
Piteå, skyltat från E4 2021-06-05
Domare: Göran Johansson

Hanar Juniorklass 9-18 månader
BAST  SE38304/2020 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  NORDV-18  NORDJV-18  NOJV-18  SEUCH 
Häggströms Cippa SE41845/2017 Äg: Hampus Steen Ström , Holmsund 
Mkh: 34 cm. Maskulint välskuret huvud. Bra uttryck, bra ögon, korr öron, korr bett. Utm hals, rygg och kors, lång fin bröstkorg m fint
förbröst. Mkt bra vinklar runt om. Kraftig, fin benstomme, mkt bra tassar. Rör sig ledigt och fint. Utm päls och färg.
Väluppvisad. Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl
GARVAGUBBENS CERO  SE37193/2020 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Thomas Berglund , Roknäs  
Mkh: 34 cm. Bra hanhundshuvud, skulle ha något mera utvecklad underkäke, bra ögon, aningen högt ansatta öron, mkt bra hals, rygg
och kors, välutv fin bröstkorg m fint förbröst. Ordinärt vinklad runt om, bra benstomme och bra tassar. Svårbedömda rörelser, behöver
ringtränas. Utm päls och färg. Very good, 3 kk
KRICO  SE38301/2020 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  NORDV-18  NORDJV-18  NOJV-18 
SEUCH  Häggströms Cippa SE41845/2017 Äg: Tommy Pettersson, Bygdeå 
Mkh: 35 cm. Ett maskulint välskuret hanhundshuvud som inte får bli tyngre. Aningen lite ljusa ögon, korr öron, utm hals, rygg, kors. Lång
fin bröstkorg m bra djup och förbröst. Bra vinklar runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, utm päls och färg. Excellent, 2 kk, CK, 4
bhkl

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
ARRAX  SE45911/2017 e SEJCH  Astro SE30255/2014 u SEJCH  Långsjöbäckens Axxa SE47805/2012 Äg: Sven Åke Löv, Råneå 
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud, aningen fattig underkäke, aningen ljusa ögon, korr öron, korr bett. Mkt bra hals, rygg, kors, lång fin
bröstkorg m fint förbröst. Ordinärt vinkl runt om, bra benstomme och tassar, lediga fina rörelser, väluppvisad. Bra päls och färg. Very
good, opl kk
BURTRÄSKBYGDENS AKILLES  SE31175/2019 e J  SEVCH  SEUCH  Ackers Gamekeeper SE51141/2012 u J  Leia SE48334/2015
Äg: Pontus Lindberg , Kusmark 
Mkh: 37 cm. Ett kraftigt maskulint huvud som inte får bli tyngre, aningen ljusa ögon, korr öron, mkt grov tjock hals, bra rygg, mkt bra
kors, ordinärt vinkl runt om, kraftfull benstomme på bra tassar. Lediga rörelser, ger ett tungt intryck. Bra päls och färg. Very good, opl kk
BURTRÄSKBYGDENS FREKE  SE31180/2019 e J  SEVCH  SEUCH  Ackers Gamekeeper SE51141/2012 u J  Leia SE48334/2015
Äg: Rasmus stenborg , Robertsfors  
Mkh: 36 cm. Maskulint välskuret hanhundshuvud m fina detaljer, korr ögon, korr öron och korr bett. Utm hals, rygg och kors. Bra
bröstkorg m bra djup och längd. Bra förbröst, välvinklad runt om. Kraftfull fin benstomme, mkt bra tassar. Lediga fina rörelser,
väluppvisad. Mkt bra päls och färg. Excellent, 4 kk, CK
DRIVVE  SE50468/2019 e SEUCH  FIUCH  Hölatoppens Han Solo SE28654/2015 u J  SEUCH  Djäkengårdens Allie SE34310/2016
Äg: Oskar Vikström , Sunderbyn  
Mkh: 35 cm. Ett maskulint bra hanhundshuvud, aningen lite vinternos. Bra ögon och öron, korr bett, utm hals och rygg, fin bröstkorg m
längd och djup, fint förbröst. Utm vinklar, fin benstomme, bra tassar. Lediga fina rörelser, dock ngt oregelbundet vänster bak. Bra päls
och färg. Väluppvisad. Excellent, 2 kk, CK, 3 bhkl, RCERT
MIDDAGSBERGETS BLIXTEN  SE22804/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH 
Tostareds Amalia SE22114/2015 Äg: Tom Larsson, Råneå 
Mkh: 35 cm. Kraftigt fint maskulint hanhundshuvud. Bra ögon, bra öron, korr bett, utm hals, rygg, aningen kort kors. Utm bröstkorg m fint
förbröst, välmusklad. Bra vinklar runt om, mkt bra benstomme och tassar, lediga rörelser, dock underställd bak, bra päls och
färg. Excellent, 3 kk, CK
MIDDAGSBERGETS BOSSE  SE22805/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH 
Tostareds Amalia SE22114/2015 Äg: Conny Lundkvist , Kusmark  
Mkh: 35 cm. Mkt vackert hanhundshuvud m fina detaljer, utm ögon, korr öron m fin avrundning. Utm hals, lång fin rygg, mkt bra kors.
Välutv fin bröstkorg m bra längd och djup, mkt bra förbröst. Kraftig fin benstomme, utm tassar. Vägvinnande fina rörelser, väluppvisad.
Mkt bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT, BIR

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
BERGHÄLLENS PILO  SE53508/2018 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u SEJCH  Torpmyrens Qulan SE55994/2012
Äg: Peter Östling, Luleå 
Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhundshuvud m fina detaljer. Bra ögon, korr öron, korr bett, utm hals. Stark rygg som kunde vara ngn
mm längre, utm kors, välmusklad, välvinklad runt om, mkt fin benstomme och tassar. Lediga fina rörelser, väluppvisad. Bra päls och
färg. Excellent, 1 kk, CK



GRABBEBERGETS BULTEN-I-BO  SE40160/2018 e SEJCH  Bergmossens Oboy SE22491/2014 u SEJCH  Utorax Helga SE28696/2016
Äg: samuel karlsson, kåge 
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud med bra uttryck, aningen lite fattig underkäke, bra ögon och öron, korr bett men behöver en översyn av
tandsten. Mkt bra hals, stark, lång rygg, bra kors, kunde ha aningen längre bröstkorg, tydligare förbröst. Ordinärt vinklad runt om, lediga
fina rörelser, väluppvisad. Bra päls och färg. Very good, 2 kk

Tikar Juniorklass 9-18 månader
GARVAGUBBENS CAVA  SE37197/2020 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 
Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Martin Stenvall, Älvsbyn 
Mkh: 32 cm. Vackert uttrycksfullt tikhuvud, kunde ha en tanke lite längre nos. Utm ögon, korr öron och bett, utm hals. Lång fin stark rygg,
utm utv bröstkorg. Välvinklad runt om, brabenstomme på bra tassar, utm rörelser. Väluppvisad, bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 3
btkl
GRABBEBERGETS UNDIS  SE45437/2020 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u SEJCH  Utorax
Helga SE28696/2016 Äg: Andre , Norrfjärden 
Mkh: 32 cm. Vackert tikhuvud, vackert uttryck, bra ögon, aningen lite vinternos, korr öron, mkt bra hals, rygg, brett fint kors, välutv
bröstkorg för sin ålder, bra vinklar runt om, mkt fin benstomme och tassar, valpig i sina rörelser. Bra päls och färg. Very good
HÄGGSTRÖMS CHILLA  SE26937/2020 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads Zelda SE24248/2015
Äg: Patrik och Jenny Häggström , Rundvik  
Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud, mkt bra ögon, korr öron, korr bett, fint kors. Välutv fin bröstkorg m fint förbröst, utm vinklar, mkt fin
benstomme på bra tassar. Flytande vägvinnande rörelser, väluppvisad. Bra päls och färg. Excellent, 2 kk, CK
HÄGGSTRÖMS CLEOPATRA  SE26934/2020 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads
Zelda SE24248/2015 Äg: Alf Pettersson, Obbola 
Mkh: 33 cm. Vackert uttrycksfullt tikhuvud, mörka kloka ögon, korr öron med fin avrundning. Utm hals, lång fin stark rygg, brett fint kors,
välutvecklad fin bröstkorg med fint förbröst, välmusklad, välvinklad runt om, utm benstomme och tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls
och färg. Excellent, 4 kk
LYCKA  SE38307/2020 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOUCH  Sjöstens Linus SE36363/2012 u J  NORDV-18  NORDJV-18  NOJV-18 
SEUCH  Häggströms Cippa SE41845/2017 Äg: Linda Nyström, Boliden  
Mkh: 32 cm. Vackert välskuret tikhuvud med bra uttryck, mörka bra ögon, korr öron, utm hals och rygg, aningen fallande kors. Utm
bröstkorg m fint förbröst, bra djup. Välvinklad runt om, mkt bra benstomme och tassar. Flytande fina rörelser, väluppvisad. Bra päls och
färg. Excellent, opl kk
HAGASKALLETS DEAN  SE45183/2020 e SEJCH  Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens
Yndra SE58538/2013 Äg: Ann Lindström , Hemmingsmark  
Mkh: 33 cm. Ett vackert tikhuvud med bra uttryck, en tanke lite längre nosparti, mkt bra ögon och öron, utm hals, stark fin rygg. Bra kors,
välutvecklad fin bröstkorg för sin ålder, fint förbröst. Välvinklad runt om, utm benstomme och tassar, utm rörelser, väluppvisad. Bra päls
och färg. Excellent, 3 kk, CK

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
GRYNNANS DIANA  SE41485/2019 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Bamse SE58565/2014 u J  Gåsmyrens Mia SE50605/2014
Äg: Roger Lindqvist , Öjebyn  
Mkh: 33 cm. Vackert tikhuvud med bra uttryck, kloka fina ögon, bra öron, kraftig fin hals, lång stark rygg, utm kors, välutvecklad fin
bröstkorg med fint förbröst. Bra vinklar runt om, kraftig fin benstomme, bra tassar, utm rörelser med bra steg, väluppvisad. Bra päls och
färg. Excellent, 1 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
BURTRÄSKBYGDENS ASKA  SE31179/2019 e J  SEVCH  SEUCH  Ackers Gamekeeper SE51141/2012 u J  Leia SE48334/2015
Äg: Simon Lindström, Burträsk 
Mkh: 35 cm. Välskuret tikhuvud, ljusa ögon, korr öron, korr bett, bra hals, rygg, aningen fallande kors, aningen kort bröstkorg där
förbröstet kunde vara tydligare. Öppen i sina vinklar fram och bak. Passande benstomme, bra tassar. Flytande fina rörelser, väluppvisad.
Bra päls och färg. Good
DREVHÖJDENS JALLA  SE35768/2019 e J  SEUCH  Pricken-junior SE47997/2015 u J  SEUCH  Drevhöjdens Fanta SE38243/2013
Äg: Linus Banck, Piteå 
Mkh: 33 cm. Ett vackert uttrycksfullt tikhuvud, bra ögon, korr öron. Kraftig fin hals, stark rygg, utm kors, välutvecklad bröstkorg med
längd och djup, välutvecklat förbröst, utm vinklar, kraftig fin benstomme, bra tassar. Lediga fina rörelser, lite tåtrång bak. Mkt bra päls
och färg, väluppvisad. Excellent, 3 kk, CK
LEIA  SE48334/2015 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOJCH  NOUCH  Nillas Castor Cliff S51743/2009 u J  SEUCH  Amica S44337/2009
Äg: Simon Lindström, burträsk 
Mkh: 35 cm. Kraftigt tikhuvud med bra uttryck, bra ögon, aningen lite högt ansatta öron, kraftig hals, lång stark rygg, bra kors.



Välutvecklad fin bröstkorg, kunde ha ngt bättre förbröst. Aningen öppen i snina vinklar fram och bak. Utm benstomme, bra tassar.
Lediga fina rörelser med vägvinnande steg. Bra päls och färg. Very good
MIDDAGSBERGETS BELLA  SE22808/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH 
Tostareds Amalia SE22114/2015 Äg: Edin Husic, Boden 
Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud, aningen lite ljusa ögon, korr öron och korr bett. Utm hals, rygg och kors. Mkt fin bröstkorg med längd
och djup, mkt bra förbröst. Välvinklad runt om, utm benstomme, bra tassar. Flytande fina rörelser med bra steglängd. Välvisad, mkt bra
päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl, CERT
MIDDAGSBERGETS BETTIE  SE22809/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH 
Tostareds Amalia SE22114/2015 Äg: Jens Marklund , Hemmingsmark  
Mkh: 34 cm. Mkt vackert välskuret tikhuvud, mörka kloka ögon, korr öron, utm hals, stark fin rygg, brett fint kors, välmusklad, välvinklad
runt om. Utm benstomme på bra tassar, utm rörelser med ett vägvinnande steg. Mkt bra päls och färg, välvisad. Excellent, 2 kk, CK, 4
btkl, RCERT
MÄRTA  SE48335/2015 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  NOJCH  NOUCH  Nillas Castor Cliff S51743/2009 u J  SEUCH  Amica S44337/2009
Äg: Linda Nyström, Boliden  
Mkh: 33 cm. Kraftigt, välskuret tikhuvud med bra uttryck, mörka kloka ögon, utm öron, mkt bra hals, lång stark rygg, brett fint kors,
välutvecklad bröstkorg med längd och djup, fint förbröst. VÄlvinklad runt om. Kraftig fin benstomme, bra tassar. Lediga fina rörelser, bra
päls och färg. Excellent, 4 kk, CK
NOVA  SE45917/2017 e SEJCH  Astro SE30255/2014 u SEJCH  Långsjöbäckens Axxa SE47805/2012 Äg: Jens Nilsson, Boden 
Mkh: 33 cm. Vackert tikhuvud med bra uttryck, kunde ha aningen bättre utvecklad underkäke. Bra ögon, korr öron, mkt bra hals, stark fin
rygg, brett fint kors, mkt bra bröstkorg, välvinklad runt om, utm benstomme, bra tassar. Väldigt fina rörelser med bra steg. Bra päls och
färg, välvisad. Excellent, opl kk

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
ZETA  SE45918/2017 e SEJCH  Astro SE30255/2014 u SEJCH  Långsjöbäckens Axxa SE47805/2012 Äg: Sven Åke Löw, Råneå 
Mkh: 33 cm. En tik med något snipigt nosparti och något fattig underkäke. Vackra kloka ögon, korr öron, bra hals. Skjuter upp länden i
både stående och gående, aningen fallande kors, kunde ha något bättre utvecklad bröstkorg, framförallt i de bakre revbenen. Något
öppna vinklar fram samt bak. Utm benstomme på bra tassar. Mkt bra rörelser med vägvinnande steg, väluppvisad, ger ett luftigt intryck.
Bra päls och färg. Good
ÄHRSKES EBBA  SE29321/2018 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Båthällans Diesel SE50910/2016 u J  SEUCH  Fallaskogens
Bella SE59654/2013 Äg: Kjell nordström och maj nordström, Glommersträsk 
Mkh: 32 cm. Mkt vackert tikhuvud med bra uttryck, aningen lite ljusa ögon, korr ansatta öron med bra avrundning, utm hals, lång fin
stark rygg, brett fint kors, välutvecklad fin bröstkorg med fint förbröst. Kraftig fin benstomme, väl slutna tassar. Flygande fina rörelser
med god steglängd, bra päls och färg, välvisad. Excellent, 1 kk, CK

Tikar Championklass 15 månader och äldre
NILLAS CASTOR FIA  SE30603/2016 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH  SEJCH  NOUCH  Vismyrens
Via SE43999/2011 Äg: Martin Stenvall, Älvsbyn 
Mkh: 34 cm. Mkt vackert tikhuvud med fina detaljer. En tik som motsvarar sina tidigare meriter. Mörka kloka ögon, korr öron, utm hals,
rygg och kors. Välutvecklad bröstkorg med fint förbröst, välmusklad, utm vinklar, mkt bra benstomme och tassar. Flytande fina rörelser,
väluppvisad. Mkt bra päls och färg. Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, BIM

Uppfödarklass
MIDDAGSBERGETS  20170572 e   u   Äg: HUSIC EDIN, BODEN 
Mkh: 35 cm. Tävlar med katalognummer: 10,11,24,25 En mkt fin grupp, utm fina längder, fina bröstkorgar, mkt bra pälsar, fina
benstommar och vackra färger. 1 kk, HP


