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Upplands dreverklubb

Domare: HEDEKÄLL HÅKAN

DREVER Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
GRENEBACKENS BENZO SE40788/2012 f 20120517 e TK MAX NO52744/09 u 
ASCHUMS DIANA S29652/2009 Äg: SÖDERMAN CHRISTER ,ÖREGRUND
Mkh: 34 cm. Grov rejäl valp som trots sin ringa ålder har ett könspräglat huvud. Mörka 
pigment väl ansatta öron även ngt spetsiga. Kort, stark rygg för sin ålder ,välutv. bröstkorg. 
Ngt rak frambensvinkel, Bra bak, bra tassar och päls Res.: 1:a Valpkl., HP, HP

DREVER Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
ASSAR SE33766/2012 f 20120421 e KILHAMMARS DUMLE SE35769/2010 u 
TUTHAMMARENS ELLEN S39960/2008 Äg: EDIN PERCY ,GIMO
Mkh: 34 cm. En valp med ngt lätt huvud, vackert pigmenterad, väl ansatta öron, långa och 
vackert rundade, mkt bra hals och rygg, kort kors bra bröstkorg, vackert förbröst, bra vinklad 
runt om, rör sig väl, ngt kort päls bra tassar Res.: 1:a Valpkl., HP

DREVER Hanar Juniorklass
ROMDÖLENS ATLAS SE20482/2012 f 20111207 e SIMSON N11464/04 u 
DOVERDALENS QVICKAN S46678/2007 Äg: PARKKILA HENRIK ,BJÖRKLINGE
Mkh: 35 cm. Grov rejäl junior hanne, vackert välskuret huvud, väl pigm. ngt ansatta öron, 
önskar lite längre, korrekt bett, mkt vacker hals, stark rygg välutv kors, mkt bra bröstkorg väl 
utv förbröst, väl vinklad runt om, rör sig bra, mkt bra päls och tassar Ment: väl pigm Res.: E 
Jun.kl., 1:a Jun kk.

DREVER Hanar Unghundsklass
ALGOT SE37482/2011 f 20110426 e BRINNSJÖNS FRITTE S59858/2003 u B'LUNDS 
NOVA S68769/2008 Äg: HEDSTRÖM JOHN ,HEDESUNDA
Mkh: 36 cm. mkt bra helhet lite nätt huv. inte tillr. mark. ngt högt ansatta öron. fina pigment, 
korr bett mkt bra hals lång rygg lite mer muskulatur önskas, aningen kort kors, bra bröstkorg, 
välvinklad runt om, frontvid, rör sig väl, tillr. grova ben, bra tassar, bra päls, välvinklad Res.: 
V Ungh.kl, 1:a Ungh.kk

DREVER Hanar Jaktklass
B'LUNDS ORVAR SE56323/2010 f 20100803 e TRAJÅSENS FARGO S54583/2002 u 
B'LUNDS LIZZY S40774/2004 Äg: MOBERG HANS-TURE ,UPPLANDS VÄSBY
Mkh: 34 cm. prop. mkt bra helhet, mer huvud önskas, aningen feminint, tillr goda pigment väl 
ansatta öron, tillr långa, korr bett, mkt bra hals, rygg, mkt bra kors, passande bröstkorg, ngt 
mer förrbröst önskas, ngt kort överarm, välvinklad, rör sig ua. bra drive i steget, bra päls, 
tassar Res.: V Jakt / Brukskl., 3:a Jakt / Bruks kk

MÖNSTERGÅRDENS DRILLO S51985/2007 f 20070627 e HÄXBACKENS DINO 
S25472/2005 u ALORS ÅLINN S43363/2004 Äg: LINDEGREN ROLAND ,KARLHOLMSBRUK
Mkh: 35 cm. Utm. helhet grovt mark huv. väl pigm. väl ansatta öron, korr bett, lång vacker 
hals mkt bra rygg och kors, mkt välutv. bröstkorg, välvinklad, aningen fransysk, önskas bättre 
påskjut, rör sig bra,  kort baksteg, bra päls, bra tassar Res.: E Jakt / Brukskl., 1:a Jakt / 
Bruks kk, Cert, CK, 1:a Bhkl, BIM



TISÄTERS EROS S57135/2004 C f 20040815 e HÄRKILAS VICKO II S38350/97 H u 
TISÄTERS CAMBA S51067/97 H Äg: JANSSON PEDER ,ED
Mkh: 36 cm. Grov rejäl hane, mask. vackert huv. väl pigmenterad, korr bett, normalt ansatta 
öron, lång stark rygg, bra kors, utm bröstkorg, tillr förbröst, lång hals, grova ben, ngt rak i 
frambensvinkel, bättre i bak, vrider ut höger framtass, rör sig m. bra steg, utm päls, bra tassar 
Res.: E Jakt / Brukskl., 2:a Jakt / Bruks kk, CK, 2:a Bhkl

DREVER Tikar Jaktklass
RIVER RACE CHELSIE SE42627/2010 f 20100523 e MAJBERGETS KALLE 
S26376/2006 u RIVER RACE ARWEN S36369/2007 Äg: LINDSTRÖM JOHAN ,BJÖRKLINGE
Mkh: 35,5 cm. Tik av mkt god helhet, fem. huvud, mkt goda pigm. väl ansatta öron-ngt korta, 
korr bett, mkt bra hals, lång rygg ngt eftergiven, bra kors, tillr. bra bröstkorg, ngt framskj. 
skuldra rak i vinkel runt om, rör sig väl, bra päls, tassar, välvisad Res.: V Jakt / Brukskl.

RIVER RACE STELLA SE26763/2011 f 20110318 e DOVERDALENS QSTAR 
S46673/2007 u RIVER RACE ARWEN S36369/2007 Äg: GRANDIN KRISTER ,
ÖSTERBYBRUK
Mkh: 34 cm. Vackewr fem. helhet, välsk. vackert tikhuv, tillr pigment, bra ansatta korta öron, 
korr bett, mkt bra hals, bra rygg och kors, utm bröstkorg, aningen framskj skuldra, ngt kort 
överarm, ngt kort i frambens vinkel, önskas ngt mer vinkl bak, ngt trippande steg ngt kohasig, 
bra päls och tassar Res.: E Jakt / Brukskl., 2:a Jakt / Bruks kk

STJÄRNSKOGENS VISA SE42639/2010 f 20100521 e TUTHAMMARENS ACKE I 
S42765/2002 H u STJÄRNSKOGENS SAMIRA S27829/2004 Äg: WIDMAN CHRISTER ,
KNIVSTA
Mkh: 33 cm. Tik av mkt god helhet, önskas ngt längre, fem. vackert huvud, tillr goda pigment, 
ngt baklagda korta öron, bra hals, kort stark rygg, norm kors, passande bröstkorg, bra vinklad 
på tillräckligt grova ben, ngt svårbedömda rörelser, välvinklade ben, bra päls och tassar Res.: 
V Jakt / Brukskl., 4:a Jakt / Bruks kk

TÖBROARNAS MILA S42004/2008 f 20080430 e STJÄRNSKOGENS RATTATA 
S20731/2003 u ELISA S13471/2001 Äg: FLOD PER-OLOF ,TIERP
Mkh: 33 cm. Grov rejäl tik, fem vackert huv. goda pigm, välansattta ngt korta öron, korr bett, 
mkt bra hals, rygg och kors, utm bröstkorg, aningen rak i skuldra, välvinklad bak, står och går 
något fransyskt, korta steg bak, bra päls och tassar Res.: E Jakt / Brukskl., 1:a Jakt / 
Bruks kk, Cert, CK, 2:a Bhkl

TÖBROARNAS OLIVIA SE28079/2010 f 20100316 e KÄRRGÅRDENS ELIOT 
S53097/2004 u TÖBROARNAS HEJLI S22184/2004 Äg: FLOD PER-OLOF ,TIERP
Mkh: 34,5 cm. Grov rejäl tik, vackert välsk. huv. mkt goda pigm, väl ansatta öron tillr. långa 
och rundade, korr bett, lång rygg, tillr. hals, aningen överbyggd, mkt bra bröstkorg, aningen 
framskjuten skuldra, bra vinklad bak, aningen höga haser, kort kors, rör sig väl, bra päls och 
tassar. aningen frontvid Res.: E Jakt / Brukskl., 3:a Jakt / Bruks kk



DREVER Tikar Öppen klass
BLIXTRA S46641/2009 f 20090602 e BUSTER S17523/2001 u HÄRKILAS IVA IV 
S26974/2002 Äg: EKLUND HÅKAN
Mkh: 36,5 cm. Godtagbar helhet, hög och luftig, fem vackert huv, bra pigm. välans korta öron, 
korr bett, mkt bra hals, kort rygg, brant kors, pass. bröstkorg, rak i frambenen, rak i 
skulderläget, luftig underlinje kommer i sina rörelser, tunna ben, bra tassar, bra päls Res.: S 
Ökl

DREVER Tikar Championklass
RIVER RACE ARWEN S36369/2007 f 20070411 e TRAJÅSENS FARGO S54583/2002 
u RIVER RACE SIV S39451/2002 Äg: LINDSTRÖM JOHAN ,BJÖRKLINGE
Mkh: 33 cm. Mkt vacker fem helhet mkt vackert välskuret huv. mkt goda pigment, välansatta 
öron, korr bett, mkt bra hals, rygg och kors välutv bröstkorg, bra vinklad runt om, rör sig väl 
Res.: E Ch.Kl, 1:a Ch.kk, CK, 1:a Bhkl, BIR

TUTHAMMARENS EJJA S39961/2008 f 20080430 e PAVJS RICKY S63414/2004 u 
TUTHAMMARENS ESSIE S35489/2000 H Äg: LENNARTSSON PER ANDERS ,BJÖRKLINGE
Mkh: 33,5 cm. Mkt vacker fem helhet, välskuret huv. ngt mer pigm önskas, små kort öron, korr 
bett, mkt bra hals, rygg, kors, utm bröstkorg, grova rejäla ben, rör sig mkt bra, bra päls och 
tassar Res.: E Ch.Kl, 2:a Ch.kk, CK, 3:a Bhkl


