SKK Nordic utställning i Västerås 2019-07-20
Domare: Ulla Bergh-Persson. 2 valpar, 24 vuxna därav 2 veteraner.
1 uppfödargrupp

VALPKLASS HANAR
1valpkl: LÖNNERBERGAS HEY MICKEY (Ch Sommeville Mr Nice Guy – Lönnerbergas
Xena Warrior Princess) Uppf. Carina Karlsson är. Bernard Podlinski. 8 månaders hanvalp av
mycket god typ, välformat huvud men något kraftigt, mörka ögon, något tunga öron, flott
överlinje, utmärkt kropp o benstomme, vacker päls, härlig tanfärg, rör sig utmärkt runt om,
behöver lite mer träning på bordet.
VALPKLASS TIKAR
1valpkl HP BÄSTA VALP: NODSTAGÅRDENS DIAMONDS AND PEARLS
(Shellrick’s On Fire – Cuatro Patas Blue Velvet Sense) Uppf/äg Eva o Malin Karlsson.
Utmärkt storlek o typ, feminint huvud som fortfarande är något rundat I bakskallen, mörka
ögon, välburna öron, härlig kropp o stomme för åldern, utmärkt pals o färg, rör sig o visar sig
fint.
JUNIORKLASS HANAR
1junkkl CK: WHALSAY LUCKY DEGREE (Whalsay Man In The Mirror – Starbelle
Stunning Stacy) Uppf/äg Monica Sjölund. Utmärkt typ, mycket vackert huvud med det
önskade uttrycket, välformade mörka ögon, små välburna öron, utmärkt hals o topline, fint
förbröst för åldern, välvinklad bak, en aning raka skuldror, härlig päls, utmärkt mentalitet.
Exc 2junkkl: YOSEMITE’S SUCH A NIGHT (Yosemite’s Alfredo – Yosemite’s Tarantella)
Uppf Monica Mattfolk äg Anne Selin Thungren. Trevlig typ, bra storlek, maskulint huvud
men något djupt o något tillbakasluttande bakskalle, välansatta o välburna öron, utmärkt
kropp o benstomme, bra pals, trevligt mentalitet.

UNGHUNDSKLASS HANAR
Exc 1ukkl CK 1BHKL CERT NORDIC CERT BIR: DK JV-18 FI JV-18 FI V-18 LT
CH NO JV-18 SE JV-18 FROSTICE MAKEOVER (Ch Sommerville Mr Nice Guy –
Frostice Magic Moment) Uppf/äg Birgit Andersson. Hane av utmärkt storlek o typ, vackert
maskulint huvud med bra bett, vackra ögon, välburna öron, härlig kropp o benstomme,
underbar blue merle färg, rör sig som en sheltie skall, trevlig mentalitet.
Exc 2ukkl CK: LUNDECOCK’S SECOND SURPRISE (Ch Lundecock’s Noll Koll
Kokosboll – Ch Lythwood Summer Surprise) Uppf Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg
Ulrika Nordieng. Utmärkt storlek o typ, en härlig unghund, vackert huvud med parallella
linjermörka välformade ögon, välburna öron, mycket välutvecklat förbröst, välvinklad som
han visar I sina rörelser, välvårdad pals, trevligt temperament.
Exc 3ukkl CK: SHELLRICK’S MILKMAN (Ch Shellrick’s Quite Right – Ch Lavika
Lowenna) Uppf/äg. Anne Reider. Utmärkt storlek o typ men behöver för dagen något längre
päls, mycket vackert huvud med välplacerat stop o flat panna, mörka välformade ögon o
välburna öron, vacker hals o överlinje, mycket bra kropp o benstomme, rör sig med ett
vägvinnande steg.

ÖPPENKLASS HANAR
Exc 1ökkl CK: SOLISWEET BLACK MUSIC (Brimalou’s Let’s Rock – Blazefield Risky
Business) Uppf/äg Maud Andersson Thorén. Mycket tilltalande hane av utmärkt storlek o typ,
kraftigt maskulint huvud med det rätta uttrycket, välrundat nosparti, god underkäke, mörka
ögon, välburna öron, härlig kropp o benstomme, rör sig utmärkt, mycket vacker färg o päls.

CHAMPIONKLASS HANAR
Exc 1chkkl CK 2BHKL R-NORDIC CERT: C.I.B. FI UCH NO UCH NO V-16 SE UCH
SHELLRICK’S STORMWIND (Ch Shellrick’s You May Me Luck – Nodstagårdens All
About Me) Uppf/äg. Anne Reider. Härlig hund av utmärkt storlek o typ, maskulint välformat
huvud med rätt uttryck, välformade mörka ögon, fina öron, utmärkt kropp o benstomme, låga
fina hasor, rör sig väl, i mycket vacker päls o kondition.
Exc 2chkkl CK R-CERT: PL CH LUNDECOCK’S FINAL SALUTE (Ch Lythwood
Secretariat – Ch Lundecock’s Hot Legs) Uppf Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg
Johnny Andersson. Mycket trevlig hane av utmärkt storlek o typ, vackert huvud med
parallella linjer, mörka ögon, välburna öron, utmärkt hals o överlinje, välutvecklad kropp o
stomme, välvinklad, rör sig utmärkt, bra mentalitet.
Exc 3chkkl CK: NO UCH SE UCH SHELLRICK’S RAY OF LIGHT (Brilyn Bud Wiser At
Lynnswed – Ch Shellrick’s Touch My Wishes) Uppf/äg. Anne Reider. Utmärkt storlek,
vacker typ, snyggt huvud med fint uttryck, mörka ögon, ena örat något osäkert för dagen,
utmärkt kropp o benstomme, rör sig väl från sidan men nystar fram, vacker päls o färg,
trevligt temperament.
VETERANKALSS HANAR
Exc 1vetkkl CK 4BHKL BÄSTA VETERAN: C.I.B. FI UCH NO UCH SE UCH WW-14
SHELLRICK’S QUITE RIGHT (Ch Evad Dream Stone Of Lochkaren – Shellrick’s
Golden Flair) Uppf/äg. Anne Reider. En mycket välbevarad veteran av utmärkt storlek o typ,
mycket vackert huvud med det önskade uttrycket, mörka ögon o välburna öron, härlig kropp o
benstomme, riklig mycket vacker päls, rör sig utmärkt runt om, visar sig väl.

JUNIORKLASS TIKAR
Exc 1junkkl CK: LUNDECOCK’S MIDSUMMER DREAM (Ch Lythwood Secret Dealer –
Lundecock’s Summer Dream) Uppf Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg Johnny
Andersson. Utmärkt tik ur alla hall, feminint huvud med flat panna, mörka vackra ögon,
välburna öron, härlig hals o överlinje, fantastisk kropp, utmärkt benstomme, välvinklad, rör
sig mycket fint, vacker pals, visar sig väl.
Exc 2junkkl CK: WHALSAY SUZIE SUNBEAM (Ch Lythwood Sundealer – Whalsay
Titania) Uppf/äg Monica Sjölund. En härlig tik av utmärkt storlek o typ, vackert feminint
huvud med rätt uttryck, mörka ögon, små välburna öron, utmärkt hals o resning, välutvecklad
kropp o benstomme, riklig pals, trevlig mentalitet.
Exc 3junkkl: EASTDALE JUST DREAM A SECRET DREAM (Ch Lythwood Secretariat –
Ch Eastdale Just A Dream Design) Uppf/äg Jeanette Book. Utmärkt storlek o typ, vackert
feminint huvud med mörka ögon, flat panna, välburna öron, passande kropp o benstomme,
välvinklad, rör sig fint men behöver lite mera bordsträning.

Exc 4junkkl: FROSTICE SWEET SHANIA (Ch Lundecock’s Night Dancer – Art Felicity
Ays Ays Beybi) Uppf Birgit Andersson äg Irene Landberg. Tilltalande typ o storlek, vackert
huvud med rätt uttryck, mörka ögon, välburna öron, fina kroppsproportioner, utmärkt
benstomme, välvinklad, önskar något mera päls, rör sig med fint påskjut, trevlig mentalitet.
Exc junkl: LINLANDS BELLAMIE (Ch Lythwood Secret Dealer – Linlands Siri) Uppf/äg
Irene Landberg. Mycket söt tik men för dagen ur pals, vackert feminint huvud med det rätta
uttrycket, fina ögon o öron, passande benstomme till sin kropp, rör sig snyggt o prydligt o
visar sig väl, trevlig mentalitet.

UNGHUNDSKLASS TIKAR
Exc 1ukkl CK 2BTKL CERT R-NORDIC CERT: SE JV-18 FROSTICE KIND OF
MAGIC (Ch Sommerville Mr Nice Guy – Frostice Magic Moment) Uppf/äg Birgit
Andersson. Utmärkt storlek o typ, snyggt huvud med fminin look, flat panna, välansatta o
välburna öron, utmärkt kropp o benstomme, kraftiga fina haser, mycket vacker svärta o riklig
pals, rör sig utmärkt runt om.
VG 2ukkl: FORNBRO’S ANNIE GET YOUR GUN (Daylight Bright’s Wow Wow –
Fornbro’s Sun Li) Uppf Eva Söderberg äg Gunilla Ramström. Något högställd tik men av
utmärkt typ, vackert feminint huvud med flat panna o välplacerat stop, vackra mörka ögon,
fina öron, borde ha batter förbröst o kraftigare kropp, fin benstomme, rör sig bra från sedan o
bak men tåar in fram, behöver för dagen mera pals, trevlig mentalitet.
VG 3ukkl: NODSTAGÅRDENS CRANBERRY (Guns & Roses Scottish Spook –
Nodstagårdens Hot And Sweet) Uppf/äg Eva o Malin Karlsson. Prima storlek, mycket god
typ, tilltalande feminint huvud, mörka ögon, små fina öron, utmärkt kropp o stomme, rör sig
fint I sidled men något lost fram, lite ovan vid bordet, vacker pals o färg.
ÖPPENKLASS TIKAR
Exc 1ökkl CK 4BTKL R-CERT: SOLISWEET MAID OF SUNSHINE (Ch Lythwood
Sundealer – Milesend Maid Of Gold) Uppf/äg Maud Andersson Thorén. Mycket välutvecklad
5 årig tik av utmärkt typ, välplacerat stop med vackra ögon o öorn, god hals, välutvecklad
kropp, kraftig benstomme, vackra balanserade rörelser, visar sig väl, vacker päls o färg.
Exc 2ökkl ck: SE JV-16 SHELLRICK’S VELVET ROSE (Lord Of The Storm From Lavika –
Kerenza’s Kodachrome) Uppf/äg. Anne Reider. En tik som är pigg o allert i ringen o visar sig
på bästa sätt, snyggt huvud med välplacerat stop, fina ögon o öron, utmärkt kropp o
benstomme, rör sig med schwung, vacker päls med god svärta.
Exc 3ökkl: SHELLRICK’S GLITTER AND GLAMOUR (Ch Windcrest Stylish Move – Ch
Shellrick’s Touch My Wishes) Uppf Anne Reider äg Caroline Ekelund. Rejäl tik som kunde
ha ett något kortare huvud o sötare uttryck, mörka ögon, välburna öron, mycket lång hals,
önskar henne något kortare i kroppen, fin benstomme, välutvecklad kropp, rör sig med ett
långt steg, visar sig väl.
CHAMPIONKLASS TIKAR
Exc 1chkkl CK 1BTKL NORDIC CERT BIM: DK UCH SE UCH LUNDECOCK’S
THAT’S MY GIRL (Ch Lundecock’s Noll Koll Kokosboll – Ch Lundecock’s That’s It)

Uppf Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg Johnny Andersson. En underbar tik som hard
et typiska söta uttrycket som en sheltie ska ha, välplacerat stop, flat panna, mycket vackra
ögon, välburna öron, härlig kropp, utmärkt benstomme, vacker välskött pals, rör o visar sig
utmärkt.
Exc 2chkkl CK: SE UCH LAVIKA LOWENNA (Ch Shellrick’s You May Me Luck – Lavika
Time To Shine) Uppf S Robinson äg Anne Reider. Utmärkt storlek o typ, vackert feminint
huvud med flat skalle, en aning kort underkäke, mörka vackra ögon, välburna öron, utmärkt
kropp o benstomme, mycket välvinklad fram o bak som visar sig i hennes utmärkta rörelser,
borde för dagen ha något mera päls, pigg o allert i ringen o visar upp sig hela tiden.

VETERANKLASS TIKAR
Exc 1vetkkl CK 3BTKL: C.I.B. DK UCH FI UCH SE UCH SE V-14 SHELLRICK’S
JUST A WISH (Ch Shellrick’s You May Me Luck – Lundecock’s Nightspot) Uppf/äg Anne
Reider. Mycket välbevarad veterantik av utmärkt storlek o typ, härligt huvud med feminine
look, fint placerat stop o flat panna, mycket välkonstruerad, rör sig utmärkt, härlig kropp o
utmärkt benstomme, visar sig väl, en mycket välbevarad veteran ? ok.

UPPFÖDARGRUPP
1uppf.klass HP: KENNEL SHELLRICK’S, Anne Reider.
En grupp med 4 kombinationer, alla har utmärkta typer med vackra huvuden o uttryck, prima
kroppar o benstommar, pigga o allerta, samtliga i fin kondition med utmärkta pälsar.
Uppfödaren gratuleras!

Med reservation för fel.
Söderköping 2019-09-22
Carola Verngren

