
  

Ärentuna  2011-11-03
Upplands dreverklubb

Domare: JACOBSSON CHARLOTTE

DREVER Hanar  VALPKLASS (6-9 MÅN)
BRINNSJÖNS IPPO  SE34976/2011 f 20110428 e ÖRNFJORDENS KOMPIS S26940/2005 
u BRINNSJÖNS HEFFA S53908/2007 Äg: JAN DOMARHED ,BJÖRKLINGE
lovande hanvalp med bra prop maskulint huv, bra prop, behöver få lite mer underkäke, bra 
hals lite framskjuten skuldra, mkt bra bröstkorg, stark rygg, bra vinklar bak, rör sig paralellt lite 
valpigt från sidan bra päls o färg, härligt temperament, lycka till Res.: 3:a Valpkl.,  HP

RIVER RACE SCOTT SE26760/2011 f 20110318 e DOVERDALENS QSTAR 
S46673/2007 u River Race Arwen S36369/2007 Äg: C REHN, H ANDERSSON ,SKUTSKÄR
välutvecklad hanvalp, mask huvud med bra prop, bra hals o front, bra längd i bröstkorgen, 
behöver få mer volym i den undre delen, stark rygg, bra vinklar bra, rör sig bra fram, lite trång 
bak, väl från sidan, utm benstomme o päls, trevigt temp. lycka till Res.: 2:a Valpkl.,  HP

RIVER RACE STAR  SE26757/2011 f 20110318 e DOVERDALENS QSTAR S46673/2007 
u River Race Arwen S36369/2007 Äg: HANS NÄÄS ,BRO
lovande hanvalp med bra prop, maskulint huvud, bra hals o front, bra längd i bröstkorgen 
behöver lite mer volym, bra rygg linje, bra vinklar bak, rör sig paralellt o bra från sidan, utm 
benstomme o päls, lycka till Res.: 1:a Valpkl.,  HP

DREVER Tikar  VALPKLASS (6-9 MÅN)
RIVER RACE STELLA  SE26763/2011 f 20110318 e DOVERDALENS QSTAR 
S46673/2007 u River Race Arwen S36369/2007 Äg: KRISTER GRANDIN ,ÖSTERBYBRUK
Typ: Utmärkt. lovande tikvalp, bra prop, feminint huvud, bra hals o front, bra bröstkorg o 
rygglinje, välvinklad bak, rör sig bra fram, lite trång bak, mkt väl från sidan med bra avspark, 
utm stomme o päls, trevligt temperament, lycka till  BIR VALP Res.: 1:a Valpkl.,  HP

DREVER Hanar  Unghundsklass
RIVER RACE CORNELIUS  SE42631/2010 f 20100523 e Majbergets Kalle S26376/2006 u 
River Race Arwen S36369/2007 Äg: MARCUS NYBERG ,UPPSALA
Mkh: 38 cm. Typ: God. hane som ger ett lite luftigt o högställt intryck, mask huvud med bra 
prop kunde ha lite kraftigare underkäke, mkt bra hals, bra längd i bröstkorgen men mer volym 
önskas lite flat, stark rygg, bra vinklar bak, rör sig paralellt o bra när han vill men kunde ha lite 
mera drive från sidan, önskas lite mer stomme, bra päls o färg, trevligt temperament, pris pga 
högställd Res.: G Ungh.kl

RIVER RACE CYRUS SE42629/2010 f 20100523 e Majbergets Kalle S26376/2006 u River 
Race Arwen S36369/2007 Äg: MICAEL WASS ,BORLÄNGE
Mkh: 36 cm. Typ: Utmärkt. hanhund med utm proportioner, maskulint huvud med bra prop, 
mkt bra hals, bra front o bröstkorg, stark överlinje, bra vinklar bak, rör sig paralellt o väl från 
sidan, grov bra benstomme, bra päls, börjar lite osäker men arbetar upp sig o är riktigt trevligt, 
behöver lite mer ringträning Res.: E Ungh.kl,  1:a Ungh.kk,  CK, 1:a Bhkl,  BIM



DREVER Tikar  Unghundsklass
Bergmossens Jana  SE41211/2010 f 20100523 e SJCH FLOTÄGÅRDS DAVID 
S30860/2002 u BERGMOSSENS HANNA S49194/2005 Äg: Fredrik Eriksson&Birgitta 
Ohlsson ,Vattholma
Mkh: 34 cm. Typ: Utmärkt. tik med bra prop, vackert feminint huvud, mkt bra hals, lite rak i sin 
överarm fö bra i sin front, behöver få lite mera längd o volym i sin bröstkorg, bra överlinje, 
välvinklad bak, rör sig paralellt o bra från sidan, bra päls o färg, trevligt temperament Res.: E 
Ungh.kl,  2:a Ungh.kk

River Race Chelsie  SE42627/2010 f 20100523 e Majbergets Kalle S26376/2006 u River 
Race Arwen S36369/2007 Äg: Johan Lindström ,Björklinge
Mkh: 34 cm. Typ: Utmärkt. feminin tik med bra prop, mkt bra hals, lite kort överarm, bra front, 
bra längd o volym i bröstkorgen, bra överlinje o vinklar bak, rör sig bra fram, lite trång bak, väl 
från sidan, bra päls o färg, Res.: E Ungh.kl,  1:a Ungh.kk,  CK, 2:a Btkl

DREVER Tikar  Jaktklass
RIVER RACE ANASTACIA  S36371/2007 f 20070411 e J TRAJÅSENS FARGO 
S54583/2002 u SJCH RIVER RACE SIV S39451/2002 Äg: TOMAS EKSTRÖM ,
BJÖRKLINGE
Mkh: 33,5 cm. Typ: Utmärkt. tik med utm prop, feminint huvud, bra hals, lite kort överarm, mkt 
bra bröstkorg, bra överlinje välvinklad bak, inte helt raka framben, bra vinklar bak, rör sig bra 
från sidan, bra päls o färg trevligt temperament Res.: E Jakt / Brukskl.,  1:a Jakt / Bruks kk,  
Cert,  CK, 3:a Btkl

TUTHAMMARENS ELLEN  S39960/2010 f 20080430 e PAVJS RICKY S63414/2004 u 
SJCH SUCH S VCH TUTHAMMARENS ESSIE S35489/2000 H Äg: BENGT DAHLEN ,
BÄLINGE
Mkh: 34,5 cm. Typ: Utmärkt. tik md bra prop, feminint huvud, bra hals, lite kort överarm, mkt 
bra bröstkorg, kunde vara ngt planare i sin överlinje när hon går, sr lite överbyggd ut, bra 
vinklar bak, rör sig paralellt, kunde ha lite mer drive från sidan, bra päls o färg, trevligt 
temperament Res.: E Jakt / Brukskl.,  2:a Jakt / Bruks kk

DREVER Tikar  Öppen klass
Boxarens Afrodite  S34597/2007 f 20070411 e SJCH SUCH TÖBROARNAS FAJTER 
S56458/97 H u SJCH SUCH FLOTÄGÅRDS CETTY S28579/2000 Äg: Fredrik Eriksson ,
Vattholma
Mkh: 34,5 cm. Typ: Utmärkt. tik med utm prop, feminint huvud, mkt bra hals, bra front, mkt bra 
bröstkorg, stram överlinje, välvinklad bak, rör sig paralellt fram, ngt trång bak, mkt väl från 
sidan bra päls o färg, trevligt temp, en fin tik! Res.: E Ökl,  1:a Ökl. kk,  CK, 1:a Btkl,  BIR

HÄRKILAS STIFFA II  S32874/2007 f 20070405 e SJCH SUCH HÄRKILAS ÅRE II 
S50099/2000 u HÄRKILAS SEPPIE I S43213/2005 Äg: YNGVE JANSSON ,NORRTÄLJE
Mkh: 35 cm. Typ: Utmärkt. tik med bra prop, feminint huvud, bra hals, lite kort överarm, bra 
bröstkorg, stram överlinje, kunde vara lite bättre vinklad bak i knäleden, rör sig paralellt, kunde 
ta ut steget lite mer från sidan, bra päls o färg, trevligt temperament Res.: E Ökl,  2:a Ökl. kk

DREVER UPPFÖDARKLASS
Kennel: RIVER RACE LINDSTRÖM 74371 BJÖRKLINGE
EN FIN UPPF GRUPP 3 KOMBINATIONER , HUNDARNA HAR BRA HUVUD
VÄLKROPPADE RÖR SIG BRA, BRA FÄRGER & STOMMAR TREVLIGA TEMPERAMENT
GRATTIS TILL ETT FINT UPPFÖDARE ARBETE , HP
Resultat: 1:a Uppf.klass,  HP


