLOCKANS ALFA  SE26672/2020 e SEJCH  Abbe SE54126/2015 u SEJCH  J  Tikka SE23491/2017 Äg: Christoffer Thalin , Sävsjö 
Mkh: 34 cm. Kraftfull tik, välformat huvud, bra öron, bra hals, lite svag rygglinje, djup kropp, bra förbröst, bra benstomme, lite platta
tassar, bra lår, lite raka knän, bra steg, bra päls, Very good
HAGASKALLETS BERIT  SE30152/2019 e SEJCH  J  River Race Bang SE20967/2017 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens Yndra SE58538/2013
Äg: Gabriel Roos och Angelica Löfstedt, Vimmerby 
Mkh: 33 cm. Kraftfull tik, bra proportioner, feminint välformat huvud, bra öron, bra hals o rygglinje, välburen svans, djup välutvecklad
kropp, tillräckligt förbröst, bra benstomme, lite rak bak, bra steg från sidan, utm päls. Excellent, 2 kk, CK, 2 btkl, RCERT
KRAFTJÄGARNS FLAMMAN  SE54156/2019 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Charmis SE52751/2016 u J  SEUCH  Friljusets
Bessie SE43684/2012 Äg: Emma Berggren , Vislanda  



Mkh: 34 cm. Kraftfull rejäl tik, kunde haft mera feminin könsprägel, välformat huvud, bra öron, bra hals o rygglinje, kunde vara stramare i
rörelse, bra förbröst, bra benstomme o vinklar, bra steg, utmärkt päls. Excellent, 3 kk
NORRVIKENS VALKYRIA  SE41131/2019 e SEJCH  SEUCH  River Race Linux SE21523/2015 u J  SEJV-17  SEVCH  NOVCH  Gåsmyrens
Queen To Norrvikens SE44468/2016 Äg: Robin Flöisbon, Mariannelund 
Mkh: 32 cm. Fortfarande alltför tunn som helhet, feminint huvud, bra öron, bra hals o rygg, bra bröstdjup, för tunn o flat i bröstkorgen,
markerat förbröst, smal front, tillr benstomme, bra steg, lite urfälld päls, lite ojämn färg, som helhet ej i utställningskondition. Sufficient

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
FALLASKOGENS MYSAN  SE46038/2018 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Gossan SE38315/2016 Äg: Leif
Larsson, Rörvik 
Mkh: 34 cm. Rejäl tik, välformat feminint huvud, ljus ögon, bra öron, bra hals o rygg i stående, lite lös i rörelse, lite lång i länden, djup
kropp med bra förbröst, bra benstomme, bra lår o bakställ, lite kort steg, trång bak, hög svans i rörelse, bra päls. Very good, 4 kk
LUNNAVIKENS BIANKA  SE44170/2020 e J  Fallaskogens Emil SE32596/2018 u J  SEUCH  Lunnavikens Aya SE15385/2014 Äg: Markus
Hultin, Sävsjö 
Mkh: 35 cm. Tik på större sidan, bra könsprägel, välformat huvud, bra öron, lång hals, bra rygglinje, djup kropp, lite kölformad bröstkorg,
bra benstomme, normala vinklar, bra steg, lite lös fram, bra päls. Excellent, 2 kk
LUNNAVIKENS BONITA  SE44171/2020 e J  Fallaskogens Emil SE32596/2018 u J  SEUCH  Lunnavikens Aya SE15385/2014 Äg: Gunnel
Lundgren, Vrigstad 
Mkh: 35 cm. Tik på större sidan, feminin könsprägel, välformat huvud, bra öron, bra hals o rygg, lite rund över korset, lite högt buren
svans i rörelse, djup kropp, tillräckligt förbröst, bra benstomme o vinklar, bra steg, bra päls. Excellent, 1 kk, CK
LÖVHULTJÄGARENS DORIS  SE46901/2020 e J  Skottatorpets Kalle SE42666/2018 u J  Fallaskogens Unni SE32677/2012 Äg: Anders
Tagesson, Aneby 
Mkh: 33 cm. Välformat huvud, lite ljusa ögon, lite ojämnt burna öron, bra hals, lite svag rygglinje, djup kropp, markerat förbröst, lite rund
över korset, står underställt bak, bra benstomme, bra steg, lite lös fram, bra päls. Very good, 3 kk

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. Tik med fina proportioner, välformat huvud, bra öron, bra hals o rygglinje, välburen svans, välutvecklad kropp, bra
bröstkorg, bra benstomme, bra lår o bakställ, bra steg, kunde haft lite mera kraft i rörelserna, bra päls Excellent, 1 kk, CK, 4 btkl



DREVSTIGENS ÖNSKA  SE29447/2015 e J  Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u J  Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: Niclas
Kanstedt, Vrigstad 
Mkh: 35 cm. Rejäl o kraftfull tik, feminint huvud, lite spetsiga öron, bra hals o rygglinje, välburen svans, välutvecklad kropp, kunde vara
stramare i armbågarna, normala vinklar bak, bra steg, utmärkt päls Excellent, 2 kk, CK

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. Tik med fina proportioner, välbehållen för sina 12 år, vackert huvud, bra hals o rygglinje, bra kropp o förbröst, bra
benstomme, lite platta framtassar, bra steg, bra päls. Bästa veteran Excellent, 1 kk, CK

Hanar Avelsklass
BRUNABOSKOGENS JALLE  SE27415/2019 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH  SEUCH  Gåsmyrens
Ella SE50606/2014 Äg: ,  
 Tävlar med katalognummer: 3,4,23,27 En grupp nedärvt sin egen fina typ mycket väl, utmärkt könspräglade individer. Välformade
huvuden, välkroppade med bra proportioner, benstommar o vinklar, fina temperament, bra pälsar. 1 kk, HP

Uppfödarklass
DREVER TASSENS  20170178 e   u   Äg: JOHANSSON ROGER,  
 Tävlar med katalognummer: 6,7,14,44 Grupp typlika, väl könspräglade drevrar, bra huvuden, rejäla kroppar med bra förbröst, bra
benstommar, några med lite hög svans, bra pälsar  1 kk, HP


