
Hässelby gård/Uppsala 2020-11-12
Domare:  Göran Johansson
Hanar Valpklass 4-6 månader
SÅNBERGETS VECTOR  SE40677/2020 e J  SEUCH  Viltstigens Dalton SE25902/2015 u J  SEUCH  Brånshults Hilma SE28520/2016
Äg: Karin Gustafsson , Hölö
Mkh: 32 cm. Nr 1, bra huvud, bra ögon, kunde vara ha lite rundare öron, bra hals, lång fin rygg, utmärkt bröstkorg, lite brant i sin
skuldra, bra benstomme, bra tassar, rör sig med flytande fina rörelser. Mkt bra hane med bra päls och färg. BIR-valp.  1:a Valpkl, HP

Tikar Valpklass 4-6 månader
RIVER RACE PENNY  SE39272/2020 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J  River Race Blanca SE20959/2017 Äg: Johan
lindström, Björklinge
Mkh: 28 cm. Nr 2, liten nätt tik, mkt vacker tik, fina ögon, fina rundade öron, bra hals och rygg, väl utvecklat förbröst, bra vinklar, bra
benstomme, bra ben och tassar. Bra päls.   1:a Valpkl, HP

Hanar Valpklass 6-9 månader
ROGER  SE23519/2020 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u J  SEVCH  Drivabos Cor SE49735/2017 Äg: Leif Nilsson, Hallstahammar
Mkh: 33 cm. Nr3. Maskulint huvud, mö bra ögon, kunde ha ngt rundare öron, mkt bra hals, lång fin stram rygg, väl utvecklad bröstkorg
för sin ålder, välvinklad, välmusklad, kraftig benstomme, mkt bra tassar, mkt fina rörelser, mkt bra päls och färg.  2:a Valpkl, HP
SILVERKÄLLANS WALLE  SE22399/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Isak
Svahn, Uppsala 
 Nr 5. Maskulint huvud, mkt bra ögon, bra öron, lite brant stop, utm hals, lite kutryggig, mkt bra bröstkorg, välvinklad, kraftig fin
benstomme, bra tassar, mkt bra päls.   3:a Valpkl, HP
SILVERKÄLLANS WIGGO  SE22404/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Lennarth
Jansson, Österbybruk
Mkh: 34 cm. Nr6. Könspräglat huvud, mkt bra ögon och öron, mkt bra hals, lång fin rygg med bra kors, mkt bra bröstkorg för sin ålder,
välvinklad runt om, mkt fin bestomme, bra tassar, rörs sig ledigt och fint, utm päls och färg.  1:a Valpkl, HP

Tikar Valpklass 6-9 månader
LANDBOGLÄNTANS WERA  SE31086/2020 e SEJCH  Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J  SEVCH  SEUCH  Ackers Bästa
Britta SE47999/2017 Äg: Kristin Månsson , hörby
Mkh: 30 cm. Nr 7. könspräglat huvud, mkt bra ögon, lite tunn i sin underkäke fortfar, bra hals, lång fin rygg, mkt bra kors, mkt fin
bröstkorg med förbröst, bra benstomme, bra tassar, rör sig ledigt o fint med parallella rörelser, mkt bra päls och färg.  2:a Valpkl, HP
Silverkällans wixie  SE22405/2020 e J  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Alicia
Andersson, Vingåker
Mkh: 32 cm. Nr 9 välutvecklad tik mkt bra huvud ögon och öron, bra hals, lång fin rygg med mkt bra kors, väl utvecklad bröstkorg,
välvinklad, kraftig fin benstomme, parallella fina rörelser, väldigt fin päls och färger. BIR valp  1:a Valpkl, HP
SKOTTATORPETS MEGA  SE28539/2020 e J  SEVCH  Nattslagets Old Trafford SE46292/2017 u J  Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Arvid
Örde, Uppsala
Mkh: 31 cm. Nr 10, feminin tik, bra ögon, kunde va lite bättre i sitt nosparti, högt ansatta öron, bra hals och lång fin rygg, mkt bra kors,
väl utvecklad bröstkorg, bra vinklad runt om, bra benstomme o tassar, svårbedömda rörelser behöver ringtränas, bra päls och hårlag. 
3:a Valpkl, HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader
BANDIT  SE38939/2019 e SEJCH  NORDUCH  Piipanlauman Pikku-rex SE60127/2016 u SEJCH  Rödmyrabackens Pärlan SE33262/2012
Äg: Emil Seidemar, Norberg
Mkh: 33 cm. Nr 11. Lite mer maskulint huvud önskas, saknar lite i sin underkäke, bra ögon, bra öron, bra hals, bra rygg, ordinärt kors, lite
bättre utvecklat förbröst önskas, lite väl uppdragen buklinje, bra benstomme, rör sig fint med parallella rörelser, bra päls och färger. 
Good
HÄRADS CHASE  SE49526/2019 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J  Härads Ziva SE24246/2015 Äg: adam anduri, strängnäs
Mkh: 34 cm. Nr 12. Maskulint bra mejslad huvud, mkt vackra ögon, utm öron med fin rundning, kraftig fin hals, lång fin stark rygg, kunde
ha ngt bättre bröstkorg särskilt i bakre delen, bra vinklad runt om, fin benstomme, mkt bra tassar, rör sig med fina parallella rörelser,
mkt bra päls och färg.  Excellent, 1 kk

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
HYTTÄNGETS SNIFF  SE41285/2019 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Tostareds Becky SE33856/2016
Äg: Martin Fix, Dala-Floda
Mkh: 34 cm. Nr 13. Mkt vackert hanhundshuvud med de rätta detaljerna, mörka fina ögon, korrekta öron, kraftig fin hals, lång stark rygg, 
kunde ha aningens lite längre kors, utm bröstkorg med fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, bra väl slutna tassar, rör 
sig med parallella fina lediga rörelser, utm päls och färg.  Excellent, 1 kk, CK, 3 bhkl



Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
FALLASKOGENS ENZO  SE32591/2018 e J  SEJCH  Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J  Fallaskogens Zazza SE57003/2015 Äg: jenny
sundqvist, bollnäs
Mkh: 34 cm. Nr 15. Maskulint kraftigt välmejslat huvud, fint uttryck, granna ögon, mkt bra öron, utm hals, stark fin rygg m bra kors, utm
bröstkorg m fint förbröst, välvinklad runt om, mkt bra benstomme, bra tassar, rör sig ledigt o fint. Utm päls o färg.  Excellent, 2 kk, CK,
2 bhkl, RCERT
GARVAGUBBENS BÄRS  SE35253/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  FIUCH 
River Race Bira SE20960/2017 Äg: Björn Forsgren , Axmar 
Mkh: 35 cm. Nr 16, kraftigt fint maskulint huvud med bra uttryck, utm ögon, mkt bra öron, kraftig fin hals, lång fin stark rygg, utm kors,
mkt bra bröstkorg med bra längd o fint förbröst, välvinklad runt om, mkt bra benstomme, väl slutna tassar, rör sig ledigt och fint med
parallella rörelser, utm päls och färg.  Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIM
SÖNNAREBYS CARL EVERT  SE40701/2015 e SEJCH  Ackers Fantomen S51151/2008 u SEJCH  Lingvallen Cita SE11204/2012 Äg: Henrik
bäck , Kristinehamn 
Mkh: 34 cm. Nr 17. maskulint huvud, kunde ha ngt längre nosparti, mörka fina ögon, bra öron, mkt bra hals, rygg o kors. Lång fin
bröstkorg med fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, står o går lite underställt bak, bra päls och färg.  Very good, 4
kk
VARGJÄGARENS BAMSE  SE14267/2018 e J  Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J  Drevstigens Äster SE19608/2014 Äg: Lars
Månsson, Hörby
Mkh: 38 cm. Nr 18. Maskulint huvud mkt bra o kraftigt könspräglat, mkt bra ögon o öron, bra hals och rygg, ordinärt kors. Utm
bröstkorg med fint förbröst, bra vinklad runt om, fin benstomme mkt bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg.  Excellent, 3 kk

Tikar Juniorklass 9-18 månader
LÅNGSKOGENS FLINGA  SE49523/2019 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J  SEUCH  Trolltivedens
Kiara SE48113/2014 Äg: Adam Anduri, strängnäs
Mkh: 33 cm. Nr 19. Harmonisk fin hund, mkt könspräglat bra huvud, mörka fina ögon, korrekt öron, bra hals, stark fint rygg brett fint
kors, lång fin bröstkorg med fint förbröst, välvinklad runt om, mkt bra ben, parallella rörelser, bra tassar, mkt bra färg och päls 
Excellent, 1 kk, CK

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
SUNKANS DEBBIE  SE38040/2019 e C.I.B.& SE UCH  FIUCH  EE&LTCH  FIJCH  NOJCH  SEJCH  Huldremarkas Black Velvet FI46142/14 u
SEJCH  SEUCH  River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Marcus Nyberg , Uppsala 
Mkh: 33 cm. Nr 21. Feminint huvud kunde vara lite fylligare i sin underkäke, bra ögon, bra öron, bra hals, lång fin rygg, kunde ha aningen
lite bättre förbröst, bra längd på bröstkorgen, bra vinklar runt om, bra benstomme o tassar, rör sig parallellt på ett mkt bra sätt, lite hög
svansföring, mkt päls och tassar.  Very good, 1 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
ACKERS NORDEA  SE19852/2019 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u SEJCH  Stenvallens Alma SE33763/2012
Äg: Stephan Ackerstierna, Örsundsbro
Mkh: 33 cm. Nr 22. Feminint huvud mkt bra uttryck, mkt bra öron, bra hals, svackar lite i ryggen, lite svårbedömda rörelser, mkt bra
bröstkorg, tendens till bra förbröst, bra vinklar, bra benstomme, mkt bra päls och färg.  Very good
ACKERS STIERNA  SE39337/2019 e J  SEVCH  Ackers Honung SE57225/2015 u SEJCH  SEVCH  Ackers Golfboll SE51443/2015 Äg: Helena
& Tom Holén, Örsundsbro
Mkh: 32 cm. Nr 23. Lite snipigt nosparti, bra ögon, runda fina öron, bra fin hals, står och går med uppskjuten länd, en aning brant kors,
tillräckligt bra bröstkorg, bra vinklar fram, ngt öppna vinklar bak, bra benstomme, bra färg och tassar, lite orolig behöver ringträning 
Good
BÖRSVALLENS EJDRA  SE45151/2018 e J  NOUCH  NOJ(D)CH  SEJCH  Tk Storm NO30885/15 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Ackers
Pata SE42749/2016 Äg: Stephan Ackerstierna, Örsundsbro
Mkh: 32 cm. Nr 25. Könspräglat bra huvud, tillräckligt lång i skalle och nosparti, lite ljusa ögon, mkt bra öron, bra hals, står och går med
mjuk rygg, mkt bra kors, lång bra bröstkorg, bra vinklad runt om, bra tassar, bra päls och färg.  Excellent
DRIVABOS COR  SE49735/2017 e SEVCH  Naveruds Älvis Iii S41525/2008 u Drivabos Eris SE33313/2015 Äg: Malin Ahlström , Bälinge 
Mkh: 33 cm. 26. Fint feminint huvud, bra längd på nosparti, mkt bra ögon och öron, bra hals, lång stark rygg, fint kors, välutvecklad
bröstkorg fint förbröst, bra vinklad, bra benstomme, bra tassar, mkt bra päls och färg, fint visad!  Excellent
DUVHÖKENS PUMA  SE19860/2018 e J  Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u J  NORDV-15  SEUCH  Fallaskogens
Elsa SE20705/2014 Äg: STEFAN PERSSON, NORRTÄLJE
Mkh: 33 cm. Nr 27, mkt vackert tikhuvud med rätta detaljerna, mkt bra längd på nosparti, bra ögon, mkt bra öron, kraftig hals, stark
rygg, mkt bra kors, lång fin bröstkorg med fint förbröst, välvinklad, mkt bra ben bra tassar flyter fram i sina rörelser, välvisad, mkt bra
färg och päls  Excellent



HYTTÄNGETS TOO-TICKI  SE41287/2019 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Tostareds Becky SE33856/2016 
Äg: Roger & Elna Lindström, Bälinge
Mkh: 33 cm. 29 Vackert tikhuvud med rätta uttrycket, mkt bra öron fint rundade, kraftig fin hals, stark rygg, starkt bra brett kors, bra 
förbröst bra längd på bröstkorgen, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt o fint,   Excellent, 2 kk, CK, 2 
btkl, RCERT
HÄRADS ZIVA  SE24246/2015 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u SEJCH  Lökkas Dina SE31878/2013 Äg: Adam 
Anduri, strängnäs
Mkh: 33 cm. Nr30. fint feminint huvud med rätta uttrycket, mörka ögon, mkt bra öron, kraftig hals, lång stark rygg, aning kort kors, utm 
bröstkorg, fint förbröst, mkt bra vinklad runt om, kraftig fin benstomme bra tassar rör sig väldigt bra, mkt bra päls och färg.  Excellent, 1 
kk, CK, 2 btkl, CERT
LILLA SOLBACKENS NINJA  SE52011/2018 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  Lilla Solbackens 
Svansa SE38280/2012 Äg: Henrik Andersson , Färnäs 
Mkh: 33 cm. Nr 32. Feminint huvud m tillräckligt nosparti aning brant stop, lite korta öron, bra hals, stark fin rygg, bra kors, bra förbröst, 
bra djup bröstkorg men som kunde vara lite längre, aning öppna vinklar fram också bak, mkt bra benstomme, bra tassar, rör sig ledigt 
och fint, bra päls och färg  Very good
MILLA & NICKE'S YKSI  SE46262/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u SEJCH  SEVCH  SEUCH 
NOJ(D)CH  Grenebackens Era SE44440/2015 Äg: Camilla Halvarsson, Ruda
Mkh: 32 cm. Nr 33. Vacker tikhuvud med bra uttryck, mkt bra öron, bra hals, lång fin stark rygg, med mkt bra kors, mkt bra förbröst, mkt 
bra bröstkorg, välvinklad runt om, bra benstomme, väl slutna tassar, rör sig med fint steg, parallella rörelser, bra päls och färg  Excellent 
RE CINDY  SE36458/2018 e SEJCH  SEUCH  Slagstigens Urax SE54158/2014 u NOJ(D)CH  SEJCH  SEUCH  Klingagårdens
Lucy NO37463/13 Äg: Göthe jensen, ED
Mkh: 33 cm. Nr34. Feminint bra huvud bra uttryck, hon kunde ha ngt större öron, utm hals, lång fin rygg med bra kors, fint förbröst fin 
bröstkorg med bra djup och längd, välvinklad runt om, mkt bra ben o tassar, lediga fina rörelser, mkt bra päls och färg, fint visad.  
Excellent, CK
RIVER RACE BLANCA  SE20959/2017 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOJCH  NOUCH  Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEJCH  SEUCH  River 
Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Johan Lindström, Björklinge
Mkh: 33 cm. Nr 36 feminint huvud med bra uttryck, kunde vara lite mer utfylld i underkäken, bra öron, bra hals, bra rygg, bra kors, lång 
fin bröstkorg, mkt bra förbröst, ordinärt vinklad runt om, bra benstomme, rör sig på ett ledigt o bra sätt, bra päls och färg  Excellent 
SILVERKÄLLANS EDIT  SE49558/2018 e SEUCH  SEVCH  Nillas Castor Ego SE24869/2015 u SEUCH  SEJCH  SEVCH  River Race
Scilla SE26762/2011 Äg: Per Thunblad, Värmdö
Mkh: 32 cm. Nr 37. Feminint huvud med bra uttryck, kunde ha ngt längre nosparti, bra öron, bra hals, bra rygg, lite kort i sitt kors, bra 
bröstkorg, kunde ha ngt bättre förbröst, bra vinklad runt om, bra tassar och benstomme, rör sig flytande framåt, bra päls och färg.  Very 
good
SILVERKÄLLANS ELVIRA  SE49556/2018 e SEUCH  SEVCH  Nillas Castor Ego SE24869/2015 u SEUCH  SEJCH  SEVCH  River Race
Scilla SE26762/2011 Äg: Denny Andersson, Vingåker
Mkh: 32 cm. Nr 38. Riktigt bra tikhuvud med bra uttryck bra ögon, korrekta öron, bra hals, lång stark rygg, bra kors, välutvecklad i sin 
bröstkorg bra längd och djup, bra förbröst, välvinklad runt om, mkt bra benstomme och tassar, vägvinnande fina rörelser, bra päls och 
färg.  Excellent, CK
SILVERKÄLLANS RALLY  SE42086/2018 e J  SEVCH  Vårsolens Nicke SE50478/2010 u SEUCH  River Race Tessan SE23878/2014
Äg: Denny Andersson, Vingåker
Mkh: 33 cm. Nr 39. Mkt vackert tikhuvud med bra uttryck, bra öron, riktigt bra öron, mkt bra hals, lång stark rygg, mkt bra kors, lång fin 
bröstkorg med bra djup, fint förbröst, välvinklad runt om, fin benstomme, slutna tassar, rör sig ledigt och fint, utm päls och färg, fint 
visad.  Excellent, 3 kk, CK, 4 btkl
SVARTPYTTENS ADELE  SE41656/2018 e Tb Biffen NO45401/12 u NORDJ(D)CH  NORDUCH  C.I.B.  NOV-16  Bäckskogens
Mindy SE53759/2012 Äg: SEPPO & ALEXANDRA PIIRHONEN, Norberg
Mkh: 33 cm. Nr 40 Riktigt bra huvud med mkt fina ögon, korrekta öron, mkt bra hals, lång bra stark rygg, bra kors, välutvecklad fin 
bröstkorg med bra djup, fint förbröst, välvinklad runt om kraftigt fin benstomme rikt bra tassar, flyter fram i sina rörelser, välvisad, mkt 
bra päls och färg. Champion idag, GRATTIS!  Excellent, 4 kk, CK

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
SILVERKÄLLANS LINGON  SE47167/2017 e SEJCH  SEUCH  River Race Linux SE21523/2015 u J  Kullajägarns Lira SE40420/2014
Äg: Dennis Hammarström, Köping
Mkh: 32 cm. Nr 41. Feminin tik, mkt vackra ögon, mkt bra öron fint rundade, lite snipig i sitt nosparti, bra hals, bra rygg, utm kors, lång 
fin bröstkorg med bra djup o bra förbröst, bra vinklar runt om, mkt bra benstomme o tassar, mkt bra färg och päls, behöver lite mer 
ringsträning  Very good, 2 kk
ÄHRSKES ELLA  SE29320/2018 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Båthällans Diesel SE50910/2016 u J  SEUCH  Fallaskogens Bella SE59654/2013 
Äg: Peter Wiklund, Österfärnebo
Mkh: 33 cm. Nr 43. Mkt trevligt uttryck, bra ögon, kunde ha något mer rundade öron, utm hals, stark rygg, mkt bra kors, välutvecklad 
bröstkorg bra djup o fint förbröst, välvinklad runt om, muskulös, kunde va något stramare i sin handlov, mkt bra tassar, mkt bra färg och 
päls  Excellent, 1 kk, CK



Tikar Championklass 15 månader och äldre
BRINNSJÖNS LOVA  SE19632/2017 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Bergmossens Qubik SE42548/2015 u J  SEUCH  Brinnsjöns
Ina SE34977/2011 Äg: Lars Elg & Marie Lindberg, Huddungeby
Mkh: 33 cm. Nr 44. mkt vackert tikhuvud med bra uttryck mörka fina ögon, kunde ha lite rundare öron, utmärkt hals, rygg o kors, mkt
bra bröstkorg bra djup, fint förbröst, välvinklad runt om, lediga o fina rörelser, mkt fina färger och päls  Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, BIR
HOLMENKOIA'S TIKKA  SE50228/2016 e NOJCH  SEJCH  NOUCH  SEUCH  Doverdalens Scott S46123/2009 u NOJCH  INTUCH  SEUCH 
SEJCH  Eggekollen's Taiga NO32732/10 Äg: Stefan&Lisa Lund, Säffle
Mkh: 33 cm. Nr 45. Mkt vackert tikhuvud bra uttryck och med rätta längden, mkt bra ögon, kunde ha något rundare ögon, utm hals,
rygg o kors, utm bröstkorg mkt bra längd o djup, fint förbröst, välvinklad runt om, mkt bra benstomme o tassar, rör sig ledigt och fint
med vägvinnande steg, mkt bra färg och päls.  Excellent, 2 kk, CK

Uppfödarklass
SILVERKÄLLANS  19642915 e   u   Äg: ANDERSSON DENNY, VINGÅKER
Mkh: 33 cm. Tävlar med katalognummer: 37,38,39,41 En grupp med olika färger, bra könspräglade huvuden, starka och fina ryggar, 
välutvecklade bröstkorgar, fina benstommar, bra tassar, fina pälsar.  1 kk, HP


