
  

Backamo 2015-08-23
Västsvenska Älghundklubben

Domare: CARLSTRÖM ANN

Jämthund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
HÄRKILAS ATHOS II SE31125/2015 f 20150419 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS 
KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS OJKA I SE21699/2011 Äg: Yrjas 
Stefan ,Finspång
tilltalande helhet fina prop hvd under utveckling välplac ngt stora öron mkt bra hals och ö-linje 
väl ansatt och buren svans pass benstomme fina tassar rör sig bra från sidan valppäls m bra 
tecken BIR valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
MALTAFORSENS DIZA SE26831/2015 f 20150329 e SE J(LÖ)CH TENNINGBERGETS 
DINO SE25114/2012 A u J MALTAFORSENS CIMMI SE22400/2013 Äg: Andersson Britt-
marie ,Grästorp
trevlig helhet fina prop. fem hvd rätt välplac öron fint uttryck o tecken mkt bra hals o överlinje 
mkt bra bröstkorg ganska bra svans utr ben o tassar rör sig väl från sidan mkt bra päls med 
fina tecken Res.: 1:a Valpkl., HP

ÄLGSKALLETS QIA SE30860/2015 f 20150414 e NORD J(LÖ)CH ONNIVAARAN UNO 
FI27978/11 u SE J(LÖ)CH SE UCH ÄLGSKALLETS DAFFY S31851/2009 Äg: Robertsson 
Morgan Och Helena ,Fjärås
trevlig helhet bra prop fem hvd under utveckling välplac ngt st öron mkt bra hals o ö-linje bra 
bröstk pass benstomme fina tassar spårar bra rör sig bra rör sig väl från sidan mkt bra 
pälskval bär sin svans ganska väl Res.: 2:a Valpkl., HP

Jämthund Hanar Juniorklass
ASPUDDENS CEBB SE58460/2014 f 20141027 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 A u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg: 
Johansson Samuel ,Ed
Mkh: 61 cm. bra prop mask hvd med bra längd ljusa ögon som stör uttrycket välplac ngt st 
öron mkt bra hals  o ö-linje lagom vinklad fram kunde vara bättre vinklad i knäled kunde spåra 
bättre rör sig väl från sidan ngt öppen päls men bra tecken Res.: Very good kval., 3:a 
konk.

BJÖRKSTAMMENS BLÅBÄR SE29329/2014 f 20140415 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
PYSSYNIVAN FROST SE11688/2010 A u SE J(LÖ)CH MALTAFORSENS BIVA 
SE12627/2011 B Äg: Salomonsson Mats ,Älmhult
Mkh: 61 cm. tillt helhet med bra prop mask hvd med fint uttryck välplac öron utm ö-linje 
välplac o buren svans välkroppad lagom vinklad rör sig utm från sidan ganska bra bak mkt bra 
päls färg o tecken Res.: Excellent kval., 2:a konk.

BRÄDDENS BONZO SE34457/2014 f 20140505 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
SÖROMBÄCKENS CENT S33449/2005 u TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: 
Norberg Lorentz ,Mellerud
Mkh: 60 cm. mkt bra prop mask hvd fina ögon välplac öron borde varit ngt bättre ifyllt i nosp 
bättre kindtecken utm hals o ö-linje  lång o bra bröstk en aning lång i länden lagom vinklad i 
sitt knä rör sig bra bak lite trångt bak väl från sidan päls i fälln ngt väl hårt rullad svans Res.: 
Very good kval., 4:a konk.



BUSÄNGSBACKARNAS BARRY SE43116/2014 f 20140616 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
EKEPARKENS E-UJFIX SE36280/2012 u SEJ(LÖ)CH KOUGSTABACKENS JOSSAN 
SE23188/2011 A Äg: Johansson Nils ,Hedekas
Mkh: 59 cm. kort i prop mask hvd med bra ögon välplac bra öron mkt kind bra tecken stark 
rygg ngt kort svans men ligger ganska väl rör sig stundtals väl från sidan utm pälskval pris pga 
prop Res.: Good kval.

DUNDERMYRENS JONTE SE41617/2014 f 20140610 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
FÄBOBERGETS JAX SE29029/2011 u J SANDUNGSKALVEN'S TRIXI SE38685/2011 A Äg: 
Lilja Mattias ,Tibro
Mkh: 61,5 cm. bra prop men helheten störs av den brunschatterade pälsen, mask hvd med 
bra ögon välplac öron mkt bra hals o rygg kort svans som kunde ligga bättre lagom vinklad 
fram välkroppad kunde vara bättre i sin knävinkel spårar bra rör sig trångt fram ngt platta 
tassar alltför mkt brunt i pälsen därav priset Res.: Good kval.

EKEPARKENS GUNDE SE35543/2014 f 20140507 e SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS 
GOTTFRID SE37032/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH EKEPARKENS TEA S27962/2007 Äg: 
Johansson Mats ,Tostared
Mkh: 60 cm. tillt helhet utm prop mask hvd med fint uttryck ngt brett ansatta öron ngt kind fina 
kindtecken utm hals o rygg välplac svans som bärs bra välkroppad lagom vinklad spårar rör 
sig ua typiskt från sidan utm pälskval Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B 
H/T-Kl.

SENÅSAS BLIXTEN SE40312/2014 f 20140524 e SE UCH SE J(LÖ)CH HÄRKILAS 
BANJO III S36628/2008 u SE J(LÖ)CH SENÅSAS ANJA S39873/2007 Äg: Reinholdsson 
Henrik ,Sparsör
Mkh: 61 cm. lång i sina prop mask hvd fint uttryck välplac öron mkt bra hals o ö-linje lång ngt 
tunn bröstk lång i länden pårar bak kunde vara bättre vinklad i sitt knä rör sig ostabilt fram rör 
sig lätt o ledigt från sidan bra pälskval Res.: Very good kval.

SIXTEN SE30652/2014 f 20140413 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS BARON 
S35660/2007 A u SE J(LÖ)CH ÄLGSKALLETS HILDA SE43975/2010 A Äg: Alexandersson 
John ,Munkedal
Mkh: 61 cm. trevlig helhet goda prop mask hvd tendens till lite kullig skalle välplac ngt st öron 
fina ögon bra kindtecken mkt bra hals o rygg välkroppad lagom vinklad fram kunde vara bättre 
vinklad i sitt knä rör sig ganska bra bak men ngt stelt från sidan alltför öppen svans bra 
pälskvalitet Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Unghundsklass
BJÖRKBERGETS FIGHTER SE15350/2014 f 20140126 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
STRÖMARENS BALDER S21211/2009 A u SE J(LÖ)CH SE VCH JÄMTESJÖNS AXA AV 
LIZZEN S65735/2008 B Äg: Torin Daniel ,Uddevalla
Mkh: 60 cm. bra prop hanh hvd som kunde vara bättre könspräglat välplac stora öron fina 
ögon nosp kunde vara kraftigare bra hals o rygg välansatt o bra buren svans ngt tunn i sin 
bröstk öppna vinklar rör sig ganska bra bak o från sidan men ostabilt tunn benstomme öppna 
tassar bra pälskval Res.: Good kval.

HÄRKILAS ÖIKE I SE32111/2014 f 20140414 e SE J(LÖ)CH SE UCH EKEPARKENS E-
UJFIX SE36280/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS OJKA I SE21699/2011 Äg: 
Andersson Gunnar ,Tvärred
Mkh: 61 cm. kunde vara ngt längre i sina prop välsk mask hvd välplac öron fina ögon fina 
kindtecken utm hals o ö-linje välkroppad lagom vinklad rör sig ganska bra rör sig bra från 
sidan ngt ostabilt fram mkt bra pälskvalitet med fina tecken Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK, 3:a B H/T-Kl.



KRYCKLANS MICKI SE25730/2014 f 20140329 e ROXY S40671/2009 A u 
RENFORSENS STILLA SE30609/2010 A Äg: Andersson Bengt ,Lidköping
Mkh: 65 cm. kraftig stor hane m bra längd i kroppen kraftfullt hvd fina ögon ngt brett plac öron 
fina kindtecken mkt bra hals o rygg välkroppad välvinklad fram breda lår rör sig brett bak 
ganska väl från sidan trångt fram öppna tassar ganska bra pälskval  stor och tung Res.: 
Good kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
J BROSKOGENS BALOO SE33973/2013 f 20130505 e J ÄLGSKALLETS GUFFE 
SE28767/2010 u J SIIMEKSEN SINNI S13308/2007 Äg: Svantesson Mats ,Ljungskile
Mkh: 63 cm. kraftfull hane mask hvd med fint uttryck välplac öron mkt bra hals o rygg välplac 
svans välkroppad ngt öppna vinkl rör sig bra bak ostabilt fram bra färg men öppen päls rör sig 
bra från sidan får inte bli tyngre spårar bak Res.: Very good kval.

J SE VCH HOLMSJÖNS PILSNER SE27446/2013 f 20130328 e SE J(LÖ)CH SE 
UCH SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 A u J HOLMSJÖNS TAKITA S40927/2009 Äg: 
Andersson Michael ,Åmotfors
Mkh: 59 cm. trevlig helhet kunde vara ngt längre i sina prop mask hvd fina ögon välplac ngt 
stora öron mkt bra hals o rygg välplac svans mkt bra bröstk lagom vinklad  breda lår rör sig väl 
men ngt stelt bak spårar bra pälskval med fina tecken Res.: Excellent kval., 2:a konk.

J HÄLLEBÄCKS CATO SE40161/2013 f 20130516 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS 
SAREK SE36600/2011 u J BIBBAN S39027/2005 Äg: Hidendahl Tommy ,Östra Frölunda
Mkh: 60 cm. trevlig helhet bra prop mask hvd ngt ljusa ögon välplac ngt st öron mkt bra hals o 
rygg bär sin svans väl ngt tunn i sin bröstk spårar rör sig väl ostabilt fram bra färg , päls i ngt 
fälln besvärlig med andra hanhundar och stör, därav priset Res.: Good kval.

J HÄLLEBÄCKS CHALLE SE40163/2013 f 20130516 e SE J(LÖ)CH 
TJURSKALLENS SAREK SE36600/2011 u J BIBBAN S39027/2005 Äg: Koivupalo Janne ,
Töllsjö
Mkh: 61 cm. Fina prop mask hvd med fint uttryck välplac öron mkt bra hals o rygg o ö-linje 
lagom vinklad fram kunde vara bättre vinklad i sitt knä rör sig bra bak bär sin svans väl bra 
bröstk bra päls ..? Res.: Excellent kval., 3:a konk.

J STORVILTJÄGARENS CLIPS SE47399/2012 f 20120703 e SE J(LÖ)CH VIAGRAS 
BOZZ S48830/2006 u FI JCH DONNA SE22869/2011 Äg: Torin Daniel ,Uddevalla
Mkh: 63 cm. bra prop tillr mask hvd ngt brett ansatta stora öron fina ögon mkt bra hals rygg 
ngt lågt ansatt svans välkroppad lagom vinklad fram kunde vara bättre vinklad i sitt knä ngt 
öppen svans rör sig väl från sidan päls i fällning, slips Res.: Good kval.

SE J(LÖ)CH TETIG BILL SE44366/2011 f 20110708 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
REMMAMYRENS ARRAK S33754/2007 u SE J(LÖ)CH SAGA S48097/2006 Äg: Yrjas Stefan ,
Finspång
Mkh: 62 cm. tillt helhet fina prop mask hvd fina ögon välplac lite stora öron fina vinklar utm 
hals o ryggl välkroppad välanlagd svans som kunde vara ngt längre välvinklad utm pälsad fina 
tecken championat Res.: Excellent kval., 1:a konk., Res.cert, CK, 4:a B H/T-Kl.

J ÄLGSKALLETS HUNTER SE43971/2010 f 20100528 e NORD J(LÖ)CH 
VERKSAMHETENS DACKE S15394/2008 B u SE J(LÖ)CH SE UCH NORD J(LÖ)CH NO 
UCH ÄLGSKALLETS LIZZIE S33061/2007 A Äg: Abrahamsson Åke ,Uddevalla
Mkh: 63 cm. fina prop mask hvd med bra ögon välansatta ngt st öron utm hals o ö-linje 
välansatt ngt kort svans välkroppad goda vinklar runt om spårar rör sig väl från sidan trångt 
fram pälsen kunde vara i bättre kondition lite bruna schatteringar som stör Res.: Excellent 
kval., 4:a konk.



Jämthund Hanar Öppen klass
NORDANMARKENS MAKOTO S10275/2009 f 20081210 e SE J(LÖ)CH HERKULES 
S19253/2001 u BINNA S28667/2000 Äg: Leander Joachim ,Ulricehamn
Mkh: 64 cm. bra prop kraftfullt hvd ngt brett ansatta öron bra ögon mkt bra hals o ö-linje 
välansatt svans som är ngt hårt rullad välkroppad lagom vinklad rör sig brett bak ngt bundet 
bra päls o tecken Res.: Very good kval., 1:a konk.

TUFFE SE33975/2012 f 20120214 e JAMOAS TUFFE S38827/2001 u DONNA 
S62800/2006 Äg: Carlsson Jimmy ,Bullaren
Mkh: 60 cm. mask hvd bra nosp ngt ljusa ögon välplac öron bra prop mkt bra hals o ö-linje bra 
bröstk men ngt uppdragen buklinje lagom vinklad fram öppen vinklar tendens till ngt ö-buggd 
rör sig bra och väl från sidan ngt ostabil fram ngt öppen svans ej i full pälsk. Res.: Very good 
kval., 2:a konk.

Jämthund Hanar Championklass
J HÄRKILAS ZOLO II SE32129/2013 f 20130426 e NO J(L)CH NO UCH SE UCH SE 
J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S ARRO N17410/07 A u J SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS 
DONNA I S50415/2008 A Äg: Emil Lennartsson ,Sätila
Mkh: 61 cm. till helhet utm prop mask hvd med fint uttryck välplac öron utm hals o ö-linje 
välburen svans mkt bra bröstk lagom vinklad kunde ha lite kraftigare benstomme spårar och 
rör sig väldigt typiskt från sidan utm pälskval. Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 
1:a B H/T-Kl. BIR

Jämthund Tikar Juniorklass
ASPUDDENS CIA SE58457/2014 f 20141027 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 A u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg: Bohlin 
Arvid ,Romelanda
Mkh: 55 cm. rekt trevlig helhet fem hvd men ngt tunt kunde ha bättre utfyllt nosp välansatta m 
stora öron kunde ha ngt mörkare ögon kunde vara starkare i sin rygg bra bröstk lagom vinkl i 
sitt knä spårar rör sig brett bak öppen päls borde ha bättre pälsstrukt. Res.: Very good kval.

ASPUDDENS CILLA SE58456/2014 f 20141027 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 A u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg: 
Jacobsson Erik ,Vänersborg
Mkh: 56 cm. tillt helhet fina prop fem hvd fina ögon välplac öron ngt stora mkt bra hals o ö-
linje bra bröst har slips lagom vinklad välplac ok buren svans spårar bak rör sig utm från sidan 
bra pälskval Res.: Very good kval., 2:a konk.

ASPUDDENS CLINGA SE58458/2014 f 20141027 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SANDUNGSKALVEN'S ZEKE SE44579/2011 A u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg: 
Johansson Stefan ,Ed
Mkh: 55 cm. lätt rekt för åldern ngt tunn fem hvd som är ngt tunt ljusa ögon ngt brett ansatta o 
stora öron  bra hals o rygg tunn bröstk ngt lätt svans tillr vinklad haltar ngt vänster bak och 
därav KEP ganska bra pälskval Res.: Cannot be Judged kval.

BJÖRKSTAMMENS BASILIKA SE29321/2014 f 20140415 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
PYSSYNIVAN FROST SE11688/2010 A u SE J(LÖ)CH MALTAFORSENS BIVA 
SE12627/2011 B Äg: Salomonsson Mats ,Älmhult
Mkh: 55 cm. tillt helhet fina prop fem hvd med bra uttryck välplac öron kunde ha ngt längre 
nosp mkt bra hals o ö-linje utm bröstk välplac ok buren svans lagom vinklad spårar rör sig väl 
från sidan bra pälskval m fina tecken Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B 
H/T-Kl.



HÄRKILAS ÖIKIE II SE32115/2014 f 20140414 e SE J(LÖ)CH SE UCH EKEPARKENS 
E-UJFIX SE36280/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS OJKA I SE21699/2011 Äg: 
Larsson Bengt O Markus ,Vara
Mkh: 54 cm. lätt rekta. trevlig helhet fem hvd fina ögon ngt brett ansatta öron mkt bra hals o ö-
linje bra bröstk lagom vinkl spårar rör sig lite ostabilt bra pälskval fina tecken bär sin svans 
ganska väl Res.: Very good kval., 3:a konk.

SAGA SE34121/2014 f 20140428 e SE J(LÖ)CH SE UCH GRANHOLMENS BAMSE 
SE35461/2011 u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS GNISTA SE36607/2011 A Äg: Persson Carl-
hilding ,Älekulla
Mkh: 60 cm. stor tik m ett ngt luftigt helhetsintryck fem hvd stora öron mkt bra hals o ö-linje 
kunde bära sin svans an bättre välform bröstk öppna vinkl runt om spårar rör sig väldigt väl 
från sidan mkt ostabilt fram Res.: Very good kval., 4:a konk.

ÅSKBERGETS LINA SE31377/2014 f 20140410 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH SE UCH 
NO UCH RYVIKENS ÅSKAR SE22142/2011 A u SE J(LÖ)CH FI JCH PORKKASUON KATI 
SE11679/2012 Äg: Jansson Andreas ,Mellerud
Mkh: 56 cm. rektangulär fem hvd mörka ögon ngt kort nosp ngt kind ngt stora öron mkt bra 
hals o rygg ganska bra svans fin bröstk öppna vinkl bak tunn benstomme mkt ostabil fram lite 
uppdrag bukl kort päls Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Unghundsklass
BJÖRKBERGETS FIXXA SE15346/2014 f 20140126 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
STRÖMARENS BALDER S21211/2009 A u SE J(LÖ)CH SE VCH JÄMTESJÖNS AXA AV 
LIZZEN S65735/2008 B Äg: Tältmark Henrik ,Veinge
Mkh: 59 cm. stor tik rektangul fem hvd mörka ögon stora öron mkt bra hals o rygg kort ngt väl 
rullad svans välkroppad lagom vinklad fram knappt vinklad i sitt knä spårar rör sig ganska väl 
från sidan rör sig ostabilt fram med veka handlovar kunde ha bättre med täckhår pga ?? priset 
Res.: Good kval.

BLISKOGENS PIPPI SE14202/2014 f 20140106 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH NORE 
LÅNGMONS ZEB SE31956/2011 A u SE J(LÖ)CH RIBBOHYTTAN'S MILLA S36242/2008 Äg: 
Johansson Bengt ,Alafors
Mkh: 57 cm. fint jämttikshvd rektanglär ngt stora öron fina ögon mkt bra hals kunde vara 
stabilare i sin ryggl välkroppad lagom vinklad spårar rör sig ostabilt fram men väl från sidan 
bra svans lite ojämna färger Res.: Very good kval., 3:a konk.

BRÄDDENS BELLA SE34455/2014 f 20140505 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
SÖROMBÄCKENS CENT S33449/2005 u TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: 
Andersson Per ,Östra Frölunda
Mkh: 55 cm. en aning kort i sina prop fem ngt tunt hvd mörka ögon goda öron kunde vara 
fastare i sin rygg ngt väl rullad svans bra bröstk lagom vinkl rör sig lite brett bak rör sig ganska 
väl stundtals bra pälskval Res.: Good kval.

DAMMOSSENS AXI SE16974/2014 f 20140205 e SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS DIZL 
SE37271/2011 A u SE J(LÖ)CH FLÖTMARKENS QKVASSA SE56544/2010 Äg: Gunnarsson 
Christoffer ,Mellerud
Mkh: 59 cm. luftigt helhetsintryck fem hvd ngt tunnt stora öron fina ögon bra hals skjuter upp 
ländpartiet ngt för mkt ringlad svans bra bröstk väldigt raka vinklar bak med dåligt knä bra 
vinklad fram rör sig I rr " vickar ut knäna ut . som ?? sundheten i rr kort i pälsen därav priset 
Res.: Sufficient kval.



DIHEKAS ÖSA SE15832/2014 f 20140107 e SE J(LÖ)CH SE UCH VÄSTJÄMTENS 
BOY S14463/2004 u CILLA SE56542/2011 Äg: Nilsson Kent-ove ,Hajom
Mkh: 55 cm. rektangulär fem hvd fit uttryck fina kindtecken ngt brett ansatta öron ngt svag 
rygg bra bröstkorg kan inte bedöma rr pga hunden sjunker ihop o nästan kryper i ringen KEP 
Res.: Cannot be Judged kval.

GRY SE33293/2014 f 20140416 e SE J(LÖ)CH VILGOT S35841/2009 A u J 
SUNNANSJÖHÖJDENS JÄRVA S51947/2007 Äg: Richard Olausson ,HÄLLINGSJÖ
Mkh: 61 cm. högställd fem ngt smalt hvd ngt stora öron bra hals karprygg brant kors öppen 
svans lagom vinkl fram mkt öppna vinkl bak rör sig m ett mkt kort steg från sidan bra päls pga 
strl priset Res.: Disqualified kval.

JÄRVA SE20628/2014 f 20140220 e SE J(LÖ)CH SE UCH STRÖMARENS BALDER 
S21211/2009 A u SE J(LÖ)CH SAIVASEX S42764/2009 Äg: Nilsson Martin ,Spekeröd
Mkh: 61 cm. tillt  helhet fina prop saknar P4 P2 i u-käken saknar P3 2 st u ö-käken 
rektangulär fem hvd mörka ögon ngt st öron mkt bra hals o ö-linje bra bröstk mkt bra vinklad 
spårar rör sig utomord från sidan utm päls Res.: Very good kval., 2:a konk.

RAPPHÅLETS CIA SE39318/2014 f 20140517 e NO UCH NORD J(LÖ)CH SE UCH 
BOTNEBEKKEN'S A-ERO N17411/07 u TAIL TIP'S TIKKA II S54584/2007 A Äg: Henriksson 
Robert ,Veddige
Mkh: 58 cm. rektangulär fin helhet inte riktigt i päls fem hvd mörka fina ögon mkt bra hals o 
rygg bra bröstkorg välplac svans bra vinklar bra rygg rör sig lite brett bak väl från sidan bra 
svans kunde vara lite stabilare fram Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK

SALLY SE20624/2014 f 20140220 e SE J(LÖ)CH SE UCH STRÖMARENS BALDER 
S21211/2009 A u SE J(LÖ)CH SAIVASEX S42764/2009 Äg: Andersson Fredrik ,Varberg
Mkh: 59 cm. rektangulär fem hvd bra ögon stora öron mkt bra hals o rygg brant kors bra 
bröstk spårar rör sig ganska väl från sidan ostabilt fram ngt öppen svans Res.: Good kval.

SALLY SE32925/2014 f 20140426 e SE J(LÖ)CH NISSE S16947/2008 u SE UCH SE 
J(LÖ)CH LJUNGMYRENS SAGA S39403/2008 Äg: Karlsson Birgitta ,Vårgårda
Mkh: 59 cm. tik som kunde ha bättre könspr välform hvd lite slips mörka ögon välplac lite 
stora öron mkt bra bröstk lagom vinkl spårar rör sig väl från sidan trångt fram pris pga könspr 
och slips Res.: Sufficient kval.

Jämthund Tikar Jaktklass
ASPUDDENS BIXI SE38816/2013 f 20130526 e SE J(LÖ)CH SE VCH LJUNGMYRENS 
PUTTE S35524/2009 u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 Äg: Gustafsson Johan ,Dals-ed
Mkh: 56 cm. rektangulär fem hvd fina ögon välplac öron mkt bra hals överlinje ngt fallande 
kors kunde ha bättre plac svans bra bröstk spårar bak rör sig väl från sidan trångt ngt ostabilt 
fram bra pälskval Res.: Very good kval.

BATUCANIN SORAYA SE17029/2012 f 20110204 e FI JCH FI UCH RONTTI 
FIN39637/07 u FI UCH FI JCH AINO FIN22899/06 Äg: Florå Christer ,Hjortsberga
Mkh: 54 cm. trevlig helhet rektangulär fem hvd fint uttryck välplac öron mkt bra hals kunde 
varit ngt fastare i sin rygg kunde bära sin svans bättre lagom vinklad spårar rör sig väl från 
sidan lite trångt bak bra päls Res.: Excellent kval.

SE J(LÖ)CH BRÄDDENS ANNIE SE28950/2012 f 20120329 e RYVIKENS VISKAS 
S38105/2001 A u TJURSKALLENS JESSI S38842/2008 A Äg: Andersson Per ,Östra Frölunda
Mkh: 56 cm. rektangulär fem hvd mörka ögon ngt stora öron rätt bra hals o överlinje bär sin 
svans mkt bra vinklad spårar  rör sig mkt väl från sidan bra päls o färg Res.: Excellent kval.,
 3:a konk., CK



SE J(LÖ)CH HÄRKILAS TROYA I SE31858/2012 f 20120405 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
BERGAKULLENS LEIJK S27638/2008 A u J SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS DONNA I 
S50415/2008 A Äg: Lennartsson Kjell ,Sätila
Mkh: 55 cm. rektangulär  fem välskuret hvd fint uttryck väl ansatta ngt stora öron mkt bra hals 
o ö-linje bra bröstk välburen svans lagom vinklad rör sig bra bak väl från sidan ngt ostabilt 
fram bra päls o tecken kunde vara ngt frimodigare Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK

J JÄGARKULANS ALISSA SE21324/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
NÄSFJÄLLETS BAMSE SE28489/2010 u J ACKERS PEKEMI S48174/2009 B Äg: Persson 
Lennart ,Stenstorp
Mkh: 57 cm. rektangulär fem hvd med fint uttryck välansatta öron mkt bra hals o rygg bär 
svansen väl ngt kort mkt bra bröstk lagom vinklad rör sig ganska bra ngt stelt från sidan ngt 
ostabilt fram bra päls Res.: Excellent kval.

KOUGSTABACKENS LISA SE25181/2013 f 20130320 e SE J(LÖ)CH RECES RIO 
S54065/2005 u SE J(LÖ)CH FI JCH KOUGSTABACKENS ISA SE21781/2010 Äg: Fransson 
Pierre ,Hultsfred
Mkh: 57 cm. rektangulär fem hvd fint uttryck ngt stora öron mkt bra hals o ö-linje välburen 
svans kunde vara mer utfyllt i bröstk lagom vinklad rör sig korrekt bak väl från sidan ngt trång i 
fronten ngt tunn spårar, bra päls Res.: Excellent kval., 4:a konk., CK

SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS MIRA SE28418/2013 f 20130330 e FI JCH SE 
UCH SE J(LÖ)CH SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS 
BIRA S25696/2005 A Äg: Johan & Petra Lundell ,TIDAN
Mkh: 57 cm. rektangulär tillt helhet utm prop fem hvd med bra uttryck ngt stora öron utm hals 
o ö-linje bra svans lagom vinklad bak utm från sidan utm pälskval Res.: Excellent kval., 
1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

J SE VCH LYCKE KÄLLARNS FIXA SE21086/2013 f 20130304 e SE J(LÖ)CH SE 
VCH LJUNGMYRENS PUTTE S35524/2009 u SE J(LÖ)CH LYCKE KÄLLARNS DANSA 
SE24004/2011 A Äg: Hellstadius Jerker ,Herrljunga
Mkh: 57 cm. rektangulär tillr fem hvd fina ögon, ngt brett ansatta öron lite stora skjuter upp 
länden i rr välformad bröstk lagom vinklad fram ngt u-ställd bak spårar ostabil fram ngt öppen 
svans ngt öppen päls är inte helt frimodig Res.: Good kval.

SE J(LÖ)CH MALTAFORSENS CAIJSA SE22403/2013 f 20130316 e SE J(LÖ)CH SE 
UCH BERGAKULLENS LEIJK S27638/2008 A u SE J(LÖ)CH FI JCH SÖROMBÄCKENS 
DRILLA S39418/2006 Äg: Jäghagen Christopher ,Trekanten
Mkh: 58 cm. rektangulär fem hvd med fint uttryck ngt brett ansatta öron mkt bra ryggl 
välkroppad lagom vinklad spårar rör sig väl från sidan bra pälskval som kunde vara ngt längre 
Res.: Excellent kval.

SE J(LÖ)CH SULVIKSKOGENS HWITNY SE41632/2012 f 20120526 e SE J(LÖ)CH 
SÖROMBÄCKENS GOTTFRID SE37032/2010 u SE J(LÖ)CH HOLMSJÖNS BESSI 
S33316/2006 Äg: Nilsson Inga-lill & Sigurd ,Arvika
Mkh: 57 cm. rektangulär fem hvd med ngt ljusa ögon mkt bra hal o ö-linje välformad lite kort 
svans välform bröstk lagom vinklar fram kunde vara bättre knävinklad spårar bak rör sig mkt 
fint från sidan trångt fram bra päls färg o tecken Res.: Excellent kval.



J TJÄRNBACKENS AKO SE56214/2011 f 20110918 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
GUFFARS DUMLE S17360/2007 u SE UCH SE J(LÖ)CH BJÖRNDALENS ROSSI 
S41878/2008 A Äg: Lilja Patrik ,Tibro
Mkh: 57 cm. lätt rektangulär fem hvd med fint uttryck stora öron med bra rygg ngt brant i sitt 
kors ngt lös svans välkroppad kunde vara bättre vinklad runt om skjuter upp ländpartiet i rr rör 
sig med kort steg från sidan kort päls Res.: Good kval.

J VANÅDALENS FIXA SE20769/2013 f 20130228 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
KLÖVKAMPENS STARKE S38491/2008 u SE J(LÖ)CH FI JCH VANÅDALENS KIMJA 
S21386/2009 A Äg: Andersson Arne ,Arvika
Mkh: 55 cm. fem hvd med fint uttryck ngt brett ansatta öron bra hal o rygg välburen svans bra 
bröstkorg lagom vinklad fram kunde vara bättre knävinklad rör sig korrekt från sidan spårar 
bak mjuk päls Res.: Excellent kval.

Jämthund Tikar Öppen klass
BIRA SE28325/2012 f 20120320 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH ROY S39120/2006 A u 
JÖNSESGÅRDENS GODA S46910/2008 Äg: Conny Gustavsson ,Björketorp
Mkh: 56 cm. rektangulär tappar helhet pga menatlitet rejält tikhvd som kunde  ...ngt brett 
ansatta öron kunde vara stabilare i sin rygg välformad bröstk lagom vinkl spårar men går på 
två spår ostabil fram ganska bra päls sufficent pga mentatlitet Res.: Sufficient kval.

BJÖRKBERGETS ETTA SE38160/2013 f 20130608 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
ÄLGSKALLETS GHANDI SE28766/2010 A u SE J(LÖ)CH SE VCH JÄMTESJÖNS AXA AV 
LIZZEN S65735/2008 B Äg: Robertsson Morgan Och Helena ,Fjärås
Mkh: 54 cm. rektangulär fem hvd fina ögon lite stora öron mkt bra hals o ö-linje lagom vinklad 
bär sin svans ok spårar, ostabil i fronten mkt bra pälskvalitet färg o tecken Res.: Excellent 
kval., 3:a konk.

JÄMTLYCKANS FJOLLA SE61450/2012 f 20121104 e ARRAK S23803/2009 u 
JÄMTLYCKANS RÄFFLAN SE34098/2010 Äg: Johnsson Helena ,Kode
Mkh: 58 cm. tillt helhet rektangulär utm prop vackert välskuret hvd fint uttryck ngt brett ansatta 
öron utm hals o ö-linje välburen svans lagom vinklad rör sig bra bak, väl från sidan utm 
pälskval färg o tecken Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

LYCKE KÄLLARNS HOLLY SE24160/2014 f 20140315 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
ÄLGSTÅNDETS KING S25738/2009 A u SE J(LÖ)CH LYCKE KÄLLARNS DANSA 
SE24004/2011 A Äg: Mårtensson Boris ,Broaryd
Mkh: 58 cm. rekt fem hvd med fint uttryck väl ansatta öron mkt bra hals o rygg ringlad svans 
bra bröstkorg rör sig väl från sidan bra bak instabil fram mkt bra pälskval Res.: Very good 
kval., 4:a konk.

TJÄRNBACKENS RONJA SE32594/2012 f 20120420 e HÄRKILAS FABBE III 
S38257/2009 A u SE UCH SE J(LÖ)CH BJÖRNDALENS ROSSI S41878/2008 A Äg: 
Bryntesson Leif ,Långserud
Mkh: 56 cm. rektangulär fem hvd med fina ögon ngt brett ansatta och stora öron  mkt bra hals 
o rygg öppen svans kune vara bättre vinklad runt om rör sig ganska bra bak med kort steg 
från sidan o ostabilt fram ganska bra pälskvalitet Res.: Good kval.

VIDEMOSSENS AZPA SE21269/2014 f 20140310 e FI JCH ONNIVAARAN UMPPI 
SE16417/2013 A u SE J(LÖ)CH MALTAFORSENS BOTTNA SE12628/2011 Äg: Magnusson 
Fredrik ,Vänersborg
Mkh: 56 cm. tilltalande helhet rektangulär fem hvd fina ögon lite brett ansatta ngt stora öron 
mkt bra hals o ö-linje rör sig rätt bak lagom vinklad bär sin svans bra rör sig väl från sidan 
men trångt fram Res.: Excellent kval., 2:a konk.



Jämthund Tikar Championklass
SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS JOSSA II SE21221/2010 f 20100204 e SE 
J(LÖ)CH SE UCH BOVATTNETS BOSS S23502/2004 u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS MITTSI 
S42461/2005 Äg: Johansson Nils ,Hedekas
Mkh: 58 cm. tilltalande helhet rektangulär vackert välskuret hvd väl ansatta och lagom stora 
öron fina ögon mkt bra rygg välburen svans välkroppad rör sig bra bak mkt väl från sidan utm 
pälskval Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

Jämthund UPPFÖDARKLASS
Kennel: Härkilas Lennartsson Kjell Härkila Gård 1 51199 Sätila
4 kombinationer homogen grupp väl könspräglade o välkroppade jämthundar med fina prop
som utstrålar styrka o smidighet fina rasdetaljer med fina huvuden med fina uttryck välburna
svansar utm rr korrekta pälsar
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP

Domare: WALLIN BO

Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
JUTBOLS KARHU SE43232/2014 f 20140613 e SE J(LÖ)CH SE UCH KRUTOV 
S36646/2008 A u RIJONKORVEN RIITU SE30140/2014 A Äg: Johansson Kjörling Christian ,
Dalskog
Mkh: 58 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm hals ö-linje o svans välkroppad väl 
utvecklad bröstkorg för sin ålder välgående med bra tassar utm hårlag Res.: Excellent kval.,
 1:a konk.

Karelsk Björnhund Hanar Öppen klass
KRUT SE26911/2012 f 20120325 e J ACKERS DUNDER S38850/2008 B u SE 
J(LÖ)CH AILATIS MILA S28348/2008 A Äg: Pettersson Daniel ,Klippan
Mkh: 60 cm. ua helhet vackert välskuret hvd vackra öron välkroppad bra underlinje välgående 
ganska bra tassar bra päls vacker hals o ö-linje Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 
1:a B H/T-Kl. BIR

Karelsk Björnhund Tikar Juniorklass
NOSSLER SE28795/2014 f 20140301 e BARRAK AV FALLETBAKKEN SE32315/2010 
u ZIKA S36649/2008 Äg: Johansson Kristina ,Skällinge
Mkh: 51 cm. utm helhet vackert hvd an brett ansatta öron ganska bra ö-linje o svans 
välkroppad för sin ålder trampar igenom fram utm håranlag välvisad Res.: Very good kval., 
1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar Unghundsklass
KANTOLANRINEEN MADDE SE34122/2014 f 20140322 e FI JCH FI UCH 
KÄTKYTVUOREN PISTO FI32106/11 u FI JCH KORTENIVAN MILA FIN25815/06 Äg: 
Pettersson Daniel ,Klippan
Mkh: 54 cm. mkt bra helhet aning snipigt hvd väl ansatta m ngt stora öron aning tunn i sin bål 
aning klen i sin benstomme trampar igenom ngt fram och ngt fransysk ganska bra päls vackra 
färger Res.: Very good kval., 1:a konk.



Norsk Älghund, Svart Tikar Jaktklass
J SE VCH NO JV-13 KULLSKOGENS B SAGA SE34647/2013 f 20121027 e INT 
UCH NO UCH SVART HUNDEN'S BRAGE N13008/05 A u KULLSKOGENS FT BJORA 
N19612/08 A Äg: Mia Svensson ,TÖCKFORS
Mkh: 44 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm öron välkroppad utm svans utm u-linje 
välgående utm ben o tassar utm hårlag utm representant för rasen välvisad mkt trevlig Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Svensk Vit Älghund Hanar Unghundsklass
PASSBOS D-LOKE SE19091/2014 f 20140305 e SE J(LÖ)CH SE VCH SE UCH 
JAKTSPETSENS TYKE S41224/2009 A u SE J(LÖ)CH TITANERNA BJÄRA S34311/2009 A 
Äg: Svensson Lars-åke ,Månstad
Mkh: 56 cm. utm helhet vackert välskuret hvd prima bett mycket bra hals som dock störes av 
mkt halsskinn välkroppad vacker u-linje vacker svans välvinklad välgående från sidan och 
fram utm hårlag välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk.

PASSBOS D-TOR se19092/2014 f 20140305 e SE J(LÖ)CH SE VCH SE UCH 
JAKTSPETSENS TYKE S41224/2009 A u SE J(LÖ)CH TITANERNA BJÄRA S34311/2009 A 
Äg: Ekström Håkan ,Svenshögen
Mkh: 55 cm. mkt bra hvd välskuret hvd som skulle vara bättre könspräglad utm hals o ö-linje 
ngt öppen svans välvinklad rör sig väl på allt för tunna extem. rör sig smalspårigt såväl bak 
som fram välvisad Res.: Good kval.

Västsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
MARTTA SE55510/2014 f 20140224 e FI JCH KAKARINSUO ROKKA FIN33551/07 A u 
VENLA FI24318/11 Äg: Elofsson Carl-tobias ,Romelanda
Mkh: 56 cm. utm helhet vackert välskuret hvd ganska bra öron förhållandevis mörka ögon utm 
hals överlinje o svans ordinär bål för sin ålder välgående på utm ben o tassar utm hårlag 
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Östsibirisk Lajka Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
CASTOR SE12323/2015 f 20141224 e J BJÄRVARNAS PER SE21174/2011 A u 
LILLAN S34008/2008 Äg: Nordklev Robert ,Uddevalla
mkt bra helhet vackert välskuret hvd utm öron hals ganska bra överlinje välkroppad välvinklad 
fram ngt öppna vinklar bak gör han ngt överbyggd bak utm tassar Res.: 1:a Valpkl.

Östsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
LEIA SE14801/2014 f 20131231 e J AJAX S39797/2006 u AYA S26297/2008 Äg: 
Gunnarsson Johan ,Skärhamn
Mkh: 57 cm. mkt bra helhet ord hvd som kunde varit tyngre utm hals o ö-linje svans 
välkroppad med vacker u-linje välvinklad välgående på utm tassar an tunn benstomme utm 
hårlag välvisad och trevlig Res.: Very good kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
SE J(LÖ)CH SANDSJÖBACKAS AXA SE20663/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH SE 
J(VLÖ)CH ÅSEBOS LIR S64155/2009 A u SKROCKENS DOLLY S21400/2009 Äg: 
Johansson Stefan ,Ed
Mkh: 57 cm. utm helhet välskuret ganska bra hvd utm hals o ö-linje ganska öppen svans 
välkroppad med vacker u-linje någorlunda välvinklad fram ngt öppna vinklar bak (knä) gör 
henne ö-byggd fasta tassar utm hårlag Res.: Excellent kval., 1:a konk.



Hälleforshund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
MOSSHULTANS BIRK AS16409/2015 f 20150224 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
MOSSHULTANS ZEUS AS36028/2010 u J MOLLY AS29462/2013 Äg: Karlsson Mikael ,
Kungsäter
vackert välskuret hvd välkroppad välvinklad på mkt bra tassar välgående mkt lovande valp 
Res.: 1:a Valpkl., HP

Hälleforshund Hanar Jaktklass
J KILOU AS49975/2013 f 20130717 e SE J(LÖ)CH GRANLIMYRA'S TICO 
AS57339/2004 u AKITA AS23884/2009 Äg: Karlsson Patric ,Strömstad
Mkh: 59 cm. utm helhet välskuret hvd med könsprägel utm öron hals ö-linje, välkroppad utm 
underlinje synnerligen välgående utm tassar utm representant av rasen Res.: Excellent 
kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Hälleforshund Tikar Öppen klass
RASKÄNGETS TESS AS36314/2012 f 20120503 e SE J(LÖ)CH KLUKSTORPETS 
FIDEL AS24625/2007 u J RASKÄNGETS ANJA AS45928/2006 B Äg: Fransson Ann-marie ,
Säffle
Mkh: 55 cm. mkt bra helhet ordinärt an snipigt nosparti utm hals o överlinje och svans vacker 
ö-linje kunde varit grövre i sin bål välvinklad o välgående i stort, utm ben men ngt klen 
benstomme utm tassar Res.: Very good kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
HANSAGÅRDENS BALDER SE24303/2015 f 20150317 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
HÖGVAKTENS TAYSON S28241/2009 u J FERMSA CITA S18774/2009 Äg: Hagman Björn ,
Sjövik
vackert välskuret hvd för sin ålder välskurna öron utm ö-linje o svans välkroppad för rasen 
välvinklad på grova rejäla ben utm tassar och vackra färger utm tecken mask och seltecken 
välvisad Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
ELGSTÖLEN'S P-P MOLLY SE34825/2015 f 20150313 e NORD J(LÖ)CH HALLIND'S 
PINTO SE49075/2010 u NO J(L)CH PIM N25611/07 Äg: Wikenstedt Dan ,Strömstad
Vackert välskuret hvd ganska bra öron utm hals överlinje svans välkroppad i aning gott hull 
välgående på utm tassar utm hårlag kunde varit en aning kortare i sin rygglinje Res.: 2:a 
Valpkl.

SLABÄCKENS CUEEN JAGA SE26835/2015 f 20150302 e NO UCH NO J(L)CH SE 
UCH SE J(LÖ)CH VAMYRAS M-D LUKAS NO36810/10 A u SE J(LÖ)CH KUSTJÄGARENS 
JESSIE S49069/2006 B Äg: Mia Svensson ,TÖCKSFORS
utm helhet vackert välskuret hvd vältecknad för sin ålder välskurna öron välkroppad kunde 
vara aningen kortare utm svans välvinklad välgående på utm tassar mkt lovande Res.: 1:a 
Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
BACKGÅRDENS KAJSA SE16391/2015 f 20150202 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
KÖRTTILAKIAN ISAK S66425/2009 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI 
SE21234/2010 Äg: Henriksson Dick ,Falköping
utm helhet vackert välsk hvd utm hals överl och svans välkroppad kunde vara en an kortare 
välställda extremiteter utm tassar vackra tecken välvisad och trevlig Res.: 1:a Valpkl., HP



Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
HÖGVAKTENS VILLE SE53744/2014 f 20140919 e NO UCH NO J(L)CH 
SKINNEMOENS BALDER N02303/08 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGVAKTENS 
SONIA S39148/2006 B Äg: Andreasson Bo ,Bullaren
Mkh: 50 cm. utm helhet vackert välskuret hvd kunde ha lite mer avgränsad mask utm öron 
utm hals ö-linje o svans välkroppad välgående utm ben o tassar kunde varit en an kortare i 
sin bål välvisad med utm hårlag Res.: Excellent kval., 2:a konk.

RYRSKOGENS MIRRO SE29696/2014 f 20140325 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH 
JOPESALON AHTI FI26578/09 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg: 
Larsson Åke ,Sollebrunn
Mkh: 51 cm. utm helhet vackert välskuret hvd ganska bra mask  o öron prima bett utm hals 
överlinje o svans välkroppad kunde vara en an kortare i sin bål välvinklad välgående på utm 
tassar vackra seltecken vacker päls välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
FISHERMAN'S LOKE SE17568/2014 f 20140210 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH 
NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS RONJA 
S26446/2009 Äg: Nilsson Urban ,Mjöbäck
Mkh: 53 cm. utm helhet vackert välskuret hvd vackra öron utm hals överlinje o svans 
välkroppad vacker underlinje välvinklad välgående på utm ben o tassar utm hårlag välvisad 
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

RYRSKOGENS MILO SE29695/2014 f 20140325 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH 
JOPESALON AHTI FI26578/09 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg: 
Jacobsson Roger ,Töllsjö
utm helhet vackert välskuret hvd mkt bra öron utm hals överlinje o svans välkroppad kunde 
haft en an kortare rygg välvinklad välgående utm ben o tassar välvisad Res.: Excellent 
kval., 2:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J HUNDLYCKANS SUNE SE24026/2011 f 20110318 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH 
BOSSE S50027/2008 u SE J(LÖ)CH TROLLVINDENS BELLA S52885/2005 Äg: Henriksson 
Anders ,Örby
Mkh: 53 cm. utm helhet vackert rastyp hvd utm mkt mörka öron välkroppad lagom lång utm 
svans grov rejäl benstomme o ganska bra seltecken utm hårlag vägvinnande steg utm 
representant för rasen Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. 
BIM

KRYCKESKALLETS AFFE SE47192/2013 f 20130722 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 A u J MOOSEHUNT'S VEZZLA SE23616/2010 Äg: 
Wickelgren Robert ,Alingsås
Mkh: 54 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm hals överlinje svans välkroppad aning tung 
välvinklad välgående på utm ben o tassar vackra tecken mkt bra hårlag vägvinnande och 
trevlig Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Öppen klass
BÖSKÄLS FIGGE SE41395/2013 f 20130527 e SE UCH SE J(LÖ)CH TJÄRSKOGENS 
ARTUR S34502/2007 u BÖSKÄLS ESSI S34306/2009 Äg: Makkonen Martin ,Istorp
Mkh: 53 cm. utm helhet vackert välskuret hvd aningen mer maskulin välkroppad men i tyngsta 
laget utm svans välvinklad mkt bra tassar utm hårlag kunde haft lite bättre masrkerade 
seltecken välvisad och trevlig Res.: Very good kval., 2:a konk.



RASMUS SE26064/2011 f 20110408 e SE J(LÖ)CH BIRK S41859/2001 u J 
HELAGENS VANJA S28354/2008 Äg: Gustavsson Stefan ,Åmål
Mkh: 52 cm. utm helhet vackert välskuret hvd ganska bra öron utm hals överlinje o svans 
välkroppad vacker u-linje lagom hull mkt bra hårlag trevlig Res.: Excellent kval., 1:a 
konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Championklass
SE J(LÖ)CH SE UCH RESTERÖDS LASSEMATTI SE33665/2010 f 20100405 e NO 
J(L)CH NO UCH LASSE N10165/01 u SE J(LÖ)CH TRAJÅSENS HUMLA S69646/2004 Äg: 
Bjurström Johan ,Ljungskile
Mkh: 53 cm. utm helhet vackert välskuret hvd mörka ögon vackra öron med svart insida utm 
hals överlinje svans välkroppad vacker u-linje visas i an högt hull välvinklad välgående med 
långt steg på utm ben o tassar utm hårlag Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a 
B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
BJÖRKHAGEN LYKKE SE44145/2014 f 20140615 e LAGADALENS AKKE 
SE50888/2011 u LEILIKALLION PIIRA SE50330/2010 Äg: Kauppinen Rasmus ,Värnamo
Mkh: 46 cm. mkt bra helhet bra hvd kunde vara bättre markerad mask ordinär bål som är i 
tyngsta laget välvinklad mkt bra tassar utm hårlag Res.: Good kval.

HÖGVAKTENS EZZE SE53742/2014 f 20140919 e NO UCH NO J(L)CH 
SKINNEMOENS BALDER N02303/08 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGVAKTENS 
SONIA S39148/2006 B Äg: Johansson Hans-olof ,Öxabäck
Mkh: 47 cm. mkt bra helhet vackert välskuret hvd an stora öron välkroppad men lite lång i 
ryggen välvinklad välgående på utm ben o tassar Res.: Very good kval., 3:a konk.

NYCKLAMOSSENS BIXIE SE35546/2014 f 20140511 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO 
J(L)CH NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH HÖGVAKTENS 
DIXIE S28242/2009 A Äg: Birgersson Lena ,Trollhättan
Mkh: 48 cm. mkt bra helhet vackra tecken utm hals överlinje o svans välkroppad men i 
tyngsta laget välvinklad välgående på utm ben o tassar välskuret hvd snipigt nosparti vacker u-
linje välvisad o trevlig Res.: Very good kval., 2:a konk.

RYRSKOGENS MIRA SE29697/2014 f 20140325 e FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH 
JOPESALON AHTI FI26578/09 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg: 
Berntsson Arne ,Lilla Edet
Mkh: 49 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm hals o ö-linje svans från sidan sett 
välkroppad o välgående rör sig smalspårigt pga smal bröstk rör sig även smalt bak fina tecken 
utm hårlag välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
DIHEKAS BIRKA SE32993/2014 f 20140417 e SE J(LÖ)CH TROLLVINDENS TJATTE 
S52890/2005 u J HALLIND'S PIA SE49078/2010 Äg: Svensäter Björn ,Örby
Mkh: 49 cm. mkt bra helhet vackert välskuret hvd an snipigt nosparti utm hals överlinje o 
svans välkroppad an lång bål välvinklad bröstkorg ngt smal i sin nederdel rör sig smalt fram o 
bak vackra tecken utm hårlag synnerligen välvisad Res.: Very good kval., 1:a konk.



FISHERMAN'S LOVIS SE17570/2014 f 20140210 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH 
NO UCH TROLLELGEN'S ARN NO52873/10 u SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS RONJA 
S26446/2009 Äg: Andersson Mats ,Broaryd
Mkh: 46 cm. mkt bra helhet vackert välskuret hvd vacker mask vackra öron välkroppad men 
alltför lågställd ligger på undre gränsen välgående på utm tassar långt steg utm hårlag ovh 
vackra tecken välvisad Res.: Good kval.

VILDA SE23836/2014 f 20140305 e SE J(LÖ)CH VACKERLIDENS IVAR 
SE43307/2010 u SE J(LÖ)CH SE UCH PORTBÄCKENS EJJA S31446/2008 Äg: Kauppinen 
Sebastian ,Värnamo
Mkh: 50 cm. mkt bra helhet ganska bra hvd an brett ansatta öron utm hals o överlinje 
välkroppad vacker u-linje med alltför lång bål an fransysk utm tassar utm hårlag välvisad och 
trevlig Res.: Very good kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
SE J(LÖ)CH BÖJERYDS AILA SE24870/2011 f 20110310 e SE J(LÖ)CH 
STAVHULTS DEROME S54954/2005 u SE J(LÖ)CH SE UCH HUNDSBACKENS CAVATA 
CARIN S36269/2008 Äg: Andersson Mats ,Broaryd
Mkh: 51 cm. mkt bra helhet välskuret hvd ganska bra öron kunde ha acceturerad mask 
välkroppad ganska bra ö-linje o svans vacker u-linje visas i ngt högt hull utm hårlag välvisad 
Res.: Very good kval.

J HALLEKLEVS JACKIE SE31009/2012 f 20120415 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE 
S50259/2005 Äg: Jenhall Robert ,Vänersnäs
Mkh: 49 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm öron ganska bra mask välkroppad med 
ganska bra svans välvinklad synnerligen välgående på grov rejäl benstomme utm hårlag 
synnerl välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

RYRSKOGENS KALLA SE40889/2012 f 20120515 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
HÖGVAKTENS TAYSON S28241/2009 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 
Äg: Berntsson Arne ,Lillaedet
Mkh: 48 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm hals o överlinje med ganska bra svans 
välkroppad kunde vara an kortare i ryggen från sidan sett välgående rör sig ngt trångt bak 
välvisad trevlig Res.: Excellent kval., 4:a konk.

SLABÄCKENS B FREJA SE39762/2013 f 20130521 e NO UCH NO J(L)CH SE UCH 
SE J(LÖ)CH VAMYRAS M-D LUKAS NO36810/10 A u SE J(LÖ)CH KUSTJÄGARENS 
JESSIE S49069/2006 B Äg: Mia Svensson ,TÖCKSFORS
Mkh: 49 cm. utm helhet vackert välskuret hvd utm hals överlinje o svans välkroppad med an 
lång bål välvinklad välgående på utm extremiteter utm hårlag mkt vackra tecken välvisad 
trevlig Res.: Excellent kval., Oplacerad konk.

J SPJUTBERGET'S RITVA SE24711/2012 f 20120228 e NO UCH NO V-08 NO 
J(L)CH SE UCH SE J(LÖ)CH INT UCH A F ELGKRONAS BAMSE N16718/06 u SE J(LÖ)CH 
SE UCH SPJUTBERGET'S DINA S36361/2006 Äg: Johansson Göran ,Kungsbacka
Mkh: 48 cm. utm helhet mkt vackert hvd utm hals o ö-linje o svans välkroppad utm förbröst 
välvinklad välgående utm hårlag med mkt vackra färger önskar mer accentrerad mask 
välvisad Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.



J VÅRHÖGENS BERTHA SE43489/2013 f 20130614 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
BJÖRNLYANS ZEB SE49722/2010 A u SE J(LÖ)CH VÅRHÖGENS DIXI S18776/2009 A Äg: 
Ekholm Roy ,Henån
Mkh: 49 cm. utm helhet vackert välskuret hvd välkroppad välvinklad välgående med utm steg 
mkt bra hårlag utm överlinje ganska bra svan välvisad Res.: Excellent kval., 3:a konk., 
CK, 3:a B H/T-Kl.

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
FORSGÅRDENS ILA SE49609/2013 f 20130729 e NO J(L)CH TRALLE AV GAUSBU 
N25313/08 u J FORSGÅRDENS GOSA S55211/2007 Äg: Forsgård Hasse O Lena ,Habo
mkt bra helhet vacket välskuret hvd an stora öron välkroppad an lång bål välvinklad i stort 
välgående på utm tassar utm hårlag välvisad och trevlig Res.: Very good kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Avelsklass
SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 f 20090329 e NORD J(LÖ)CH SE 
UCH INT UCH ALLERT AV LIREBU S49476/2003 u SE J(LÖ)CH TROLLVINDENS LOVA 
S28059/2003 Äg: Berntsson Arne & Carina ,Lilla Edet
homogen grupp samtliga exellent genomgående välskurna huvuden utm överlinjer o svansar 
vackra u-linjer de flesta synnerligen välkroppade en kunde önskas kortare genomg utm hårlag 
vackra färger gruppen försvara väl sitt HP Res.: 1:a Avelskl., HP Avelskl.

Norsk Elghund Grå UPPFÖDARKLASS
Kennel: Ryrskogens Berntsson Arne Rishageröd 242 46392 Lilla Edet
homogen grupp samtliga exellent genomgående välskurna huvuden utm överlinjer o svansar
vackra u-linjer de flesta synnerligen välkroppade en kunde önskas kortare genomg utm hårlag
vackra färger gruppen försvara väl sitt HP
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP


