
Boden 2022-06-05

Domare: Sarah Häggkvist

Tikar Valpklass 6-9 månader

JAKTJÄNTANS BELLATRIX  SE71338/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEVCH  Lia SE46978/2017

Äg: Mats Norberg , Kusmark 

Mkh: 31 cm. utm typ. lovande tik m rastypiska detaljer. välskuret huvud bra stark överlinje. en underlinje under utveckling, mkt bra vinklad

runt om. lovande benstomme. rör sig med flytande bra rörelser  1:a Valpkl, HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader

ACKERS IBRO  SE20092/2021 e SEJCH  SEVCH  Nillas Castor Gibson SE28502/2017 u SEJCH  SEVCH  Ackers Golfboll SE51443/2015

Äg: Örjan Persson , Bygdeå

Mkh: 36 cm. hane av mkt god typ. m rastypiskt maskulint huvud, störes av ngt ljusa ögon, välplacerade öron. mkt bra hals, rygg. ngt kort

kors. välvinklad runt om. bra förbröst o bröstdjup. passande bra benstomme. bra ben o tassar. rör sig m ngt kort steg bak.  Very good, 4

kk

BEVORAX GRAND DELUXE LUKE  SE45931/2021 e J  Nillas Castor Ecco SE24870/2015 u J  SEUCH  NOUCH  FIUCH  SEJCH 

Långsjöbäckens Alva SE33365/2016 Äg: David Tallhed, Malmberget

Mkh: 36 cm. hane av god typ. maskulint huvud under utveckling välplacerade ögon. käke under utveckling. mkt bra hals, en plan rygg när han

går men karpar en aning när han rör sig. accptabelt kors förbröst o bröstdjup under utveckling. saknar helhet i typ. ordinärt vinklad fram bra

bak.  Good

BEVORAX GRAND DELUXE TURBO  SE45927/2021 e J  Nillas Castor Ecco SE24870/2015 u J  SEUCH  NOUCH  FIUCH  SEJCH 

Långsjöbäckens Alva SE33365/2016 Äg: Petri Hedman, Haparanda

Mkh: 37 cm. stor hane, utm typ rast huvud m tydlig könsprägel. han har utm hals, rygg o kors. han har redan idag ett bra förbröst o bröstdjup,

bra vinklad fram o bak. rör sig m flytande bra rörelser.  Excellent, 1 kk

MIDDAGSBERGETS DIESEL  SE48077/2021 e J  Rävlons Alfons SE42965/2014 u J  SEJCH  SEUCH  Tostareds Amalia SE22114/2015

Äg: Mathias Nilsson, Töre

Mkh: 34 cm. hane av mkt god typ, välskuret huvud, under utveckling, en aning fattig underkäke, välplacerade öron. bra hals. acceptabel rygg.

ngt karp när han rör sig. blir underställd. bra förbröst o bröstdjup under utveckling, ordinärt vinkling. mkt bra vinklad bak. rör sig en aning

karp. Very good, 3 kk

MIDDAGSBERGETS DINGO  SE48078/2021 e J  Rävlons Alfons SE42965/2014 u J  SEJCH  SEUCH  Tostareds Amalia SE22114/2015

Äg: Jeanette Larsson , Råneå

Mkh: 37 cm. stor hane utm typ. maskulint rastypiskt huvud. mkt bra hals, rygg. acceptabelt kors. redan idag mkt bra förbröst o bröstdjup,

välvinklad runt om. benstomme under utveckling. rör sig med bra rörelser dock med en aning kort steg. Excellent, 2 kk

MIDDAGSBERGETS DIO  SE48076/2021 e J  Rävlons Alfons SE42965/2014 u J  SEJCH  SEUCH  Tostareds Amalia SE22114/2015

Äg: Fredrik & Erika Hedlund, Södra Sunderbyn

Mkh: 35 cm. av mkt god typ. mask huvud under utveckling, önskar mjukare markerat stop. bara hals, rygg bra kors. tillräcklig fröbröst o

bröstdjup. bra en aning högställd. passande bra benstomme. rör sig m bra rörelser. kunde vara mer pådrivande i sitt bakställ.  Very good

Hanar Unghundsklass 15-24 månader

BERGHÄLLENS SACCO  SE56169/2020 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  SEUCH  Häggingåsens Bolla SE44709/2014

Äg: Tomas Tornberg, Luleå

Mkh: 35 cm. utm typ. mask välsk hu m rastypiska öron. häriligt uttryck, bra hals, rygg o kors. mkt bra fröbröst o bröstdjup. ngt rak i sin front

men välvinklad bak. passande benstomme, bra ben o tassar. dock drar han upp svansen i rörelse Excellent

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

HITANÅSENS DRIVVE  SE50468/2019 e SEUCH  FIUCH  Hölatoppens Han Solo SE28654/2015 u J  SEUCH  Djäkengårdens

Allie SE34310/2016 Äg: Oskar Vikström, Sunderbyn

Mkh: 36 cm. hane av mkt god typ mask välskuret huvud. som har typiska långsträckta uttryck, mkt bra hals, rygg acceptabelt kors. han har

ett bra förbröst o bröstdjup. bra vinklad runt om. passande benstomme, bra ben o tassar. rör sig m flytande bra rörelser, sluttande kors.

Very good, 3 kk

HÖLATOPPENS TUDOR  SE24184/2020 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u SEJCH  Hölatoppens

Medley SE47764/2016 Äg: Fredrik Lundqvist, SKELLEFTEÅ

Mkh: 35 cm. hane av utm typ. rastypiskt huvud som störes av ngt stora öron i övrigt bra proportioner, bra hals, bra rygg. bra kors. bra

förbröst o bröstdjup, ordinärt vinklad runt om passande benstomme bra ben o tassar. rör sig m flytande bra rörelser. kunde ha ett bättre

pådrive.  Excellent, 2 kk

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. stor hane av utm typ. han har ett bra huvud m välplacerade öron. rastypiska ögon. mkt bra hals, rygg o kors. utm förb o

bröstdjup. välvinklad runt om. rör sig m flytande bra rörelser.  Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl, CERT

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre

GARVAGUBBENS CERO  SE37193/2020 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH  RR 

Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Thomas Berglund, Lillpite

Mkh: 36 cm. hane av mkt god typ. önskar huvud mer långsträckt, rastypiska öron. bra hals, rygg o kors. bra förbröst o bröstdjup. ordinärt

vinklad fram, ngt stötig fram bra vinklad bak. pass benstomme, bra ben o tassar,  Very good, 2 kk

VIT MOSSENS PUMBA  SE46754/2020 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH  SEUCH  J 

Doverdalens Ösa SE57610/2016 Äg: JOKI GABRIEL, RÅNEÅ

Mkh: 35 cm. hane av utm typ. rastypiskt maskulint huvud m bra proportioner. mkt bra hals, rygg o kors. bra förbröst mkt bra vinklad runt om

passande bra benstomme. bra ben o tassar. rör sig m flytande bra röresler. Excellent, 1 kk, CK, 3 bhkl

Hanar Championklass 15 månader och äldre

MIDDAGSBERGETS BOSSE  SE22805/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH 

Tostareds Amalia SE22114/2015 Äg: Conny Johansson , Kusmark

Mkh: 35 cm. hane av utm typ. bra dreverhuvud med mjuk övergång i stopet. välplacerade ögon. utm hals, rygg o kors. mkt bra förbröst.

välvinklad runt om passande benstomme. bra ben o tassar. rör sig m flytande rörelser.  Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, BIM

Tikar Juniorklass 9-18 månader

BEVORAX GRAND DELUXE IBBA  SE45932/2021 e J  Nillas Castor Ecco SE24870/2015 u J  SEUCH  NOUCH  FIUCH  SEJCH 

Långsjöbäckens Alva SE33365/2016 Äg: Mats Lång, Överkalix

Mkh: 35 cm. tik av mkt god typ. fem huvud under utveckling. rastypiska öron. mkt bra hals, bra rygg acceptabelt kors. ser överbyggd ut när

hon står o går. ett förbröst o bröstdjup under utveckling . aningen kort överarm. passande bra benstomme. bra ben o tassar. rör sig m

flytande rörelser men ngt trippande bak.. Very good

BEVORAX GRAND DELUXE TUVA  SE45933/2021 e J  Nillas Castor Ecco SE24870/2015 u J  SEUCH  NOUCH  FIUCH  SEJCH 

Långsjöbäckens Alva SE33365/2016 Äg: Linda Holmqvist , Kalix

Mkh: 34 cm. tik av mkt god typ rastyp huvud under utveckling, mkt bra hals rygg o kors förbröst o bröstdjup under utveckling, passande bra

benstomme. bra ben o tassar. rak i sin front mer fransysk i sitt ena ben. rö sig från sidan m flytande bra rörelser.  Very good

BEVORAX GRAND DELUXE ZITA  SE45934/2021 e J  Nillas Castor Ecco SE24870/2015 u J  SEUCH  NOUCH  FIUCH  SEJCH 

Långsjöbäckens Alva SE33365/2016 Äg: Jessica Södergren , Skellefteå 

Mkh: 34 cm. tik av utm typ rastypiskt fem huvud m välplacerade öron. utm hals, rygg o kors. för sin ålder bra förbröst o bröstdjup, mkt bra

benstomme, bra ben o tassar. rör sig m flytande rörelser. Excellent, 2 kk, CK

BÄCKSKOGENS MISTY  SE47781/2021 e J  Tapio SE13987/2017 u J  SEUCH  Bäckskogens Sickan SE43095/2015 Äg: Peter

Oja, Öjebyn

Mkh: 34 cm. tik av god typ. feminint huvud med snipigt nosparti. bra hals, acceptabel rygg, ser lite överbyggd ut bak. sluttande kors.

tillräckligt förbröst o bra passande bra benstomme bra ben o tassar. rör sig m ngt kort steglängd bak.  Good

BÖRSVALLENS EIJRA  SE27386/2021 e J  SEJCH  Rödmyrabackens Isor SE42656/2018 u J  SEVCH  SEJCH  SEUCH  Stjärnskogens

Ciri SE41598/2017 Äg: Bengt-Olov Roslund, Hortlax

Mkh: 34 cm. tik av utm typ. rastypiskt huvud under utveckling. välplacerade öron. mkt bra hals, rygg o kors. bra vinklar fram. mkt bra

benstomme, bra ben o tassar. flytande bra rörelser. Excellent, 3 kk

GARVAGUBBENS DIMMA  SE24947/2021 e SEJCH  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH  NORDUCH  FIJCH 

RR  Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Birger Wikström, Luleå

Mkh: 34 cm. tik av god typ. feminint huvud m välplacerade öron o härligt uttryck aning fattig underkäke. lång hals, bra rygg. acceptabelt kors

lite sluttande, tillräckligt förbröst o bröstdjup. passande bra benstomme, bra ben o tassar. hon är reslig fram o kort steglängd bak. Good

GRABBEBERGETS FREDDY  SE15835/2021 e SEJCH  Bergmossens Oboy SE22491/2014 u SEJCH  Utorax Helga SE28696/2016

Äg: Daniel Joakimsson, Sikfors

Mkh: 34 cm. stor tik av god typ. fem i hu som blir en aning kullrig över hjässan. välplacerade öron. mkt bra hals, rygg o kors. hon har ett tunt

förbröst o uppdragen buklinje. hon ordinärt vinklad fram. går o står hastrångt. steglängden blir kort bak.  Good

NATTSLAGETS PEBBLE BEACH  SE59669/2021 e J  SEUCH  Pricken- junior SE47997/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Nattslagets

Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Ewa Wikermo Rajala, Luleå

Mkh: 34 cm. tik av mkt god typ. ett huvud under utveckling välplacerade öron. mkt bra hals, mjuk rygg. mkt bra kors. mkt bra förbröst o

bröstdjup välvinklad runt om. pass ben stomme. bra ben o tassar. rör sig m flytande bra steg men med ngt mjuk rygg.  Very good, 4 kk

STJÄRNSKOGENS HEDDA  SE25084/2021 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J  SEVCH  SEJCH  Stjärnskogens

Berit SE40251/2017 Äg: Rolf Tolonen, Haparanda

Mkh: 34 cm. tik av utm typ. feminint rastypiskt huvud under utveckling, mkt bra hals, rygg o kors. mkt bra förbröst o bröstdjup, mkt bra

underlinje. mkt bra benstomme. bra ben o tassar. välvinklad runt om flytande bra rörelser.  Excellent, 1 kk, CK



Tikar Unghundsklass 15-24 månader

HAGASKALLETS DEAN  SE45183/2020 e SEJCH  SEUCH  Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u SEUCH  SEJCH  Doverdalens

Yndra SE58538/2013 Äg: Ann Lidström, Piteå

Mkh: 34 cm. fem huvud kunde vara mer långsträckt. utm hals, rygg o kors. utm förbröst o bröstdjup, mkt bra benstomme. bra ben o tassar.

ordinärt vinklad fram. rö sig m flytande bra rörelser.  Excellent, CK

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

GRUNNESBAKKENS HELGA  SE10315/2021 e J  Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u SEJCH  NOJ(D)CH  NOUCH  SEUCH 

Bakkeskogen's Zita Ii NO46864/15 Äg: Thomas Ekroth, umeå

Mkh: 33 cm. tik av utm typ. feminint välsk rastypiskt huvud m härligt uttryck. välplacerad öron. mkt bra hals, rygg o kors. utm förbröst o

brästdjup, bra välvinklad runt om . passande bra benstomme bra ben o tassar. flytande bra rörelser från sidan kunde ha stramare rörelser

när man ser henne bakifrån.  Excellent, 4 kk, CK

HÄGGSTRÖMS CHILLA  SE26937/2020 e J  SEJCH  Lasso SE42287/2013 u J  SEVCH  SEUCH  NOUCH  Härads Zelda SE24248/2015

Äg: Jenny och Patrik Häggström , Rundvik 

Mkh: 34 cm. tik av utm typ. rastypiskt tik huvud m rätta proportioner, mkt bra hals, rygg o kors. utm förbröst o bröstdjup. mkt bra

benstomme. bra ben o tassar. mkt bra vinklad runt om. rör sig m flytande bra rörelser dock ngt försiktigt.  Excellent, 3 kk, CK, 4 btkl

MIDDAGSBERGETS BETTIE  SE22809/2018 e NORDUCH  NOJCH  SEJCH  Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J  SEJCH  SEUCH 

Tostareds Amalia SE22114/2015 Äg: Jens, Hemmingsmark 

Mkh: 34 cm. tik av utm typ. rastypiskt huvud m bra proportioner, välplaceade öron. mkt bra has, rygg bra kors. mkt bra förbröst o bröstdjup.

bra vinklad runt om skulle vilja ha henne bättre vinklad fram, bra benstomme. rör sig m flytande bra rörelser dock lite kort. Excellent, 1 kk,

CK, 2 btkl, CERT

NORRVIKENS ATHENA  SE41132/2019 e SEJCH  SEUCH  River Race Linux SE21523/2015 u J  SEJV-17  SEVCH  NOVCH  Gåsmyrens

Queen To Norrvikens SE44468/2016 Äg: Mats Liljebo, Luleå

Mkh: 34 cm. utm typ. fem huvud aning snigigt nosparti, hon har en aning lång hals. mkt bra rygg o kors. mkt bra förbröst o bröstdjup,

passande benstomme bra ben o tassar. välvinklad. rör sig med flytande bra rörelser men dock ngt raka frambensrörelser.  Excellent

DREVHÖJDENS JALLA  SE35768/2019 e J  SEUCH  Pricken- junior SE47997/2015 u J  SEUCH  Drevhöjdens Fanta SE38243/2013

Äg: Linus Banck , 94164

Mkh: 33 cm. rastypiskt huvud m rätt proportioner, härligt uttryck välplacerade öron utm hals, rygg o kors. utm förbröst o bröstdjup.

välvinklad runt om. utm benstomme. bra ben o tassar. rör sig m flytande bra rörelser.  Excellent, 2 kk, CK, 3 btkl, RCERT

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre

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: 33 cm. tik mkt god typ rast huv störes av aning läpp välplacerade öron ngt långsträckt hals, bra rygg accedptabelt kors. mkt bra

förbröst o bröstdjup ordinärt vinklad fram, bra vinklad bak. rör sig m stela frambensrörelser. Very good, 1 kk

GRABBEBERGETS LOVIS  SE45436/2020 e SEJCH  SEUCH  Mönstergårdens Nemo SE43729/2013 u SEJCH  Utorax

Helga SE28696/2016 Äg: Alf Englén , Kalix 

Mkh: 34 cm. tik mkt god typ. rastypiskt välskuret huvud, välplacerade öron mkt bra hals, karp rygg när hon står o går, acceptabelt kors. mkt

bra förbröst o bröstdjup. bra vinklad fram knappt vink bak. hon rör sig m ngt kort steg bak o överbyggd i övrigt bra rörelser. Very good, 2

kk

INGARPSTIGENS APPI  SE56569/2019 e SEJCH  Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J  SEUCH  Fallaskogens Älla SE34883/2013

Äg: Robert Valberg, Skellefteå 

Mkh: 35 cm. tik av god typ fem huv saknar lite massa i nosparti. bra hals, rygg sluttande kors. tunt förbröst o bröstdjup som gör att tiken

blir högställd. ordinärt vink runt om. rör sig m kort steglängd bak.. Good

Tikar Championklass 15 månader och äldre

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: 34 cm.  tik av utm typ, rastypiskt huvud, lite mer mar stop mkt bra hals, rygg o kors. bra underlinje. utm benstomme. bra vinklad runt

om. flytande rörelser runt om.  Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, BIR

TOSTAREDS AMALIA  SE22114/2015 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  Hjortebackens Onyx S55938/2006 u SEJCH  SEUCH  Torpmyrens

Qvicka SE55993/2012 Äg: Edin Husic, Boden

Mkh: 34 cm. utm typ välsk huvud m rätta proportioner, mkt bra hals, rygg o kors. mkt bra benstomme. bra ben , lite blöta tassar. ordinärt vink

runt om. hon rör sig aningen orent runt om. i övrigt flytande bra rörelser.  Excellent, 2 kk, CK

Tikar Avelsklass



TOSTAREDS AMALIA  SE22114/2015 e SEVCH  SEUCH  SEJCH  Hjortebackens Onyx S55938/2006 u SEJCH  SEUCH  Torpmyrens

Qvicka SE55993/2012 Äg: , 

 Tävlar med katalognummer: ,6,14,27,32 en jämn grupp i både färg o temperament o storlek, ingen sticker ut. tydlig könsprägel bra exteriöra

delar. rastypiska huvuden o pälskvalitet  1 kk, HP

Uppfödarklass

MIDDAGSBERGETS  20170572 e   u Äg: HUSIC EDIN, 

 Tävlar med katalognummer: 6,14,27,32 mkt bra förbröst o bröstdjup. passande benstomme. bra ben o tassar. rör sig m flytande bra

rörelser.  1 kk, HP


