
  

Vårgårda 2016-08-21
Västsvenska Älghundklubben

Domare: NILSEN OSCAR W

Jämthund Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
BIRRIE SE27990/2016 f 20160415 e SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS IVAR 
SE34913/2012 u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS UMA III SE36297/2012 Äg: Åhsberg Magnus ,
Fjärås
bra hvd fina ögon brett ansatta öron stark fin kropp bra svans fin benstomme goda vinklar rör 
sig bra lite mörka färger Res.: 3:a Valpkl.

BOVATTNETS LUSSAN SE29358/2016 f 20160404 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
GRANHOLMENS BAMSE SE35461/2011 u NORD J(LÖ)CH BOVATTNETS GOTTA 
S64899/2008 Äg: Svensson Johan ,Mellerud
fint hvd fina ögon o öron stark kropp väldigt öppen svans mkt god benstomme o vinklar mkt 
bra färger Res.: Oplacerad Valpkl.

HÄRKILAS ETNA I SE25056/2016 f 20160407 e SE J(LÖ)CH JACK SE30650/2014 u J 
HÄRKILAS YMIE I SE32143/2013 Äg: Thim Maria ,Undenäs
mkt bra hvd fina ögon o öron stark fin kropp lite kort o fallande kors bra benstomme bra 
vinklar utm rr ngt stramt rullad svans Res.: Oplacerad Valpkl.

KOUGSTABACKENS PIPPI SE28987/2016 f 20160412 e SE J(LÖ)CH ALBERTSSONS 
FROST SE48678/2013 u SE J(LÖ)CH FI JCH KOUGSTABACKENS ISA SE21781/2010 Äg: 
Fransson Richard ,Ödeshög
mkt bra hvd mörka ögon fint ansatta öron strak spänstig kropp god benstomme o vinklar fin 
svans fina färger Res.: 1:a Valpkl., HP

PÄÄSKYSEN RIZZLA SE23237/2016 f 20160226 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS 
LUDDE SE40149/2013 u SE J(LÖ)CH FI JCH PÄÄSKYSEN RIXIE SE46497/2010 Äg: 
Brundin Lars ,Borås
bra hvd fina ögon o öron kraftig stark kropp fin benstomme fina vinklar ngt utåtvridna rr fina 
färger mkt bra svans Res.: 2:a Valpkl., HP

THEA SE27727/2016 f 20160315 e SE J(LÖ)CH HÄRKILAS IZOR II SE18911/2010 u 
SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS JOSSA II SE21221/2010 Äg: Johansson Nils ,Hedekas
fint hvd mörka fina ögon ngt högt ansatta öron kraftig stark kropp fin benstomme bra vinklar 
fina färger bra svans som kunde vara ngt längre Res.: 4:a Valpkl.

Jämthund Hanar VALPKLASS (6-9 MÅN)
VAJSJÖLANDETS LOKE SE15305/2016 f 20160113 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
KOUGSTABACKENS LOKE SE25189/2013 u SE J(LÖ)CH VAJSJÖLANDETS FAZA 
SE26660/2013 Äg: Persson Johan ,Uddevalla
utm hvd fina öron o ögon stark o spänstig kropp ngt för fallande kors bra svans ok 
benstomme bra vinklar fina färger rör sig m ngt korta steg Res.: 1:a Valpkl., HP

Jämthund Hanar Juniorklass
DUNDERMYRENS NALLE SE29673/2015 f 20150423 e SE J(LÖ)CH 
SÖROMBÄCKENS GOTTFRID SE37032/2010 u SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH 
SANDUNGSKALVEN'S WIRPI SE30908/2011 Äg: Persson Mats ,Vålberg
Mkh: 61,5 cm. kraftigt hvd fina ögon o öron bra svans kraftig stark kropp som är för tung 
önskar kraftigare benstomme bra vinklar fina färger an halsskinn tillgängligheten bör bli bättre 
Res.: Very good kval., 4:a konk.



HÅKAN FAGERÅS SKOTT SE30455/2015 f 20150424 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
EKEPARKENS E-UJFIX SE36280/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH BRÄDDENS ACKA 
SE28951/2012 Äg: Norin Lennart ,Hillerstorp
Mkh: 61 cm. ståtlig hund mkt bra hvd önskas m ngt bättre könspr spänstlig fin kropp bra 
benstomme bra vinkl rör sig m bra steg fina färger Res.: Excellent kval., 1:a konk., 
CK, 2:a B H/T-Kl.

LENNY SE38712/2015 f 20150522 e J LOSHUNDENS JACK SE11999/2013 u SE 
J(LÖ)CH KORTFALLETS AZZIE SE31814/2011 Äg: Nyström Willy ,Tidaholm
Mkh: 59 cm. bra hvd fina ögon o öron kraftig stark kropp bra benstomme önskar bättre vinklar 
bak för stram ringlad svans fina färger bra päls Res.: Very good kval., 3:a konk.

USTERYDS KING SE52170/2015 f 20150916 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN TUHO 
SE11226/2015 u USTERYDS DIANA S26821/2007 Äg: Ling Johan ,Ullared
Mkh: 63 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron bra hals ngt halsskinn stark fin kropp fin svans bra 
benstomme ok vinklar rör sig ngt utåtvridet bak bra päls fina färger Res.: Excellent kval., 
2:a konk.

Jämthund Hanar Unghundsklass
ACKERS ACCE SE23009/2015 f 20150310 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN TUHO 
SE11226/2015 u FI JCH SIRI SE16016/2013 Äg: Andreasson Joakim ,Mårdaklev
Mkh: 61 cm. bra hvd fina ögon öron lite grov hals kraftig fin kropp som kunde varit ngt längre 
fin benstomme ok vinklar bra svans fina färger med bra tecken ok päls rör sig i passgång 
Res.: Very good kval., 3:a konk.

AJAX SE58812/2014 f 20141105 e J ACKE S28211/2009 u ÅSKBERGETS BÄSTA 
SE36578/2011 Äg: Lindberg Anders ,Timmersdala
Mkh: 62,5 cm. bra hvd fina ögon o öron spänstig fin lätt kropp ngt öppen svans bra 
benstomme o vinklar fina rr bra päls orena färger saknar det typiska färgerna som en 
jämthund skall ha Res.: Very good kval.

BLACKEREDS JACK SE22255/2015 f 20150312 e SE J(LÖ)CH HÄRKILAS IZOR II 
SE18911/2010 u SE J(LÖ)CH SULVIKSKOGENS HONY SE41635/2012 Äg: Källqvist Sture ,
Kinnarumma
Mkh: 61 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron stark fin kropp mkt bra benstomme fina vinklar fin 
svans suveräna rr fina färger Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. 
BIR

HÄNGLÄPPEN'S ESSET SE18477/2015 f 20150306 e SE J(LÖ)CH BERGAKULLENS 
NIXON SE27645/2010 u SE J(LÖ)CH HÄNGLÄPPEN'S ANNI SE28026/2010 Äg: Berg Malin ,
Ljung
Mkh: 62 cm. bra hvd fina ögon o öron kraftig kropp bra benstomme ok vinklar fina rr bra färger 
o päls ngt kort öppen svans Res.: Excellent kval., 2:a konk.

OBELIX SE35074/2015 f 20150504 e SE J(LÖ)CH ALLANGROPENS ALCO 
SE36889/2012 u SE UCH SE J(LÖ)CH HÄRKILAS DACKIE II S36928/2008 Äg: Scewenius 
Lars ,Hajom
Mkh: 60 cm. bra hvd önskas bättre könspr torr fin hals lätt spänstig kropp bra benstomme fina 
vinkl rör sig bra bra päls ngt mörka o sotiga färger Res.: Very good kval., 4:a konk.



ÅSUNDENS BARK SE27105/2015 f 20150326 e SE J(LÖ)CH FI JCH 
SÖROMBÄCKENS CENT S33449/2005 u J KOUGSTABACKENS HEDDA S26825/2009 Äg: 
Johansson Thomas ,Tanumshede
Mkh: 64 cm. bra hvd bra könspr stark kraftig kropp som är ngt djup i bröstet ok benstomme 
önskar bättre vinklar lite öppen svans rör sig m bra steg fina färger ok päls Res.: Very 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: 62 cm. flott hvd med bra könspr fina ögon o öron för grov o kort haks stark kraftig kropp 
mkt bra benstomme ok vinkl fina rr bra päls o färger Res.: Excellent kval., 2:a konk., 
Res.cert, CK, 4:a B H/T-Kl.

SE J(LÖ)CH 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: 62 cm. bra hvd fina ögon o öron kraftig stark kropp fin benstomme ok vinklar fina rr i bra 
fart bra päls fin svans suveräna färger Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 
3:a B H/T-Kl.

J GRÅSKALLETS DRAG SE26023/2014 f 20140401 e SE J(LÖ)CH LJUNGMYRENS 
KING SE43685/2011 u SE J(LÖ)CH STINTÄNGENS SMILLA SE53624/2010 Äg: Johansson 
Hasse ,Kungshamn
Mkh: 61 cm. mkt bra hvd bra hals stark go kropp bra benstomme ok vinklar rör sig bra fin päls 
fina färger men inslag av ngt brunt på halsen må vara bättre tillgänglig för domaren Res.: 
Very good kval.

SE J(LÖ)CH SE VCH HOLMSJÖNS PILSNER SE27446/2013 f 20130328 e SE 
J(LÖ)CH SE UCH NO JCH SÖROMBÄCKENS ESA S69577/2008 u J HOLMSJÖNS TAKITA 
S40927/2009 Äg: Andersson Michael ,Åmotfors
Mkh: 60 cm. bra hvd saknar könspr ngt tung men bra kropp ok svans men lite öppen rör sig m 
bra steg bra färger ok päls Res.: Very good kval.

J 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: 62 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron stark kraftig kropp flott svans bra benstomme ok 
vinkling rör sig m bra steg fina färger ok päls Res.: Excellent kval., 3:a konk.

JAHTITASSUN ELMO SE39775/2016 f 20120525 e FI BCH FI UCH LÅNGSJÖNÄSETS 
JOKER S37906/2008 u FI JCH LURU FIN19933/08 Äg: Andersson Richard Andersson ,Kinna
Mkh: 59 cm. bra hvd fina ögon o öron spänstig bra kropp önskas med stramare ö-linje ok 
svans rör sig ngt utåtvridet kort i steget bra färger som är ngt mörk urfälld päls Res.: Very 
good kval.

J KARO SE26636/2014 f 20140306 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS SAREK 
SE36600/2011 u SE J(LÖ)CH ÅJKA S35842/2009 Äg: Hidendahl Johan ,Östra Frölunda
Mkh: 63 cm. bra hvd önskas m bättre könspr lätt men spänstig kropp bra benstomme ok vinkl 
fina rr men väldigt smal i fronten ngt kort päls bra färger ställs lite för tunn Res.: Very good 
kval.



J MOKOJANS BARRO SE25594/2014 f 20140306 e FI JCH SE UCH SE J(LÖ)CH 
KARHUNKERÄÄJÄN TAAVI SE23091/2013 u SE UCH SE J(LÖ)CH ÄLGSTÅNDETS MAJA 
S25740/2009 Äg: Persson Stefan ,Sollebrunn
Mkh: 60 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron lätt spänstig fin kropp ok svans rör sig m bra steg 
lite för kort päls bra färger Res.: Excellent kval., 4:a konk.

J ROJAKS AMIR SE13559/2012 f 20111024 e GIMBERGETS SAKKE S37323/2007 u 
MIRA S58142/2005 Äg: Nordlund Christopher ,Skövde
Mkh: 61 cm. bra hvd önskar ngt bättre könspr stark kraftig kropp ngt mjuk ö-linje bra 
benstomme ok vinkl bra svans önskas fastare rr bra päls o färg Res.: Very good kval.

J TOLVSJÖ'S BUTTER SE21279/2014 f 20140226 e SE J(LÖ)CH ORS-SKOGENS 
SVARTE S37290/2008 u J PUIRONKORVEN PAMELA SE13737/2013 Äg: Hofling Johan ,
Vårgårda
Mkh: 62,5 cm. bra hvd fina ögon o öron spänstig fin kropp bra svans ok benstomme o vinklar 
fina rr lite kort päls mörka sotiga färger Res.: Good kval.

Jämthund Hanar Öppen klass
JINKITINK'S LOKE SE32889/2013 f 20130517 e LUCAS SE50649/2010 u MELISS 
SE49709/2010 Äg: Ljungström Christoffer ,Strömstad
Mkh: 61 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron kraftig stark kropp bra benstomme o vinklar rör sig 
m bra steg fina färger bra svans Res.: Very good kval., 3:a konk.

MOLLE SE40321/2014 f 20140605 e SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS SAREK 
SE36600/2011 u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS MOLLY I SE41142/2010 Äg: Larsson Lars-arne ,
Håcksvik
Mkh: 65 cm. stor bra hvd fina ögon o öron lätt kropp som skjuter rygg och länd när han står 
och går kort fallande kors lågt svansfäste grund underlinje ok benstomme utåtvridna rr kort 
päls bra färger Res.: Sufficient kval.

ROJAKS BOBB SE11521/2013 f 20121222 e GIMBERGETS SAKKE S37323/2007 u 
MIRA S58142/2005 Äg: Larsson Mikael ,Herrljunga
Mkh: 64 cm. stor kraftig hund bra hvd fina ögon lite tätt sittande öron kraftig stark kropp bra 
benstomme bra vinklar fin svans rör sig bra bra färger o päls ställs för tung Res.: Excellent 
kval., 1:a konk.

USTERYDS HOPE SE31468/2013 f 20130414 e SE UCH SE J(LÖ)CH BUSTER 
S53691/2006 u SE J(LÖ)CH STORVILTJÄGARENS BIRKA SE20095/2011 Äg: Wetterbrandt 
Christer ,Herrljunga
Mkh: 63 cm. bra hvd fina ögon o öron spänstig lätt kropp bra svans ok benstomme o vinklar 
rör sig utm  lite kort päls önskas med klarare färger Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Jämthund Tikar Juniorklass
AKINA SE39312/2015 f 20150611 e SE J(LÖ)CH LYCKE KÄLLARNS CHIVAS 
S66745/2007 u J GÄRDEFORSENS CILVA SE37602/2010 Äg: Emilsson Linnea ,Ullared
Mkh: 55 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron lätt spänstig kropp bra benstomme o vinkl fina rr m 
bra steg bra hårlag ngt mörka färger men fina teckningar lite stramt ringlad svans Res.: Very 
good kval.

ASSIE SE39315/2015 f 20150611 e SE J(LÖ)CH LYCKE KÄLLARNS CHIVAS 
S66745/2007 u J GÄRDEFORSENS CILVA SE37602/2010 Äg: Emilsson Lennart ,Ullared
Mkh: 55 cm. bra hvd ngt runda stora ögon fina öron stark kropp ok benstomme o vinklar fina 
rr med bra steg fin päls ngt mörka sotiga färger ok svans Res.: Very good kval.



BEARDBASS DIZA SE29922/2015 f 20150417 e SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH NO 
UCH HÄRKILAS XANTÉ II SE21885/2013 u J URMAKANS AYLA SE26903/2012 Äg: 
Carlsson Robert ,Fjärås
Mkh: 57 cm. mkt bra hvd m god könspr stark spänstig krpp ngt mjuk ö-linje bra benstomme ok 
vinkl fina rr när hon vill bra hårlag o färger ngt blyg Res.: Very good kval.

DIANA SE35069/2015 f 20150504 e SE J(LÖ)CH ALLANGROPENS ALCO 
SE36889/2012 u SE UCH SE J(LÖ)CH HÄRKILAS DACKIE II S36928/2008 Äg: Carlsson 
Richard ,Ullared
Mkh: 54 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron spänstig bra kropp önskar stramare ö-linje fin 
benstomme ok vinklar bra svans fina rr bra steg ok hårlag bra färger Res.: Very good kval.

DIVA SE38250/2015 f 20150504 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH BÖLBERGSÅSENS 
ARRAK-LUFSEN SE21226/2010 u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH VÄSTJÄMTENS GRY 
SE20421/2012 Äg: Nyberg Jacob ,Torup
Mkh: 55,5 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron kraftig fin kropp bra benstomme ok vinkl fin svans 
rör sig bra bra hårlag fina färger m bra tecken Res.: Excellent kval., 4:a konk.

HÄRKILAS CIRA I SE46330/2015 f 20150728 e SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS 
ZOLO II SE32129/2013 u SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS HASSA II S38691/2009 Äg: 
Lennartsson Kjell ,Sätila
Mkh: 54 cm. flott hvd fins ögon o öron stark spänstig kropp fin benstomme bra vinklar rör sig 
utm lite kort päls utm färger Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 3:a B H/T-Kl.

HÄRKILAS CIRA II SE46331/2015 f 20150728 e SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS 
ZOLO II SE32129/2013 u SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS HASSA II S38691/2009 Äg: 
Lennartsson Kjell ,Sätila
Mkh: 56 cm. bra hvd fina ögon o öron lätt spänstig kropp fin benstomme ok vinklar rör sig bra 
bra hårlag bra svans fina färger Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.

KITTY SE38248/2015 f 20150504 e NO J(L)CH SE J(LÖ)CH BÖLBERGSÅSENS 
ARRAK-LUFSEN SE21226/2010 u SE J(LÖ)CH NO J(L)CH VÄSTJÄMTENS GRY 
SE20421/2012 Äg: Karlsson Martin ,Falkenberg
Mkh: 55,5 cm. ok hvd bra ögon lite mjuka öron spänstig kropp fin bentomme ok vinklar bra 
svans fina rr bra hårlag ok färger men ngt lik en gråhund Res.: Very good kval.

MOSSHULTANS DIDI SE40321/2015 f 20150612 e SE J(LÖ)CH SULVIKSKOGENS 
HARLY SE41629/2012 u SE J(LÖ)CH KALVHULTARNS JANA SE39126/2013 Äg: 
Wüstenhagen Veronika ,Fristad
Mkh: 55 cm. bra hvd fina ögon o öron lätt kropp grund u-linje kort kors öppen svans kort 
hårlag ljusa färger bra rr Res.: Very good kval.

MOSSHULTANS DONNA SE40322/2015 f 20150612 e SE J(LÖ)CH SULVIKSKOGENS 
HARLY SE41629/2012 u SE J(LÖ)CH KALVHULTARNS JANA SE39126/2013 Äg: Larsson 
Emil ,Torup
Mkh: 55 cm. bra hvd fina ögon o öron spänstig kropp ngt mjuk ö-linje an lång kropp bra 
benstomme ok vinklar fina rr med bra steg bra hårlag fina färger ok svans Res.: Excellent 
kval.

NELLIE SE38711/2015 f 20150522 e J LOSHUNDENS JACK SE11999/2013 u SE 
J(LÖ)CH KORTFALLETS AZZIE SE31814/2011 Äg: Andersson Peter ,Tidaholm
Mkh: 54 cm. bra hvd fina ögon o öron bra spänstig kropp ok svans stramt ringlad fin 
benstomme ok vinklad rör sig bra ok päls bra färger Res.: Very good kval.



USTERYDS KAIPA SE52167/2015 f 20150916 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN TUHO 
SE11226/2015 u USTERYDS DIANA S26821/2007 Äg: Gustavsson Jan ,Gemla
Mkh: 54 cm. mkt bra hvdform stark spänstig kropp fin benstomme bra vinklar fram önskas 
bättre vinkl bak ok svans bra färger o päls rör sig mkt i passgång Res.: Excellent kval.

USTERYDS KAJSA SE52165/2015 f 20150916 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN 
TUHO SE11226/2015 u USTERYDS DIANA S26821/2007 Äg: Gustavsson Jan ,Gemla
Mkh: 55 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron spänstig stark kropp ngt mjuk ö-linje ok benstomme 
o vinklar men önskas bättre bak kort öppen svans ngt kort päls bra färger Res.: Very good 
kval.

USTERYDS KESSY SE52172/2015 f 20150916 e FI JCH BATUCANIN TUNTSAN 
TUHO SE11226/2015 u USTERYDS DIANA S26821/2007 Äg: Johansson Anders ,Hjo
Mkh: 60 cm. ok hvd fina ögon o öron spänstig fin kropp bra svans lite stramt ringlad lite grund 
u-linje ok benstomme o vinklar i rr ser vi att hon haltar på v bakben bra färger och päls Res.: 
Cannot be Judged kval.

ÄLGSKALLETS QIA SE30860/2015 f 20150414 e J 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
Mkh: 58 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron kraftig stark fin kropp ok benstomme fina vinklar 
utm svans bra hårlag ok färger rör sig med supperrörelser Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

Jämthund Tikar Unghundsklass
DUNDERMYRENS ZITA SE29688/2015 f 20150422 e SE J(LÖ)CH TUIKE SALON GIN 
SE52730/2012 u SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS ANNI SE36872/2012 Äg: Åhman Niklas ,
Borgstena
Mkh: 56 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron  stark spänstig kropp ngt kort fallande kors öppen o 
lite kort svans fina rr bra benstomme ok vinkl ngt kort päls bra färger Res.: Very good kval.,
 2:a konk.

HAGASKOGENS KELLY SE26072/2015 f 20150320 e J SEKE SE21097/2013 u J 
NOXI SE27657/2011 Äg: Von Krusenstierna Fredrika ,Grönahög
Mkh: 58 cm. bra hvd fina ögon o öron torr fin hals spänstig kropp skjuter upp länd lite  kort 
kors kort och stramt ringlad svans ngt grund u-linje ok benstomme o vinklar bra päls o färg 
Res.: Very good kval., 3:a konk.

MALTAFORSENS DIZA SE26831/2015 f 20150329 e SE J(LÖ)CH TENNINGBERGETS 
DINO SE25114/2012 u SE J(LÖ)CH SE UCH MALTAFORSENS CIMMI SE22400/2013 Äg: 
Andersson Britt-marie ,Nossebro
Mkh: 57 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron god könspr lätt spänstig kropp bra svans ok 
benstomme fina vinkl rör sig utm  fina färger ok päls Res.: Excellent kval., 1:a konk., 
CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

TERVAKALLION KARA SE41932/2015 f 20150408 e FI JCH KARHUNKAATAJAN 
CASSIUS FI30999/11 u FI JCH KARHUNKERÄÄJÄN JADE FI23579/13 Äg: Larsson Kjell ,
Aollebrunn
Mkh: 57 cm. bra hvd fina ögon o öron bra hals stark kropp som är mkt hög bak som syns rätta 
bakbensvinkl ok benstomme rör sig m korta steg o mkt i passgång bra päls o färg Res.: Very 
good kval., 4:a konk.



Jämthund Tikar Jaktklass
J BINA SE41071/2014 f 20140615 e SE J(LÖ)CH LAPINKAIRAN KASTOR 
SE20567/2012 u SE J(LÖ)CH BOSSMÅLAS AJJA S68315/2008 Äg: Gustafsson Micael ,
Skara
Mkh: 57 cm. bra hvd med bra könspr lätt spänstig kropp lite fallande kors o lågt svansfäste ok 
benstomme fina vinkl rör sig utm lite kort päls ngt ljusa färger stramt ringlad svans Res.: Very 
good kval.

J BJÖRNBÄCKSDALENS DISA SE29259/2013 f 20130410 e SE J(LÖ)CH 
STINTÄNGENS AMAZINGARAGORN SE11687/2010 u SE J(LÖ)CH SE VCH 
SÖROMBÄCKENS HELLY SE20084/2011 Äg: Åhman Niklas ,Borgstena
Mkh: 56 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron kraftig stark kropp bra svans fin benstomme ok 
vinklar fina rr ok päls o färger Res.: Excellent kval., 2:a konk., Res.cert, CK, 
Oplacerad B H/T-Kl.

J DIHEKAS ÖNSKA SE15833/2014 f 20140107 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
VÄSTJÄMTENS BOY S14463/2004 u CILLA SE56542/2011 Äg: Johansson Jan-olof ,Mjöbäck
Mkh: 57 cm. kraftig tik med bra hvd fina ögon o  öron kraftig kropp utm benstomme fina 
vinklar super rr bra hårlag fin svans bra färger Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, 
CK, Oplacerad B H/T-Kl.

SE J(LÖ)CH DUNDERMYRENS ANNI SE36872/2012 f 20120508 e NO JCH 
BOTNEBEKKEN'S ARKO N17409/07 u SE J(LÖ)CH SE UCH NO UCH FÄBOBERGETS 
PIXIE S32205/2004 Äg: Aronsson Henrik ,Väse
Mkh: 56,5 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron spänstig bra kropp ngt glad och öppen svans ok 
benstomme o vinkl bra färger bra hårlag önskas bättre rr Res.: Very good kval.

SE J(LÖ)CH EKEPARKENS DONNA SE39036/2010 f 20100515 e SE J(LÖ)CH SE 
UCH BOVATTNETS BOSS S23502/2004 u SE J(LÖ)CH USTERYDS ANJA S38058/2004 Äg: 
Nilsson/häggström Kristoffer/maria ,Värnamo
Mkh: 56 cm. ngt mask kraftigt hvd kraftig stark kropp ok benstomme o vinkl rör sig m bra steg 
för starkt ringlad svans bra päls fina färger ok hårlag Res.: Excellent kval.

J EKEPARKENS EKA SE36277/2012 f 20120520 e SE J(LÖ)CH SÖROMBÄCKENS 
GOTTFRID SE37032/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH EKEPARKENS TEA S27962/2007 Äg: 
Söderberg Anders ,Skillingaryd
Mkh: 55 cm. kraftig tik m bra hvd fina öron o ögon lätt spänstig kropp fin benstomme ok 
vinklar ngt kort o öppen svans rör sig m långa steg fin päls önskas klarare färger Res.: 
Excellent kval., 4:a konk.

J HÄRKILAS ZELDA IV SE32136/2013 f 20130426 e NO J(L)CH NO UCH SE UCH 
SE J(LÖ)CH BOTNEBEKKEN'S ARRO N17410/07 u J SE J(LÖ)CH SE UCH HÄRKILAS 
DONNA I S50415/2008 Äg: Lennartsson Kjell ,Sätila
Mkh: 55 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron stark fin kropp bra svans fin benstomme ok vinklar 
fina rr bra steg bra päls bra färger Res.: Excellent kval., 3:a konk., CK

SE J(LÖ)CH 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 Äg: Hellstadius Jerker ,Herrljunga
Mkh: 59 cm. mask stor tik fina öron och ögon stark kraftig kropp kort kors lågs svansfäste bra 
benstomme fina vinklar rör sig bra bra päls ok färger Res.: Very good kval.



Jämthund Tikar Öppen klass
ACKERS KOFFEIN SE18656/2013 f 20130214 e NORD J(LÖ)CH NORD UCH ELIMON 
SALON POMO S28177/2006 u PIONHARJUN MIMMI SE17030/2012 Äg: Elfdahl Jakob ,
Sandhult
Mkh: 56 cm. kraftig tik bra hvd fina ögon o öron stark men kraftig kropp bra benstomme fina 
vinklar rör sig m bra steg ngt stramt ringlad svans bra päls ok färger ställes lite tung Res.: 
Very good kval., 2:a konk.

ACKERS RANKFOTING SE13763/2014 f 20131217 e NORD J(LÖ)CH NORD UCH 
ELIMON SALON POMO S28177/2006 u FI JCH SIRI SE16016/2013 Äg: Johanson Morgan ,
Ucklum
Mkh: 57 cm. bra hvd fina ögon o öron stark spänstig kropp ok benstomme o vinkling bra 
svans ok päls o färg rör sig med väldigt korta steg särskilt bak Res.: Very good kval., 3:a 
konk.

BÖRSGÅRDS EMMA SE11475/2012 f 20111210 e SE UCH SE J(LÖ)CH FI JCH 
PASABNES ASSER S45442/2008 u SE J(LÖ)CH HÄRKILAS BELLA I S36629/2008 Äg: Berg 
Malin ,Ljung
Mkh: 56 cm. mkt bra hvd mörka fina ögonkraftig stark kropp som är för tung glad öppen svans 
bra benstomme fina vinklar rör sig ngt trångt m korta steg bra färger utfälld päls Res.: Very 
good kval., 4:a konk.

FÄSJÖNS SPEJA SE34119/2014 f 20140428 e SE J(LÖ)CH SE UCH GRANHOLMENS 
BAMSE SE35461/2011 u SE J(LÖ)CH TJURSKALLENS GNISTA SE36607/2011 Äg: 
Svensson Per ,Alingsås
Mkh: 57 cm. utm hvd lätt spänstig kropp bra benstomme fina vinklar flott svans super rr lite 
kort päls med bra färger Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK

KRUVEBOS CHLOE SE24777/2014 f 20140305 e SE J(LÖ)CH HÄRKILAS IZOR II 
SE18911/2010 u SE J(LÖ)CH KRUVEBOS ASTRID S46850/2009 Äg: Larsson Mikael ,
Herrljunga
Mkh: 57 cm. mkt bra hvd fina ögon o öron kraftig ngt tung kropp mjuk ö-linje kort öppen svans 
mkt bra hårlag fina färger bra vinklar bra benstomme fina rr Res.: Very good kval.

STENAMOSSENS NOMI SE46494/2013 f 20130709 e J NORD J(LÖ)CH JOCKE 
S49772/2007 u SE J(LÖ)CH STENAMOSSENS SITA S37293/2008 Äg: Karlsson Daniel ,
Annerstad
Mkh: 56 cm. mkt bra hvd mörka fina ögon fint ansatta öron stark spänstig kropp ngt kort kors 
för stramt ringlad svans bra benstomme fina vinklar bra rr fina färger lite kort hårlag Res.: 
Very good kval.

Jämthund UPPFÖDARKLASS
Kennel: HÄRKILAS LENNARTSSON KJELL HÄRKILA GÅRD 1 51199 SÄTILA
en utm uppf grupp från 3 kombinationer gruppen är enhetlig i huvuden kropp benstommar
vinklar alla med fina rr fina färger och päls
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP



Domare: EDOFF ANNE-CHATERINE

Karelsk Björnhund Hanar Juniorklass
BJÖRNBERGET HJALTE SE56953/2015 f 20151102 e BJÖRNEHUSETS DISKO 
SE56963/2010 u VALTA THORVALTA S19879/2009 Äg: Andreasson David ,Överlida
Mkh: 54 cm. typfull ngt liten hane med fina detaljer bra hvd öron och öron fina kroppsprop fin 
benstomme bra rr ngt hårt knuten svans öppen nybadad päls pga strl pris Res.: Sufficient 
kval.

Karelsk Björnhund Tikar Unghundsklass
BELLA SE28425/2015 f 20150403 e SE J(LÖ)CH KARHUNKAIRA SAKU S29159/2007 
u SE J(LÖ)CH SE UCH VIT MOSSENS AAVE SE24994/2010 Äg: Olsson Stefan ,Trollhättan
Mkh: 52 cm. utm rastyp fina prop ögonfärg skulle vara mörkare ej helt stram i ö-linje bra bröstf 
bra benstomme Res.: Excellent kval., 1:a konk.

Karelsk Björnhund Tikar Öppen klass
ALBA S48621/2009 f 20090701 e J BENNY S58124/2004 u J NIKITA S49993/2005 Äg: 
Månsson Liselott ,Ullared
Mkh: 52 cm. för högt hull relat bra hvd bra bredd bra öron stramare ryggl önskad bra manke 
förbeöst kunde vara mer utvecklad utm benst Res.: Good kval.

NOSSLER SE28795/2014 f 20140301 e BARRAK AV FALLETBAKKEN SE32315/2010 
u ZIKA S36649/2008 Äg: Johansson Kristina ,Skällinge
Mkh: 51 cm. ungdomlig form bra bakskalle lätt nosparti utm ö-linje bär svans korrekt bra 
benstomme bra rr från sidan bör bli mer sluten ngt mjuk päls Res.: Very good kval.

Svensk Vit Älghund Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
BÖLBERGSÅSENS FOX-ISIDOR SE20105/2016 f 20160306 e ISIDOR SE30317/2011 
u BÖLBERGSÅSENS BRUMMA-STÄLLA S20124/2009 Äg: Johansson Beatrice ,Svenljunga
mkt fin rastyp korr hvd med ögon o ögonfärg utm ö-linje bra benstomme bra vinkl lovande 
valp Bästa valp Res.: 1:a Valpkl., HP

Svensk Vit Älghund Hanar Juniorklass
COCCOSFLINGAN'S QARO SE15885/2016 f 20151115 e BLAXÅS FJOSKEN 
SE47621/2010 u CECANBEE'S DIMMA S62757/2009 Äg: Wikingsson Johan ,Brastad
Mkh: 56 cm. medelstrl m kraftig bra hvd rätt bra uttryck bra hals stram rygg välburen svans 
pass bröstförhållanden ej helt korr front bättre vinklar skuldra/ö-arm önskas rör sig ngt löst 
fram bra från sidan önskas fastare Res.: Very good kval.

Svensk Vit Älghund Tikar Unghundsklass
VÄKKÄRÄSALON CISSI SE38532/2015 f 20150201 e SE J(LÖ)CH FALLMYRENS C-
BOZZ S34657/2009 u VALKOISEN VOIMAN AINO FIER47932/12 Äg: Karlsson Klara ,Ljung
Mkh: 50 cm. medelstrl rektangulär bra hvd o uttryck utm ögonfärg god hals mark manke 
välburen svans bra bröstförhåll o benstomme bra vinklar fram o bak vägvinnande steg Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR



Västsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
LIDS DECO SE48915/2015 f 20150803 e SE J(LÖ)CH KÄNNEPARKENS I GRU 
SE10210/2011 u SE J(LÖ)CH RONJA S35729/2008 Äg: Gauffin Carl-fredrik ,Falkenberg
Mkh: 60 cm. välutvuxen tydligt naskulin bra stop o nosparti bröst i utveckl pass benstomme 
harmoniska vinkl mkt lös i armbågar och handlov stum från sidan Res.: Very good kval., 
1:a konk.

LIDS DENNIS SE48918/2015 f 20150803 e SE J(LÖ)CH KÄNNEPARKENS I GRU 
SE10210/2011 u SE J(LÖ)CH RONJA S35729/2008 Äg: Blomberg Magnus ,Bäckefors
Mkh: 62 cm. tydl maskulin rätt bra hvd bra hals o manke an hårt knuten svans bröstförh bör 
se annorlunda ut kölformad knappt vinklad fram o bak rör sig parall. Res.: Good kval.

Västsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
LIDS BIA SE21577/2013 f 20130309 e DUNKLETS REKS S61962/2006 u SURE-
FIRES GT-SHUMKA S53222/2007 Äg: Andersson Kjell ,Torestorp
Mkh: 57 cm. över medelstrl bra förhållanden höjd/längd tillt fem hvd vackert uttryck bra ögon o 
öron vacker ö-linje tillr förbröst goda vinkl fram utm bak bra benstomme parall fram o bak utm 
rr aning mjuk päls ngt platta tassar Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a B H/T-
Kl. BIR

Östsibirisk Lajka Tikar VALPKLASS (6-9 MÅN)
AIDA SE17149/2016 f 20160206 e SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS EROS SE14012/2013 u 
SE J(LÖ)CH KUNGSJÖBACKENS FREJA SE24664/2013 Äg: Henningsson Johan ,Vara
välutvuxen fem hvd behöver breddas i skallen bra ö-linje ngt hårt knuten svans måste 
breddas i bröstk goda vinkl rör sig väl från sidan korr bak o fram Res.: 1:a Valpkl.

ASPUDDENS EOS SE15895/2016 f 20160108 e J PÄKKILÄ BACKENS NERO 
SE24234/2013 u SE J(LÖ)CH SANDSJÖBACKAS AXA SE20663/2013 Äg: Berggren Patrik ,
Kungsäter
ganska harmonisk tilltal i hvd o uttryck utm ögonfärg bra plac ögon o öron riktigt pälsad pass 
benstomme önskas djupare vinkl knä/has välburen svans önskas mer sluten i sin frånt Res.: 
2:a Valpkl.

Östsibirisk Lajka Hanar Juniorklass
DALLAS SE44093/2015 f 20150629 e SE J(LÖ)CH SÁHTSO SE13086/2010 u J 
TOLESKOGENS BESSI SE19223/2011 Äg: Kaurijoki Janne ,Spekeröd
Mkh: 60 cm. mkt harmonisk tillt hvd o uttryck bra ögon korr proport utm benstomme 
harmoniska an knappt vinklad ej korrekt front parall. bak kunde bli stramare i armbågen korr 
buren svans välmusklad Res.: Excellent kval., 1:a konk.

LOHALLENS ACKE SE56547/2015 f 20151028 e SE J(LÖ)CH TOLESKOGENS BOSS 
SE19219/2011 u SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS EIJA SE14010/2013 Äg: Palmqvist Robert ,Larv
Mkh: 58 cm. typiska rasdetaljer bra ögonfärg bra hals god manke stram rygg öppen päls 
korrekt svans brant i sin skuldra tillr vinklad bak tillr bröstförhåll bra rr från sidan parall fram o 
bak Res.: Very good kval., 2:a konk.



Östsibirisk Lajka Hanar Unghundsklass
VINDSOCKENS ASTRO SE12820/2015 f 20141126 e SE J(LÖ)CH ÅSEBOS LABAN 
S64154/2009 u J SKROCKENS SUSSIE SE18941/2012 Äg: Kyhlberg Johan ,Tenhult
Mkh: 61 cm. välpimenterad kraftfullr hvd med bra djup i skallen bra uttryck stram ö-linje 
välburen svans ngt flat bröstk bra benstomme djupare vinklar önskas utm päls stegl önskas 
längre Res.: Very good kval., 1:a konk.

Östsibirisk Lajka Hanar Öppen klass
SANDSJÖBACKAS BAMSE SE13378/2014 f 20131219 e SE J(LÖ)CH FI JCH SE UCH 
JAKTFJÄDERNS BAS SE27129/2010 u SE UCH SE J(LÖ)CH TOLESKOGENS AKITA 
SE17373/2010 Äg: Sandahl Lars- Gunnar ,Nossbro
Mkh: 62 cm. lätt långsträckt mkt bra hvd mkt bra uttryck mkt bra ö-linje bär svansen i rr, bra 
benstomme täcker väl mark välmusklad parall. utm pälskval Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

Östsibirisk Lajka Tikar Juniorklass
LOHALLENS ALICIA SE56553/2015 f 20151028 e SE J(LÖ)CH TOLESKOGENS BOSS 
SE19219/2011 u SE J(LÖ)CH AGNSJÖNS EIJA SE14010/2013 Äg: Carlsson Kenneth ,Väring
Mkh: 59 cm. stor tik m bra prop korr bett bra hvd bra uttryck o ögonfärg god hals stram rygg 
an lång länd korr svans bra benstomme tillr vinkl fram o bak parall fram o bak bra stegl 
välskött Res.: Excellent kval., 1:a konk.

TAIGAJÄGARENS PINYA SE58215/2015 f 20151113 e SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH 
ÅSEBOS LIR S64155/2009 u J URPON FRIGG SE30687/2014 Äg: Nyman Rasmus ,
Falköping
Mkh: 56 cm. medelstor medelkraft fina prop nos/skalle bra hals o manke bär svansen väl an 
knappt vinklad bröstföhåll i balans korr sedd från sidan o bakifrån rör sig energiskt ofta passg 
dock marktäckande i trav Res.: Very good kval., 3:a konk.

TAIGAJÄGARENS PIRA SE58216/2015 f 20151113 e SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH 
ÅSEBOS LIR S64155/2009 u J URPON FRIGG SE30687/2014 Äg: Ståhl Hanna ,Vedum
Mkh: 57 cm. tempram.full redan nu utm i typ tilltal i hvd o uttryck bra hals manke stram rygg 
välvinkl bra benstomme för åldern passande bröstförhåll korr svans måste bli lite mer korr 
bakifrån rör sig väl från sidan öppen päls Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Östsibirisk Lajka Tikar Öppen klass
OUTFITTER BARRAQUDA SE61625/2012 f 20121103 e J WESTICUMS ATOM 
S24293/2001 u J VÄSTFRONTENS NORMA S19470/2004 Äg: Lagerstedt Carina ,Hjo
Mkh: 60 cm. mkt stor tik högställd o långsträckt onödigt elegant i sitt hvd bra ögon an långa 
öron bra hals utm manke an eftergiv i rygg avfallande has bättre vinklar fram önskas bra 
benstomme bär svans korrekt bra stegl önskas mer sluten fram päls i fälln rätt kvalitet Res.: 
Good kval.

OUTFITTER BODIL SE19785/2014 f 20140114 e FI JCH FI UCH PITKÄNIEMEN SEPI 
S57097/2009 u J VÄSTFRONTENS KATYA S29020/2006 Äg: Linder Tommy ,Tranås
Mkh: 56 cm. medelstrl prop bra utm ögon o öron bra hals manke o rygg lätt avfallande kors 
mkt bra bröstförhåll harmoniska vinkl bra benstomme korr sedd bak o fram goda rr med tillr 
påskjut eftergiv rygg i rr vet intyg på svans Res.: Very good kval., 1:a konk.



Norsk Elghund Grå Hanar VALPKLASS (4-6 MÅN)
OPSAHLÅSENS JERI M SE42096/2016 f 20160412 e SE J(LÖ)CH SE UCH DK UCH 
FI JCH C.I.B. NO UCH RESTERÖDS LASSEMATTI SE33665/2010 u J OPSAHLÅSENS 
NALA NO35840/12 Äg: Saukkonen Niilo ,Landvetter
typfull bra prop bra hvd bra öron mkt bra över o u-linje bra pälskval o korr svans bästa valp 
Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Tikar VALPKLASS (4-6 MÅN)
AXIE SE23240/2016 f 20160323 e SE J(LÖ)CH SE VCH SE J(VLÖ)CH ARIEL 
SE33649/2010 u SE J(LÖ)CH SVAMPSKOGENS ALLI SE39522/2012 Äg: Jansson Johan ,
Ljung
ganska harmonisk med bra höjd o längd bra hvd där stora lite lösa öron skämmer bra ögon 
välburen svans bra bröstförh o benstomme goda vinklar lite sotig Res.: 2:a Valpkl.

OPSAHLÅSENS MARJALIISA SE45071/2016    f 20160412 e SE J(LÖ)CH SE UCH DK 
UCH FI JCH C.I.B. NO UCH RESTERÖDS LASSEMATTI SE33665/2010 u J 
OPSAHLÅSENS NALA NO35840/12 Äg: Bjurström Johan ,Ljungskile
mkt fem bra rasdetaljer på ? bra över o u-linje för dagen onödigt brant skuldra o ö-arm bra 
benstomme parall o välgående sin första utställn Res.: 1:a Valpkl., HP

Norsk Elghund Grå Hanar Juniorklass
BÄCKADALENS CALLE SE41757/2015 f 20150624 e J KVISTBÄCKENS ATHOS 
S46205/2008 u J KONUNGSBERGETS TUSS S27514/2009 Äg: Kardell Johan ,Månsarp
Mkh: 51 cm. maskulin m bra prop tillt hvd o uttryck bra mask ögon o öron mkt bra hals korr 
rygg kan bära svansen mer centrerad skuldra kan vara bättre tillbakalagd bra vinklar bak bra 
benstomme  lägger sig i manken i rr Res.: Very good kval., 2:a konk.

BÄCKADALENS CHARLIE SE41756/2015 f 20150624 e J KVISTBÄCKENS ATHOS 
S46205/2008 u J KONUNGSBERGETS TUSS S27514/2009 Äg: Antonsson Christer ,
Bottnaryd
Mkh: 51 cm. typiskt för åldern bra hvd kan fort fylla i nosparti an stora öron bra hals manke o 
rygg an lång länd svansen kan vara mer centrerad bra bröstförhåll o benstomme knappa 
accept vinklar rör sig m lätta steg ngt bundet fram bra päls o färg Res.: Very good kval., 
3:a konk.

HÅKANTORPS SEBBE SE32429/2015 f 20150413 e SE J(LÖ)CH 
FLÄSKHUSBERGETS SIGGE SE28353/2012 u J FIA S47632/2009 Äg: Nyvaller Jerker ,
Herrljunga
Mkh: 52 cm. prop med bra kraft hade haft bättre resn och mer korr front om skuldra o ö-arm 
varit bättre tillbaka lagda bra benstomme o bröstf knapp i sin has höga framb rr stör tillr 
påsskjut bra päls o färg nästan centrerad svans Res.: Good kval.

HÖGVAKTENS JORM SE46091/2015 f 20150721 e SE J(LÖ)CH C.I.B. NO J(L)CH NO 
UCH NO V-15 SE UCH OSCAR AV LADDERUD NO36285/12 u SE UCH SE J(LÖ)CH 
HÖGVAKTENS DIXIE S28242/2009 Äg: Magnusson Kristofer ,Nygård
Mkh: 52 cm. hanh med utm uttryck utm ögonform o färg kan fortf fylla i nosparti mkt bra hals 
bra resning an lång länd ganska välvinklad för åldern välutv bröstförhålland rör sig utm från 
sidan välburen svans Res.: Excellent kval., 1:a konk.



MESSI SE56354/2015 f 20151004 e TJUVSAETERKNAPPEN'S SAKO NO55421/09 u 
PRADA NO52894/09 Äg: Gunnarsson Philip ,Gislaved
Mkh: 55 cm. mkt stor prop till strl mkt bra hvd som kunde haft mörkare ögon bra hals o manke 
lång ngt eftergiv ryggl utm buren svans bra bröstf och benstomme kan ha mer  vinklar måste 
bli mer ? fram o bakifrånsamt stramare i ryggen mer svärt utan att bli sotig hade prytt Nästan 
tångbett Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Unghundsklass
ALGOT SE33555/2015 f 20150509 e SE UCH SE J(LÖ)CH KÖRTTILAKIAN ISAK 
S66425/2009 u J FERMSA DUNDRA SE28292/2010 Äg: Nilsson Thomas ,Hökerum
Mkh: 52 cm. ngt högställd o lätt som beh fyllas ut i sitt nosparti bra ögon goda öron med 
svärta bra hals tillr stram ö -linje an lång länd kunde vara mer centrerad i svansen skuldran o 
ö-arm är branta knävinklar kunde vara djupare måste utvecklas i sitt bröstförhåll o bli mer korr 
i front Res.: Good kval.

ASSAR SE33554/2015 f 20150509 e SE UCH SE J(LÖ)CH KÖRTTILAKIAN ISAK 
S66425/2009 u J FERMSA DUNDRA SE28292/2010 Äg: Gunnarsson Bengt ,Sandared
Mkh: 54 cm. stor harmonisk bra hvd utm ögon o öron bra hals med rikligt med halsskinn stram 
rygg med tappad svans i all passivitet bra förhållanden framskjutet framparti  ger en inkorrekt 
front tillr vinklar bak går mer under än bakom sig god längd i framb steget bra päls svansen 
kunde vara mer centrerad får gärna visa sig med mer energi Res.: Good kval.

BODASKOGENS BOBO SE59412/2014 f 20141205 e SE J(LÖ)CH BODASKOGENS 
LUDDE S34755/2003 u SE J(LÖ)CH KONUNGSBERGETS CILLA SE36015/2010 Äg: Berg 
Anton ,Svenljunga
Mkh: 53 cm. unghane av rätt typ utm resning kort stram länd o rygg nästan centrerad svans 
bra bröstförhåll o benstomme kan vara mer vinklad i sin framdel brett lår med tillr 
bakbensvinkel rör sig jämt men får gärna visa mer påskjut Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

TASS SE33553/2015 f 20150509 e SE UCH SE J(LÖ)CH KÖRTTILAKIAN ISAK 
S66425/2009 u J FERMSA DUNDRA SE28292/2010 Äg: Gunnarsson Bengt ,Sandared
Mkh: 55 cm. stor tydligt maskulin rätt bra hvd som inte får ha bredare nosparti bra ögonform 
ögonen kan vara mörkare bra men ngt stora öron bra hals o manke an lång länd stram rygg 
bra bröstförhåll knappa vinklar tillr benstomme synnerligen välgående från sidan med bra 
påskjut Res.: Good kval.

TRAJÅSENS MAGNUM SE24799/2015 f 20150328 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH 
FERMSA CEASAR S18769/2009 u SE J(LÖ)CH RESTERÖDS LASSIE SE33660/2010 Äg: 
Jensen Willy ,Uddevalla
Mkh: 52 cm. medelkraftig ngt högställd avfälld i dag ger känslan av långsträckt beh fylla ut i 
skalle o nosparti utm ögonform an lång länd kan vara mer centrerad i svansen som är väl 
knuten kunde vara bättre vinklad fram o bak ngt hög has mkt bra rr från sidan med bra påskjut 
har åsikter vid hantering Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Hanar Jaktklass
J KRYCKESKALLETS AFFE SE47192/2013 f 20130722 e SE J(LÖ)CH SE UCH DK 
UCH C.I.B. KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 u J MOOSEHUNT'S VEZZLA SE23616/2010 
Äg: Wickelgren Robert ,Alingsås
Mkh: 54 cm. korr prop i kroppen kraftfull onödigt brett hvd nospartiet får inte vara kortare utm 
ögonform o färg bra öron korr ö-linje m centrerad svans bra bröstförhåll o benstomme parallell 
vägvinnande rr m bra påskjut stramare rygg önskas saknar 2 st P1 samt 2 P2 i överkäke 
Res.: Excellent kval., 1:a konk.



Norsk Elghund Grå Hanar Öppen klass
DIHEKAS BEST SE32987/2014 f 20140417 e SE J(LÖ)CH TROLLVINDENS TJATTE 
S52890/2005 u J HALLIND'S PIA SE49078/2010 Äg: Ronnby Lars ,Dalum
Mkh: 55 cm. ungdoml i öppen klass m utm i typ tydligt maskulin men kan forts utvecklas i hvd 
o nosp utm ögon o öron mkt bra ö-linje korr svans bra benstomme kan fortf bli mer ? i armb 
välgående från sidan får gärna fylla i päls för att bli mer komplett Res.: Excellent kval., 
1:a konk.

SKOGSDALENS ZACKO SE44310/2014 f 20140629 e SE J(LÖ)CH 
NYCKLAMOSSENS ACKO SE47418/2012 u SKOGSDALENS STELLA SE27667/2010 Äg: 
Bengtsson Yngve ,Kalv
Mkh: 52 cm. ganska prop önödigt luftig till följd av kölformad bröstk bra hvd o uttryck utfyllt 
nosp utm ögonform o  färg korr ö-linje som kan få rätt bredd i länden med muskler utm buren 
svans goda vinkl frambens? måste vara mer korrekt rör sig utm från sidan ibland m påskjut 
öppen päls Res.: Good kval.

SKOGSDALENS ZERO SE44311/2014 f 20140629 e SE J(LÖ)CH NYCKLAMOSSENS 
ACKO SE47418/2012 u SKOGSDALENS STELLA SE27667/2010 Äg: Nilsson Robert ,Sjötofta
Mkh: 51 cm. hanhund m fina prop höjd/längd men onödigt högställd an kort i bröstben fördel 
hade funnits i en  bättre tillbakalagd skuldra bra bakställ m brett lår kunde med fördel fylla ut 
benstomme energiska ngt bundna rr där påskjutet gärna får bli kraftigare utm svans bra päls 
efterhand ställer sig hunden på platta tassar Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Juniorklass
BÄCKADALENS CANDY SE41754/2015 f 20150624 e J KVISTBÄCKENS ATHOS 
S46205/2008 u J KONUNGSBERGETS TUSS S27514/2009 Äg: Helgesson Bertil ,Bottnaryd
Mkh: 49 cm. an långsträckt  o högställd mkt bra hvd o uttryck bra hals god resning mkt lång i 
sin länd nästan korr svans tillr vinklar måste utvecklas i bröstförhåll välgående från sidan 
lättklädd Res.: Very good kval., Oplacerad konk.

BÄCKADALENS CHINA SE41753/2015 f 20150624 e J KVISTBÄCKENS ATHOS 
S46205/2008 u J KONUNGSBERGETS TUSS S27514/2009 Äg: Nilsson Roland ,Dalstorp
Mkh: 50 cm. typfull an långsträckt utm hvd bra uttryck mkt bra ögon bra hals där ullen borde 
vara urkammad mkt bra bröstförhåll välvinklad mer fram än bak svansen kan vara mer 
centrerad bra rr från sidan onödigt hög i hullet skämmer helhet Res.: Very good kval., 
4:a konk.

FAERGESTADMYRA`S D-L FREIA SE45000/2016  f 20151004 e KARPAASIN LENNU 
F135389/10 u NO UCH LOSNABAKKEN'S V-I DIANA NO33127/09 Äg: Magnusson Olof ,
Nygård
Mkh: 47 cm. kraftfull ändå fem med vackert uttryck god hals ngt svag i sina ryggband/hög i 
hullet ngt brant kors ger lite underställdhet skulle med fördel vara djupare vinklad fram o bak 
mkt bra benstomme o bröstförhålland nästan centrerad svans ska ses från sidan fattas 1 st 
P2 ök Res.: Very good kval., Oplacerad konk.

RYRSKOGENS NALLA SE40744/2015 f 20150607 e SE UCH SE J(LÖ)CH LALABONS 
LUDDE SE40604/2011 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg: Algebäck 
Mattias ,Nossebro
Mkh: 49 cm. ganska humaniskt fem hvd bra nosparti utm ögonfärg o form ngt vid 
öronställning bra hals o rygg an lång länd bra kors välcentrerad knuten svans passand 
bröstförhåll o benstomme skall bli mer korr framifrån o bakifrån rör sig utm från sidan trots 
brister i framdelsvinkl Res.: Excellent kval., 3:a konk.



RYRSKOGENS NATASJA SE40742/2015 f 20150607 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
LALABONS LUDDE SE40604/2011 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg: 
Carlsson Petra & Anders ,Sollebrunn
Mkh: 49 cm. typ välutvecklad utm hvd o uttryck bra resning hals o ryggl centrerad svans bra 
bröstf o vinklar utm benstomme mkt välgående från sidan  BIS Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

RYRSKOGENS NOOMI SE40743/2015 f 20150607 e SE UCH SE J(LÖ)CH 
LALABONS LUDDE SE40604/2011 u SE J(LÖ)CH RYRSKOGENS GISSA S31496/2009 Äg: 
Larsson Mattias ,Kode
Mkh: 47 cm. liten prop kan fortfarande fylla ut nosparti bra skalle korr ögon färg o form god 
resning an lång länd centrerad knuten svans välställd i skuldra o ö-arm välvinklad fram o bak 
ngt trång bak korr fram Res.: Excellent kval., 2:a konk.

Norsk Elghund Grå Tikar Unghundsklass
A F ELGKRONAS JERVA SE15676/2015 f 20150101 e SE J(LÖ)CH SE UCH BIRRO 
AV LIREBU SE41833/2011 u NORD J(LÖ)CH GRÅSOCKANS TEKLA S44965/2009 Äg: 
Lagerstrand Dan ,Falköping
Mkh: 49 cm. korr modell bra prop tillt hvd o uttryck stör ngt gör den gulaktiga färgen ställer sig 
ibland lite flack men har bra hals o rygg an lång länd brant kors utm bröstförh pass 
benstomme kan vara bättre vinklad alltigenom parall tyvärr ngt bundna rr bra päls välcentr 
svans Res.: Very good kval., 2:a konk.

ALVIKSTRÄSK IDA SE22702/2015 f 20150314 e SE V-14 -15 C.I.B.&NORD UCH NO V-
14 NO J(L)CH SE J(LÖ)CH FI JCH ELGFALLET'S AIKO SE60141/2012 u SE J(LÖ)CH 
ALVIKSTRÄSK GULLAN SE31831/2011 Äg: Kling Andreas ,Tanumshede
Mkh: 49 cm. högställd och lätt skallen måste fyllas ut bra ögonfärg o form  lite vid 
öronställning bra hals god resning beh ha bättre ryggmuskulatur an lång i länden utm svans 
kunde vara bättre vinklad fram o bakmåste utvecklas i sitt bröstförhåll för att bli stram fram 
energiska rr Res.: Very good kval., 3:a konk.

ELGSTÖLEN'S P-P MOLLY SE34825/2015 f 20150313 e J NORD J(LÖ)CH HALLIND'S 
PINTO SE49075/2010 u NO J(L)CH PIM N25611/07 Äg: Wikenstedt Dan ,Strömstad
Mkh: 51 cm. typfull m utm hvd kunde haft mörkare ögon bra hals stram rygg kunde ha kortare 
länd mer sluten och bättre centrerad svans rätt bra bröstförhållande framskjutet skulderläge 
välvinklad bak brett lår rör sig i balsn med bra steglängd Res.: Excellent kval., 1:a konk.

TRAJÅSENS MAGGIE SE24802/2015 f 20150328 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH FERMSA 
CEASAR S18769/2009 u SE J(LÖ)CH RESTERÖDS LASSIE SE33660/2010 Äg: Wahlberg 
Pär/Max ,Ulricehamn
Mkh: 49 cm. femhvd med bra uttryck bra ögon o öron står med bra resning tyvärr med välvd 
länd brant o kort kors skall utv i sitt bröstförhållande tillr benstomme välknuten nästan korrekt 
svans rör sig energiskt men bundet bak Diskv mentalitet/avvisande kommer efter hantering 
vid tandvisning och mätning Res.: Disqualified kval.

VILDA SE33552/2015 f 20150509 e SE UCH SE J(LÖ)CH KÖRTTILAKIAN ISAK 
S66425/2009 u J FERMSA DUNDRA SE28292/2010 Äg: Lilja Patrik ,Tibro
Mkh: 49 cm. kraftfull medelstor långsträckt från sidan ett bra hvd får inte bli bredare i skallen 
an stora brett ansatta öron bra ögon tillr hals ? framskjutet framparti bra bröstförhåll tillr 
vinklad bak brett lår pass benstomme rör sig m ngt öppen svans som kunde vara bättre 
centrerad och ringlad steget bak kunde ha bättre påskjut Res.: Good kval.



Norsk Elghund Grå Tikar Jaktklass
J BACKGÅRDENS ALONE SE16027/2014 f 20140109 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
BJÖRNLYANS ZEB SE49722/2010 u SE J(LÖ)CH SE UCH LALABONS CHERI 
SE21234/2010 Äg: Andersson Aron ,Dalstorp
Mkh: 49 cm. energisk medelstrl harmonisk föredrar att stå u-ställd bra hvd som kunde ha mer 
mask bra hals rak stark rygg bra kors ej helt välknuten svans bra bröstförhåll utm benstomme 
hade haft fördel av djupare vinklar rätt igenom i rr visas i korr form o resning torr och stram 
Res.: Excellent kval., 2:a konk.

J HOVAMOSSENS HESSY SE34026/2013 f 20130509 e SE J(LÖ)CH SE UCH DK 
UCH C.I.B. KARPAASIN JÄGER SE57621/2010 u SE J(LÖ)CH HOVAMOSSENS ETTAN 
SE16551/2011 Äg: Svensson Östen ,Markaryd
Mkh: 49 cm. kommer i ringen m intryck av tyngd o riklig massa har ett riktigt bra hvd m bra 
uttryck utm ögonfärg o form bra hals stark rygg bra länd korr svans dock ngt lågt ansatt bra 
bröstförhåll o benstomme när hon anstränger sig får hon utm rr men måste vara stramare 
harmonisk men ngt knappa vinklar Res.: Very good kval., Oplacerad konk.

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: 46 cm. prop bra hvd o uttryck utm ögon bra öron acc resning stram rygg an öppen inte 
helt centrerad svans tillr vinklad fram mer bak bra bröstförhåll utm benstomme utm rr Res.: 
Excellent kval., 3:a konk.

J 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. prop i höjd/längd djup, fem hvd aning lätt nosparti bra ögon står med god resning 
stram rygg välknuten o centrerad svans an trång bak skulle ha bättre placering av skuldran 
var bättre sedd framifrån bra vinklad bak m bra bredd i låret energiska vägvinnande rr Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 2:a B H/T-Kl.

SE J(LÖ)CH SVAMPSKOGENS ALLI SE39522/2012 f 20120522 e SE J(VLÖ)CH 
HYCKLINGE FILLE S45185/2007 u J SE J(VLÖ)CH GRÅSKALLETS AFFI SE17185/2010 
Äg: Jansson Johan ,Ljung
Mkh: 50 cm. kraftfull och långsträckt tilltal hvd m bra prop och uttryck god hals ngt flack 
manke lätt eftergiv rygg an välv i länden ngt brant kors välcentrerad men ngt öppen svans 
kunde haft fördel av djupare vinklar alltigenom rör sig m tillr stegl oengagerad o håglöstappar 
svansen onödigt hög i hullet Res.: Good kval.

J ÅREDSKOGENS SKILLA SE20443/2014 f 20140214 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SPJUTBERGET'S ZEB S39883/2007 u SE J(LÖ)CH HUNDEBERGETS B- TISPA 
SE59538/2011 Äg: Stensson Roger ,Hedared
Mkh: 49 cm. harmonisk ganska typfull tilltal hvd bra uttryck mkt bra hals bra manke stram rygg 
an lång i länden bra svans allt störs av det vågiga hårlaget harmoniska vinklar bra benstomme 
bröstf o parall. rör sig energiskt men önskar kraftfullare påskjut Res.: Very good kval., 
4:a konk.

J ÅREDSKOGENS SMILLA SE20444/2014 f 20140214 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
SPJUTBERGET'S ZEB S39883/2007 u SE J(LÖ)CH HUNDEBERGETS B- TISPA 
SE59538/2011 Äg: Johansson Jens ,Vårgårda
Mkh: 49 cm. oerfarenstöddig rätt långsträckt tillt hvd m bra uttryck utm ögonfärg bra hals o 
manke stram i rygg o länd utm svans utm skulderläge harmoniskt vinklad bak rör sig 
odiciplinerat o ngt nundet idag Res.: Very good kval., Oplacerad konk.



Norsk Elghund Grå Tikar Öppen klass
ELGFALLET'S BLIXTRA SE57786/2014 f 20140223 e SE J(LÖ)CH NO J(L)CH 
KOIMYRA'S TIMO NO44757/10 u RONJA NO36792/10 Äg: Gustafsson Christer ,Nossebro
Mkh: 49 cm. typfull ganska kompakt tik bra hvd o uttryck bra öron bra manke o rygg välknuten 
centrerad svans mkt bra bröstförh bra benstomme välbinklad välgående på alla ledder m 
härlig bakbenstaktion får man önska kunde det vara bättre längd i pälsen o bättre färg Res.: 
Excellent kval., 1:a konk.

FERMSA ELLA SE27681/2011 f 20110326 e SE J(LÖ)CH SE UCH TROLLVINDENS 
TICKO S28440/2006 u SE J(LÖ)CH FERMSA BILLIE S45195/2007 Äg: Wictorsson Conny ,
Fristad
Mkh: 48 cm. ganska bra prop med ålder blivit lite tung och djup fem hvd som inte skall ha 
kortare nosparti men gärna mer mask bra ögon o öron bra hals stram rygg kort länd 
framskjutet framparti goda vinklar bak men brett lår välcentrerad men lite öppen svans rör sig 
utm från sidan Res.: Very good kval., 2:a konk.

SKOGSDALENS JAZZA SE20298/2013 f 20130222 e SE J(LÖ)CH BÖSKÄLS ENO 
S34304/2009 u SKOGSDALENS STELLA SE27667/2010 Äg: Liljedahl Sven-ingmar ,Håcksvik
Mkh: 50 cm. högställd långsträckt o ngt flat fem hvd som kan vara mer utfyllt i nosp pass ögon 
o öron bra hals stram ö-linje avfall kors lågt ansatt men utm knuten och centrerad svans ngt 
knappa vinkl rätt igenom ska vara ngt mer sluten framifrån bra bak rör sig lätt men ngt bundna 
rr Res.: Good kval.

SVAMPSKOGENS BIBBI SE45562/2014 f 20140707 e SE J(LÖ)CH BÖJERYDS 
AKILLES SE24868/2011 u J SE J(VLÖ)CH GRÅSKALLETS AFFI SE17185/2010 Äg: Lundin 
Per ,Göteborg
Mkh: 49 cm. an högställd o rätt långsträckt mkt fem hvd bra bredd i u-käken men mera utfylld 
under ögonen bra öron bra hals stram rygg ngt välvd länd centrerad välknuten svans måste 
utvecklas i bröstk kan ha längre underbröst god benstomme kan vara mer korrekt framifrån 
rör sig mkt bra från sidan framför allt bakbenststeget ej i bästa päls Res.: Good kval.

Norsk Elghund Grå Tikar Avelsklass
J KONUNGSBERGETS TUSS S27514/2009 f 20090405 e SE J(LÖ)CH SE UCH 
TROLLVINDENS TICKO S28440/2006 u SE J(LÖ)CH BODASKOGENS TRULSA 
S34749/2003 Äg: Bertil Helgesson ,Bottnaryd
4 individer ur samma kull stor enhetlighet välbyggda välgående se upp med svansar och 
längd i länden bra rr och goda kroppprop huvuden o uttryck är de korrekta Res.: 2:a 
Avelskl.

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
3 kobin 3 fäder halva gruppen synnerligen typade efter tiken de andra båda skiljer ut ngt alla 
rasdetaljer är på plats temp o gåvilja benstomme o pälsar förenar Res.: 1:a Avelskl., HP 
Avelskl.

Norsk Elghund Grå UPPFÖDARKLASS
Kennel: RYRSKOGENS BERNTSSON ARNE RISHAGERÖD 242 46392 LILLA EDET
rätt enhetlig uppfödargrupp med hög svårighetsgrad energiska indiv m bra kvalitet och gåvilja
samt tempr. kenneltypen framgår får man önska förbättring gäller det främst utfyllnad i
nospartierna
Resultat: 1:a Uppf.klass, HP



Kennel: BÄCKADALENS HELGESSON BERTIL MULSERYD 4 56597 BOTTNARYD
fyra kullsyskon mkt enhetliga välbyggda välgående tydlig kennelinriktning om denna kull
representerar uppfödningen överlag
Resultat: 2:a Uppf.klass


