
Uppsala 2022-11-17

Domare: Göran Johansson

Hanar Valpklass 6-9 månader

ACKERS ROLF  SE25272/2022 e J  Pipsvängens Lasse SE23521/2020 u J  SEVCH  Ackers Diana SE42717/2020 Äg: Urban Gunnarsson
, Möklinta  
Mkh: 31 cm. Mkt god typ, könspräglad, som har längden. Bra öron, välutvecklad fin bröstkorg, bra vinklad, kraftig fin benstomme, fint
förbröst när han växer till sig, bra päls.  1:a Valpkl, HP

Tikar Valpklass 6-9 månader

GARVAGUBBENS FINADU FF  SE36518/2022 e J  RR  SEJCH  Ekarpsgårdens Yto Ii SE44510/2018 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  FIUCH 
River Race Bira SE20960/2017 Äg: Helena Granersten Sten Norberg , Bollnäs 
Mkh: 31 cm. Utm helhet. Könspräglat huvud, bra ögon, vackra fina öron, utm överlinje, lång och fin i sin kropp, välutvecklad och fin
bröstkorg för sin ålder, fint förbröst, bra vinklar runt om, utm benstomme och tassar, lediga fina rörelser, bra päls och färg. Bästa
valp! 1:a Valpkl, HP

KOLLSBOMOSSENS SILVA  SE30899/2022 e SEJCH  Molyckans Sako SE10650/2016 u J  Lilla Solbackens Iris SE22474/2017
Äg: Göran Sandberg, Heby 
Mkh: 31 cm. God typ, lite väl smalt kilformat huvud, bra ögon, bra öron, bra hals, rygg, skjuter upp länden i rörelse, faller lite i sitt kors,
tillräcklig bröstkorg för sin ålder, ordinärt vinklad runt om. Kraftig fin benstomme, rör sig lite försiktigt.  2:a Valpkl

Hanar Juniorklass 9-18 månader

JAKTJÄNTANS BERTIL  SE71335/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEVCH  Lia SE46978/2017
Äg: Emma Modin, Bollnäs 
Mkh: 35 cm. Mkt bra helhet, mkt vackert hanhuvud med bra uttryck, vackra ögon, korrekta öron, kraftig fin hals, skulle vilja ha honom lite
längre i kroppen, bra kors, tillräcklig bröstkorg för sin ålder, begynnande bra förbröst, bra vinklad runt om, utm benstomme, mkt bra
tassar, bra päls och färg. Very good, 2 kk

PARKKILAS ATLAS  SE51765/2021 e SEJCH  Friljusets Diablo SE45205/2015 u J  SEJV-18  Skånstorpgårdens Axa SE21889/2018
Äg: Simon Dahlström, Vänge 
Mkh: 36 cm. Mkt god helhet, kraftfullt hanhuvud, fina detaljer, välansatta öron, utm hals, lite kort i kroppen, bra kors, välutvecklad fin
bröstkorg för sin ålder, fint förbröst, ordinärt vinklad runt om, utm benstomme, mkt bra tassar, lediga fina rörelser, bra päls och färg. Very

good, 3 kk

SLAGSTIGENS CEZAR  SE13947/2022 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  Slagstigens
Ulva SE54164/2014 Äg: Göran Hagman, Nyköping 
Mkh: 34 cm. Utm helhet, bra maskulint huvud med fina detaljer, mörka fina ögon, korrekta öron, mkt bra hals, lång stark rygg, bra kors,
välutvecklad fin bröstkorg för sin ålder, fint förbröst, bra vinklad runt om, utm benstomme, bra tassar, rör sig bra har ordentligt påskjut i
sitt bakställ, bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 4 bhkl

Hanar Unghundsklass 15-24 månader

JAKTGÅVANS WILLE  SE26215/2021 e SEJCH  Alcor-star SE42021/2013 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Ackers Latté SE39839/2016
Äg: Johan Dandanell, Torsåker 
Mkh: 34 cm. Mkt god typ, skulle vilja ha lite mer könsprägel på honom, bra ögon och öron, bra hals, stark rygg, ordinärt kors, kunde ha
lite bättre utvecklad bröstkorg, framförallt förbröstet, bra vinklad runt om, bra benstomme, bra tassar, rör sig väldigt ledigt och fint, bra
päls och färg. Fint visad. Very good, 1 kk

WALLELYCKAN HERO  SE44352/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Jonas Nyholm, Alfta 
Mkh: 36 cm. Utm typ, kraftfullt vackert hanhuvud, bra uttryck, bra ögon och öron, mkt bra hals och rygg, bra kors. Tillräckligt bröstkorg,
skulle ha lite bättre förbröst, bra vinklad runt om, bra benstomme och tassar, rör sig väldigt oroligt och behöver ringtränas, behöver lite
mer massa, lite mager. Priset pga rörelser och hull. Very good, 2 kk

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

ACKERS ZIGARETT  SE21898/2020 e SEJCH  SEVCH  Skararps Bello SE33775/2012 u SEJCH  Stenvallens Alma SE33763/2012
Äg: Fredrik Norén, Katrineholm 
Mkh: 35 cm. Skulle vilja ha lite mer könsprägel, lite snipigt nosparti, fattas lite i underkäken, bra öron och hals, kunde ha lite längre rygg,
faller lite i sitt kors, har välutvecklad bröstkorg, kunde ha ngt bättre förbröst, ordinärt vinklad runt om, bra benstomme, bra tassar, rör sig
lite underställt. Good

GARVAGUBBENS CHARLIE  SE37192/2020 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Thomas Andersson, Harbo 
Mkh: 35 cm. Bra hanhuvud med bra uttryck, bra ögon och öron, mkt bra hals, lång fin stark rygg, välutvecklad i sin bröstkorg med längd



och djup, ett fint förbröst, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint, väluppvisad, fin päls och
färg. Excellent

GARVAGUBBENS CLAY  SE37190/2020 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Samuel uddas, Edsbyn 
Mkh: 35 cm. Mkt vackert välmejslat hanhuvud med bra uttryck, mörka fina ögon, korrekta öron, utm hals, lång fin stark rygg, utm kors,
välutvecklad fin bröstkorg med bra förbröst, välvinklad runt om, utm benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint, fint visad, bra päls
och färg. Champion idag! Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, BIM

KILHAMMARS IAN  SE50407/2016 e SEJCH  SEUCH  Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Kilhammars
Disa SE35770/2010 Äg: Arne nordh, 82693 Söderhamn  
Mkh: 36 cm. Kraftfullt hanhuvud som inte får bli tyngre, lite köttiga kinder, bra ögon och öron, grov hals, bra stark rygg, bra kors,
välutvecklad fin bröstkorg, fint förbröst, bra vinklad runt om, kraftig benstomme, bra tassar, ger ett lite tungt uttryck idag men håller ändå
bra i sina rörelser, bra päls och färg. Excellent

LÅNGSKOGENS SALUT  SE42895/2021 e J  SEUCH  Bäckskogens Faxe SE42034/2017 u J  SEJCH  Långskogens
Kendra SE46522/2017 Äg: Erik Jonsson , Alfta 
Mkh: 35 cm. Mkt vackert hanhuvud, bra uttryck med fina detaljer, bra ögon och öron, utm hals, lång stark rygg, bra kors, välutvecklad fin
bröstkorg, fint förbröst, bra vinklar runt om, mkt bra benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint med bra frånskjut, fint visad, bra päls
och färg. Excellent, 3 kk, CK, 3 bhkl, RCERT

PIPSVÄNGENS LASSE  SE23521/2020 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u J  SEVCH  SEUCH  Drivabos Cor SE49735/2017
Äg: Malin Ahlström , Bälinge  
Mkh: 36 cm. Välmejslat vackert hanhuvud med bra uttryck, mörka fina ögon, korrekta öron, utm hals, rygg och kors. Välutvecklad fin
bröstkorg, bra förbröst, välvinklad runt om, mkt bra benstomme och tassar, utm rörelser, väluppvisad, lite glad svans. Bra päls och
färg. Excellent, 2 kk, CK, 2 bhkl, CERT

RÖDMYRABACKENS FAJT  SE15504/2021 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  SEUCH  SEVCH 
SEJCH  Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015 Äg: Jan-Olov Persson, Forsbacka 
Mkh: 35 cm. Mkt vackert hanhuvud med fina detaljer, mörka bra ögon, korrekta öron, utm hals, rygg och kors, välutvecklad bröstkorg,
ordinärt vinklad, vrider skulderbladen lite i stående, kraftig fin benstomme, bra tassar, ledig och fri i sina rörelser, bra päls och
färg. Excellent

TÖBROARNAS TRUCK  SE21539/2021 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u J  Töbroarnas Raffa SE21530/2015
Äg: Jessica Andreasson , Ockelbo  
Mkh: 34 cm. Bra mejslat hanhuvud med fina detaljer, vackra ögon, bra öron, mkt bra hals, rygg och kors. Välutvecklad och fin i sin
bröstkorg med bra längd o djup, fint förbröst, välvinklad runt om, utm benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint, väluppvisad, bra päls
och färg. Excellent, 4 kk, CK

VISTABERGENS CUBEN  SE52781/2020 e SEJCH  Långsjöns Citrus SE39139/2015 u J  SEUCH  SEJCH  Nillas Castor
Elsa SE24873/2015 Äg: David Pettersson , Årsunda  
Mkh: 34 cm. Mkt god typ, könspräglat huvud, skulle vilja ha lite mer fyllig underkäke, bra ögon och öron, bra hals, lång bra rygg, lite i kort
i sin bröstkorg, kunde ha ngt bättre utvecklade bakre revben, ordinärt vinklad runt om, bra benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint,
väluppvisad, bra päls och färg. Very good

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre

FALLASKOGENS RALLY  SE65621/2020 e SEJCH  NOJ(D)CH  Jw Bajas NO38858/18 u J  Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg: Carl-
Viktor Ljungberg , Alunda 
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud som kunde ha ngt fylligare underkäke, mörka bra ögon, väl ansatta öron, mkt bra hals, rygg o kors, lång fin
bröstkorg, bra förbröst, ordinärt vinklad runt om, bra benstomme o tassar, väldigt oroliga rörelser för dagen, behöver ringträning, bra päls
och färg. Very good, 2 kk

GARVAGUBBENS CASPER  SE37191/2020 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Sven Pettersson, Storvreta 
Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, mörka vackra ögon, mkt bra öron, bra hals, starkt rygg, bra kors, lång fin bröstkorg, fint förbröst,
välvinklad, kraftig fin benstomme, vrider ut armbågarna lite i rörelse, bra päls och färg, bra visad. Excellent, 1 kk

Hanar Championklass 15 månader och äldre

FERE STUBBEN OZZY  SE23311/2016 e J  SEVCH  SEUCH  DKUCH  Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u J  Hanssons
Asta SE22604/2010 Äg: Lars-Åke Lager, Östhammar  
Mkh: 36 cm. Motsvarar mkt väl sina tidigare meriter, kraftfullt hanhuvud med fina detaljer, bra ögon och öron, utm överlinje, lång
välutvecklad bröstkorg, välvinklad, utm benstomme och tassar, fantastiskt fina rörelser, mkt bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK

RÖDMYRABACKENS JÄGER  SE37300/2015 e J  DKV-12  SEUCH  DKV-14  C.I.B.  Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J 
Rödmyrabackens Siri SE48974/2010 Äg: Philip & Elin Engberg, Bålsta 
Mkh: 35 cm. Motsvarar sina tidigare meriter bra, bra huvud, bra ögon och öron, kraftig hals, stark i sin rygg, bra kors, välutvecklad fin
bröstkorg, bra förbröst, kraftig benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK



Tikar Juniorklass 9-18 månader

JAKTJÄNTANS BIXI  SE71337/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEVCH  Lia SE46978/2017
Äg: Anette Rundén, Rengsjö 
Mkh: 33 cm. Vackert tikhuvud, härligt bruna ögon, bra öron, utm hals, lång och fin i sin rygg, bra kors, bra bröstkorg för sin ålder, bra
vinklad runt om, bra benstomme och tassar, fantastiskt fina rörelser med bra klipp i sitt steg, bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 4

btkl

PARKKILAS ALINA  SE51768/2021 e SEJCH  Friljusets Diablo SE45205/2015 u J  SEJV-18  Skånstorpgårdens Axa SE21889/2018
Äg: Niklas Andersson, Örbyhus 
Mkh: 33 cm. Mkt god typ, lite snipig i sitt nosparti, kunde vara lite fylligare i sin underkäke, bra ögon och öron, bra hals, stark i sin rygg,
utm bröstkorg för sin ålder, bra vinklad bak, lite övervinklad fram, kraftig fin benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och
färg Very good, 3 kk

PARKKILAS AYA  SE51767/2021 e SEJCH  Friljusets Diablo SE45205/2015 u J  SEJV-18  Skånstorpgårdens Axa SE21889/2018
Äg: Henrik Parkkila, Björklinge  
Mkh: 35 cm. Mkt god typ, vackert tikhuvud med bra uttryck, bra hals, stark i sin rygg, bra kors, välutvecklad fin bröstkorg, fint förbröst,
ordinärt vinklad runt om, passande benstomme, lediga fina rörelser, bra päls och färg, är inte riktigt i utställningskondition idag, därav
priset. Very good, 4 kk

SPEJA  SE45344/2021 e J  SEUCH  Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J  Berghällens Molly SE37553/2016 Äg: Ted
Larsson, Bergshamra 
Mkh: 32 cm. Nätt fint tikhuvud med bra uttryck, kunde vara ngt kilo lättare, bra hals o rygg, välutvecklad bröstkorg för sin ålder, bra
vinklar runt om, bra benstomme, rör sig väldigt lätt, trycker ut sina steg, bra päls och färg. Excellent, 2 kk

Tikar Unghundsklass 15-24 månader

DALDREVETS DISA  SE36590/2021 e SEJCH  SEVCH  NOJ(D)CH  Silverkällans Brasse SE24078/2015 u J  SEVCH  Tostareds
Cira SE41976/2017 Äg: Hans Fredlund, Storvreta 
Mkh: 32 cm. Mkt god typ, nätt vackert tikhuvud, bra ögon och öron, bra hals, lång och fin i sin rygg, ordinärt kors, ännu inte helt färdig i
sin bröstkorg, lite tunn för dagen, ordinärt vinklad runt om, bra benstomme, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg. Very good, 2 kk

KVINDØLEN'S ZENTA  NO46226/21 e Hedvattnets Bolt SE40427/2019 u Kvindølen's Cita  NO34274/18 Äg: Kjetil Moland, Kvinesdal 
Mkh: 34 cm. Vackert tikhuvud med fina detaljer, bra ögon och öron, bra hals, lång och fin i sin rygg, ordinärt kors, kunde ha ngt bättre
utfyllnad i sina bakre revben, bra vinklad runt om, bra benstomme, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg. Excellent, 1 kk

RÖDMYRABACKENS TESLA  SE38450/2021 e J  SEUCH  Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J  SEJCH  Rödmyrabackens
Isa SE42661/2018 Äg: Elin & Philip Engberf, Bålsta 
Mkh: 33 cm. Mkt god typ, lite snipigt nosparti, bra ögon och öron, bra hals, lång rygg, skjuter upp länden lite grann i stående, inte helt
färdig i sin bröstkorg framförallt i den bakre delen, öppen i sin vinklar fram, får inte fast sitt framställ som hon borde, mkt bättre vinklar
bak, bra päls och färg. Good

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

GARVAGUBBENS ESSI  SE38264/2021 e Tulisydämen Danny FI25041/16 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  FIUCH  River Race
Bira SE20960/2017 Äg: Helena Granersten Sten Norberg , Bollnäs 
Mkh: 31 cm. Utm typ, mkt vackert tikhuvud, bra uttryck, bra ögon och öron, bra hals, lång i sin rygg, utm kors, lång fin bröstkorg, fint
förbröst, välvinklad runt om, utm benstomme och tassar, fantastiskt fina rörelser, välvisad, bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl,

CERT, BIR

RIVER RACE PEG  SE39271/2020 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J  River Race Blanca SE20959/2017 Äg: Philip
Wallin, Harbo 
Mkh: 32 cm. Utm typ, vackert tikhuvud, mörka vackra ögon, fina proportioner, mkt bra öron, bra hals, mkt bra rygg och kors. Välutvecklad
bröstkorg, fint förbröst, bra vinklar runt om, mkt bra benstomme, lite glad svans, mkt bra päls och färg, välvisad. Excellent, 3 kk, CK

RÖDMYRABACKENS TIRA  SE56741/2019 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J  SEUCH  SEVCH  SEJCH 
Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015 Äg: Magnus Frisk, Rengsjö  
Mkh: 33 cm. Utm typ, feminint vackert tikhuvd, mörka bra ögon, korrekta öron, bra hals, lång stark rygg, bra bröstkorg, bra förbröst, bra
vinklad fram, kunde vara ngt bättre bak, bra benstomme, frimodig i sina rörelser, bra visad. Excellent, 4 kk, CK

SKÅNSTORPGÅRDENS AXA  SE21889/2018 e J  Doverdalens Zimba SE36080/2014 u J  Alice SE18351/2016 Äg: Henrik
Parkkila, Björklinge  
Mkh: 34 cm. Utm typ, mkt bra huvud, fina detaljer, mkt bra ögon och öron, mkt bra hals, stark i sin rygg, bra kors, välutvecklad fin
bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, bra tassar, fantastiskt fina rörelser, bra päls och färg. Champion idag! Excellent, 2 kk, CK, 3

btkl

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. Utm typ, bra tikhuvud kunde vara aning fylligare i sitt nosparti, bra ögon och öron, bra hals, lång fin rygg, bra kors, kunde
vara lite fylligare i bakre delen av bröstkorgen, bra vinklad runt om, bra benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och färg,
välvisad. Excellent, CK



Tikar Öppen klass 15 månader och äldre

DOVERDALENS AMBRA  SE16742/2018 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEJCH  Doverdalens
Zazza SE36078/2014 Äg: Ellinor Ljungberg mattsson, Alunda 
Mkh: 33 cm. Mkt god typ, nätt vackert tikhuvud med bra uttryck, bra hals, lite kort i sin rygg, skjuter upp länden både i rörelser och
stående, mkt bra bröstkorg, fint förbröst, lite öppen i sin vinklar fram som bak, passande benstomme, bra tassar, rör sig ledigt och fint,
bra päls och fint.  Very good, 1 kk

Tikar Championklass 15 månader och äldre

HYTTÄNGETS TOO-TICKI  SE41287/2019 e SEUCH  B'lunds Ove SE56326/2010 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Tostareds
Becky SE33856/2016 Äg: Roger Lindström & Elna S Lindström, Bälinge 
Mkh: 33 cm. Motsvarar sina tidigare meriter mkt väl, mkt vackert tikhuvud med rätt uttryck, mörka vackra ögon, utm öron, mkt bra hals,
lång fin rygg, bra kors, lång fin bröstkorg, fint förbröst, välvinklad runt om, bra benstomme och tassar, rör sig ledigt och fint, bra päls och
färg. Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl

Uppfödarklass

GARVAGUBBENS  20160545 e   u   Äg: NORBERG STEN, BOLLNÄS 
 Tävlar med katalognummer: 9,10,18,32 Bra färger, fina bröstkorgar, kraftiga fina benstommar, bra könsprägel, bra pälsar. Bästa
uppfödargrupp! 1 kk, HP


