Domarkritiker utställningar 2017 – Bayersk viltspårhund
Nya uppdateringar markeras med utställningsorten i rött. CACIB skrivs med parentes innan det godkänts av FCI.
Det är mycket svårt att tyda texten på en del kritiker (dålig kopia, slarvigt skriven) varför oklarheter, oläsliga ord
och ev. kommentarer skrivs med ? eller kommentar inom parentes).

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.

Västerås 2017-04-23 Nat, domare Wera Hübenthal, Sverige.
Whispering Words Chaos SE29532/2016 hanh f.160413. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
50 cm. 12 mån. Mycket trevligt huvud o uttryck, utmärkt hals. Välutvecklad kropp för åldern, ok överlinje, bra
benstomme. Välvinklad, rör sig väl. Utmärkt päls o temperament.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. Utmärkt typ o storlek. Välskuret huvud, utmärkt uttryck. Utmärkt hals. Stram kropp med korrekta linjer.
Välvinklad bak, rör sig mycket väl men något utåtvridna armbågar. Utmärkt päls, färg o temperament.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR.
Harbackens Nitro S55846/2007 hanh f.070722. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
49 cm. Utmärkt huvud o uttryck, bra hals. Stark välbyggd kropp i fantastisk kondition för sin ålder 10 år.
Välvinklad, rör sig mycket väl. Utmärkt päls o temperament.
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk Ck, 2 bhkl.
Whispering Words Chocochino SE29530/2016 tik f.160412. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
46,5 cm. Mycket trevlig helhet. Feminint huvud med utmärkt uttryck, bra hals, korrekt överlinje, välutvecklad
bröstkorg, välvinklad, rör sig mycket väl. Utmärkt päls, färg o temperament.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIM.

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.

Lidköping 2017-05-06 Int, domare Torbjörn Skaar, Sverige.
Aslög´s Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48 cm. Mycket bra huvud o uttryck, mörka ögon, välburna öron, bra hals. Utmärkt kropp. Välvinklad fram o bak, rör
sig väl. Välpresenterad.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 bhkl Cert R-Cacib.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Välbalanserad helhet. Mycket bra huvud o uttryck, mörka ögon, välburna öron, vacker kraftfull hals.
Välvinklad fram, utmärkt kropp, mycket bra rygglinje, välvinklad bak. Rör sig väl med bra kraft. Välpresenterad
o välvisad.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.
Viltvittringen´s Calah SE46609/2016 tik f.160825. Uppf: Inger & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
? cm. Välbalanserad helhet. Mycket bra huvud o uttryck, bra hals, mycket bra kropp. Välvinklad fram o bak. Rör sig
med bra steg. Välpresenterad.
Pris: 1 Hp Valpklass.
Viltvittringen´s Cera SE46606/2016 tik f.160825. Uppf: Inger & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
? cm. Mycket bra huvud o uttryck, mörka ögon, fina öron, bra hals. Välvinklad fram o bak. Rör sig väl när hon vill,
kunde ha lite mer självförtroende för att visa sina förtjänster (ringträna).
Pris: 2 Hp Valpklass.

Hässleholm 2017-05-20 Int, domare Nina Karlsdotter, Sverige.
Knaust-B SE28533/2014 hanh f.140403. Uppf: Elsie Berg, Hällefors.
50 cm. Välformat, maskulint huvud. Utmärkta ögon. Korrekt formade öron. Utmärkt hals. Stark överlinje. Välburen
svans. Kraftfull men inte för tung. I utmärkt kondition. Bra benstomme o fötter. Utmärkt bakställ med fina, breda
lår. Välvinklad. Utmärkt, effektivt steg. Fin päls. Välvisad!! Champion idag!
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 bhkl Cert R-Cacib.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Kraftfullt, maskulint huvud. Bra form o proportioner. Utmärkta ögon. Välburna o välformade öron. Fin
nacke. Stabil överlinje. Välburen svans. Välutvecklad kropp. Bra benstomme o fötter. Välvinklad. Utmärkt bakställ.
Breda, fina lår. Utmärkt, effektivt o smidigt steg. Fin päls. Välvisad!
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.

Gimo 2017-05-27 Int, domare Arvid Göransson, Sverige. (kritikerna nästan oläsliga)
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. Utmärkt helhet med god könsprägel. Fina proportioner huvud, lugna fina ögon, bra öron, utmärkt hals o
överlinje, nyansen brant i kors, bra svans m.. bra utvecklad i bröst, … (?) vinklar i skuldra, något öppen i knäled,
men goda rörelser på bra ben o tassar.
Pris: Excellent chkl, 2 chkk Ck, 2 bhkl R-Cacib.
Viltvittringen´s Us SE23455/2010 hanh f.100308. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
52 cm. Utmärkt helhet med god könsprägel, nyans lösa läppar, bra ögon o öron. Bra överlinje, kors o svans.
Bra utvecklad i bröstkorg, bra vinklad i skuldra o lår ger bra steglängd, parallella rörelser på bra ben o tassar.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIM.
Whispering Word´s Chocochino SE29530/2016 tik f.160412. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
47 cm. Utmärkt helhet, huvud med fina proportioner, vackra ögon, nyansen tunga öron, bra hals, stram o fin
överlinje, utmärkt kors, kunde ha något bättre utvecklad bröstkorg/bröstben, utmärkt vinklad skuldra, utmärkt
vinklad i lår, rör sig utmärkt på utmärkt benstomme o tassar.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIR.

Norrköping 2017-06-03 Int, domare Annette Bystrup, Danmark.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
49 cm. Maskulin. Välproportionerad. Välkroppad. Starkt huvud med bra utvecklade ögonbryn, passande stop.
Välplacerade öron av god längd. Mörka välplacerade ögon. Starkt nosparti med korrekt konvex nosrygg. Korrekt
saxbett. Stark hals med passande löst skinn. Härlig hals o överlinje. Prima knävinkling. Tät fin päls. Korrekt ansatt
svans. Rör sig med bra steglängd, korrekt lätt fjädrande med passande drive.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.

Norrköping 2017-06-04 Int, domare Elisabeth Gonzales, Gibraltar.

(mätning mankhöjd saknas)

Nero Pathfinder Challenge SE56304/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
? cm. Correct type. Very agile. Good topline and tailset. Excellent head and dark points (?). Good reach of neck.
Strong forchest. Excellent bone and good angulation. Strong feet. Moves really gracefully. Very fit for purpose.
Excellent temperament.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 bhkl Cert R-Cacib.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
? cm. Correct type. Very impressive head. Excellent dark points (?). Correct bite. Good reach of neck. Very good
front and rearangulations. Quality coat. Good muscling front and rear. Topline could be stronger. But movement is
very precise and correct.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.

Norrköping 2017-06-05 Int, domare Tamás Jakkel, Ungern.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
52 cm. Lovely head and expression, excellent substans, could be slightly higher on his legs to get a better balance.
Correct topline and angulations. He`s a very sound mover.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.

Leksand 2017-06-10 Nat, domare Markku Mähönen, Finland.
Böjentan´s A-Thor SE48205/2012 hanh f.120605. Uppf: Merete Sterk-Hansen, Norge.
50 cm. Correct type. Excellent lenght tophead, good expression, good neck, a bit round topline, good forechest,
slighty outturning front legs, very good angulations, moves with good rhythm but a bit short behind, excellent coat
and temperament.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIM.
Stall Mjösjös Ikaros SE16577/2011 hanh f.110126. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
50 cm. Excellent type, good lenght of body, very nice head and expression. Very good neck, förechest and topline,
very good angulation, a bit outturning frontlegs, a bit soft legs up and down, quit good side mover. Good coat and
temperament.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.
Stall Mjösjös Kajsa SE50334/2015 tik f.150913. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
48 cm. Correct type, good lenght of body, nice feminin head, good neck. Well booned and angulated, good feets,
shows up in good condition, a bit wide front in movements up and down, quit good side mover. Good temperament.
Pris: Excellent ukl, 1 ukk Ck, 3 btkl.
Skorgebo´s Edda SE20858/2014 tik f.140102. Uppf: Anna & Geir Hoel, Norge.
46,5 cm. Correct type, very nice head, good neck and volume of bodysize. Wide front, good angulation behind, soft
front movement in up and down, good side mover but a bit high movements. Good temperament.
Pris: Very good jkl, 2 jkk.
Viltvittringen´s Bilwa SE22754/2014 tik f.140330. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersbg.
46,5 cm. Nice type, very feminin, correct lenght of head, nice expression. Good neck, good front and body, well
angulated. Behind straight up and down movements. Quit good side mover, just a bit short behind. Good
temperament and coat.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 4 btkl Cert.
Stall Mjösjös Jossan SE49647/2013 tik f.130816. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
47,5 cm. Excellent type, good lenght of body. Very nice head, nice expression. Good neck, forechest and body. Very
good legs, feets and angulation. Very good up and down mover, good side mover. Soft topline. Very good
temperament and coat.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk Ck, 1 btkl, BIR.
Stall Mjösjös Gisela SE16593/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnson, Korskrogen.
44 cm. Quit small but in the limited, very feminin. Nice head and expression. Good forechest, top and underline,
good angulation, very well booned, moves very well all over. Very good temperament.
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk Ck, 2 btkl.
Stall Mjösjös kennel, uppfödare Anita Björnsson, Korskrogen - Uppfödargrupp.
Nice group with correct type and nice uplines (?), very good head, very good volume of bodys, very well angulated,

the group is moving very well.
Pris: 1 Hp uppfödarklass.

Vänersborg 2017-06-11 Nat, domare Liz-Beth Carlsson Liljeqvist, Sverige. (mätning mankhöjd saknas)
Viltvittringen´s Cem SE46611/2016 hanh f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
Vältypat huvud, korrekta öron, bra ögon o bett, ännu mycket bebis, tillräcklig benstomme, bra tassar, något knappt
vinklad bak, bra proportioner, vacker hals o rygglinje, lovande bröstkorg med bra längd, behöver utveckla förbröst,
bra steg ännu instabil, lovande yngling som behöver tid.
Pris: Very good junkl, 1 junkk.
Aslög´s Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
Maskulin, utmärkta proportioner, välformat huvud, onödigt ljusa ögon, bra bett, korrekta öron, passande benstomme, bra tassar, bra längd på bröstkorgen, välutvecklad front, kunde ha lite mera bredd mellan frambenen, rör
sig med bra steg o drive, tillräckligt fast i fronten.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 3 bhkl R-Cert.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
Maskulin härlig storlek, utmärkta proportioner, välskuret huvud, fina ögon o bra bett, utmärkta öron, lång bra
bröstkorg, stark överlinje, välvinklad, utmärkt front, något vid i armbågarna, utmärkta rörelser, härlig päls.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR.
Yorick-Rhana V.´t Rutbekerveld NHSB2927922 hanh f.130612. Uppf: H. Hoenink, Nederländerna.
Medelstor, maskulin, bra huvud ögon o bett, kunde ha mer underkäke, utmärkt benstomme, lite platta tassar, bra
längd i bröstkorgen, stark rygg, välvinklad bak, rör sig med bra steg, kunde ha mer drive bakifrån, något vid i
fronten, bra päls. Championat!
Pris: Excellent chkl, 2 chkk Ck, 2 bhkl Cert.
Viltvittringen´s Calah SE46609/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersbg.
Feminin med lovande huvud, vackert uttryck, fina ögon, bra bett, korrekta öron, utmärkt benstomme, bra tassar,
normala vinklar, tillräckligt lång bröstkorg, stark rygg, bra steg.
Pris: Excellent junkl, 2 junkk.
Viltvittringen´s Cera SE46606/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
Välutvecklad, fint huvud, bra ögon o bett, korrekta öron, bra proportioner, starka tassar, utmärkt längd i bröstkorg,
välvinklad, lite vid i armbågarna, utmärkta rörelser från sidan o bakifrån.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 btkl Cert.
Bella Lucny Vrch SE10278/2015 tik f.140602. Uppf: Tibor Vazan, Slovakien.
Välutvecklad, feminin med härlig resning, fina öron, vackert huvud, utmärkt benstomme, välvinklad, utmärkt bröstkorg, snygg överlinje, rör sig med utmärkt steg o resning, vid i fronten.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl, BIM.

Borås 2017-07-01 Nat, domare Martin Johansson, Sverige.
Aslög´s Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
49 cm. Välskuret huvud. Aningen ljusa ögon. Bra skuldra. Tillräcklig bröstkorg. Korrekt vinklad bak. Rör sig med
bra steg. Kunde ha lite mer attityd.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 bhkl Cert.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
52 cm. Maskulint huvud. Lite mycket läpp. Lite rak överarm. Bra längd på bröstkorg. Korrekt vinklad bak. Rör sig
med bra steg. Bra päls o temperament.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR.
Viltvittringen´s Calah SE46609/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersbg.
48 cm. 10 månader. Välbalanserad tik. Välskuret huvud. Fint uttryck. Bra skuldra. Bra bröstkorg i utveckling.
Tillräckligt vinklad bak. Rör sig med bra steg. Bra temperament!
Pris: Excellent junkl, 2 junkk Ck, 2 btkl R-Cert.
Viltvittringen´s Cera SE46606/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
48 cm. Välbalanserad tik med fina proportioner. 10 månader. Välskuret huvud. Fint uttryck. Välvinklad runt om.
Rör sig med härligt steg. Kunde vara lite tuffare.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIM.

Tvååker 2017-07-07 Int, domare Hans Almgren, Sverige. (mycket svårtydda kritiker, slarvigt skrivna)
Viltvittringen´s Cem SE46611/2016 hanh f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
46 cm. Pres... (?) junior i utveckling. Välpigmenterad. Välansatta öron, vackert avrundade. Korrekt bett. Lagom
hals. Starka ben. Vacker färg. Fina proportioner. Fallande kors m… hämmar i bakbensrörelser m… har vin…(?) knä
o haser. (meningen svårtydd).
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.
Skuggligans Frej SE28854/2014 hanh f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
49 cm. Kraftfull, välmusklad 3-åring. Bra könsprägel. Typiska något ljusa ögon. Välansatta, avrundade öron. Stark
hals. Välkroppad. Stark rygg. H…(?) sig väl, bra steg, kan ha mera kraft bak. Vacker färg. Kort väl liggande päls.
Står med utåtvridna tassar.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Viltvittringen´s Calah SE46609/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
46 cm. Stor tik. Vackert feminint huvud, rejäla tänder, tillräckligt långt nosparti. Vacker hals o isättning. Stark rygg.
Fin längd på kroppen. Utmärkta rörelser. B…(?) sig fint. Tar f… sig väl fram. Stabil, tilltalande tik.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIR.

Tvååker 2017-07-08 Nat, domare Veli-Pekka Kumpumäki, Finland.
Hjortriket Gandalf SE49777/2015 hanh f.150830. Uppf: Anette Ytterdahl Svensson, Vingåker.
49 cm (osäkert mätresultat). Mycket välgående ung hane med mycket bra proportioner. Kraftfull benstomme.
Mycket bra huvud o uttryck. Välplacerade, stora öron. Önskas något mer markerad underhaka. Utmärkt topline. Väl
knutna tassar. Lagom vinklar. Mycket bra päls.
Pris: Excellent ukl, 1 ukk Ck, 1 bhkl Cert, BIR.
Skuggligans Frej SE28854/2014 hanh f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
48 cm. Kraftfull o maskulin, utmärkta proportioner. I bra muskelkondition. Mycket bra benstomme. Bra förbröst.
Trevligt huvud, önskas dock mörkare ögon. Stora breda öron. Mycket bra överlinje. Tillräckliga vinklar bak. Mycket
bra päls. Rör sig trevligt från sidan, kunde röra sig mer parallellt bak.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.

Köping 2017-07-22 Int, domare Savvas Shiapanis, Cypern.
Bollan SE15178/2016 tik f.160210. Uppf: Margareta Steen, Vänge.
49 cm. 17 months old female, still in developing stage. Nice female head, correct bite, would prefer slightly darker
eyes, very elegant neck, topline ok for age, good width of chest but would prefer more depth, typical angulation,
would prefer better tailset.
Pris: Excellent ukl, 1 ukk Ck, 2 btkl R-Cacib.
Ajsa Bea Halecková SE25121/2016 tik f.150527. Uppf: Jan Kakacka, Slovakien.
47 cm. Very nice female, very nice head, correct bite, dark eyes, nice colour & markings, very elegant neck, very
good topline. Very good ribcage, excellent depth & width. Well angulated dog, would prefer slightly better croup &
tailset, slightly close in front & rear movement, very nice side movement.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert (Cacib), BIR.

Ransäter 2017-07-30 Int, domare Lars Widén, Sverige.
Stall Mjösjös Ludde SE51891/2016 hanh f.160909. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
43 cm. En för dagen något outvecklad junior. Huvud där underkäken kunde vara kraftfullare. Ryggen bra längd,
korrekt skuldra. Bröstkorg under utveckling. Rör sig med bra steg. Pris p.g.a. storlek.
Pris: Sufficient junkl.
Stall Mjösjös Ikaros SE16577/2011 hanh f.110126. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
51 cm. Trevlig helhet. Bra huvud, aningen ljusa ögon. Snygg överlinje, bra kors. Bra bröstkorg. Kunde ha kraftigare
benstomme. Visar väl mycket mungipa. Utmärkt färg o päls. Trevliga rörelser runt om.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
52 cm. Mycket tilltalande hane. Härliga p… ? (ej utskrivet). Maskulin helhet. Vackert huvud. Snygg topline.
Välvinklad. Välgående. Utmärkt päls o färg.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.

Stall Mjösjös Lina SE51892/2016 tik f.160909. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
43 cm. Juniortik i utveckling. Feminint huvud. Bra överlinje. Outvecklad bröstkorg. Välvinklad, välgående. Saknar
substans i sin kropp. Utmärkt färg o päls.
Pris: Sufficient junkl.
Stall Mjösjös Kajsa SE50334/2015 tik f.150913. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
47 cm. Utmärkta proportioner. Korrekt tikhuvud. Stark överlinje. Bra bröstkorg. Välvinklad, välgående. Utmärkt
päls o färg.
Pris: Excellent ukl, 1 ukk Ck, 1 btkl Cert (Cacib), BIM.
Skorgebo´s Edda SE20858/2014 tik f.140102. Uppf: Anna & Geir Hoel, Norge.
46 cm. Feminin helhet. Korrekt uttryck. Stark överlinje. Bröstkorg som kunde vara bredare i sin nedre främre del.
Kunde ha mer substans. Välgående.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Stall Mjösjös Jossan SE49647/2013 tik f.130816. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
50 cm. Utmärkta proportioner. Feminint huvud o uttryck. Korrekt topline. Aningen brant kors. Korrekt bröstkorg.
Välvinklad, välgående. Utmärkt päls o färg.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk Ck, 2 btkl R-Cacib.
Stall Mjösjös Gisela SE16593/2009 tik f.090118. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
45 cm. Huvudet kunde vara kraftfullare, kunde ha mörkare ögon. Stark överlinje, snygg topline. Välvinklad,
välgående. Något tunn benstomme. Bra päls o färg. Bästa veteran.
Pris: Excellent vetkl, 1 vetkk.
Stall Mjösjös kennel, uppfödare Anita Björnsson, Korskrogen - Uppfödargrupp.
2 kombinationer, 4 excellent 2 med ck. Korrekta i typ. Bra könsprägel. Korrekta huvuden.
Pris: 1 Hp uppfödarklass.

Norrköping 2017-08-19 Nat, domare Jasna Matejcic, Kroatien.
Nero Pathfinder Challenge SE56304/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
51 cm. Correct size, proportions. Correct earset, eyes, bite. Still needs to develop in chest, forechest. Enough
angulation in front. A bit loose in elbows. Correct topline, a bit higher in rear. Enough angulations. Correct colour.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 bhkl Cert, BIR.

Eskilstuna 2017-08-20 Nat, domare Eva Jönsson, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50,5 cm. En bayrare med DET! Härligt ihopkommen med ett maskulint huvud. Utmärkta proportioner. Härligt
uttryck. Utmärkt hals, överlinje. Välformat bröst. Utmärkta ben o tassar. Härliga rörelser. Mycket vacker färg.
Utmärkt päls. Välpresenterad. Vackert ekipage!
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR.
Ajsa Bea Halecková SE25121/2016 tik f.150527. Uppf: Jan Kakacka, Slovakien.
46 cm. En tik på den större skalan. Huvud med bra proportioner. Mörk mask. Bra öron. Bra hals. Tillräckligt bröst,
lite uppdragen i sin buklinje. Bra ben o tassar. Ordinärt vinklad.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert, BIM.
Skuggligans Hild SE28856/2014 tik f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
44 cm. Tik av utmärkt storlek. Hund med tillräcklig längd i skallen, korrekt bett, lite ljusa ögon. Bra hals. Välformat
bröst av utmärkt längd. Bra ben o tassar. Goda vinklar. Behöver mera träning o självförtroende för att komma till sin
rätt. En lite försiktig dam.
Pris: Very good jkl, 2 jkk.

Ljungskile 2017-08-26 Nat, domare Lars Widén, Sverige.
Viltvittringen´s Cem SE46611/2016 hanh f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
48 cm. Trevlig helhet. Korrekt huvud, bra öron. Stram överlinje, bra hals, bröstkorg under utveckling. Välvinklad,
passande benstomme, trevliga rörelser. Utmärkt päls o färg. Mentalitet ok.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.

Viltvittringen´s Cesar SE46612/2016 hanh f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, V-borg.
49 cm. Passande helhet. Ett huvud där nospartiet kunde vara mer utvecklat. Korrekt topline, för åldern välutvecklad
bröstkorg, korrekt benstomme, välvinklad, välgående. Utmärkt färg o päls. Mentalitet ok.
Pris: Excellent junkl, 2 junkk.
Aslögs Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
49 cm. Bra proportioner. Maskulint huvud, bra öron. Bra hals, stram rygg, korrekt kors, tillräcklig bröstkorg, korrekt
vinklad, kunde ha mer substans i sin kropp, trevliga rörelser. Korrekt färg o päls. Mentalitet ok.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.
Viltvittringen´s Barak SE22751/2014 hanh f.140330. Uppf: Inger & Roger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund.
53 cm. Stor hane med grovt huvud där stopet kunde vara mer uttalat. Mycket stark överlinje, utmärkt bröstkorg,
välvinklad, något mjuka handlovar, utmärkta rörelser. Härlig färg o päls. Priset p.g.a. storleken.
Pris: Good jkl.
Viltvittringen´s Calah SE46609/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, V-borg.
46 cm. Härliga proportioner. Välskuret tikhuvud. Stark överlinje, bra …(?), för åldern utmärkt bröstkorg.
Välvinklad, mycket välgående, behöver mer substans i sin kropp. Bra färg o päls. Lovande junior. Mentalitet ok.
Pris: Excellent junkl, 2 junkk.
Viltvittringen´s Cera SE46606/2016 tik f.160825. Uppf: Inger Skoglund & Lovisa Holm Skoglund, Vänersborg.
46 cm. Härlig helhet. Feminint välskuret huvud. Stark överlinje, bra kors, för åldern utmärkt bröstkorg, välvinklad,
mycket välgående. Utmärkt färg o päls. Mentalitet ok.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIR.
Askmaden´s Hilma SE45151/2014 tik f.140703. Uppf: Tommy & Marie Jacobsen, Sjuntorp.
46 cm. Feminint huvud där underkäken kunde vara mer utvecklad. Korrekt (?) överlinje, bröstkorg kunde vara mer
utvecklad, aningen framskjuten skuldra, korrekt vinklad, trevliga rörelser, lösa armbågar, saknar substans i sin
kropp. Bra färg och päls.
Pris: Very good jkl, 1 jkk.
Viltvittringen´s kennel, uppfödare Inger Skoglund, Vänersborg - Uppfödargrupp.
Mycket trevlig uppfödargrupp där samtliga har erhållit excellent, vältypade, homogena, härliga rörelser.
Grattis till en härlig uppfödargrupp.
Pris: 1 Hp uppfödarklass.

Märsta 2017-08-27 Nat, domare Pirjo Aaltonen, Finland.
Whispering Word´s Chocochino SE29530/2016 tik f.160413. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
45 cm. Very typical proportions, very well structured female, good length of head, good expression, well set ears,
typical topline, good long ribcage, good forechest, very well angulated, moves very well from side, very well carried
tail, moves very well from side and in front and rear.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 1 btkl Cert, BIR.

Sandviken 2017-09-02 Int, domare Benny Blidh von Schedvin, Sverige.
Viltvittringen´s Us SE23455/2010 hanh f.100308. Uppf: Inger & Roger Skoglund, Vänersborg.
52 cm. Välbalanserad kraftfull hane. Välformat huvud, bra uttryck. Bra hals o rygg. Välutvecklad bröstkorg, lite lösa
armbågar. Bra benstomme o vinklar. Rör sig väl.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.
Whispering Word´s Chocochino SE29530/2016 tik f.160413. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
46 cm. Mycket tilltalande, välbalanserad. Välformat huvud, bra öron. Bra hals, typisk rygglinje, djup kropp, bra
förbröst, bra benstomme, kraftfullt bakställ, långt effektivt steg. Bra färger.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 btkl.
Stall Mjösjös Kajsa SE50334/2015 tik f.150913. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
47 cm. Mycket tilltalande kraftfull o välbalanserad. Välformat feminint huvud. Bra hals o rygg, bra bröstdjup,
tillräckligt förbröst. Bra benstomme o vinklar, effektiva rörelser. Bra färg.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl Cert (Cacib), BIM.
Ajsa Bea Halecková SE25121/2016 tik f.150527. Uppf: Jan Kakacka, Slovakien.
45 cm. Tik med bra proportioner. Feminint huvud, lite smal o trång underkäke. Bra hals, typisk rygglinje, djup
kropp med markerat förbröst, bra benstomme. Tillräckliga vinklar bak, kan ha lite kraftfullare bakställ. Bra steg

från sidan.
Pris: Excellent jkl, 2 jkk.
Aja Spod Radovickej Skaly SE41878/2015 tik f.140804. Uppf: Karol Divok, Slovakien.
46 cm. Lite tunn som helhet. Feminint huvud, lite tunt nosparti, lite ljusa ögon. Bra hals ocg rygg. Lite grund
bröstkorg, behöver mer förbröst. Tillräcklig benstomme, står lite underställt bak. Tillräckligt steg. Behöver mer
ringvana o lite mer självständigt temperament.
Pris: Very good ökl, 1 ökk.

Öland 2017-09-03 Nat, domare Eva Jönsson, Sverige. (mätning mankhöjd saknas) (svårt tyda texten)
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
? cm. En championhane med härligt huvud, vackert maskulint huvud, välansatta öron, korrekt bett. Välformat bröst,
utmärkt längd, fin överlinje, bra ben o tassar, rör sig med …? (oläsligt) steg. En hane med det!
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR.
Stall Mjösjös Kita SE50337/2015 tik f.150913. Uppf: Anita Björnsson, Korskrogen.
? cm. Lätt o luftig tik med vackert huvud, bra mask, bra ögon o öron, korrekt bett. Bra hals men saknar förbröst.
Behöver utvecklas mer i bröstet. Uppdragen buklinje. Goda vinklar bak, öppna fram. Behöver mycket mer massa för
att komma till sin rätt. Utmärkt päls o färg.
Pris: Very good ukl, 1 ukk.

Eslöv 2017-09-09 Int, domare Göran Hallberger, Sverige.
Aslögs Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48 cm. Maskulint huvud. Bra överlinje, kunde vara fastare i sin front. Bra vinklad, goda rörelser, kunde ha längre
bröstkorg. Något vek i …? (svårt att tyda). Päls o färg ua. Okej tassar.
Pris: Very good jkl, 1 jkk.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
50 cm. Rastypiskt huvud, bra könsprägel. Bra helhet. Bra benstomme. Välvinklad, fina rörelser. Päls o färg ua.
Bra tassar.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.

Gimo 2017-09-10 Nat, domare Mats Jonsson, Sverige.
Skuggligans Frej SE28854/2014 hanh f.140411. Uppf: Sandra Barouta Elvin, Täby.
49 cm. Utmärkta proportioner. Korrekt skuret huvud, kunde ha haft mörkare ögon. Mycket bra över- o underlinje.
Välformad lång bröstkorg. Korrekt vinkling, passande benstomme. Kunde ha haft rakare front. Något svag i
handlovar. Rör sig väl från sidan dock något kohasig.
Pris: Very good jkl, 1 jkk.
Harbackens Banzai SE42513/2014 hanh f.140606. Uppf: Tony Sparf & Anette Svärd, Bälinge.
52 cm. Hane i största laget. Utmärkta proportioner. Korrekt skuret huvud med rätt uttryck, vackra mörka ögon.
Utmärkt över- o underlinje. Välformad lång bröstkorg. Korrekt vinklad. Bra benstomme. Utmärkta rörelser.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl, BIR.
Aja Spod Radovickej Skaly SE41878/2015 tik f.140804. Uppf: Karol Divok, Slovakien.
48 cm. Något lätt byggd tik med goda proportioner. Korrekt skuret huvud med bra uttryck. Kunde ha mer utfylld
underkäke. Mycket bra underlinje. Tillräcklig … ? (oläsligt). Korrekt vinkling med passande benstomme. Lätta
effektiva rörelser.
Pris: Excellent ökl, 1 ökk.

Sundsvall 2017-10-07 Int, domare Arvid Göransson, Sverige.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
51 cm. Utmärkt helhet. Huvud med bra proportioner. Fint uttryck från vackra ögon. Bra öron. Utmärkt hals, överlinje o kors. Lång och bra bröstkorg. Goda vinklar ger stabila, fina rörelser från alla håll. Bra ben o tassar. Bra päls.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
48 cm. Utmärkt helhet. Huvud med bra proportioner o linjer. Bra ögon o öron. Tillräckligt kraftfull hals. Bra överlinje, utmärkt kors. Kunde ha ett längre bröstben. Öppen i skuldra. Goda vinklar i lår o has ger fina rörelser från

sidan o bak. Kunde vara starkare i fronten.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.

Växjö 2017-11-04 Int, domare Laura Cox, Irland.
Aslögs Delling SE40407/2014 hanh f.140608. Uppf: Ann Herlitz, Stråvalla.
48 cm. Good for type. Very good outline. Good width of scull. Good stop. Good dark eye. Good earset. Strong
muzzle. Ok front, prefer better laid shoulder. A little long in back. Ok tailset & backend (?). Moves ok.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk.

Älvsjö 2017-12-17 Int, domare Elin Normannseth, Norge.
Evar z Babinej Hory SE45589/20017 hanh f.160624. Uppf: Marian Zabojnik, Slovakien.
? cm. 17 mån. Maskulint huvud med fina detaljer, aning ljusa ögon, väl ansatta öron. Utmärkt förbröst. Kraftig benstomme o fina tassar. Typisk överlinje. Något lösa armbågar som syns i rörelse. Rör sig rastypiskt. Bra päls o färg.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk Ck, 2 bhkl.
Happy New Year Hazba SE11888/2015 hanh f.140826. Uppf: Beata Zach, Polen.
49 cm. 3 år. Vacker maskulin helhet, fyller standard på alla fronter. Väl ansatt hals. Typisk överlinje. Välformad o
väl utfylld bröstkorg. Välutvecklade muskler. Rör sig som man ska. Något stolt för sin svans.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 bhkl (Cacib), BIR.
Amber Hope Celibacy FI52038/16 tik f.160704. Uppf: N.V. Drozdova, Ryssland.
46 cm. 14 mån. Feminint huvud med fina rasdetaljer. Passande benstomme, fina tassar. Välformad bröstkorg som
behöver fyllas ut. Ännu något mjuk päls. Rör sig med fint steg.
Pris: Excellent junkl, 1 junkk.
Whispering Word´s Curious Girl SE29528/2016 tik f.160413. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
46,5 cm. 20 mån. Smal o något späd tik, feminint huvud med fina detaljer. Vacker hals, typisk överlinje. Väldigt
smal bröstkorg som ej ger stöd i rörelse. Passande benstomme, fina tassar. Rör sig underställt bak.
Pris: Very good ukl, 1 ukk.
Whispering Word´s Chocochino SE29530/2016 tik f.160413. Uppf: Jan Pagén & Kristine Balcere, Riala.
45 cm. Super feminin. Rastypiskt o vackert huvud. Utmärkt hals o överlinje. Välformad o väl utvecklad bröstkorg,
fina tassar o vinklar bak. Vacker färg o fin pälskvalitet. Rör sig utmärkt fram o bak.
Pris: Excellent jkl, 1 jkk Ck, 2 btkl Cert R-Cacib.
Nikte Pathfinder Challenge SE56572/2015 tik f.150630. Uppf: Armand Sanders, Lettland.
46 cm. 2,5 år. Utmärkt helhet, feminint huvud med utmärkta rasdetaljer. Vacker hals, typsk rygglinje, utmärkt benstomme. Välutvecklat förbröst, välformad bröstkorg som k…? (ska troligen stå: som kunde vara) lite mer utfylld.
Utmärkta ben, tassar, päls o färg. Rör sig parallellt fram o bak.
Pris: Excellent chkl, 1 chkk Ck, 1 btkl (Cacib), BIM.

Saknas kritiker från: Piteå 15 juli, Svenstavik 5 aug, Visby 5 aug, Visby 6 aug, Överkalix 13 aug, Askersund 13
aug.
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