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Förord
Tidningen har tidigare kommit ut i fysik form till avtalsuppfödare,
styrelsemedlemmar, sektorsansvariga, exteriörbeskrivare och
medlemmar i Svenska Briardklubben som prenumererat på ”Specialen”
Då vi nu lägger ut den som en internettidning har vi valt att endast ta
med den utställningskritik som varit publicerad i respektive nummer.
Utställningskritik fr.o.m. 20070401–20070630

Tack till Katarina Ränssi för det arbete du lagt ner!

NORDSKÅNSKA KK

18 maj 2007

Domare: Leif-Herman Wiberg

GOBLINWALLEY RAW POWER, f.2006-07-05, svart
Mycket god typ & helhet Fin storlek Godt hode men skal viderutv. I skallen Bra stopp og snuteparti
Fin bild i stående Goda prop. God hals Tillrekklig vinklet fram lite utv. i brystkorgen Riklig fallende
kors Norm. vinkl. bak Alluetilslutningen skulle vare bedre Beveger sig med litte steg Faller litt på sin
lose front Bra pelsanlag
1 junkkv 1 junklkk
CARTIER MONZERAT VAN DAMME f. 2005-08-26, svart
Deltager ej
ISFOLKET’S VALDEMAR VINTER VANTE, f.2005-12-14, fawn
Deltager ej
NICKANS FIRE N´ICE, f.2006-02-17, svart
Deltager ej
GOBLINWALLEY TURN ME LOOSE f. 2005-01-26, svart
Mycket god typ & helhet God storlek Godt kjonnspreg. Gode prop. Hodet skulle ha betydlig mer
kraft i skallen og bedre stopp Bra reisning Skulle ha bedre vinklet og tillbakelagt skulder Savner
forbryst God kropp Bra kryss og bakparti Litt hoyt bärt hale Bra pelsstruktur Bev. Sig med bra
bakbensteg Kort framsteg
1 öklkv 1 öklkk
NICKANS EMOTIONAL DREAM, f. 2004-04-10, svart
Deltager ej
GOBLINWALLEY SWEET CHILD O´MINE, 2006-07-05, svart
God typ & helhet Middel stor Bra hodeform Feminin litt kort hals og framskutt og stel skulder Bra
kropp og kryss Normalt vinklet bak men smal og kuhasit og meget los fram Lette men korte
bevegelser Ennu innå valpi i pelsen
2 junklkv
RAVE ON AYLA FAUVE Yr, f.2006-05-17, fawn
Mycket god typ & helhet God storlek Godt kjonnspreg. Feminint og velskärt hode Skulle ha mer
stopp Litt framskutt og vinklet front Onsker edler halslinje Kraftig kropp God benstomme Godt kryss
og bakpart Meget bra pälsstruktur Gode bev. fra siden med tillrekklig fram steg
1 junklkv 1 junklkk HP
NICKANS FLICKER OF HOPE, f.2006-02-17, svart
Mycket god typ & helhet Fin storlek Har sig håndtere men kunne ha mer selvtillitt God hode og bra
hals Litt framskutt skulder God kropp Godt kryss og hale Velvinklet bak Markant kuhastTilst. Fast
Bra pels Beveger sig lett og effektivt fra siden
2 uklkv
CARTIER MONZERAT LINGON AF SVEDIN, f. 2004-04-05, svart
Deltager ej
GOBLINWALLEY TATTOOED DANCER f. 2005-01-26, svart
Mycket god typ & helhet God storlek Mentalitet ua Bra kjonnspreg Ger ett noe lett inntrykk Hode
har gode prop. Med tilstr stopp og skalle bredde God reisning Noe bratt halsisittning og framskutt
skulderparti Lett kropp og benstomme Norm. Vinklet bak Parall. sett bakifra Lette bev. fra siden
Kunne ha noe lenger framsteg God pelsstrulture men ikke i beste pelskondisjon
1 öklkv 1 öklkk
LPII NORDUCH INTUCH ISFOLKET’S RAVE ON, f.2002-09-25, Ägare: Eva Gröndahl, Ronneby
Utmärkt typ & helhet God storlek Utm. kraft og subst. Velformet hode Godt vinklet Litt framskutt
skulder Kunne ha litt edlere hals Utm. bakparti Fint kryss og hale Bev sig kraftfullt og effektivt
1 chkl CK 1 btkl CACIB BIR

KORAD LPI LPII SUCH O’LYDIA KARUZZELL, f.2002-09-25, svart
God typ & helhetMentalitet ua Allt for lett og spe Bra hode hals og overlinje tilstr. Vinkler Lett og
smal i kroppen God pels og farge Lette men ganske korte bevegelser
3 chkl
NORDUCH INTUCH NUCH NV-04 LPII WOODLOOKS ZATIZFACTION, f.1999-10-31, svart
Mycket god typ & helhet Fin storlek Godt kjonnspreg. Hodet skulle ha bedre stopp og mer bredde i
skallen God hals og overlinje Tilst. Vinklet fram Velutv. Kropp Godt kryss og bakpart. Gode bev. fra
siden Noe los forfra Skulle ha noe hardere pelsstrultur
2 chkl CK 2 btkl R-CACIB

SÖDRA NORRBOTTENS KK

19 maj 2007

Domare: Benny Blid

KRÅKESLOTTETS NAPOLÈON BONAPARTE, f.2006-11-18, svart
Bra huvud Lite stora öron Bra prop Tillräcklig kropp för åldern Normal benstomme Tillräckliga vinklar
bak Lite kort steg Bra pälsanlag
1valp HP BIR-VALP

ORDSKÅNSKA KK

19 maj 2007

Domare: Dan Ericsson

TRÈSOR DE BRIE FLASH FAUVE CF, f.2006-09-23, fawn
Livlig 8 mån hanvalp med lite grovt huvud & oregelbundet bett Bra front Utmärkt bakställ & kropp
Prima päls Svårbedömda rörelser
1 valp HP BIR-VALP
TRÈSOR DE BRIE FANYA FAUVE CF, f.2006-09-23, fawn
Mycket feminin med lite tunt huvud som behöver utvecklas rejält Välvinklad framställ Utmärkt
bakställ Kroppen ännu i tunnaste laget & hon sjunker alltför mycket i rörelse Bra steg
1 valp HP BIM-VALP
TRÈSOR DE BRIE FUZZIE FAUVE CF, f.2006-09-23, fawn
Feminin tik Fint huvud Alltför öppna vinklar fram Brant kors Välver ryggen i rörelse & behöver
djupna i kroppen Livligt temperament
2 valp
GOBLINWALLEY RAW POWER, f.2006-07-05, svart
Snygg ung hanhund Mkt. bra front Välutvecklad kropp för åldern Borde vara lite parallellare bak
också i rörelse Rejält hanhundshuvud Bra päls Går med långa bra steg från sidan Överlinjen
behöver ännu stabiliseras Mycket, bra helhet
1 junkkv 1 junklkk CK 2 bhkl
GOBLINWALLEY TURN ME LOOSE f. 2005-01-26, svart
Typiskt huvud med bra uttryck Bra ben & tassar Utmärkt hals & rygg Borde ha bättre has & svans
Päls av god kvalitet Ger ett lite okoordinerat intryck i rörelse
1 öklkv 2 öklkk
ISFOLKET’S VALDEMAR VINTER VANTE, f.2005-12-14, fawn
Deltager ej
TRÈSOR DE BRIE BUGSY NOIR NO, f.2002-11-29, svart
Maskulint rejält huvud av rätt modell Fint huvud Lite branta skuldror Mkt. bra kropp & rygg Prima
päls Goda rörelser Väl presenterad
1 öklkv 1 öklkk CK 1 bhkl BIR

GOBLINWALLEY SWEET CHILD O´MINE, f.2006-07-05, svart
Ganska tunn & outvecklad juniortik Ganska smal i fronten & hon står alltför fransyskt Bra rygg Goda
vinklar bak OK päls Trång i rörelse
2 junklkv
RAVE ON AYLA FAUVE YR, f.2006-05-17, fawn
Tilltalande ungtik med lite väl grov skalle Kort hals Utmärkt kropp & rygg Härlig päls Visar sig trevligt
1 junklkv 1 junklkk HP
GREEN POND´S GLOWING GRACE, f. 2005-11-14,
Mkt. snygg tik med fint huvud vacker hals & överlinje Ovanligt bra bakställ Ännu lite tunn i fronten
Går lite trångt fram men med fina långa steg bak God pälskvalitet
1 uklkv 1 uklkk CK 2 btkl
GREEN POND´S GRACEFUL GABI f. 2005-11-14, svart
Deltager ej
GOBLINWALLEY TATTOOED DANCER f. 2005-01-26, svart
Trevlig tik med fin hals & skuldra Utmärkt kropp & rygg Typiskt huvud ganska trång fram & bak i
rörelse ger ett lite lågt intryck Snyggt presenterad I fin kondition Rör sig med bra steg från sidan
1 öklkv 1 öklkk CK 3 btkl
LPII NORDUCH INTUCH ISFOLKET’S RAVE ON, f.2002-09-25, fawn
Deltager ej
KORAD LPI LPII SUCH O’LYDIA KARUZZELL, f.2002-09-25, svart
Feminin tik på mindre sidan med lite ? tunt huvud Bra kropp & rygg Knappa vinklar fram & bak Står
alltför trångt i fronten Päls av god kvalitet Borde vara parallellare i rörelse
2 chkl
NORDUCH INTUCH NUCH NV-04 LPII WOODLOOKS ZATIZFACTION, f.1999-10-31, svart
Mycket vacker särdeles välbyggd tik med ovanligt bra front hals & skuldra Bra kropp Prima bakben
Feminint huvud med flackt stop Utomordentligt goda rörelser
1 chkl CK 1 btkl BIM

NORDUCH INTUCH NUCH NV-04 LPII WOODLOOKS ZATIZFACTION
En snygg grupp av mkt. enhetlig typ med prima framställ & mestadels goda detaljer Alla klart
präglade av sin välbyggda mor
1 avelskl HP BÄSTA AVELSGRUPP

KENNEL GOBLINWALLEY
Väl könspräglad samling Briarder i varierande utvecklingsstadier Genomgående god anatomi &
sunda rörelser
1 uppfkl HP BÄSTA UPPFÖDARGRUPP

GOTLANDS KK/Visby

30 juni 2007

Domare: Thord Byström

WHATUAS GONGOLO IV, f.2006-08-02, fawn
Mask. hane Bra prop. Välkroppad för åldern Mörka ögon Bra hals Bra vinklar. & benstomme Bra
päls & färg Bra temp. Rör sig mycket, bra Välvisad
1 junklkv 1 junklkk HP
LI-BRIES KENZO FLOWER BY WHATUAS, f.2006-05-26, svart
Feminin väl hopkommen tik Bra prop. Välskuret huvud Mörka ögon Mycket bra hals Välkroppad
Utm. vinklar Bra päls Rör sig harmoniskt Trevligt temp. Välvinklad
1 junklkv 1 junklkk CK 1 btkl BIR
SV-07 CARTIER MONZERAT EOWYN, f.2005-10-01, fawn
Deltager ej
CHARADE BOHEMIA ELITÈ, f.2006-01-08, fawn
Feminin tik Ganska bra huvud Ädel hals Prop. kropp Ngot. ländhög Något brant överarm Bra vinklad
bak Mycket bra päls & färg Rör sig med bra steg Trevligt temp. Välvisad
1 uklkv 1 uklkk HP
CARTIER MONZERAT NOVA f. 2001-03-28,
Prop. kropp med bra substans Feminin tik Mörka ögon Bra vinklar Önskar hon vore lite högre på
framstället Bra päls & färg Rör sig harmoniskt Trevligt temp.
1 öklkv 1 öklkk

