Domarkritiker utställningar 2016 – Bayersk viltspårhund
Nya uppdateringar markeras med utställningsorten i rött. CACIB skrivs med parentes innan det godkänts av FCI.
(oklarheter, oläsliga ord, ev. kommentarer skrivs med ? )

Göteborg 2016-01-07 Int, domare Gunnar Nymann, Danmark.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. 17 mån. kraftig hane. Korrekt rektangulär kropp o passande ben. Välproportionerligt huvud, god bredd i
skallen. Tydliga ögonbryn. Saxbett. Tillräcklig läpp. Utmärkt öronansättning. Korrekt överlinje. Välkroppad.
Utmärkt underlinje. Normalt vinklad. Stabil bak. Tillräcklig sidorörelse. Utmärkt fram.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert Cacib, BIM.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
48 cm. 19 mån. God kroppslängd, korrekt överlinje. Feminint huvud, korrekt nosparti. Saxbett. Välansatta öron av
god längd. Tillräckligt starkt ländparti. God längd på bröstkorgen. Fin underlinje. Kunde vara lite mer stabil fram.
Utmärkt päls o färg. Bra steglängd, lite löst fram.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert Cacib, BIR.

Göteborg 2016-01-08 Int, domare Göran Hallberger, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Kraftigt hanhundshuvud. Välkroppad. Bra benstomme. Ordinärt vinklad. Kunde vara något fastare i bogarna.
Goda rörelser. Päls o färg ua. Bra svans o tassar.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert Cacib, BIR.
Böjentan´s Aslak SE30313/2013 hanh f.120506. Uppf: Merete Sterk-Hansen, Norge.
49 cm. Något lätt hanhundshuvud. Bra kropp men i lättaste laget. Tillräcklig benstomme. Kunde haft en något
längre bröstkorg. Välvinklad. Fina rörelser. Päls o färg ua. Bra tassar.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 2 bhkl R-Cacib.

Strängnäs 2016-03-13 Int, domare Kresten Scheel, Danmark.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
8 mån gammal snygg ultrafeminin, bra huvud m moderat flat skalle, välutvecklat nosparti, snygga ögon, korrekt
bett, bra halslängd, utmärkt överlinje, gott frontparti, ska utveckla bröst korgen med tiden, välvinklad bak, kort
utmärkt päls, mycket snygga rörelser, långa effektiva steg, prima drive bak.
Pris: 1 Hp valpklass, Bästa valp
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. ca 17 mån snygg hane, riktigt bra huvud, välmarkerat stop, passande utfyllt nosparti, korrekt bett, passande
flat skalle m utmärkt bredd, moderat lång hals, utmärkt överlinje, bra frontparti, bra bröstkorg, prima vinklar bak,
utm kort päls, prima fria rörelser m långa steg, utmärkt drive bak, armbågarna kunde ligga mera till när han rör sig.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert Cacib, BIR
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. Ca 1,5 år hane m maximal storlek, välprop., utmärkt huvud, passande utvecklat nosparti, passande flat och
lite välvd skalle, korrekt bett, snygga ögon, moderat lång hals, bra topline, utmärkt frontparti, bra vinklar bak, bra
bröstkorg och bra päls, rör sig snyggt m bra steglängd och drive.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 2 bhkl R-Cert R-Cacib

Malmö 2015-03-19 Int, domare Lars Widén, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Mycket tilltalande helhet. Maskulint huvud som kunde vara stramare i sina läppar. Stark överlinje som
avslutas med starkt kors. Välvinklad runt om. Bröstkorg under utveckling. Härliga rörelser från sidan, ej helt stram i
sina armbågar. Utmärkt färg, bra päls.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert Cacib, BIR
Mosak SE42517/2014 f.140624 hanh f.140624. Uppf: Lars Andraey, Halmstad.
50 cm. En hane där huvudet kunde vara mer maskulint. Snygg överlinje avslutas med aningen brant kors. Bra
bröstkorg. Ordinärt vinklad, parallella röreler. Dock kunde baksteget vara kraftigare. Ok färg och päls.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.

Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
48 cm. Mycket tilltalande tik med härliga proportioner. Stark överlinje som avslutas med bra kors. Bröstkorg under
utveckling. ? typiskt vinklad. Härliga rörelser runt om. Bra färg och päls.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert Cacib, BIM

Sundsvall 2015-04-09 Nat, domare Kerstin Henriksson, Sverige.
Stall Mjösjös Kajsa SE50334/2016 tik f.150913. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
7 mån. Mycket tilltalande valp. Vackert huvud. Utmärkta ögon/öron. Korrekt bett. Mycket bra överlinje. Ännu inte
helt utvecklad i bröstkorg av förklarliga skäl! Utmärkt benstomme. Korrekta vinklar. Mycket bra färg/pälskvalitet.
Rör sig med bra steg. Baksporrar.
Pris: 1 Hp valpklass.
Nitro Junior Pathfinder Challenge SE56989/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
? cm. Mycket trevlig junior som är lite outvecklad i kroppen. Mycket vackert huvud. Utmärkta ögon/öron. Korrekt
bett. Bra hals. Bra överlinje, tillräcklig bröstkorg. Mycket bra benstomme. Goda vinklar. Rör sig än mycket valpigt.
Korrekt päls. Härligt temperament. Gossen har framtiden för sig!
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.
Stall Mjösjös Jossan SE49647/2013 tik f.130816. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
? cm. Goda proportioner. Trevligt huvud o uttryck. Kan ha lite mera stop. Bra öron/ögon. Korrekt bett. Bra hals/
överlinje. Välformad bröstkorg. Bra benstomme. Goda vinklar. Rör sig med bra steg. Visas idag i för högt hull därav
priset.
Pris: Very good ökl, 1 ökk.
Stall Mjösjös Gina SE16591/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
? cm. Mycket tilltalande helhet. Utmärkt huvud o uttryck. Bra ögon o öron. Korrekt bett. Härlig överlinje.
Välformad bröstkorg. Bra benstomme. Korrekta vinklar. Rör sig med mycket bra steg o steglängd. Korrekt
pälskvalitet.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl, BIR.

Västerås 2015-04-23 Nat, domare Rune Fagerström, Finland.
Gjallarbrons Hugin SE35265/2012 hanh f.120430. Uppf: Margareta & Rolf Johansson, Skyttorp.
51 cm. Hane av större storlek. Bra styrka i huvudet, bra bredd på underkäke. Välfästa öron, bärs väl. Bra uttryck.
Bra hals. Välkroppad. Raka framben. Väl knutna tassar. Bra över-/underlinje. Bra päls o färg. Rör sig väl. Trevligt
temperament.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIR. Champion.

Vårgårda 2016-04-24 SvSHK Nat, domare John Finnich Pedersen, Danmark.
Nero Pathfinder Challenge SE56304/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
52 cm. Utmärkta proportioner, fortfarande behöver utveckla massa. Välformat huvud, en aning stickande uttryck,
korrekt bett, välansatta öron som dessutom viker sig. Utmärkt hals överlinje, lite stark i fronten, ganska vinklad bak,
bra svans som bärs lite för högt.
Pris: Very good junkl, 1 junkk.
Aslög´s Balder SE40406/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
55 cm. En hane i högsta mankhöjd. Välformat huvud, en aning ljusa ögon, korrekt bett. Utmärkt hals överlinje,
välformad bröstkorg, kunde önska mera benstomme för en hane, ganska hjulbenta rörelser. Utmärkt päls.
Pris: Very good jkl
Askmaden´s Hassan SE45145/2014 hanh f.140703. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
49 cm. Utmärkta proportioner. Bra huvud, uttryck, sunda välpigmenterade ögon, välansatta öron som fäller i
förkant. Utmärkt hals överlinje. Välformad bröstkorg, välvinklad fram o bak, utm benstomme, hjulbenta rörelser.
Pris: Excellent jkl.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
52 cm. Kraftig hanhund som inte får vara större. Utmärkt huvud o uttryck, korrekt bett, välpigmenterad. God hals
överlinje, välformad bröstkorg, lite stel i fronten, utmärkt vinklad fram o bak, härlig benstomme, utmärkta rörelser.
Bra temperament.
Pris: Excellent jkl, 3 jkk.

Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Välproportionerlig hanhund. Utmärkt huvud, välformad skalle, utmärkt nosparti, korrekt bett. Utmärkt hals
överlinje, passande bröstdjup, acceptabla vinklar, välformade tassar, utmärkt kors, välansatt svans, rör sig med
utmärkt steglängd, rör sig något trångt bak.
Pris: Excellent jkl, 4 jkk.
Harbackens Blix-Ten McQueen SE42512/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
54 cm. Utmärkta proportioner men i största laget. Välformad skalle o nosparti, välansatta öron, korrekt bett. Utmärkt
hals överlinje. Välformad bröstkorg, acceptabelt vinklad, utmärkt benstomme, utmärkta rörelser.
Pris: Very good jkl.
Harbackens Bozz SE42510/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Utmärkta proportioner, kunde ha mera massa. Utmärkt huvud, lite runda ögon. Bra hals överlinje, något stel i
skuldror, välvinklad bak, kunde önska mera benstomme till en hane, rör sig med utm steglängd, lite trippande fram.
Pris: Very good jkl.
Krypins Brasse SE31903/2012 hanh f.120419. Uppf: Gunilla Bröjer Karlsson, Uddevalla.
50 cm. Utmärkta proportioner. Fint huvud, välansatta öron, välpigmenterad. Utmärkt hals överlinje, acceptabel
benstomme, vinklad fram o bak. Otrygg i ringen, får ej se tänder.
Pris: Cannot be judged (KEP) jkl.
Mosak SE42517/2014 hanh f.140624. Uppf: Lars Andraey, Halmstad.
51 cm. Utmärkta proportioner. Maskulint huvud o uttryck, utmärkt överlinje, passande bröstdjup, utmärkt vinklad
fram o bak, acceptabel benstomme, utmärkt kors, rör sig med hjulbenta rörelser. Behöver ringträning.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 2 bhkl R-Cert.
Stall Mjösjös Jussie SE49645/2013 hanh f.130816. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
50 cm. Utmärkta proportioner. Utmärkt huvud o uttryck. Välansatta öron, korrekt bett, öronen viker sig framtill.
Utmärkt kropp, välvinklad fram o bak, utmärkt benstomme, utmärkta rörelser.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIR.
Barbie SE23939/2015 tik f.141211. Uppf: Arild Eik, Norge.
48 cm. Passande proportioner. Feminint huvud o uttryck, välansatta öron, korrekt bett. Utmärkt hals överlinje,
välformad bröstkorg, utmärkt vinklad fram o bak, passande benstomme, utmärkta rörelser, utmärkt päls.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.
Askmaden´s Daffe SE35946/2012 tik f.120513. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
48 cm. Utmärkt storlek. Feminint huvud o uttryck, välansatta öron. Utmärkt hals, faller i ryggen och skuldror,
önskar mera kropp, välvinklad fram o bak, passande benstomme, utmärkta rörelser. Lite otrygg i ringen.
Pris: Very good jkl.
Askmaden´s Hekla SE45149/2014 tik f.140703. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
46 cm. Välproportionerlig tik. Välformad skalle, passande biforkatur, korrekt bett, välpigmenterad. Utmärkt hals
överlinje, utmärkt bröstkorg, välvinklad fram o bak, passande benstomme, välformade tassar, rastypiska rörelser.
Pris: Excellent jkl, 3 jkk Ck, 3 btkl.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
50 cm. Utmärkta proportioner men i största laget. Ganska välformat huvud men saknar femininitet, välansatta öron,
korrekt bett. Utm hals, faller något i rygg, acceptabla vinklar fram bra bak, utmärkt kors, rör sig med bra steglängd.
Pris: Very good jkl, 4 jkk.
Harbackens Betty SE42509/2014 tik f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
48 cm. Välproportionerlig tik. Utmärkt huvud o uttryck, korrekt bett, välansatta flata öron. Utmärkt hals överlinje,
välformad passande bröstkorg, bra vinklad fram o bak, passande benstomme, härliga passande typiska rörelser.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert, BIM.
Skorgebo´s Edda SE20858/2014 tik f.140102. Uppf: Anna & Geir Hoel, Norge.
46 cm. Utmärkta proportioner. Välformat huvud, något stickande uttryck, korrekt bett. Utmärkt hals överlinje,
välformad kropp, utmärkt vinklad fram o bak, passande benstomme, rör sig med god steglängd. Något otrygg i
ringen , behöver ringträning.
Pris: Very good jkl.
Stall Mjösjös Ginza SE16592/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
45 cm. Utmärkta proportioner. Feminint uttryck, korrekt bett, välansatta stora öron. Bra hals, rygglinje stör helheten,
lite flat bröstkorg, välvinklad fram o bak, passande benstomme, ytterst på svansen amputerad, utmärkta rörelser.

Pris: Very good jkl.
Viltvittringen´s Beremike SE22753/2014 tik f.140330. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
47 cm. Välproportionerlig tik. Välformat huvud, god nosparti, välansatta öron, korrekt bett. Utmärkt hals överlinje,
väl stelt lemmar (?), välformad bröstkorg passande djup, ok benstomme, korrekta rassar, utmärkta rörelser.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 2 btkl R-Cert.
Viltvittringen´s Beria SE22756/2014 tik f.140330. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
46 cm. Utmärkta proportioner. Korrekt huvud o uttryck. Utmärkt hals, ganska överbyggd, välformad bröstkorg,
utmärkta vinklad fram o bak, något fallande kors, lite tunn i pälsen, rör sig med god steglängd.
Pris: Good.
Thora vom Schwedenstein SE62520/2010 f.100720. Uppf: Nils Schumann, Tyskland. Äg: Harbackens kennel.
En avelsklass med fina avkommor efter en utmärkt typisk helhet, alla välproportionerliga med goda rörelser.
Pris: 1a med Hp Avelsklass.
Harbackens kennel, uppfödare Tony & Anette Sparf, Bälinge.
En fin uppfödargrupp med fin helhet, alla med fina huvuden o uttryck m bra rörelser.
Pris: 1a med Hp Uppfödarklass.

Lidköping 2016-05-07 Int, domare Kerstin Henriksson, Sverige.
Aslög´s Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48 cm. Mycket trevlig helhet, vackert huvud o uttryck, utmärkta öron o ögon, korrekt bett. Mycket bra hals, rygg,
kors o svans. Utmärkt bröstkorg, passande benstomme. Goda vinklar. Rör sig med utmärkt steg. Mycket bra päls.
Trivs inte så jättebra i situationen men står ut. Bra mask.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Harbackens Bozz SE42510/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
50 cm. Välformat huvud, mycket bra öron, ögon o bett. Utmärkt hals, överlinje o svans, aning rak överarm i övrigt
goda vinklar, passande benstomme, välformad bröstkorg o förbröst. Rör sig med lätta o fria rörelser. Korrekt
pälskvalitet. Bra mask.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
47 cm. Mycket fina proportioner, härligt huvud o uttryck, utmärkta öron, bra ögon, korrekt bett, utmärkt hals, rygg,
kors o svans, välformad bröstkorg, passande benstomme, aning långt ländparti, goda vinklar. Utmärkt pälskvalitet.
Rör sig med mycket bra steg runt om. Utmärkt färg o mask.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert (Cacib), BIR.

Hässleholm 2016-05-22 Int, domare Hans Almgren, Sverige.
Mosak SE42517/2014 hanh f.140624. Uppf: Lars Andraey, Halmstad.
50 cm. Utmärkt päls, vacker färg. Huvud väl balanserat i alla dimension, tillräckligt stop, väl ansatta lätt avrundade
medelstora öron, vackert rundad hals, torr, utmärkt övergång nacke rygg, vällagda skuldror, balanserade vinklar bak,
lagom kropp för ålder, kompakta tassar, ganska bra längd bröstkorg, utmärkt gångverk, öppet trevligt temperament,
härlig rastyp.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.

Österbybruk 2016-05-29 Int, domare Aase Jakobsen, Norge.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. En hane på den större sidan. Kraftigt huvud, bred skalle, bra stop, korrekt bett, bra nacke, hals, rygg. Ok
vinklar fram o bak. Bra lårbredd, benstomme. Rör sig med gott steg. Trevligt temperament. Välvisad.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Stall Mjösjös Jussie SE49645/2013 hanh f.130816. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
51 cm. Utmärkt typ. Bra huvud m bra stop. Kraftig hals medellång, markerad manke, en aning rund över korset. Ok
förbröst, bra längd i bröstkorgen, väl musklad, rör sig m en aning kort steg, bra benstomme o tassar. Bra
temperament. Välvisad.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.

Piteå 2016-05-28 Nat, domare Lars Widén, Sverige.
Klura-B SE28538/2014 tik f.140403. Uppf: Elsie Berg, Hällefors.
47 cm. 2-årig tik under utveckling. Korrekt huvud. Bra öron. En tanke ljusa ögon. Stark överlinje som avslutas med
ett brant kors. Bröstkorg under utveckling. Korrekt vinklad. Mycket trevliga rörelser. OK päls, bra färg. Ej helt
tillfreds med utställningssituationen.
Pris: Very good ökl, 1 ökk.

Norrköping 2016-06-04 Nat, domare Marja Talvitie, Finland.
Nero Pathfinder Challenge SE56304/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
52 cm. En aning lång i länden. Mycket välgående ung hane. Bra huvud. Mycket fin överlinje och svans. Bra päls.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 bhkl, BIR.

Vänersborg 2016-06-12 Int, domare Bo Wallin, Sverige.
Aslög´s Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48 cm. Mycket bra helhet. Välskuret huvud som skall vara mer könspräglat. Utmärkt hals, överlinje o svans. Vacker
underlinje. Välställda men något tunna extremiteter. Bra hårlag. Behöver ringträning. Mentalitet ua.
Pris: Very good jkl, 2 jkk.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. Utmärkt helhet. Synnerligen vackert huvud. Utmärkt bett. Mörka ögon. Utmärkt hals, överlinje o svans.
Välkroppad. Synnerligen väl utvecklad bröstkorg. Långt ?? steg på utm tassar. Synnerligen välvisad. Mentalitet ua.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Aslög´s Snotra SE40414/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
46 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, vackra öron. Utmärkt hals, överlinje o svans. Ordinär
bål, något uppdragen buklinje. Skulle önska något grövre benstomme. Mycket vacker underlinje. Utmärkta tassar.
Välvisad men behöver ringträning. Mentalitet ua.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.

Leksand 2016-06-18 Int, domare Sean Delmar, Irland.
Nitro Junior Pathfinder Challenge SE56989/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
50 cm. A little too much wrinkle in forehead, would like more filled under the eye. Too long in the loin. Front
movement needs to tighten up. A little anxious in the ring.
Pris: Very good junkl, 1 junkk.
Böjentan´s A-Thor SE48205/2012 hanh f.120605. Uppf: Merete Sterk-Hansen, Norge.
48 cm. Would like a little more substance. A little weak in underjaw. A little open in front, would like more bend of
stifle, causing a little in front ?? moving. Excellent coat.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 2 bhkl R-Cert R-Cacib.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
50 cm. Nice strong foreface, good expression. Good body proportions. Excellent topline. Good angulation in the
rear. I would like a thicker coat. Excellent mover & type.
Pris: Excellent jkl, 3 jkk.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
48 cm. A little too anxious in the ring. Good ear carriage. Would like a wider head. A little heavy in the shoulder
and too open in the front. Would like more shape in the ribcage. Not comfortable to be examined.
Pris: Good jkl.
Stall Mjösjös Ikaros SE16577/2011 hanh f.110126. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
50 cm. A little too heavy in the body. Would like the foreface stronger. Would like a little more shape in hindquarters. Good ear carriage. Topline too high over the hindquarters.
Pris: Very good jkl, 4 jkk.
Stall Mjösjös Jussie SE49645/2013 hanh f.130816. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
47 cm. Excellent head. Good topline on the head. Nice well placed ears. Good front. Excellent forechest. Strong
hindquarters. Correct coat. Nice free mover with good muscle tone. Championat.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.

Stall Mjösjös Kajsa SE50334/2016 tik f.150913. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
48 cm. Nice head proportions, eyes well set apart, nice low ears. A little high in shoulder. Good topline. Nice strong
hocks. Excellent mover. Just needs more maturity.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 3 btkl.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
47 cm. Excellent ears framing the head. Head a little too fleshy. Good forechest. A little too long in the loin.
Excellent mover side on …?, pinning (?) in front a little. Champion!
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 btkl Cert R-Cacib.
Hild SE28856/2014 tik f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
43 cm. A little too anxious in expression. Too small for me. Would like the head fuller. A little nervous at
examination. Good coat. Moved ok.
Pris: Good jkl.
Skorgebo´s Edda SE20858/2014 tik f.140102. Uppf: Anna & Geir Hoel, Norge.
45,5 cm. Nice head shape, correct ear carriage. Good forechest. Needs more confidence. Excellent bodyshape &
topline. Good texture in the coat. Needs more ringexperience.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 4 btkl R-Cert.
Wingasol SE26128/2014 tik f.140324. Uppf: Karin Daniels, Insjön.
43 cm. Would like the head a little fuller. Good topline. Excellent angulation in the hindquarters. Nice clean mover.
Would like a more steady temperament.
Pris: Excellent jkl, 3 jkk.
Stall Mjösjös Jossan SE49647/2013 tik f.130816. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
46 cm. Would like a stronger underjaw. Excellent forechest. A little heavy in the body. Good strong hocks.
Excellent tailset. A little close in front, thin moving. Good outline.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk Ck.
Stall Mjösjös Gisela SE16593/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
44 cm. Excellent ear placement. Would like the foreface stronger. Good front & topline. Good angulation in the
rear. Excellent mover & type.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.

Borås 2016-07-02 Nat, domare Zsolt Lokodi Csaba, Rumänien.
Viltvittringen´s Beria SE22756/2014 tik f.140330. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
46 cm. Nice feminin head, correct bite, nice neck, little bit light back, need more volyme in ribcage, excellent
behind angulation.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
48 cm. Excellent bones and size, correct bite, level back, little bit light french front feet, correct hind quarter,
excellent in move.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl, BIR.

Gällivare 2016-07-02 Int, domare Arne Foss, Norge.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Maskulin, mycket bra typ. Bra proportion. Mycket typiskt huvudform. Välansatt, korrekta stora öron.
Typiska ögon. Bra bett. Ganska bra front. Typiska tassar. Harmoniska vinklar. Bra överlinje. Korrekt kors och
svans. Bra päls. God muskelkond. Bra sidorörelser, lite oprecisis fram. Mycket energisk temperament.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.

Tvååker 2016-07-08 Int, domare Jan Ryk, Polen.
Mosak SE42517/2014 hanh f.140624. Uppf: Lars Andraey, Halmstad.
51 cm. Strong dog. Head with a little bit light eye. Strong neck. Typical lines and angulations. Good movement.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Aslög´s Rota SE40413/2014 tik f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.

49 cm. Typical bitch. Good head. Strong neck. Normal ? (oläsligt) and angulations. In the movement are a little bit
out standing
Pris: Excellent ökl, 1 ökk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.

Alfta 2016-07-09 Int, domare F Ricky Lochs-Romans, Holland.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
47 cm. Very nice quality, beautiful confirmation (?) between high and length, typical correct skull, forehead well
defined, stop just phys…??, good ears, good neck, correct topline, very nice body and good lengths of legs, tail very
typical in standing and moving, strong feet, beautiful coatcondition and colour, moving very easy and typical,
a little bit slight sp…??.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
47 cm. Nice noble outline and good length and high confirmation (?), head with good skull, ears set on correct and
falling typical to the front, beautiful expression (?), good lips, nice topline, angulation in the back correct in the front
needs time, frontchest needs time, nice coat, tail correct in standing and movement, going with long p…?? but with
open elbows, sweet temperament.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 2 bhkl R-Cert R-Cacib.

Piteå/Sjulnäs 2016-07-16 Int, domare Per Iversen, Norge.
Lyk Sfora Nestora SE48933/2015 hanh f.150528. Uppf: Teresa Gruca, Polen.
48 cm. 13 mån, en ung hane med bra storlek & proportion, maskulint huvud, typiska öron, stark hals & bra förbröst,
bra bröstdjup, korrekt stigande överlinje, bra lårbredd, utmärkta ben, rör sig med ett bra steg, mycket trevligt
temperament, välvisad, utmärkt kondition.
Pris: Excellent junkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl, BIR.

Köping 2016-07-23 Int, domare Martin Johansson, Sverige.
Böjentan´s A-Thor SE48205/2012 hanh f.120605. Uppf: Merete Sterk-Hansen, Norge.
48 cm. Välskuret huvud. Bra uttryck. Bra skuldra, lite lösa armbågar. Tillräcklig längd på bröstkorgen. Korrekt
vinklad bak. Rör sig med bra steg o stil. Bra päls o temperament.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. Maskulin hane. Maskulint huvud. Bra uttryck. Bra ögon. Bra front o bröstkorg. Korrekt vinklad bak. Rejäl
päls. Rör sig med bra steg.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, 2 bhkl R-Cert R-Cacib.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
47 cm. Feminint välskuret huvud. Bra front. Bröstkorg i naturlig utveckling. Lite lång i länden. Korrekt vinklad bak.
Rör sig med härligt steg från sidan.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIM.

Ransäter 2016-07-30 Int, domare Bertil Lundgren, Sverige.
Böjentan´s A-Thor SE48205/2012 hanh f.120605. Uppf: Merete Sterk-Hansen, Norge.
50 cm. Hane som skulle vara mer maskulin, bra skalle o stop, lite tunn i nosparti, väl burna öron, bra hals, öppna
vinklar fram, bröstkorg med bra djup men är lite för kort o tunn, stark rygg, tillräckliga vinklar bak, lite kort i sitt
steg, lös i armbågarna, bra benstomme o päls.
Pris: Good jkl.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. Utmärkta proportioner, maskulint välformat huvud, utmärkt nosparti, vacker hals o överlinje, välvinklad, bra
förbröst, lång bröstkorg o bra djup, bra lårbredd, för sig med bra steg o drive, bra benstomme tassar päls.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
49 cm. Bra proportioner, maskulint huvud, bra nosparti, välburna öron, bra hals, tillräckliga vinklar fram, bröstkorg
med bra djup o tillräcklig längd, stark rygg, välvinklad bak, bra lårbredd, rör sig energiskt, behöver bli stabilare i
sina rörelser, bra benstomme o päls.

Pris: Very good jkl, 2 jkk.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
45 cm. 12 mån, utmärkta proportioner, fina linjer, mycket feminint huvud, bra käkparti, vacker hals, välvinklad,
bröstkorg med bra längd o djup, stark rygg, bra lårbredd, rör sig med långt steg o bra drive, fina tassar, bra
benstomme o päls.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 btkl Cert.
Stall Mjösjös Kajsa SE50334/2015 tik f.150913. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
48 cm. 11 månader, bra proportioner, välformat feminint huvud, bra käkparti, lite kort hals, öppna vinklar fram,
bröstkorg har bra djup men behöver fylla ut, stark rygg, fallande kors som gör henne underställd o trång i hennes
bakbensrörelser, kort i sitt steg, bra benstomme o päls.
Pris: Very good junkl, 2 junkk.
Skorgebo´s Edda SE20858/2014 tik f.140102. Uppf: Anna & Geir Hoel, Norge.
45 cm. Bra proportioner, feminin, välformat huvud, något ljusa ögon, bra käkparti, bra hals o skuldra, tillräckliga
vinklar, välformad bröstkorg, stark rygg, bra lårbredd, har bra steglängd men är trång bak, vid i fronten, bra benstomme o päls.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
46 cm. Utmärkta proportioner, långt välformat feminint huvud, utmärkt käkparti, bra hals o skuldra, välvinklad,
välformad bröstkorg, fin rygglinje, bra lårbredd, rör sig med bra steg o drive, bra benstomme o tassar o päls.
Värdig champion.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.
Gina av Fjellstölen NO34350/13 tik f.130109. Uppf: Dag Arne Matre, Norge.
45,5 cm. Bra proportioner, feminint huvud som är lite kort o tunt i nosparti, bra hals, tillräckligt vinklad fram, lång
bröstkorg med bra djup, stark rygg, fallande kors, bra lårbredd, bra steglängd, kunde ha lite mer drive, trång bak, bra
benstomme o päls.
Pris: Excellent chkl, 2 chkk.
Viltvittringen´s Tera S51630/2008 tik f.080728. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
45 cm. Bra proportioner, mycket feminint huvud, tillräcklig längd, något tunn i nosparti, bra hals o skuldra, rak
överarm, lång välformad bröstkorg, stark rygg, fallande kors med lite låg svansansättning, välvinklad bak, rör sig
bra från sidan, mycket trång bak, bra benstomme o päls.
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk

Överkalix 2016-08-13 Nat, domare Nina Karlsdotter, Sverige.
Klura-B SE28538/2014 tik f.140403. Uppf: Elsie Berg, Hällefors.
?? cm. Rätt feminint huvud, bra form o proportioner, något ljusa ögon, utmärkt formade öron, bra hals, överlinjen
kunde vara lite tydligare överbyggd, utmärkt lätt kropp, passande benstomme, fina fötter, välvinklad, utmärkt steg,
bra päls o färg, lite försiktig i sitt temperament.
Pris: Very good ökl, 1 ökk.

Askersund 2016-08-14 Int, domare Karl-Erik Johansson, Sverige.
Hjortriket Goliat SE49781/2015 hanh f.150830. Uppf: Anette Ytterdahl Svensson, Vingåker.
49 cm. Mycket god typ men ännu mycket valpig, typiskt huvud, bra uttryck, bra bett, bra hals, tillräckligt bröst,
mycket bra vinklar, rör sig med bra steg, behöver ännu tid att utvecklas. Mentalitet: Något försiktig.
Pris: Very good junkl, 2 junkk.
Nero Pathfinder Challenge SE56304/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
50 cm. Utmärkt typ, vackert maskulint huvud, bra uttryck, bra bett, utmärkt hals o överlinje, utmärkt bröstkorg,
utmärkta vinklar, utmärkta vägvinnande rörelser men något hög svans. Utmärkt kondition. Mentalitet: Utmärkt.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 bhkl R-Cert.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. Utmärkt typ, en hund med härlig stil o mycket kvalitet, vackert maskulint huvud, mörka ögon, utmärkt
uttryck, bra bett, utmärkt hals o överlinje, välvinklad, välställda ben, bra benstomme, utmärkt kondition.
Mentalitet: Utmärkt.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.

Skuggligans Eir SE28858/2014 tik f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
47 cm. Utmärkt typ, typiskt feminint huvud, bra uttryck, bra bett, utmärkt hals o rygg, bra bröst, tillräckliga vinklar,
rör sig mycket bra, bra päls. Mentalitet: U.a.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 btkl Cert.
Genius Pathfinder SE55346/2013 tik f.130501. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
45 cm. Utmärkt typ, en tik med härlig stil o mycket kvalitet, mycket härligt huvud, mörka ögon, bra bett, utmärkt
hals o rygglinje, välutvecklad bröstkorg, välställda ben, fantastiska rörelser, utmärkt kondition. Mentalitet: Utmärkt.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.

Norrköping 2016-08-20 Int, domare Benny Blidh von Schedvin, Sverige.
Nero Pathfinder Challenge SE56304/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
51 cm. Välbalanserad tilltalande hund, välformat maskulint huvud, bra öron, utmärkt hals o rygglinje, välburen
svans, bra kropp för åldern, markerat förbröst, utmärkt benstomme, välvinklad bak, rör sig med långt steg, bra päls o
färger
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 bhkl Cert, BIR.
Aslög´s Rota SE40413/2014 tik f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48 cm. Tik med bra proportioner, fortfarande lite lätt som helhet. Feminint välformat huvud, bra hals o rygg,
tillräckligt bröstdjup, kunde ha lite mer förbröst, bra benstomme, normala vinklar, bra steg. Bra färger.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk Ck, 1 btkl Cert (Cacib), BIM.

Eskilstuna 2016-08-21 Nat, domare Göran Hallberger, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Rastypiskt huvud, bra könsprägel, välkroppad, bra benstomme, välvinklad, fina rörelser, päls o färg u.a.
En utmärkt representant för sin ras. Välvisad.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIR.

Ljungskile 2016-08-28 Nat, domare Nina Karlsdotter, Sverige.
Aslög´s Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48,5 cm. Maskulint huvud, bra form & proportioner. Bra profil. Något ljusa ögon. Välburna o välformade öron.
Kunde ha lite längre hals. Bra överlinje o svans. Välutvecklad kropp men lite högt hull. Passande benstomme.
Bra fötter. Harmoniskt vinklad. Bra rörelser. Bra päls & färg. Något försiktig som också syns i hans blick.
Pris: Very good jkl, 2 jkk.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Kraftfullt maskulint huvud. Bra bredd i skallen. Stopet kunde vara lite mer markerat. Utmärkta ögon. Välburna öron. Utmärkt läpp. Fin profil. Utmärkt hals, överlinje & svans. Välutvecklad kropp. Passande benstomme.
Bra fötter. Välvinklad o välgående från sidan o bakifrån. Lite lös fram o något vida armbågar. Bra päls & färg.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIM.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
49 cm. Långsträckt feminint huvud som kunde ha lite mer stop. Utmärkta ögon & öron. Fin profil. Utmärkt hals,
överlinje o svans. Välutvecklad kropp, något lång i länden. Passande benstomme. Bra fötter. Välvinklad. Mycket
välgående från sidan, lite vid i armbågarna. Bra päls & färg.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl, BIR.
Viltvittringen´s Tera S51630/2008 tik f.080728. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
47 cm. Feminint huvud, bra form & proportioner. Utmärkt ögonform, bra färg. Välburna o välformade öron. Kunde
ha lite mer markerat stop men bra profil. Tillräcklig hals. Utmärkt överlinje o svans. Välutvecklad kropp. Passande
benstomme. Fina fötter. Harmoniskt vinklad. Bra steglängd, lite lösa armbågar. Fin päls. Välvisad.
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk Ck, 2 btkl.

Öland 2016-09-03 Nat, domare Carl Gunnar Stafberg, Sverige.
Knaust-B SE28533/2014 hanh f.140403. Uppf: Elsie Berg, Hällefors.
50 cm. Utmärkt helhet, utmärkta proportioner. Fint huvud, bra bett. Utmärkt bröstkorg. Bra förbröst. Välvinklad o
välgående.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIR.

Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
46 cm. Utmärkt helhet. Fint feminint huvud, bra bett ögon o öron. Bra proportioner, bra vinklar och rörelser.
Utmärkt päls.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl, BIM.
Viltvittringen´s Tera S51630/2008 tik f.080728. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
46 cm. 8 år, mycket ungdomlig veterantik, mycket feminin. Utmärkt hals o rygg, bra längd. Rör sig ledigt, bra
vinklar, bra bröstkorg, fina tassar. Bästa veteran!
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk Ck, 2 btkl

Sandviken 2016-09-04 Int, domare Lars Widén, Sverige.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. En hane med bra proportioner. Maskulint huvud med rätt uttryck. Bra öron. Korrekt överlinje. Utmärkt rygg
som slutar med starkt kors. Välfylld bröstkorg. Välvinklad. Mycket välgående. Bra färg o päls. Mentaliet: U.a.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIM.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
46 cm. Något långlinjerad tik. Ett huvud som behöver fyllas ut. Bra hals. Stark rygg, utmärkt kors. Bröstkorg under
utveckling. Välvinklad. Mycket välgående. Bra färg o päls.
Pris: Very good junkl, 1 junkk.
Harbackens Betty SE42509/2014 tik f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
48 cm. Tilltalande tik. Trevlig helhet. Feminint huvud, rätt uttryck. Bra topline som avslutas med något brant kors.
Något öppna vinklar fram, bra bak. Bröstkorgen kunde vara mer utvecklad i sin nedre främre del. Passande benstomme. Rör sig från sidan med bra steg, något lösa armbågar. Bra färg o päls.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Aja Spod Radovickej Skaly SE41878/2015 tik f.140804. Uppf: Karol Divok, Slovakien.
48 cm. En lätt tik. Ett huvud som kunde vara mer kraftfullt. Utmärkta öron. Snygg överlinje. Bra kors. Rastypiskt
vinklad. Bröstkorg under utveckling. Trevliga rörelser. OK färg och päls. Ej tillfreds med utställningssituationen.
Pris: Good ökl.
Genius Pathfinder SE55346/2013 tik f.130501. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
46 cm. Mycket tilltalande tik. Vackert välskuret huvud. Snygg topline. Bra kors. Välställd skuldra. Korrekt bröstkorg. Välvinklad. Mycket välgående. Bra färg o päls.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIR.

Gimo 2016-09-10 Nat, domare Carl Gunnar Stafberg, Sverige.
Hjortriket Gordon SE49779/2015 hanh f.150830. Uppf: Anette Ytterdahl Svensson, Vingåker.
50 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra huvud. Prima bett. Bra ögon o öron. Utmärkt hals. Bra förbröst. Utmärkt längd
på kroppen. Välvinklat bakställ. Rör sig utmärkt. Utmärkt päls.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 bhkl.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Bra ögon o öron. Utmärkt överlinje. Bra längd . Rör sig väl.
Utmärkt päls.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIM.
Harbackens Betty SE42509/2014 tik f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
46 cm. Utmärkt helhet. Fint huvud o uttryck. Bra bett. Fina öron. Utmärkt överlinje. Bra längd. Välvinklad o
välgående. Utmärkt päls. Champion.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 btkl Cert.
Genius Pathfinder SE55346/2013 tik f.130501. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
46 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt huvud. Bra detaljer. Fin hals. Bra rygg o längd. Välvinklad. Utm steg. Utmärkt päls.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl, BIR.

Eslöv 2016-09-11 Int, domare Mats Jonsson, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.

51 cm. Utmärkta proportioner, välkroppad. Välskuret huvud med korrekt uttryck, kunde vara stramare i läppar.
Utmärkt över- och underlinje, behöver ej vara längre, välformad lång bröstkorg. Välvinklad, utmärkt benstomme,
utmärkta rörelser. Champion idag!
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Mosak SE42517/2014 hanh f.140624. Uppf: Lars Andraey, Halmstad.
49 cm. Goda proportioner, välformat maskulint huvud, något tunn underkäke, mycket bra över-/underlinje, något
brant kors, välformad bröstkorg, korrekt vinkling, passande benstomme, rör sig väl fram något underställd bak,
knorrar något vid tandvisning.
Pris: Very good jkl, 2 jkk.

Sundsvall 2016-10-15 Int, domare Bo Wallin, Sverige.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mörka bra ögon. Vackra tecken på huvudet. Utmärkt hals,
överlinje, svans. Välkroppad med vacker underlinje. Välvinklad, välgående på aningen öppna tassar. Utmärkt
hårlag. Välvisad o mycket trevlig. Mentalitet: ua. Champion idag!
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
45,5 cm. Mycket bra helhet. Välskuret men något litet huvud, vacker mask, utmärkta öron. Något lång o smal hals.
Utmärkt hals, överlinje, svans. Något tunn bål. Vacker underlinje. Välgående på utmärkta ben o tassar. Mycket bra
hårlag. Synnerligen välvisad. En tik som behöver bli aningen grövre. Mentalitet: ua.
Pris: Very good jkl, 1 jkk.

Växjö 2016-11-04 Int, domare Gunnar Nymann, Danmark.
Knaust-B SE28533/2014 hanh f.140403. Uppf: Elsie Bert, Hällefors.
50 cm. 2½ år. Korrekt kroppsform, får ej bli tyngre. Utmärkta proportioner i huvudet, lite för mycket läppar.
Ok ben. Ok ögon. Korrekt stop o skalle. Ok öron. Tillräcklig hals, passande djup i kroppen. Välformad bröstkorg.
Gott starkt lår. Acceptabel svans, Starka ben o tassar. Ok päls.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.
Mosak SE42517/2014 hanh f.140624. Uppf: Lars Andraey, Halmstad.
50 cm. 2½ år. God kroppslängd. Kunde ha lite starkare nosparti. Saxbett, passande läppar. Bra ögon o skalle, god
hals. Bra öron. Stark överlinje, korrekt ansatt svans. Bra vinkling. Bra benstomme. Bra tassar. Bra mask. Stabil bak.
Tillräcklig skrittlängd. Lite glad svans. Champion idag. Grattis!
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert (Cacib), BIR.
Aslög´s Rota SE40413/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
47 cm. Passande längd i kroppen, överlinjen kunde vara starkare. Ganska bra underlinje. Gott uttryck. Bra ögon o
mask. Saxbett. Ok öron. Kunde ha lite starkare hals. Normalt vinklad. Önskas lite mer utfylld i bröstet. Ok benstomme o tassar. Stabil bak, lite lös fram. Passande skrittlängd.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk.

Stockholm 2016-12-02 Int, domare Elena Ruskovaara, Finland.
Nitro Junior Pathfinder Challenge SE56989/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
48 cm. Excellent male, correct size and proportions. Very nice bones and feet, well bodied for his age. Very typical
head and expression. Correct tailcarriage, a bit narrow rear but shows excellent sidegaits when he wants, Excellent
lively open character.
Pris: Excellent ukl, 1 ukk Ck, 3 bhkl.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
52 cm. Excellent masculine type, typical topline when moving, beautiful bones and nice tight feet. Well bodied.
Correct head and expression. Correct tailcarriage. Very nice character. Well presented.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. Very masculine. Correct proportions, nice bones. Nice head, a bit roundish eyes. Correct neck. Typical rearangulations. Nice body, would prefer a bit stronger rear when moving, correct length of step. Excellent character
Pris: Excellent chkl, 2 chkk Ck, 2 bhkl R-Cacib.

Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
47 cm. Excellent type, very feminine, happy and showy character. Typical bones, nice angulations, beautiful topline
when moving, correct body, a bit narrow underjaw and muzzle but nice eye and expression. Excellent mover,
beautifully presented.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert (Cacib), BIM.

Älvsjö 2016-12-03 Int, domare Hans-Erhard Grüttner, Tyskland.
Nitro Junior Pathfinder Challenge SE56989/2015 hanh f.150630. Uppf: Armands Sanders, Lettland.
50 cm. Very good head. Good topline. Straight back with good tail set. Very good angulated. Moved well. Need
some show training.
Pris: Excellent ukl, 1 ukk Ck, 3 bhkl.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
52 cm. Lovely head and expression …? (oläsligt ord) Elegant topline. Correct tail set. Very good angulated. Moved
very sound both ways.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. Good head. Very good topline. Very good tail set. Good angulated. Moved well.
Pris: Excellent chkl, 2 chkk Ck, 2 bhkl R-Cacib.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
46 cm. Elegant young bitch. Nice head. Elegant topline. Straight back with good tail set. Very good angulated.
Moved well.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 btkl Cert.
Genius Pathfinder SE55346/2013 tik f.130501. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
43 cm. Excellent head. Elegant topline. Straight back and correct tail set. Very good angulated. Moved very well
both ways.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.

Saknas kritiker från: Visby 6 aug, Visby 7 aug, Svenstavik 7 aug.
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