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Västsvenska Älghundklubben

Domare: Britt - Marie Nordquist

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
BRUSHULTS ZEKE SE30222/2014 f 20140411 e SE J(LÖ)CH FLÄSKHUSBERGETS 
SAPPO SE28273/2010 A u FLÖTMARKENS HATTI S51373/2008 B Äg: Olofsson Per ,Hova
Mkh: 54 cm. har ett kraftfullt mask hvd och lite nubbigt nosparti mörka ögon korr öron utm 
nacke o hals utm ryggl bra kors an kort svans kraftig bål o benstomme utm tassar en hane på 
övre storlekshalvan  päls o färg ua Res.: Very good kval., 1:a konk.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
ROSSI SE44159/2013 f 20130606 e SE J(LÖ)CH SANKO S26444/2009 A u 
KVISTBÄCKENS ASSY S46210/2008 A Äg: Samuelsson Lars ,Landvetter
Mkh: 52 cm. korr skuret hvd stora ögonöppningar mörka ögon öron tippar aning bakåt korr 
nacke o hals utm rygg bra kors utm svans välkroppad  kraftig bra benstomme mkt goda tassar 
normala rr runt om bra päls men m ngt sot genomslag på ben o tass Res.: Very good kval.,
 1:a konk.

SKÖRBÄCKENS ACKE SE26906/2013 f 20130412 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
HÅLLVALLENS AXE S30615/2008 u SE J(LÖ)CH SISU S48986/2009 Äg: Bengtsson Fredrik ,
Skara
Mkh: 51 cm. mkt bra skuret hvd mörka ögon korr öron utm nacke o hals utm ö-linje bra kors o 
svans välkroppad tillr benstomme norm vinkl o rr runt om päls ua men alltför kraftig 
sotgenomslag på ben o tass Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
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: 52 cm. saknar p1 p2 både höger o vänster över en lite trubbigt kraftfullt hvd mörka ögon 
an st öron utm nacke med kraftig hals bra rygg kors o svans kraftig bå o benstomme utm 
tassar normala vinkl o rr runt om bra päls men med sotgenomslag på ben o tass Res.: Good 
kval.

J SKY SE28354/2012 f 20110421 e INT UCH NO UCH NO J(B)CH NORD V-06 
FENRIS N10936/04 u VINDMYRAS HAPPY N19526/06 Äg: Svensson Kjell-ingvar ,Säffle
Mkh: 52 cm. kraftigt mask hvd ngt trubbig nos mörka vackra ögon lite brett ansatta öron korr 
nacke o hals korr ö-linje  mkt bra kors bra svans utm bål korr benstomme utm tassar norm 
vinklar o rr runt om bra päls men m sotgenomslag på ben o tassar Res.: Very good kval., 
1:a konk.

SE VCH VARG SE25367/2013 f 20130302 e C.I.B NORD UCH NORD J(LÖ)CH 
KARPAASIN LENNU FI35389/10 u PRADA NO52894/09 Äg: Jonasson Daniel ,Ed
Mkh: 52 cm. hvd m bred bas trubbigt nosp mörka ögon kunde vara bättre fylld på övergånge 
mellan skallen o nos bra öron bra nacke o kraftig hals utm rygg bra kors o svans bål med an 
uppdragen buk ngt öppen kn behöver ngt mera massa på benstomme utm tassar norm rr päls 
ua färgen m lite sot på benen o tass Res.: Very good kval., 2:a konk.



Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
SMYGAREBÄCKENS STELLA SE29356/2014 f 20140419 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
LALABONS LUDDE SE40604/2011 A u SE UCH SE J(LÖ)CH DK UCH C.I.B 
SMYGAREBÄCKENS LEKVA S39078/2007 A Äg: Aksell Joakim ,Mariestad
Mkh: 48 cm. fem ännu ngt outvecklat hvd lite fattig i u-käken mörka ögon ngt brett ansatta 
öron mkt bra nacke o hals bra rygg kors o svans an lång bål tillr benstomme goda tassar rör 
sig bra från sidan men lite hastr bak päls ua färgen m lite sot på benen o tassar Res.: Very 
good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J DIHEKAS ÅSKA SE19086/2013 f 20130201 e SE J(LÖ)CH TROLLVINDENS 
TJATTE S52890/2005 A u J HALLIND'S PIA SE49078/2010 B Äg: Langvik Paul ,Målsryd
Mkh: 49 cm. fem hvd an långt nosparti lite fattig u-käke an långstr stop mörka ögon ngt brett 
ansatta öron korr nacke och hals utm ö-linje bra kors an kort svans bra bål o benstomme utm 
tassar goda rr runt om päls o färg ua Res.: Very good kval., 3:a konk.

J FERMSA HEXA SE27747/2013 f 20130325 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
KÖRTTILAKIAN DINO S65919/2007 B u SE J(LÖ)CH FERMSA BILLIE S45195/2007 A Äg: 
Ferm Sven-erik ,Sätila
Mkh: 48 cm. hvd m an långt nosp lite fattig u-käke mörka ögon lite brett ansatta öron bra 
nacke o hals utm rygg kors o svans välkroppad m utm benstomme mkt goda tassar goda rr 
från sidan ngt trång i has i rr bra päls skulle beh bättre mark mask Res.: Very good kval., 
4:a konk.

HALLEKLEVS JACKIE SE31009/2012 f 20120415 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
FORSGÅRDENS GRÅTIND S55208/2007 A u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS BEZZIE 
S50259/2005 A Äg: Jenhall Robert ,Vänersnäs
Mkh: 48 cm. mkt bra skuret hvd an st ögon lite brett ansatta öron utm nacke o hals välkroppad 
mkt bra benstomme utm tassar an aning knappt knä mkt goda rr runt om päls ua fär har lite 
sot med sig Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

RYRSKOGENS KALLA SE40889/2012 f 20120515 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
HÖGVAKTENS TAYSON S28241/2009 B u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA 
S31496/2009 A Äg: Berntsson Arne ,Lillaedet
Mkh: 47 cm. bra skuret hvd mörka vackra ögon lite brett ansatta öron bra nacke o hals bra 
rygg an kort kors lite högt ansatt svans utm bål o benstomme utm tassar norm vinklar goda rr 
runt om päls o färg ua Res.: Very good kval.

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: 48 cm. mkt bra skuret tikhvd mörka vackra ögon ngt brett ansatta öron utm nacke o hals 
bra rygg an kort kors korr svans utm bål o benstomme från sidan goda rr an trång i has päls o 
färg ua Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
HÖGVAKTENS MAJA SE40608/2011 f 20110520 e NO UCH NO J(L)CH SAREK 
N08929/04 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH HÖGVAKTENS SONIA S39148/2006 B Äg: 
Henriksson Erik ,Ed
Mkh: 49 cm. kunde ha an mera massa under ögon mörka vackra ögon ngt st öron bra nacke 
och hals an lång rygg o ngt sluttande kors öppen kort svans bål m ngt uppdragen buk tillr 
benstomme goda tassar rör sig bra fram an bundet bak ngt kort päls utm färg ger ett lyftigt 
intryck Res.: Sufficient kval.



TROJA SE16943/2013 f 20130118 e J FORSVIKENS TARZAN SE20092/2010 A u J 
TULA S24086/2009 A Äg: Henriksson Dick ,Blidsberg
Mkh: 48 cm. välsk tikhvd bred i bas kraftigt nosparti mörka ögon lite brett ansatta öron utm 
nacke o kraftig hals mkt bra rygg lite kort kors bra svans mkt bra bål utm benstomme mkt 
goda tassar norm rr runt om bra päls kunde ha bättre markant mask lite blyg Res.: Good 
kval.

Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
ÅLBOLANDETS BRASSE SE32412/2014 f 20140415 e SE J(LÖ)CH TRUDDES 
GRAMSE SE39954/2011 u SE UCH SE J(LÖ)CH VIT MOSSENS TEJA S46057/2009 Äg: 
Källén Anders ,Hedekas
Mkh: 57 cm. an långt nosp ännu lite fattig u-käke an ljusa ögon bra nacke o hals bra rygg ngt 
sluttande kors bra svans bra bål tillr benstomme mkt goda tassar skulle vilja ha bättre vinklar 
runt om lite framskjuten skuldra rör sig ganska bra fram u-ställd bak päls o färg ua Res.: Very 
good kval., 1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar Jaktklass
KLEFMARKENS IDUN SE25218/2011 A f 20110403 e SE J(LÖ)CH 
JARLASLÄTTENS AVEC S44877/2005 A u SE UCH SE J(LÖ)CH NO UCH GRO AV 
BARLINDÅS S50965/2004 B Äg: Jörgensen Pernilla & Christer ,Ed
Mkh: 52 cm. korr skuret hvd tillr mörka ögon korr öron utm nacke o hals tik som är en utm 
representant för sin ras allt igenom Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a 
B H/T-Kl. BIR

Norsk Älghund, Svart Hanar Juniorklass
BIRK SE30666/2014 f 20140422 e NORD UCH SE J(LE)CH C.I.B FK LOKE AV 
ELGBERGET S67243/2009 A u SE J(LE)CH SE VCH ÖVERSTJUKTANS MINNA 
SE30593/2011 B Äg: Carlsson Elisabeth ,Säffle
Mkh: 47 cm. bra skuret hvd an fattig u-käke an stora öron korr nacke o hals utm bål mkt bra 
benstomme mkt goda tassar korr svans norm vinklad norm rr päls o färg ua Res.: Very good 
kval., 1:a konk.

Norsk Älghund, Svart Hanar Jaktklass
SE J(LE)CH LAXFJÄLLETS NILO SE55444/2010 A f 20100805 e NO J(B)CH 
BÖVRAFALLETS BIRK N15537/04 A u NO J(B)CH SE J(LE)CH NORA S11909/2004 B Äg: 
Martinsson Kenneth ,Dals-långed
Mkh: 49 cm. kraftfullt hvd mörka vackra ögon korr öron utm nacke och hals utm rygg kors o 
svans välkroppad pass benstomme mkt goda tassar utm rr runt om pälso färg ua Res.: 
Excellent kval., 1:a konk.

Norsk Älghund, Svart Tikar Juniorklass
TAIGA SE30674/2014 f 20140422 e NORD UCH SE J(LE)CH C.I.B FK LOKE AV 
ELGBERGET S67243/2009 A u SE J(LE)CH SE VCH ÖVERSTJUKTANS MINNA 
SE30593/2011 B Äg: Johannesson Freddie ,Säffle
Mkh: 46 cm. bra skuret hvd lite fattig u-käke mörka vackra ögon lite brett ansatta öron bra 
nacke o stark hals korr rygg allt för sluttande kors ngt öppen svans välkroppad tillr benstomme 
goda tassar lite vitt i bröstet rör sig lite nystande fram o allt för u-ställt bak hade velat ha lite 
bättre resning Res.: Good kval.



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. ngt kraftfullt hvd men lite för lite u-käke vackra ögon utm öron bra nacke o hals 
utm rygg korr kors o svans bra bål o benstomme utm tassar rör sig med an lösa armbågar för 
övrigt goda rr päls o färg ua Champion Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B 
H/T-Kl. BIR

Västsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
MARTTA SE55510/2014 f 20140224 e FI JCH KAKARINSUO ROKKA FIN33551/07 u 
VENLA FI24318/11 Äg: Elofsson Carl-tobias ,Romelanda
Mkh: 57 cm. bra skuren skalle skulle vilja ha lite snedare ögon korr öron bra nacke o hals bra 
rygg an sluttande kors bra svans ännu lite tunn i bål ger lite luftigt intryck korr tassar bra 
benstomme önskas ngt bättre vinklad runt om utm päls o färg Res.: Good kval.

Svensk Vit Älghund Hanar Jaktklass
SE J(LÖ)CH PASSBOS A-KRUTOV SE29508/2011 A f 20110417 e SE J(LÖ)CH 
NALLE S33463/2005 B u SE J(LÖ)CH TITANERNA BJÄRA S34311/2009 Äg: Drottz Jimmy ,
Ed
Mkh: 56 cm. ngt tunn skalle an långt nosparti mörka ögon o lite brett ansatta öron utm nacke 
o hals lång rygg ngt sluttande kors o lite lågt ansatt svans tillr djup bröstk men skulle vara 
bredare ngt dragen i buken tillr benstomme goda tassar skuldran ligger lite långt fram bra steg 
fram u-ställd bak päls o färg ua Res.: Good kval.

Svensk Vit Älghund Hanar Championklass
SE UCH SE J(LÖ)CH PASSBOS A-KAMP SE29509/2011 A f 20110417 e SE 
J(LÖ)CH NALLE S33463/2005 B u SE J(LÖ)CH TITANERNA BJÄRA S34311/2009 Äg: Drottz 
Bjarne ,Ed
Mkh: 56 cm. skalle med en tanke långt nosparti mörka vackra ögon bra öron utm 
pigmentering bra nacke o hals korrekt byggd hane med utm rr försvarar väl sitt champonat 
Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

Svensk Vit Älghund Tikar Jaktklass
VITTFLYS TUSSI S46063/2009 A f 20090701 e J LILLÄLVENS CASTOR 
S45229/2004 A u J KRAMA S37261/2004 A Äg: Karlsson Staffan ,VÄRMLANDS NYSÄTER
Mkh: 53 cm. utm skuret tikhvd mörka ögon korr öron bra nacke o hals bra rygg an kort kors 
bra svans välkroppad utm benstomme mkt goda tassar goda rr runt om päls o färg ua Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

Svensk Vit Älghund Tikar Öppen klass
PASSBOS C-MIRRJA SE19479/2013 f 20130205 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH SE UCH 
NO UCH ZORRO S33650/2009 u SE J(LÖ)CH TITANERNA BJÄRA S34311/2009 Äg: Drottz 
Bjarne ,Ed
Mkh: 53 cm. utm skuret tikhvd mörka vackra ögon korr öron mkt bra nacke o hals utm rygg 
kors o svans bra bål o benstomme korr rr runt om välvinklad päls o färg ua Res.: Excellent 
kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR



Hälleforshund Hanar Jaktklass
KILOU AS49975/2013 f 20130717 e SE J(LÖ)CH GRANLIMYRA'S TICO 
AS57339/2004 B u AKITA AS23884/2009 B Äg: Karlsson Patric ,Strömstad
Mkh: 57 cm. kraftfullt hvd med ordentligt mask uttryck mörka ögon korr öron utm nacke o 
kraftig hals utm rygg bra kors ngt hårt ringl svans kraftig bål tillr benstomme utm tassar goda 
rr runt om bra päls mörk i färgen mörk i ansiktet Res.: Very good kval., 1:a konk.

Hälleforshund Tikar Jaktklass
FLORA AS29463/2013 f 20130313 e SE J(LÖ)CH KLUKSTORPETS KASK 
AS24567/2010 B u SE J(LÖ)CH MINDY AS48010/2007 B Äg: Ljung Joel ,Bengtsfors
Mkh: 52 cm. korr skuret hvd an köttig kind mörka vackra ögon korr öron korr nacke och kraftig 
hals bra rygg korr kors lite hårt knuten svans ngt  kraftig bål tillr benstomme utm tassar goda 
rr runt om skulle vilja ha henne stramare päls o färg ngt ljus Res.: Very good kval., 1:a 
konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
SANDSJÖBACKAS BAMSE SE13378/2014 f 20131219 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH 
JAKTFJÄDERNS BAS SE27129/2010 A u J TOLESKOGENS AKITA SE17373/2010 A Äg: 
Sandahl Lars- Gunnar ,Nossbro
Mkh: 63 cm. utm skuret hvd korr ögon bra öron utm nacke o hals bra rygg ngt kort kors 
välkroppad utm benstomme mkt goda tassar rör sig m vägvinnande steg päls o sfärg ua Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

Östsibirisk Lajka Hanar Unghundsklass
SANDSJÖBACKAS ALBAS SE20664/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH 
ÅSEBOS LIR S64155/2009 A u SKROCKENS DOLLY S21400/2009 A Äg: Sköld Håkan ,
Mariestad
Mkh: 61 cm. bra skuret hvd ngt stora ögonöppningar mörka ögon bra öron bra nacke o hals 
bra rygg drar länden ngt i rr korr svans lite sluttande kors tillr djup men ngt flat bröstkorg utm 
benst o tassar päls o färg ua Res.: Very good kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Jaktklass
SANDSJÖBACKAS AKILLES SE20665/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH 
ÅSEBOS LIR S64155/2009 A u SKROCKENS DOLLY S21400/2009 A Äg: Jensen Magnus ,
Billdal
Mkh: 63 cm. bra skuret hvd tillr mörka ögon korr öron utm nacke o hals utm rygg an sluttande 
kors korr svans välkroppad utm benstomme mkt goda tassar kunde vara ngt bättre vinklad 
runt om norm rr runt om päls o färg ua Res.: Very good kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
ARNULVS HADAMA SE14230/2014 f 20131221 e J KING S34015/2008 A u J FLISA 
SE13403/2013 A Äg: Thisell Peter ,Sävedalen
Mkh: 53 cm. mkt bra skuret hvd ngt ljusa ögon korr öron bra nacke o stark hals bra rygg ngt 
sluttande kors bra svans välkroppad bra benstomme goda tassar rör sig bra fram men allt för 
u-ställd bak päls o färg ua Res.: Very good kval., 2:a konk.

LEIA SE14801/2014 f 20131231 e J AJAX S39797/2006 B u AYA S26297/2008 Äg: 
Gunnarsson Johan ,Skärhamn
hvd med an tunnt nosparti kunde ha varit bättre fylld under ögon mörka vackra ögon korr öron 
utm nacke o hals bra rygg alltför sluttande kors korr svans bra bål tillr benstomme utm tassar 
goda rr fram ngt u-ställd bak utm päls o färg Res.: Very good kval., 3:a konk.



SANDSJÖBACKAS BLONDIE SE13380/2014 f 20131219 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE 
UCH JAKTFJÄDERNS BAS SE27129/2010 A u J TOLESKOGENS AKITA SE17373/2010 A 
Äg: Pettersson-pohl Monica ,Ed
Mkh: 54 cm. utm skuret hvd korr ögon bra öron utm nacke stark hals lång rygg an högställd 
bak ngt kort svans välkroppad utm benstomme mkt goda tassar Res.: Excellent kval., 
1:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Unghundsklass
BJÄRVARNAS MINA SE26048/2013 f 20130315 e SE J(LÖ)CH LAINIOÄLVENS AKITA 
S55375/2005 A u SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH BJÄRVARNAS GARBO S22875/2007 B Äg: 
Johan Jansson ,Svenljunga
Mkh: 54 cm. utm skuret hvd an stora ögonöppningar mörka ögon korr öron utm nacke o hals 
utm rygg ngt för sluttande kors utm svans välkroppad utm benstomme mkt goda tassar päls o 
färg ua Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl.

Östsibirisk Lajka Tikar Jaktklass
J FLISA SE13403/2013 A f 20101229 e SÖRBACKENS ATOM S43131/2005 A u 
ARNULVS DUDINKA S55128/2004 Äg: Thisell Peter ,Sävedalen
Mkh: 55 cm. korr skuret hvd mörka vackra ögon bra öron bra nacke kraftig hals bra rygg men 
alltför sluttande kors an kort o lite glad svans välkroppad utm benstomme rör sig bra fram ngt 
u-ställd bak päls o färg ua Res.: Very good kval., 2:a konk.

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 A Äg: Johansson Stefan ,
Ed
Mkh: 56 cm. utm skuret tikhvd mörka vackra ögon korr öron utm nacke o hals utm rygg bra 
kors o svans välkroppad tillr benstomme utm tassar goda rr runt om päls o färg ua Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

J SE VCH TOLESKOGENS BARKA SE19222/2011 A f 20110130 e SE J(LÖ)CH 
AGNSJÖNS CERB S45274/2006 u J KATAJATÖYRÄN NEPPARI S15786/2007 Äg: 
Sandberg Ulrica ,Bengtsfors
Mkh: 54 cm. bra skuret hvd an kind mörka ögon korr öron utm nacke kraftig hals bra rygg men 
skjuter länden i rr alltf sluttande kors korr svans välkroppad utm benst önskas bättre vinklad 
knä utm tassar goda rr fram men alltför bundet bak päls i fälln färg ua Res.: Good kval.

Östsibirisk Lajka UPPFÖDARKLASS
Kennel: Sandsjöbackas Jensen Magnus Tråkärrsslättvägen 86 D 42741 Billdal
en bra grupp goda individer bra byggda goda rr enhetliga typer
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP

Jämthund Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
BULLEN SE39389/2014 f 20140507 e SE J(LÖ)CH Vanådalens Enso SE23997/2012 A 
u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012 Äg: Pettersson Tobias ,Ed
kraftfullt massivt hvd redan nu mörka ögon korrekta öron bra nacke stark hals mkt bra rygg 
kors o svans kraftig bål tillr benstomme mkt goda tassar normala vinkl o rr runt om päls o färg 
ua Res.: 1:a Valpkl., HP



BUSÄNGBACKARNAS BARRY SE43116/2014 f 20140616 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
EKEPARKENS E-UJFIX SE36280/2012 A u SE J(LÖ)CH KOUGSTABACKENS JOSSAN 
SE23188/2011 A Äg: Johansson Nils ,Hedekas
bra valphvd lite bred i bas mörka ögon korr öron utm nacke och hals utm rygg bra kors ngt 
kort svans välkroppad mkt bra benstomme utm tassar goda rr runt om päls o färg ua Res.: 
2:a Valpkl.

Jämthund Hanar Juniorklass
ACKERS ROVSTEKEL SE13758/2014 f 20131217 e NORD J(LÖ)CH NORD UCH 
ELIMON SALON POMO S28177/2006 A u FI JCH SIRI SE16016/2013 A Äg: Benny 
Andersson
Mkh: 59 cm. utm skuret hvd mörka vackra ögon korr öron lite mkt kind utm nacke o hals bra 
rygg allt för sluttande kors korr svans ngt tung bål utm benstomme o tassar rör sig bra fram 
men alltför u-ställt bak utm päls o teckning men med sot ner i has inte helt hanterbar därav 
priset Res.: Sufficient kval.

BORÅSENS KENZO SE29676/2014 f 20140426 e SE J(LÖ)CH SE UCH BORÅSENS 
ISAK SE41887/2011 A u J ALICE SE31925/2010 A Äg: Hyllén Kruse Mattias ,Tibro
Mkh: 59 cm. bra skuret hvd mörka vackra ögon ngt lågt ansatta öron utm nacke o hals bra 
rygg ngt sluttande kors lite hårt ringlad svans aning tung bål kraftig bra benstomme utm tassar 
kunde ha ngt tillbakalagd skuldra normala rr vill ha honom betydl stramare Res.: Good kval.

BOVATTNETS JÄGER SE26957/2014 f 20140318 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH NORE 
LÅNGMONS ZEB SE31956/2011 A u NORD J(LÖ)CH BOVATTNETS GOTTA S64899/2008 A 
Äg: Magnusson Turid ,Bengtsfors
Mkh: 60 cm. kraftfullt hanhundshvd bred bas kraftigt nosp mörka ögon korr öron bra nacke 
kraftig hals bra rygg ngt gögställd bak kort alltför öppen svans kraftig bål o benstomme utm 
tassar rör sig m ngt korta rr runt om lite väl mkt halsskinn päls ua färg m ngt sot i has Res.: 
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. kraftfullt hvd bred bas kraftigt nosp mörka ögon ngt tung i läpp o mungipan lite 
väl mkt kind utm nacke o kraftig hals ngt mjuk i rygg lite högst bak lågt ansatt kort o öppen 
svans tung bål kraftig bra benstomme mkt goda tassar rör sig bra fram ngt u-ställd bak päls 
ua färg med sot ner i has. Res.: Sufficient kval.

Jämthund Hanar Unghundsklass
ASPUDDENS BOSS SE38813/2013 f 20130526 e SE J(LÖ)CH SE VCH 
LJUNGMYRENS PUTTE S35524/2009 A u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 A Äg: Pettersson 
Joakim ,Ed
Mkh: 61 cm. kraftf hanhundshvd ngt knappt stoplite mkt kind mörka ögon korr öron utm nacke 
o hals utm ryggl bra kors an hårt ringl svans välkroppad korr benstomme utm tassar norm 
vinkl goda rr runt om bra päls åt mörka hållet färg m sot nere i has och smal slips Res.: Very 
good kval., 1:a konk.



HOLMSJÖNS CESAR SE27450/2013 f 20130328 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 u J HOLMSJÖNS TAKITA S40927/2009 A Äg: 
Väisänen Niklas ,Årjäng
Mkh: 59 cm. kraftf hvd bred bas mörka vackra ögon korr öron ngt tung i läpp o mungipa utm 
nacke o hals utm rygg ngt kort kors lite lågt ansatt ngt öppen svans välkroppad kraftig bra 
benstomme mkt goda tassar goda rr fram lite kort bak an lång päls färg m ngt sot i has. Res.: 
Good kval.

HOLMSJÖNS TEXAS SE27444/2013 f 20130328 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 u J HOLMSJÖNS TAKITA S40927/2009 A Äg: Ring 
Peter ,Årjäng
Mkh: 60 cm. kraft hanhunds hvd bred bas kraftfullt nosp allt för mkt kind mörka vackra ögon 
korr öron utm nacke o hals utm ryggl aning sluttande kors lågt ansatt svans bra bål o 
benstomme mkt goda tassar norm arr runt om utm päls slips ganska bred Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Jaktklass
ARROX SE26592/2012 f 20120325 e SE J(LÖ)CH BOM S21980/2005 A u J 
TRINDMYRENS STÅRSA S37937/2006 A Äg: Kleibrant Tommy ,Färgelanda
Mkh: 61 cm. hvd m aning kullrig panna o ngt långt nosparti mörka ögon korr öron mkt bra 
nacke kraftig hals utm rygg skjuter länden ngt i rr an sluttande kors lite kort svans utm bål o 
benstomme. mkt goda tassar goda rr runt om päls ua färg med ngt sot ner i has Res.: Very 
good kval.

J BERT SE31172/2013 f 20130421 e SE UCH SE J(LÖ)CH HÄRKILAS BANJO III 
S36628/2008 u SE J(LÖ)CH TROLLBERGETS BIMBO S48658/2006 A Äg: Svensson Jonas ,
Bollebygd
Mkh: 59 cm. hvd med bred bas an kort nosparti mörka ögon korr öron aning köttig kind utm 
nacke korr hals utm rygg ngt kort kors alltför ringlad svans bra bål o benstomme kunde gärna 
vara en an längre kroppslängden ger en an kort steg päls o färg ua Res.: Very good kval., 
4:a konk.

KORTFALLETS BALOO SE29891/2013 f 20130402 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
DUNDERMYRENS LICKO S20699/2007 B u SE J(LÖ)CH NYMERÅSENS ALBA 
S43188/2007 A Äg: Kjellström Janne ,Ed
Mkh: 62 cm. mkt bra skuret hvd an köttig kind mörka vackra ögon korr öron mkt bra nacke o 
hals utm rygg allt för sluttande kors lite lågt ansatt och ngt kort svans. utm bål o benstomme 
bra längd goda rr fram an bundet bak ngt kort päls och lite sot ner i has. Res.: Very good 
kval.

SE J(LÖ)CH KYRKBACKENS RULLE SE20704/2011 C f 20110225 e SE J(LÖ)CH 
SE UCH BLECKÅS PONDUS S36926/2007 u SE J(LÖ)CH STRÖMSJÖLIDENS THEA 
S29570/2008 A Äg: Persson Stefan ,Sollebrunn
Mkh: 60 cm. hvd med bred bas kraftigt nosparti alltför köttig kind tillr mörka ögon korr öron bra 
nacke o kraftig hals utm ryggl ngt sluttande kors lite lågt ansatt lite kort svans utm bål o 
benstomme bra rr från sidan ngt hastrång mkt bra päls o färg Res.: Very good kval.

J LATTJO SE38886/2012 A f 20120523 e SE J(LÖ)CH ACKERS OUZO 
S31273/2007 u SE J(LÖ)CH STORVILTJÄGARENS MAXA SE44706/2010 A Äg: Lundell 
Petra&johan ,Tidan
Mkh: 61 cm. hvd med bred bas kraftigt och lite kort nosparti an runda ögonringar mörka ögon 
bra öron utm nacke och hals bra rygg ngt sluttande kors o lite jort svans kraftig bål tillr 
benstomme kunde vara ngt bättre vinklad runt om utm tassar för tyen norm rr utm päls o färg 
Res.: Good kval.



J LOSHUNDENS JACK SE11999/2013 f 20120507 e SE J(LÖ)CH RYDA TALLENS 
MILO S23794/2009 A u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH TINDRA N05450/07 A Äg: Carlander Johan ,
Vinninga
Mkh: 62 cm. mkt bra skuret hvd mörka vackra ögon lite brett ans öron lite väl mkt kind  utm 
nacke o hals utm ryggl bra kors lite hårt ringl svans bröstk med tillr djup men önskas mer 
volym ngt uppdrag buk tillr benst  goda tassar rör sig bra från sidan ngt trång fram och bak 
mkt bra päls färg m lite sot i has Res.: Good kval.

STÅNDFAST'S ALFONS SE54342/2013 f 20130926 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH 
SIIMEKSEN JANNU SE12360/2010 u SE J(LÖ)CH ERÄLÄN LINDA SE20996/2012 A Äg: 
Robin Carlander ,Trollhättan
Mkh: 61 cm. bra skuret hvd en tanke långt nosp kunde ha ngt mer massa under ögat och ngt 
mindre i kind mörka vackra ögon korr öron. utm nacke elegant hals utm rygg bra kors o svans 
ngt flat bröstk men med tillr djup lite uppdrag buk tillr benstomme mkt goda tassar ngt lös 
armbåge norm rr runt om bra päls lite sot i has Res.: Good kval.

J SÖROMBÄCKENS IVAR SE34913/2012 f 20120426 e SE J(LÖ)CH STINTÄNGENS 
AMAZINGARAGORN SE11687/2010 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS GRETA 
SE37026/2010 Äg: Nilsson Holger ,Kungsbacka
Mkh: 60 cm. mkt bra skuret hvd som dock störs av köttig kind mörka vackra ögon korr öron 
bra nacke o hals utm rygg ngt sluttande kors ngt lågt ansatt svans bål m ngt uppdragen buk 
tillr benstomme mkt goda tassar rör sig bra fram ngt u-ställt bak utm päls färg m sot ner i has 
och distingt övergång mellan mörkt och vitt i ben Res.: Good kval.

J SÖROMBÄCKENS JOJJE SE41987/2013 f 20130609 e SE J(LÖ)CH 
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS GRETA 
SE37026/2010 Äg: Andersson Lars ,Stråvalla
Mkh: 62 cm. utm skuret hvd mörka vackra ögon korr öron utm nacke o hals utm rygg bra kors 
o svans välkroppad en an dragen buk utm benstomme utm tassar goda rr runt om päls o färg 
ua Res.: Excellent kval., 3:a konk.

J SÖROMBÄCKENS JUSSI SE41986/2013 f 20130609 e SE J(LÖ)CH 
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS GRETA 
SE37026/2010 Äg: Björne Dan ,Sundsvall
Mkh: 62 cm. mkt bra skuret hvd lite köttig kind mörka ögon bra öron bra nacke stram hals utm 
rygg bra kors och svans utm bål o benstomme utm tassar goda rr runt om utm päls an sot på 
has Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

J TJURSKALLENS RASK S38840/2008 A f 20080508 e SE J(LÖ)CH RECES 
TUFFE S46652/2003 A u SE J(LÖ)CH GUDA S40731/2005 A Äg: Nordin Dan ,Bredared
Mkh: 62 cm. kraftf hanhhvd bred bas kraft nosp. mkt kind mörka lit st ögon korr öron bra 
nacke kraft hals bra rygg an sluttande kors. lite kort svans  tung bål kraftig benstomme utm 
tassar norm rr från sidan ngt hastrång lite knappt vinklat knä bra päls färg åt det mörkare 
hållet med lite sot nere i has Res.: Good kval.

VAJSJÖLANDETS FIGO SE26663/2013 f 20130322 e SE UCH NORD JCH FI UCH 
RUSMOSAN FOPPA S11879/2007 u SE J(LÖ)CH ÄLGSTUGAN'S RAMONA III S24340/2007 
Äg: Wedin Daniel ,Österfärnebo
Mkh: 62 cm. bra skuret hvd lite bred i bas lite väl mkt kind mörka vackra ögon korr öron utm 
hals o nacke utm rygg bra kors o svans bra bål o benstomme utm rr utm tassar päls o färg ua 
Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR



J ÅSEBOS WALLE SE12576/2010 B f 20091219 e J KLÖVKAMPENS DACKO 
S18733/2003 A u TJURSKALLENS ANNI S35666/2007 B Äg: Andersson Mikael ,Varberg
Mkh: 63 cm. kraftfullt hvd bred bas kraftfullt nosparti tung i läpp o mungipan ngt köttig kind bra 
nacke kraftig hals utm ryggl bra kors ngt lågtt ansatt svans kraftig bål o benstomme utm 
tassar norm rr runt om bra päls färg m lite sot i has Res.: Good kval.

J ÄLGTJÄRNETS CESAR SE38895/2012 f 20120528 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 u SE J(LÖ)CH ÄLGTJÄRNETS MIRKA SE34695/2010 
Äg: Bengt & Lena Nilsson ,Brunskog
Mkh: 63 cm. mkt bra skuret hvd tyvärr lite lös i mungipan lite köttig kind mörka vackra ögon 
bra öron utm nacke kraftig hals utm ryggl bra kors men lite kort o lågt ansatt svans kraftig bål 
tillr benstomme mkt goda tassar ngtt knappt vinklad runt om bra päls färg m lite sot i has Res.: 
Good kval.

Jämthund Tikar Juniorklass
DIHEKAS ÖNSKA SE15833/2014 f 20140107 e SE J(LÖ)CH SE UCH VÄSTJÄMTENS 
BOY S14463/2004 A u CILLA SE56542/2011 A Äg: Johansson Jan-olof ,Mjöbäck
Mkh: 55 cm. korr skuret tikhvd mörka ögon an fattig u-käke lite kind korr öron utm nacke o 
hals utm ryggl ngt för sluttande kors bra svans bra benstomme mkt goda tassar kunde vara 
ngt  bättre vinklad runt om rör sig bra fram ngt u-ställd bak päls o färg ua Res.: Very good 
kval.

GÄSENENEJDENS BELLA SE28994/2014 f 20140320 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
SÖROMBÄCKENS CENT S33449/2005 u SE UCH SE J(LÖ)CH BRÄNNFORSLIDENS 
HILDA S27280/2007 A Äg: Kling Tomas
Mkh: 56 cm. hvd m an lång nosp lite öppen mungipa tillr mörka ögon ngt brett ansatta öron. 
utm nacke o hals bra rygg ngt för sluttande kors lågt ansatt kort och öppen svans. bra bål o 
benstomme mkt goda tassar rör sig bra fram men allt för bundet bak Res.: Good kval.

GÄSENENEJDENS BIXI SE28995/2014 f 20140320 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
SÖROMBÄCKENS CENT S33449/2005 u SE UCH SE J(LÖ)CH BRÄNNFORSLIDENS 
HILDA S27280/2007 A Äg: Axelsson Carl-anders
Mkh: 55 cm. mkt bra skuret hvd mörka ögon an st öron bra nacke o hals bra rygg allt för 
sluttande kors lågt ansatt lite kort svans välkroppad mkt goda tassar rör sig m ngt kort steg 
runt om päls i fälln färg ua Res.: Good kval.

JAMTVOLLENS LYKKE SE31590/2014 f 20140224 e SE J(LÖ)CH 
KARHUNKERÄÄJÄN NIXON SE46755/2011 B u NORD J(LÖ)CH NO UCH 
BOTNEBEKKEN'S DUSTY NO50176/09 Äg: Bryntesson Pär ,Bengtsfors
Mkh: 57 cm. hvd m ngt hårt markerat stop ngt tung läpp tillr mörka ögon korr öron utm nacke 
o hals bra rygg alltför sluttande kors lite lågt ansatt svans bål m ngt uppdagen buk tillr 
benstomme mkt goda tassar rör sig bra fram men ngt kort bundet bak päls o färg ua Res.: 
Good kval.

TENDENZ AJNA SE29342/2014 f 20140324 e SE J(LÖ)CH ÅSKBERGETS HIRVO 
SE38875/2012 u SE J(LÖ)CH ANARISETS BLINKA SE11466/2012 Äg: Karlsson Robin ,
Björketorp
Mkh: 56 cm. finsk tikhvd mörka ögon korr öron bra  nacke o hals utm rygg bra kors o svans 
välkroppad brett bra lår tillr benstomme vägvinnande steg päls o färg ua Res.: Excellent 
kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.



TENDENZ ALFA SE29340/2014 f 20140324 e SE J(LÖ)CH ÅSKBERGETS HIRVO 
SE38875/2012 u SE J(LÖ)CH ANARISETS BLINKA SE11466/2012 Äg: Cederholm Stefan ,
Blidsberg
Mkh: 57 cm. ngt tunn skalle lite fattig u-käke mörka ögon lite brett ansatta öron utm nacke o 
hals utm rygg bra kors o svans bål m bra längd tillr benstomme mkt goda tassar an knappt 
vinklad goda rr runt om bra päls ngt mörk färg lite sot i has Res.: Very good kval., 4:a 
konk.

TENDENZ ATHENA SE29343/2014 f 20140324 e SE J(LÖ)CH ÅSKBERGETS HIRVO 
SE38875/2012 u SE J(LÖ)CH ANARISETS BLINKA SE11466/2012 Äg: Salame Dani ,Borås
Mkh: 58 cm. ännu ngt tunnt hvd m ngt fattig u-käke mörka vackra ögon med lite brett ansatta 
öron bra nacke o hals utm rygg bra kors o svans välkroppad tillr benstomme mkt goda tassar 
ngt knappt vinklad knä tack vare längden ändå bra rr päls ua färg ngt sot i has Res.: 
Excellent kval., 2:a konk., CK

TENDENZ AZZI SE29339/2014 f 20140324 e SE J(LÖ)CH ÅSKBERGETS HIRVO 
SE38875/2012 u SE J(LÖ)CH ANARISETS BLINKA SE11466/2012 Äg: Olander Per ,Hökerum
Mkh: 58 cm. korr skuret hvd m ngt fattig u-käke mörka vackra ögon korr öron utm nacke hals 
m god resning bra rygg kors o svans utm bål tillr benstomme utm tassar goda rr från sidan ngt 
hastrång päls ua färg m lite sot i has. Res.: Excellent kval., 3:a konk.

TJÄRNBACKENS VERA SE24152/2014 f 20140301 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH NORE 
LÅNGMONS ZEB SE31956/2011 A u SE UCH SE J(LÖ)CH BJÖRNDALENS ROSSI 
S41878/2008 A Äg: Magnusson Göran ,Bengtsfors
Mkh: 57 cm. korr skuret hvd mörka vackra ögon ngt st öron utm nacke o hals bra rygg an 
sluttande kors bra svans välkroppad med utm benstomme o tassar rör sig bra fram an u-ställd 
bak utm päls färg m ngt sot i has Res.: Very 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 A Äg: Magnusson 
Fredrik ,Vänersborg
Mkh: 54 cm. utm skuret hvd mörka vackra ögon lite st öron mkt bra nacke o hals bra  rygg allt 
för sluttande kors lågt ansatt svans bål m ngt uppdrag buk tillr benstomme mkt goda tassar 
goda rr fram men ngt bundet bak vill inte riktigt visa sig idag Res.: Good kval.

Jämthund Tikar Jaktklass
SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 A f 20100715 e SE J(LÖ)CH LÅNGSJÖNÄSETS 
JUBEL S37900/2008 u J DEGERMYRBERGETS FENYA S39127/2006 A Äg: Johansson 
Stefan ,Ed
Mkh: 56 cm. hvd som kunde ha lite mer massa på övergången mellan skalle o nosparti lite 
stora ögon bra öron utm nacke och hals bra rygg ngt för sluttande kors bra svans tunn bål m 
uppdragen buk bra benstomme rör sig m ngt lös armbåge o lite hastrång för dagen lämnat 
pälsen hemma färg m sot ner i has Res.: Good kval.

ASPUDDENS BIXI SE38816/2013 f 20130526 e SE J(LÖ)CH SE VCH LJUNGMYRENS 
PUTTE S35524/2009 A u SE J(LÖ)CH AMI SE51396/2010 A Äg: Gustafsson Johan ,Dals-ed
Mkh: 57 cm. korr skuret hvd tillr mörka ögon lite st öron bra nacke o hals bra rygg men skjuter 
länden mkt i rr brant kors korr svans tunn bål tillr benstomme mkt goda tassar rör sig m lös 
armbåge o kraftigt u-ställt bak bra päls även om lite fälln just nu bra färg Res.: Sufficient 
kval.



GRÅSKALLETS CILLA SE42967/2012 f 20120615 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
KOUGSTABACKENS INGVAR SE21784/2010 u J STINTÄNGENS SMILLA SE53624/2010 A 
Äg: Edwardsson Joakim ,Vänersborg
Mkh: 57 cm. kraftf tik hvd men med fem uttryck mörka ögon lite brett ansatta öron utm nacke 
kraftig hals utm ryggl bra kors o svans välkroppad kraftig bra benstomme mkt goda tassar 
goda rr från sidan ngt hastrång bra päls mörk färg sot ner i has Res.: Excellent kval., 4:a 
konk.

J JÄGARKULANS ALISSA SE21324/2013 f 20130226 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
NÄSFJÄLLETS BAMSE SE28489/2010 A u J ACKERS PEKEMI S48174/2009 B Äg: Persson 
Lennart ,Stenstorp
Mkh: 57 cm. mkt bra skuret tikhvd mörka ögon utm nacke o hals bra rygg ngt sluttande kors 
korr svans välkroppad mkt bra benstomme mkt goda tassar mkt goda rr runt om utm päls o 
färg Res.: Excellent kval.

J SE VCH LYCKE KÄLLARNS FIXA SE21086/2013 f 20130304 e SE J(LÖ)CH SE 
VCH LJUNGMYRENS PUTTE S35524/2009 A u SE J(LÖ)CH LYCKE KÄLLARNS DANSA 
SE24004/2011 A Äg: Hellstadius Jerker ,Herrljunga
Mkh: 57 cm. utm skuret hvd mörka vackra ögon korr öron bra nacke stark hals bra rygg men 
lite krum i rr ngt sluttande kors korr svans bål m ngt uppdragen buk utm benstomme mkt goda 
tassar nyper armbågen ngt o rör sig bundet bak päls m lite vågor på ryggen bra färg Res.: 
Good kval.

J MALTAFORSENS CIMMI SE22400/2013 f 20130316 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
BERGAKULLENS LEIJK S27638/2008 u SE J(LÖ)CH FI JCH SÖROMBÄCKENS DRILLA 
S39418/2006 A Äg: Gunter Heidkamp ,Hagfors
Mkh: 58 cm. mkt bra skuret hvd tillr mörka ögon lite brett ansatta öron utm nacke o kraft hals 
utm rygg ngt sluttande kors korr svans bål m ngt uppdrag buk utm benstomme ngt lös armb 
ändå goda rr päls o färg ua Res.: Very good kval.

J RADARBERGETS IMPALA SE20016/2013 f 20130320 e SE J(LÖ)CH 
KOUGSTABACKENS INDY SE21789/2010 A u SE J(LÖ)CH SE UCH FÄBOBERGETS ALLY 
SE24331/2010 Äg: Nordin Dan ,Bredared
Mkh: 55 cm. kraftfullt tikhvd bred bas men klart fem uttryck mörka ögon korr öron utm nacke o 
kraftig hals utm rygg allt för sluttande kors lite lågt ansatt svans välkroppad tillr benstomme 
mkt goda tassar ngt knappt vinklad i knä rör sig tidvis i passg bra päls lite oren i sin färg Res.: 
Good kval.

J SÖROMBÄCKENS JACKIE SE41990/2013 f 20130609 e SE J(LÖ)CH 
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS GRETA 
SE37026/2010 Äg: Forsblom Peter ,Edsbyn
Mkh: 56 cm. ngt långsträckt tikhvd mörka ögon vaken blick an st öron mkt bra nacke o hals 
bra rygg ngt sluttande kors lite kort svans tunn bål ngt dragen buk tillr benstomme mkt goda 
tassar ngt knappt vinkl runt om ger ngt korta rr bra päls o färg Res.: Good kval.

J SÖROMBÄCKENS JULIA SE41989/2013 f 20130609 e SE J(LÖ)CH 
TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 u SE J(LÖ)CH SE UCH SÖROMBÄCKENS GRETA 
SE37026/2010 Äg: Jansson Adam & Peter ,Äppelbo
Mkh: 56 cm. utm skuret hvd mörka ögon an stora öron korr nacke o hals utm rygg ngt 
sluttande kors korr svans bra bål o benstomme mkt goda tassar goda rr ngt trång bak päls o 
färg ua Res.: Excellent kval., 2:a konk., Cert, CK, 3:a B H/T-Kl.



J VÄSTJÄMTENS GOLDIE SE20420/2012 f 20120214 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
DUNDERMYRENS LOKE S20697/2007 u SE J(LÖ)CH VÄSTJÄMTENS DIXI S33063/2007 
Äg: Antonsson Peter ,Varberg
Mkh: 56 cm. kraftfullt tikhvd tillr mörka ögon lite brett ansatta öron utm nacke o kraftig hals bra 
rygg ngt sluttande kors korr svans bra bål o benstomme utm tassar goda rr runt om päls o 
färg ua Res.: Excellent kval., 3:a konk., Cert, CK, Oplacerad B H/T-Kl.

VÄSTJÄMTENS HILLY SE28412/2013 f 20130331 e SE UCH SE J(LÖ)CH JACK 
S34580/2006 A u SE J(LÖ)CH VÄSTJÄMTENS DIXI S33063/2007 Äg: Carlsson Mikael ,
Munkedal
Mkh: 57 cm. an långstr hvd tillr mörka ögon an stora öron bra nacke kraftig hals sljuter ryggen 
ngt i rr brant kors lite kort svans bål m ngt uppdragen buk bra benstomme goda tassar bra 
päls m slips Res.: Sufficient kval.

SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS MALVA SE29644/2012 f 20120331 e SE J(LÖ)CH SE 
UCH HÄRKILAS FABBE III S38257/2009 A u SE J(LÖ)CH ÅLBOLANDETS HAIWA 
S42873/2008 A Äg: Marcus Jonas ,Hedesunda
Mkh: 57 cm. kraftfullt hvd men m fem uttryck mörka ögon lite brett ansatta öron tung kind utm 
nacke o hals utm rygg bra kors o svans bra bål o bentomme utm rr runt om päls o färg ua 
chamionat Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

Jämthund Tikar Öppen klass
PASSBOS E-ZICKAN SE42072/2012 f 20120622 e SE J(LÖ)CH KNAPERBACKENS 
FRIPPE S21763/2003 A u SE J(LÖ)CH GUBBÅSENS ESTER S44356/2004 A Äg: Drotts 
Bjarne ,Ed
Mkh: 56 cm. tik m mkt bra skuret hvd mörka ögon an st öron utm nacke o kraftig hals bra rygg 
ngt sluttande kors lite tunn kort svans utm bål o benstomme mkt goda tassar vrider ut arm b o 
knä ngt i rr för övrigt mkt goda rr ngt kort päls färg med sot ner i has Res.: Very good kval., 
2:a konk.

STOROXENS BIRA SE43765/2012 f 20120616 e SE J(LÖ)CH SE UCH FI JCH 
DUNDERMYRENS LOFFE S20700/2007 A u SE J(LÖ)CH MJÄLABACKENS TUA IV 
S32416/2006 A Äg: Henriksson Tomas ,Bengtsfors
Mkh: 56 cm. kraftfullt tikhvd ngt köttig kind lite st ögonöppningar bra öron utm nacke kraftig 
hals utm rygg an sluttande kors lite hårt ringlad svans utm bål o benstomme rör sig m lite 
framskjuten skuldra trots det med goda rr runt om ngt kort päls färg ua Res.: Very good 
kval., 1:a konk.

Jämthund Tikar Championklass
SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS JOSSA II SE21221/2010 B f 20100204 e SE 
J(LÖ)CH SE UCH BOVATTNETS BOSS S23502/2004 A u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS MITTSI 
S42461/2005 A Äg: Johansson Nils ,Hedekas
Mkh: 56 cm. bra hvd mörka ögon korr öron mkt bra nacke o hals championtik som även idag 
håller sin kvalitet Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

Jämthund UPPFÖDARKLASS
Kennel: TENDENZ BERGMAN MARIA FÄNNESLUNDA STAVARED 104 52399 HÖKERUM
mkt enhetlig grupp rastypiska och gott könspräglade med påtagligt enhetliga huvuden en utm
grupp
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP


