Domarkritiker utställningar 2017 – 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 2017-01-07 Int, domare Bo Wallin, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Utmärkt helhet, sällsynt vackert huvud, mörka ögon, utmärkt bett, vacker hals o vacker övergång i manke,
väl ansatt o buren svans, utmärkt förbröst, vacker underlinje, välvinklad, välgående med långt steg o utmärkta tassar,
synnerligen vacker representant för rasen.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl Cacib, BIR.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
46 cm. Utmärkt helhet, vackert välskuret huvud, mörka ögon, vackra öron, utmärkt hals överlinje o svans,
välkroppad med vacker underlinje, aningen fransysk, välgående med långt steg.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 3 btkl Cert.
Aslög´s Rota SE40413/2014 tik f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
46 cm. Utmärkt helhet, vackert välskuret huvud, mörka ögon, utmärkt hals överlinje o svans, välkroppad med
utmärkt bröstkorg, ganska välgående, välvisad.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk Ck, 1 btkl Cacib, BIM.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
48 cm. Utmärkt helhet, vackert välskuret huvud, prima bett, vackra öron, utmärkt hals överlinje o svans, välkroppad,
kunde haft aningen mer förbröst, väl utvecklad bröstkorg, kunde vara något kortare i sin bål, långt bra steg, för rasen
utmärkta tassar, välvisad.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 2 btkl R-Cacib.

Göteborg 2017-01-08 Int, domare Arvid Göransson, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. Utmärkt helhet. Mycket bra proportioner. Fint uttryck. Stark överlinje, utmärkt kors. Bra bröst. Utmärkta
vinklar fram o bak ger stabila fina rörelser med bra drive. Bra ben o tassar. Utmärkt musklad.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl Cacib, BIR.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
47 cm. Utmärkt typ. Bra huvud, bra ögon, öron. Stark hals. Stark överlinje o bra kors. Tillräckligt utvecklad i bröst.
God steglängd från sidan, stabil i bak. Nyans lös i armbåge. ”Toe out” i tassar. Bra ben o tassar.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 btkl Cert R-Cacib.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
48 cm. Utmärkt helhet med mycket bra huvud, ögon, öron. Stark hals. Utmärkt överlinje o kors. Bra bröstkorg. God
steglängd. Stabil o bra i bak. Nyans lösa armbågar. Bra benstomme o tassar.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl Cacib, BIM.

Strängnäs 2017-03-12 Int, domare Göran Bodegård, Sverige.
Whispering Word´s Cash Maker SE29533/2016 hanh f.160412. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
49 cm. Ännu mycket ung, fina proportioner o bra linjer. Vackert huvud, fina öron o ögon. Fin överlinje, ännu lite
mjuk i front o handled. Bra vinklar bak men önskar hasen något kortare. Mycket tilltalande rörelsetyp. Önskar mer
och hårdare muskler men har en bra allmänkvalitet.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
49 cm. Välutvecklad vacker hund, mycket fina proportioner o linjer, mycket vackert huvud. Välställd front men
önskar något längre överarm. Snygg över- o underlinje. Rätt bra förbröst. Utmärkt bakställ. Visad i fin kondition.
Mycket tilltalande rörelser.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl Cacib, BIR.

Whispering Word´s Chocochino SE29530/2016 tik f.160412. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
45 cm. Elegant, prydlig med vackert huvud, feminin, i stående klassiska vackra linjer, mycket vackert huvud, fint
ansatt hals, mycket tilltalande front. Bra bröstdjup för åldern, något hög över korset o kunde komma ut aningen mer
i rörelse. Bra steglängd, god energi. Bra päls o färg.
Pris: Excellent junkl, 2 junkk.
Whispering Word´s Curious Girl SE29528/2016 tik f.160412. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
46 cm. Feminin, elegant med bra benstomme, mycket vackert ansatt hals, bra vinklar fram, önskar lite bredare
o kraftfullare underben, vackra rastypiska rörelser från sidan. Bra päls o färg.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.

Malmö 2017-03-19 Int, domare Miodrag Vretenicic, Montenegro.
Aslög´s Vesta SE26022/2016 tik f.160327. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
? cm. It is not possible to measure her or look at bite. Typical body, good condition. Temperament is not correct.
Typical head, correct neck. Good angulations. Movement and handling is not correct.
Pris: Disqualified junkl.

Arboga 2017-04-30 SvSHK Nat, domare Bo Wallin, Sverige.
Jölstrajegerens Jacko SE21682/2017 hanh f.161213. Uppf: Ann-Kristin Gaare, Norge.
Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, välansatta välburna öron. Utmärkt hals, överlinje o svans.
Välkroppad. Välvinklad bak, nästan övervinklad. Lovande hårlag. Välvisad. Synnerligen trevlig mentalt.
Pris: 1 Hp valpklass, BIR-valp, BIS-valp 2.
Stall Mjösjös Ludmila SE51893/2016 tik f.160909. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud, prima bett. Utmärkt hals. Rätt bra överlinje, ordinär bål, något
uppdragen buklinje, något öppna vinklar bak därför något för öppen bak. Välvisad. Mycket trevlig mentalt.
Pris: 1 Hp valpklass, BIM-valp.
Askmaden´s Hassan SE45145/2014 hanh f.140703. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
47 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, kunde vara aningen mer könspräglad, mörka ögon, vackra öron,
vacker mask, utmärkt hals överlinje o svans, välkroppad, välutvecklad, välgående, mycket bra hårlag, kunde vara
aningen mer könspräglad, ändå prisvänlig.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.
Hjortriket Gordon SE49779/2015 hanh f.150830. Uppf: Anette Ytterdahl Svensson, Vingåker.
50 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud, ganska väl könspräglad, utmärkt hals o överlinje, ordinär bål,
kunde ha bättre förbröst, aningen smal bröstkorg, utmärkta rörelser, mycket bra tassar.
Pris: Very good jkl.
Hjortriket Goliat SE49781/2015 hanh f.150830. Uppf: Anette Ytterdahl Svensson, Vingåker.
50 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud, ganska väl könspräglad, utmärkt hals överlinje o svans,
välkroppad från sidan sett, bröstkorgen något smal i sin nedre del, i…?, välvinklad, rör sig något bundet bak, rätt bra
tassar, välvisad.
Pris: Very good jkl, 3 jkk.
Skuggligans Frej SE28854/2014 hanh f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
51,5 cm. Utmärkt helhet. Väl könspräglad hane, kunde ha något mörkare ögon, utmärkt hals överlinje o svans,
välkroppad, vacker underlinje, långt bra steg, utmärkta tassar. Välvisad.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 bhkl Cert.
Xerxis vom Schwedenstein BGS15-035 hanh f.150615. Uppf: Nils Schumann, Tyskland.
51 cm. Mycket bra helhet. Vackert välskuret huvud, kunde vara bättre könspräglad, utmärkt hals överlinje o svans,
välkroppad med något uppdragen buk, välställda extremiteter, kunde ge något mer hanhundsbetonat intryck därav
priset.
Pris: Very good jkl, 4 jkk.
Harbackens Bjarne SE42511/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
51 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert huvud, typiskt uttryck, utmärkt hals överlinje, välkroppad, utmärkt förbröst,
vacker underlinje, aningen kort kors, aningen hög svans, rör sig med långt vackert steg, försvarar väl sin titel.
Pris: Excellent chkl, 2 chkk Ck, 3 bhkl.

Stall Mjösjös Jussie SE49645/2013 hanh f.130816. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
50 cm. Utmärkt helhet, vackert värskuret huvud, mörka ögon, prima bett, utmärkt hals överlinje o svans,
välkroppad, vacker underlinje, bra bröstben, väl utvecklad bakre bröstben.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR, BIS-2.
Askmaden´s Hekla SE45149/2014 tik f.140703. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
46 cm. Utmärkt helhet, mycket vackert huvud, vacker mask, välansatta välburna öron, utmärkt hals överlinje svans,
välkroppad, långt bra steg, utmärkta tassar.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert, BIM.
Askmaden´s Helga SE45150/2014 tik f.140703. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
44 cm. God helhet, ganska bra huvud, vackert rundade öron, utmärkt hals överlinje, något tunn svans, alltför fattig
bål, starkt uppdragen buklinje, öppna vinklar, ordinära rörelser, trampar igenom.
Pris: Sufficient jkl.
Barbie SE23939/2015 tik f.141211. Uppf: Arild Eik, Norge.
46,5 cm. Mycket bra helhet, vackert välskuret huvud som dock kunde vara något större, utmärkt hals överlinje,
ordinär bål, kunde ha bättre förbröst, välvisad, mycket trevlig.
Pris: Very good jkl, 3 jkk.
Skorgebo´s Edda SE20858/2014 tik f.140102. Uppf: Anna & Geir Hoel, Norge.
46 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, utmärkt hals överlinje svans, ordinär bål, aningen
smal i sin nedre del, lite grövre extremiteter o ett bra steg. Välvisad.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk Ck, R-Cert
Harbackens Betty SE42509/2014 tik f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
48 cm. Utmärkt helhet. Vackert huvud, ganska långlinjerat. Utmärkt hals överlinje svans, välkroppad, utmärkt långt
bröstben, välutvecklad bakre bröstben, utmärkta tassar.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 2 btkl.
Stall Mjösjös Ginza SE16592/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
45 cm. Utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud. Utmärkt hals överlinje o svans. Mörka ögon, prima bett, långa
vacker öron, utmärkt hals, välvinklad, välgående, rätt bra hårlag.
Pris: Excellent vetkl, 3 vetkk.
Stall Mjösjös Gisela SE16593/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
44 cm. Utmärkt helhet. Utmärkt vacker veteran. Välskuret vackert huvud. Utmärkt hals, överlinje o svans.
Välkroppad, mycket vacker underlinje. Välgående, utmärkta ben o tassar. Synnerligen välbevarad veteran.
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk Ck, 3 btkl, BIR-Veteran.
Viltvittringen´s Tera S51630/2008 tik f.080728. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
46 cm. Vackert välskuret huvud, mörka ögon, vacker mask, vackra öron. Utmärkt hals, överlinje o svans.
Välkroppad, långt bra steg, bra tassar. Välvisad.
Pris: Excellent vetkl, 2 vetkk Ck, 4 btkl.
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