
Gävle-Dala Beagleklubb Utställning i Rättvik 2021-08-14
Domare: Janne Sandbakken

HANAR 	 	 	 	 	 	 	 	 Valpklass 4-6 mån

Maliwick ́s Mad Hatter SE50686 	 	 	 	 	 Valpkk 1 HP BIR-valp 
Född: 2021-03-09 E. SE V-19 SE UCH DK UCH NO UCH SE J(RÅ)CH Tashwoulds Chocolate 
Effect U. SE JV-17 NO JV-17 DK CH Irinstyle Aleksandriya Uppfödare: Madeleine Bäck & Patrik 
Karls, Boda Kyrkby Ägare: Nora Edvinsson, Långshyttan Välutvecklad hanvalp för åldern, 
rasetypsike välskuret hode, god langde i snuteparti, mörka pene ögen, pene ören, god hals, god 
skulderpartie önskes mer längde i överarm. Gott vinklet bak, bröstkorg kungs utveckling i front, god 
längde, harmonisk benstomme og pater, bevager sig effektivt fra siden, men trenger mer stabilitet i 
front. Trevlig gemyt, välvisad. 

TIKAR 	 	 	 	 	 	 	 	 Valpklass 1 4-6 månader

Hillklintens Disa SE28964/2021 	 	 	 	 	 Valpkk 1 
född 2021-04-01 E. SE J(RÅ)CH SE UCH Maliwick ́s Caps Lock U. J Stigsjödalens Thea 
Uppfödare: Lars Plahn, Uppsala Ägare: Frida Alfzon, Ludvika & Lars Plahn, Uppsala feminin tik, 
petit, god välvning i skalle, önskes starkare underkäke, pene ögon, ännu noe rynker i panne, 
aningen högt ansatte ören, goe vinkle fram og bak, gott utvecklat bröstkorg men önskas längre, 
stark rygg, god underlinje, långt kryss, noe lågt ansatte hale, harmonisk benstomme og pater, 
bevager sig bra när hon vill, trevligt gemyt. 

HANAR	 	 	 	 	 	 	 	 Valpklass 2 6-9 månader

Bory Wood Frodo SE50296/2021 	 	 	 	 	 Valpkk 2 HP 1 BIR valp 
Född: 2020-12-04 e. Crystalline Quality Jack Daniels u. Bory Wood Moonlight Uppfödare: Ildiko 
Kzorus, Rumänien Ägare: Rebecca Palm, Tostared 8 månader, välutvecklat hane med gott 
könsprägel, önskes noe mer välvning i skallen, god längde i snuteparti pene öger, korrekte örer, 
vacker hals, gott vinklet i front og bak, harmonisk benstomme og pater, gott utvecklat bröstkorg for 
aldern, go över og underlinje, bevager sig med god steglängd men paddlar lite i front, päls og 
gemyt ua, flott förvist, bästa valp 

Flatterhaft Be-A-Cod SE21346/2021 	 	 	 	 Valpkk 2 HP 2 
född 2021-02-04 E. C.I.E. DKUCH USCH USGCH LUCH EUJW-15 NOV-15 NOJV.15 NOV-17 
HelV-17 NORDV-18 KBHV-18 Maple Ridge Northern Lights U. Sweet Courage Ginger Rogers 
Uppfödare: Anneli Karlsson, Olsfors Ägare: Danne Svensson, Sollerön gott utvecklat valp med go 
könsprägel, 6 månader, välskuret hode, god längde i snuteparti, önskes starkare underkäke, pene 
öger og ören, ända ngt smalt nacke, önskaes mer längde i överarm, noe stel framskjut skuldre, 
ordinärt vinklet bak, go bredd i lår, harmonisk benstomme og pater, trenger utveckling i bröstkorg. 
God längde, beveger sig tidvis bra, trenger träning. 

HANAR 	 	 	 	 	 	 	 	 Juniorklass 

Koppargruvans Lucky SE21528/2020 	 	 	 	 G 
född 2020-03-18 E. JCH Gryningstimmens Ymer U. Koppargruvans Kait Uppfödare: Stig & 
Richard Ericsson, Krylbo Ägare: Gunilla Åsvik, Nacka. 39 cm, Testiklar ok, maskulin noe tung 
hane av god typ, bra längd i skallen men önskes mer välvning, noe tungt spets snuteparti, god hals, 
kort överarm, önskes mer tillbacka lagt skuldra, god bröstkasse, stark rygg, kort kryss, bärer hale 
över rygg, ordinärt vinklet bak, önskes mer effektive og fria bevagelser, vid i front, trevligt gemyt, 
päls ua. 



Maliwick ́s Cliffjumper SE27001/2020 	 	 	 	 VG 
född: 2020-03-11 E. SE J(RÅ)CH SE VCH Stigsjödalens Hurricane E. SE J(RÅ)CH SE UCH 
Maliwick ́s Ala- Freakin ́-Bama Uppfödare: Madeleine Bäck & Patrik Karls, Boda Kyrkby Ägare: 
Erik Jonsson, Delsbo 38 cm, 17 månader, maskulin hane av mkt god type, välskuret hode, smal 
underkäke, pene ögen, noe sot, pene ören men noe tunga, god hals, framskut skuldra, kort överarm, 
gott vinklet bak, solid benstomme, noe flata pater, bevager sig paddlande og ostabilt i front, effektivt 
bak, trevlig gemyt, päls ua. 

Norhams Gibson SE49347/2020 	 	 	 	 	 D 
född: 2020-07-30 E. J SE UCH SE VCH Starmaids Zoot Suit U. J 40Norhams Flinga Uppfödare: 
Göte Roman, Norrahammar Ägare: Mats Elfving, Gävle 40,5 cm, maskulin hane ngt tung for 
dagen, mkt vackert välskuret hode, pene ögen, gode ören, kort hals, önskes bättre vimkling i front, 
ordinärt bak, gott utvecklet i bröstkorg, god över og underlinje, harmonisk benstomme, noe lågt 
ansatt hale, bevager sig trippande i front god steglenge bak, vill icke visa bitt, markerar mot 
domaren, därav premiegrad. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Unghundsklass 

Anvi High Line Naples SE17160/2020 	 	 	 	 E Ukk 1 CK Bhkl 2 
Född: 2019-10-09 e. RUCH Art-Fantasy Zodiac u. RUCH Anvi High Line Wella Sun Uppfödare: 
Anna Goulobeva, Ryssland Ägare: Rebecca Petterson, Strängnäs 40cm, 2 år, maskulin hane av 
utmärkt typ, vackert valskuret hode, pene ögen og ören, go hals, gott vinklet fram og bak, utm 
bröstkorg, go över og underlinje, stark länd, korrekt hale, beveger seg effektivt i fra alle håll, 
trevligt gemyt, päls u.a. välvist. 

Maliwick ́s Allspark SE27000/2020 	 	 	 	 VG Ukk 2 
född: 2020-03-11 E. SE JCH Stigsjödalens Hurricane U. SEUCH SE J(rå)CH Maliwick’s Ala-
Freakin’-Bama Uppfödare: Madeleine Bäck & Patrik Karls, Boda Kyrkby Ägare: Benny Ljunglöf, 
Hedemora 41 cm, Stor maskulin hane av meget go type, önskes mer välvning i skalle og markert 
stop, gott snuteparti, noe lyse ögen, pene ören, go hals, framskjut skulder med noe nutne vinkler, 
önskes mer längde i bröstkorg, stark rygg, långt kryss, noe lågt ansatt hale, lång kropp, beveger sig 
med effektive steg fr sidan, men ostabilt i front, glatt päls, trevligt gemyt. 

Mchaire No Comments SE37168/2020 	 	 	 	 VG Ukk 3 
född: 2020-05-11 E. DK UCH SE J(RÅ)CH SE JV-14 SE JV-15 SE UCH Maliwick ́s El Oh El U. 
S J(HA)CH SE UCH Mchaire In Prada Uppfödare: Karin Festin, Sturefors Ägare: Stefan Lar, 
Grängesberg 39 cm, 15 månader, maskulin hane, meget god type, önskes mer välvning i skalle og en 
starkare underkäke, noe lyse ögen. Kort hals, önskes mer vinkling i front, gott vinklet bak, god 
längde i bröstkorg, men kunde vart mer velvet og bedre frontbröst, solid benstomme og poter, 
önskes bedre steglängde fram, vid i front og smal bak, päls og gemyt u.a. lite överbett 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jaktklass

J Maliwick ́s Wicked Ways SE21724/2019 	 	 	 E Jkk 1 CK Cert Bhkl 3 
född 2019-02-14 E. USCH Trajam The Tourist U. DK UCH NO JV.17 SE JV-17 Irinstyle 
Aleksandriya Uppfödare: Madeleine Bäck & Patrik Karls, Boda Kyrkby Ägare: Ida Olsson, Sälen 
41 cm, 2,5 år, stor maskulin hane av utm type, vackert välskuret hode, noe lyse ögen, gott 
pigmentert, pene ören, go hals, tillbakalagt skulder, önskes noe lenger överarm, go bröstkorg, 
önskes noe mer förbröst, stark rygg, go underlinje, gott vinklet bak, harmonisk benstomme, beveger 
seg effektivt bak men önskes noe lengre steglängde fram, palerellt. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 Öppen klass
Parashies Perfekt SE47305/2019 	 	 	 	 	 E Ökk 2 

Född: 2019-07-10 e. RUCH Anvi High Line Hugo Boss u. NORDUCH SE J(kombi)CH 
Simonaland Chinese Rose Uppfödare: Rebecca Pettersson, Strängnäs Ägare: Mathilda Danielsson, 
Tungelsta 38 cm, maskulin hane av utm type, noe bred skalle men go välvning, kunnde hatt längre 
snuteparti, go hals, gott vinklet fram og bak, go bröstkorg, stark rygg, go brdde i lår, sund solid 
benstomme, korrekt hale, beveger sig utm fra sidan, noe vid i front, päls og gemyt u.a. välvist 

Pearl Bay ́s Huckleberry Finn SE10448/2016 	 	 	 S 
född: 2015-12-12 E. SE J(KOMBI)CH SE UCH Rhodium I Believe In Miracles U. Pearl Bay ́s 
Diana For Heavens Sake Uppfödare: Lennart Eriksson, Henån Ägare: Carloline Andersson & Per-
Arna Andersson, Frövi 41 cm, maskulin hane av meget god type, Vacker skalle men önskes mer 
lengde i snuteparti, vackrea öger, pene ören, kort hals, halshud, tillbakalagd skulder, önskes längre 
överarm, gott utvecklet bröstkorg, harmonisk benstomme, beveger seg underställt bak med go 
steglängde fram, stelles i höjt hull dävav premerien. 

Rösholmhögda ́s Hillmer SE19855/2018 	 	 	 	 D 
född 2017-05-05 E. NO J(D)CH Hålandsbotn L-milo U. SE JCH Rösholmhögda ́s Petra 
Uppfödare: Ole M Rösholm, Björkelangen Ägare: Daniel Hedlund, Boda Kyrkby 38 cm 4 år, lätt 
hanhund, som kunde ha bedre könsprägel, av god typ, gott välvet sklle, snipet snuteparti, pene 
ögen, noe korta ören, kort hals, öppne vinkler foran, ordinärt vinklet bak, späd benstomme, kort 
bröstkorg, långt ländeparti, önskes mer effektive bevegelser, ger tydlig besked i vill inte bli 
undersökt därav premiegrad. 

Silverlake ́s Forever Young SE10735/2020 	 	 	 E Ökk 3 
född: 2018-05-17 E. Honey Run Song Long Over Due By MR U. Silverlake ́s Surprise Generation 
Uppfödare: Victoria & Laura Chamness, USA Ägare: Emma Olsson, Sälen 40,5 cm, kraftig 
maskulin hane av utm type, vackert välskuret hode, kunnde haft noe längre snuteparti, pene ögen og 
ören, noe kort hals, gott vinklet fram og bak, go bröstkorg, stark länd, go bredde i lår, beveger seg 
effektivt fra sidan men vid og ostabil i front, trevlig gemyt, välvist, noe högt hull. 

Släntens Mowi SE31627/2019 	 	 	 	 	 VG Ökk 4 
född 2019-04-19 E. SJ(HA)CH Skrovelmyras Eddie U. J Släntens Herta Uppfödare: Ragnar 
Tauson, Väddö Ägare: Gustav Hillerstig, Hållnäs 40 cm, drygt 2 år, maskulin hane av meget god 
type, önskes mer välvning i skalle og markert stop, noe lätt snuteparti, go hals, framskut skulder, 
kort överarm, ordinärt vinklad bak, utm längde i bröstkorg, kunde haft mer förbröst, go över og 
underlinje, avfallande kryss, beveger seg understillt bak og ostabilt i front, icke konfortabel i 
ringen, päls u.a. 

DKJV-19 FIJV-19 NORDJV-19 Örnbergets Peter Pan 	 	 E Ökk 1 CK Bhkl 1 BIR
SE15051/2019 Född: 2019-01-18 e.WW-17 GBCH Dialynne Peter Piper u. CIB CIE FIV-14 
NORDJV-13 SEUCH SEVCH J Pink Floyd VD Hoefstal Uppfödare & Ägare: Elisabeth & Jill 
Rhodin, Mariefred 40,5 cm, 2 år, maskulin hane av utm type, vackert välskuret hode, pene ögen og 
ören, vacker hals, gott vinklet fram og bak, utm bröstkorg, go över og underlinje, korrekt hale, 
harmonisk benstomme og pater, beveger sig effektivt og parallellt, trevlig gemyt, päls u.a. 

TIKAR 	 	 	 	 	 	 	 	 Juniorklass 

Hjortrikets Miss Marvelous Berit SE24091/2020 		 	 E Junkk 2 
född 2020-03-20 E. C.I.E. DKCH Swed Pack ́s Riddare Campolieti U. Hjortrikets Franceska 
Uppfödare: Anette Yhtterdhal Svensson, Julita Ägare: Irene Wickman, Köping 37cm, 16 månader, 
feminin tispe av utm type, vackert dkuret hode, önskes mörkere ögen, gott pigmentert, korrekte ören, 



god hals, gott vinklet foram og bak, gott utvecklet bröstkorg, go over og underlinje, korrekt hale, 
harmonisk benstomme og puter, trenger sig effektivt og parallellt i front men önskes bedre steglängd 
bak, smal bak, gemyt päls og u.a. välvist 

Koppargruvans Lina Junior SE21526/2020 	 	 	 G
född 2020-03-18 E. SE J(HA)CH Gryningstimmens Ymer U. J Koppargruvans Kait Uppfödare: 
Stig & Richard Eriksson, Krylbo Ägare Arne Sjöblom, Långshyttan 35cm, 17 mån, femenin tispe av 
god typ, petit, god välvning i skallen, snipet snukeparti, önskes starkare underkäke, pene ögen og 
ören, god hals, opne vinkler foran og bak, smal bröstkorg, önskes mer förbröst, avfallande kryss, 
lagt ansatt hale, tvenger seg trippende i front og underställt bak, slår länd under bevegelse, trevligt 
gemyt, päls u.a. 

Maliwick’s Daisy Chain SE47006/2020 	 	 	 	 E Junkk 3 
född: 2020-07-10 e. CIE USCH LUCH DKCH EUJV-15 NOV-15 NOJV-15 NORDV-18 Maple 
Ridge Northern Lights u. DKCH SEJV-17 NOJV-17 Irinstyle Aleksandriya Uppfödare: Madeleine 
Bäck & Patrik Karls, Boda Kyrkby Ägare: Annelie Jonsson, Rättvik 34,5 cm, 13 månader, trefärgad 
blå, femenin tik av utm typ, välskuret hode, noe smal i underkäke, ögenfärg i harmoni med päls, 
korrekt ören, go hals, gott vinklet foran og bak, go över og underlinje, noe smal bröstkorg, korrekt 
hale, beveger seg med go steglängd, trevligt gemyt, välvisad. 

Släntens Nora SE46315/2020 	 	 	 	 	 VG
född.2020-07-09 E. J SEJ(HA)CH Hjärtebos Lotus U. J Släntens Jackie Uppfödare: Ragnar Tauson, 
Väddö Ägare: Kjell Eriksson, Hargshamn 35,5 cm, 13 månader, femenin tik av mkt god type, 
välskuret hode, men kunde haft starkare underkäke, pene öge og öre, milt blick, kort hals, öpne 
vinkler foran, kunde haft mer knävinkling bak, gott utvecklet bröstkorg, avfallande kryss, lagt ansatt 
hale, harmonisk benstomme, beveger seg understillt bak og noe trippende i front, päls og gemyt u.a. 

Széphegyi-Szimat Zulejka SE40722/2021 	 	 	 	 VG Junkk 4
Född: 2020-10-26 e. HUJCH HUCH Alotorius Old Glory Pride Of Poland u. Alotorius Old Glory 
Just Like Mom Uppfödare: Bertalan Barakso, Ungern Ägare: Emelie Lök, Rättvik 35 cm, 9 
månader, femenin tispe av mkt god type, vacker skalle, noe tunt snuteparti, pene ögen og ören, kort 
hals, framskut skuldre, ordinärt vinklat bak, noe smal bröstkorg, harmonisk benstomme, go över og 
underlinje, beveger seg lit bunden, trives icke i ringen, viser halen med uppmuntring, päls u.a. 
önskes mer frimodig. 

Tillie SE19220/2020 	 	 	 	 	 	 	 VG
född 2020-02-25 E. SE J(HA)CH Hjärtebos Lotus U. J Tanja Uppfödare: Anders Liljegren, Molkom 
Ägare: Johan Haag, Rättvik 35 cm, 15 mån, femenin tik av mkt god type, önskes mer välvning i 
skalle og stop, pene ögen, smal underkäke, kort hals, framskut skuldre, kort överarm, ordinärt 
vinklat bak, önskes längre bröstkorg, gott volym, go över og underlinje, harmonisk benstomme, ngt 
flata puter fram, beveger seg ostabilt i front, m korte steg, trevligt gemyt, päls u.a. 

Valsi Stampy SE14246/2021 	 	 	 	 	 E Junkk 1 CK Btkl 1 BIM 
Född: 2020-04-05 e. CIE RUCH Absolutely Spotless Heros u. JWW-16 RUCH PLCH WW-17 
WW-18 Valsi Lavanda Uppfödare: Svetlana Sidorova, Ryssland Ägare: Elisabeth Rhodin, 
Mariefred 37 cm, 1,5 år femenin tispe av utm type, trångt bett, välskuret vackert hode, pene ögen og 
ören, go hals, gott vinklet foran og bak, utm bröstkorg, go over og underlinje, korrekt ansatte hale, 
beveger seg effektivt og parallelt, trevligt gemyt, päls u.a. harmonisk benstomme men noe svag 
mellanhand. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Unghundsklass

Hjortrikets Miss Mega SE29043/2020 	 	 	 	 VG Ukk 1
född 2020-03-20 E. C.I.E. DKCH Swed Pack ́s Riddare Campolieti U. Hjortrikets Franceska 



Uppfödare: Anette Yhtterdhal Svensson, Julita Ägare: Frida Hellsing, Malung 36 cm, 17 månader, 
feminintik av utm typ, noe bred skalle, go längd i snuteparti, vackre ögen, korrekt öre, kort överarm, 
framskut skuldra, önskes mer knävinkling, smal bröstkorg, stark rygg, opptrycket buk, beveger seg 
trippande og osatbilt i front og underställt bak, teevligt gemyt, oäls u.a. välvisad 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jaktklass 

J Gullan SE19326/2019 	 	 	 	 	 	 VG Jkk 4
född 2019-02-14 E. J SE VCH Mcharie Eye Of A Tiger U. Iris Uppfödare: Jan-Olov Frid, Dals 
Rostock Ägare: Elisabeth Nygren, Duved 36 cm, 2,5 år, feminin tispe av utm type, vackert välskuret 
hode, önskes starkare underkäke, pene ögen og ören, kort hals, framskut skuldre, lösa armbågar, 
önskes längre överarm, ordinärt vinklat bak, stark rygg, upptruckt buk, önskes längre bröstkorg, 
beveger seg me go steg fr siden men ostabilt og vid i front og smal bak, trives icke i ringen. Päls 
u.a. 

J SEVCH Klocksberg’s In My Mind SE37798/2019 	 	 E Jkk 2
Född: 2019-05-18 e. SEUCH cm SE J(rå)CH Maliwick’s Caps Lock u. SEV-13 SEJV-13 
Fonteposca’s Fashion Label Uppfödare: Louise Nordgren, Torsåker Ägare: Viktor Mårtensson, 
Borlänge 34 cm, 2 år 3 månader, feminin tik av utm typ, vackert skuret hode, kunde varit tonare, 
pene öge og öre, go hals, gott tillbakalagd skuldra, stel överarm, gott vinklet bak, gott utvecklat 
bröstkorg, stark överlinje, beveger seg effektivt fra siden men vid og ostabil i front og smal bak, må 
ick bli kortare, päls og gemyt u.a. 

J Klocksberg’s Just For Fun SE39023/2019 	 	 	 E Jkk 1 CK Btkl 3 CERT 
Född: 2019-05-27 E. SEUCH DKCH SE J(rå)CH SEJV-14 SEJV-15 Maliwick’s El Oh El u. 
SEUCH SE J(rå)CH Klocksberg’s Guess Who Uppfödare & Ägare: Louise Nordgren, Torsåker 35,5 
cm, 2 år 3 månader, feminin tik av utm typ, vackert välskuret hode, kunne hat mer markert 
ögonbrynbåge, vackra ögen, korrekt öre, vacker hals, gott vinklet foran og bak, utm bröstkorg, stark 
länd, go over og underlinje, korrekt hale, beveger seg effektivt og parallellt, harmonisk benstomme 
og puter, päls og gemyt u.a. flott framvist. 

J Maliwick’s Greenhouse Effect SE21714/2019 	 	 	 VG Jkk 3
Född: 2019-02-18 e. SEUCH NOUCH DKCH SE J(rå)CH SEV-19 Tashwoulds Chocolate Effect u. 
SEUCH NOUCH SE J(rå)CH Maliwick’s Marta From Sparta Uppfödare: Madeleine Bäck & Patrik 
Karls, Boda Kyrkby Ägare: Jonas och Yvonne Björ, Rättvik 34 cm, 2 år. Feminin tispe av meget 
god type, lätt hode, önskes starkare underkäke, go längde i snute, pene ögen og ören, kort hals, 
framskutetskulder m stel överarm, ordinärt vinklat bak, önskes mer langde og forbröst, stark rygg, 
korrekt hale, ger ett långt intryck beveger seg trippande og ostabilt i front, smal bak, päls og gemyt 
u.a.

J Maliwick ́s Party Pants SE22717/2017 	 	 	 	 G

född 2017-03-10 E. C.I.E. DKUCH USCH USGCH LUCH EUJW-15 NOV-15 NOJV.15 NOV-17 
HelV-17 NORDV-18 KBHV-18 Maple Ridge Northern Lights U. CIE CIB NORDUCH SEUCH 
NOUCH DKCH LUCH SEVCH SE J(kombi)CH SEVV-19 Maliwick’s Little Susie Uppfödare: 
Madeleine Bäck & Patrik Karls, Boda Kyrkby Ägare: Kalle Lundqvist, Rättvik 37 cm, 4 år, feminin 
tik av meget god type, kunne hat bredre linje i skalle, önskes starkare underkäke, ger ett lit hart 
intryck, pga rynker og ögen som kunde vart mörkare, kort hals, framskut skulder med stel kort 
överarm, ok vinklat bak, noe eftergivende rygg, utm bröstkorg, beveger seg effektivt bak og 
trippende ostabilt i front, välvist, temprament u.a. 



J Stigsjödalens Thea SE31865/2016 	 	 	 	 G
född 2016-06-01 E. NO J(D)CH NORD M.16 SE JCH SE UCH Stigsjödalens Rex U. J Våttåfjellets 
Noomi Uppfödare: Håkan Arlestig, Härnösand Ägare: Eva Plahn, Ludvika & Lars Plahn, Uppsala 
35 cm, 5 år, feminin tispe av meget god type, ger ett noe langt intryck, önskes mer välvning i skalle, 
go längde i snuke, pene öge og öre, kort hals, framskut skulder, önskes mer förbröst, utm längd i 
bröstkorg, langt länd, avsmalar puter, önskes kraftigare puter, beveger seg med go steglängd fra 
sidan men vid og ostabil i front, trives icke i ring. Päls u.a. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Öppenklass 

Assa SE17483/2019 	 	 	 	 	 	 	 G
född: 2019-02-21 E. Samson U. Doris Uppfödare: Sofie Låås, Mockfjärd Ägare: Eva Olsson, 
Mockfjärd 33 cm, 2,5 år, feminin tik av god type, petit, noe avskuret skalle, snute kunne vart längre, 
uttrycket störs av sot, önskes noe mörkere öye, pene öjen, kort hals, framskut skuldra, ok vinklat 
bak, ger ett langt intryck, stark överlinje, noe högt ansatte hale, önskes noe mer förbröst og lengde, 
langt länd, beveger seg ostabilt i front, vid bak, päls og gemyt u.a. 

Grebbas Ally SE35051/2018 	 	 	 	 	 G
född: 2018-04-28 E. SE J(HA)CH SE UCH Hjärtebos Mio U. J Brodern ́s Fia Uppfödare & Ägare: 
Kurt Johansen, Särna 34 cm, 3,5 år, feminin tispe av meget go type, ger ett ngt tungt og lavstelt 
intryck, vackert välskuret hode, mörke öyen, noe sot, pene ören, kort hals, stelt kort överarm, kunde 
hatt nedre knävinkling, djupt bröstkorg, eftergivende överlinje, beveger seg effektivt bak, önskes 
längre steg froran, smal foran og bak, befinne seg i pälsskifte. 

Sahejo's Winnipeg SE38147/2019 	 	 	 	 	 E Ökk 1 
född. 2019-06-19 E. US CH Trajam The Tourist U. Sahejo ́s Wild One Uppfödare: Jonna 
Lindblom, Vingåker Ägare: Anna Gustafsson, Dala-Järna 36 cm, 2 år 2 månader, feminin tispe, utm 
type, vackert välskuret hode som kunde vart lit fönare, gott pigmenterte öyen men önskes lit 
mörkere, snute av god längde, pene ören, go hals, gott vinklet foran og bak, harmonisk benstomme, 
goe puter, gott utvecklet bröstkorg, go över og underlinje, beveger seg effektivt fra siden, smal bak, 
päls og gemyt u.a. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Championklass 

NORDUCH SE J(kombi)CH Simonaland Chinese Rose	 	 E Chkk 1 CK Btkl 2 
SE59874/2016 Född: 2016-08-19 e. CIB CIE RUCH HUCH SKCH CHCH WW-15 Szephegyi-
Szimat Virgonc u. RUCH Simonaland Panda Uppfödare: Maria Semenova, Ryssland Ägare: 
Rebecca Pettersson, Strängnäs 37 cm, 5 år, feminin tispe av utm type, vackert välskuret hode, vackra 
ögen og ören, nyckelig nacke, gott vinklet foran og bak, stram överlinje og underlinje, korrekt hale, 
harmonisk benstomme og puter, beveger seg effektivt og parallellt, päls og gemyt u.a. välvist. 

’ 


