SKK Nationella utställning i GIMO 2019-09-14
Domare: Joakim Ohlsson 1valp 31 vuxna varav 1 veteran
1 uppfödargrupp

VALPKLASS TIKAR
1 Valpkl HP Bästa Valp SHELTIE GOLDEN BELL (Nodstagårdens Mr Nice Guy-Sheltie
Goldeneye Zita) Uppf/äg: Catrin Thunander Gimo. 8mån, utmärkt feminint huvud, bra
nosparti och underkäke, väl ansatta öron, bra hals utmärkt förbröst bra bröstkorg för
åldern, utmärkta vinklar, välansatt och buren svans, kunde bära öronen något
prydligare, rör sig utmärkt lovande päls. Bästa valp
JUNIORKLASS HANAR
Exc 1 junkkl CK LÖNNEBERGAS FEET ON THE ROCK (Lönnebergas Ceasar PalaceLönnebergas Romantic Lady Rhine) Uppf: Carina Karlsson Torhamn Ägare: Ann-Britt
Fredriksson Björbo. 1 år utmärkt välskuret huvud, mörka välformade ögon, bra nosparti
och bett, korrekt framåt tippande öron, bra hals, passande bröstkorg för åldern,
balanserade vinklar, ej i bästa päls fördagen, rör sig med tillräckligt steg från sidan
UNGHUNDSKLASS HANAR
Exc 1 ukkl CK CERT BIM DK JV-18 FI V-18 LT CH NO JV-18 SE JV-18 FROSTICE
MAKEOVER (Ch Sommerville Mr Nice Guy-Frostice Magic Moment Uppf/ägare Birgit
Andersson Altersbruk. 2 år, utmärkt helhet, maskulint huvud, bra underkäke, välformade
välställda ögon, korrekt framåttippade öron, bra hals, utmärkt förbröst och bröstkorg,
bra ben och tassar, vacker blå färg, rör sig med rätta effektiva steg.
Exc 2 ukkl SHELLRICK´S MILKMAN (Ch Shellrick´s Quite Right – Ch Lavika Lowenna)
Uppf/Äg Anne Reider Åkersberga. 18 månader, utmärkt helhet, korrekta framåttippade
öron, mörka välställda ögon, bra nosparti, utmärkt hals, bra förbröst bröstkorg,
välvinklat bakställ, kunde ha något längre steg fram i rörelse, rör sig något trångt bak.
ÖPPENKLASS HANAR
Exc 1ökkl CK 3bh r-cert LUNDECOCK´S SECOND SUPRISE (Ch Lundecock´s Noll
Koll Kokosboll – Ch Lythwood Summer Suprise) Uppf: Johnny Andersson & Ulrika
Nordieng Moholm Äg: Ulrika Nordieng Moholm. 19 mån, utmärkt helhet, mörka välställda
ögon, korrekt framåttippade öron välburna, bra nosparti, utmärkt hals och förbröst och
bröstkorg, bra ben och tassar, utmärkt päls, Rör sig med utmärkta steg från sidan
Exc 2 ökkl CK Shellrick´s Ray Of Light (Brylin Bud Wiser At Lynnswed-Ch Shellrick´s
Touch My Wishes Uppf/Äg Anne Reider Åkersberga. 4 år utmärkt helhet, små välburna
öron, vackra välställda ögon, bra nosparti och underkäke, utmärkt hals, förbröst och
bröstkorg, välvinklat bakställ, rör sig med tillräckligt steg från sidan, utmärkt päls

Exc 3 ukkl ÅSFORSENS JOSEPHF (Ch Lundecock´s Run For Fun – Milward Simply
Samantha Uppf: Thomas Söderström, Sari Söderström Timrå Äg: Sandra Söderström
Ljustorp. 6,5 år, utmärkt helhet, maskulint huvud och uttryck, vackra välställda ögon,
bra nosparti, något brett burna öron men korrekt framåttippade, bra hals, utmärkt
förbröst och bröstkorg, bra ben och tassar, balanserade tassar, rör sig med tillräckligt
steg från sidan, utmärkt pälskvalitet

Vg 4 ukkl SUNNY-HILL´S KING OF JAZZ (Sunny-Hills Always Ahead-Sunny-Hill Grand
Suprime. Uppf/Äg Piia Gustvall Norrtälje .4,5 år, trevlig helhet, maskulint huvud med bra
nosparti, små öron som kunde bäras något prydligare, bra bett och underkäke, bra hals
utmärkt förbröst kunde vara något mer utfylld i bröstkorgen, bra benstomme, välvinklat
bakställ, något veka mellanhänder, rör sig något kort och underställt, bra päls
CHAMPIONKLASS HANAR
Exc 1 CHKKL CK 2BHKL C.I.B FI, NO UCH NO V-16 SE UCH SHELLRICK´S
STORMWIND (Ch Shellrick You May Me Luck- Nodstagårdens All About Me Upp)

Uppf/Äg Anne Reider Åkersberga. 4 År, utmärkt helhet, vackert maskulint huvud,
små välburna framåt tippade öron, mörka välställda ögon, utmärkt hals och
förbröst, tillräcklig bröstkorg, välvinklat bakställ, korrekt svep över länden,
utmärkt päls, rör sig med bar steglängd, bra ben och tassar.
VETERANKLASS HANAR
Exc 1 VKKL CK 4BHKL C.I.B FI NO SV CH WW-14 SHELLRICK´S QUITE RIGHT (CH
Evad Dream Stone Of Lochkaren – Shellrick´s Golden Flair) Uppf/Äg Anne Reider
Åkersberga. 10,5 år, utmärkt helhet, mörka välställda ögon, välburna små öron, utmärkt
hals förbröst och bröstkorg, balanserade vinklar, rör sig med bra steglängd, utmärkt päls
JUNIORKLASS TIKAR
Exc 1junkkl CK 1 BTKL CERT BIR LUNDECOCK´S SENSATION (CH Lundecock´s
Coconut -CH Lythwood Sophistication. Uppf: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Moholm Äg: Ulrika Nordieng Moholm. 12 mån, synnerligen tilltalande helhet, s må
välburna öron, mörka välställda ögon, bra nosparti, utmärkt hals förbröst och bröstkorg.
Utmärkta vinklar, korrekt svep över länden, utmärkt pälskvalitet rör sig med lätta
vägvinnande steg.
Exc 2junkkl STYLIGHT SUCH A SPIRIT (Ch Lythwood Secret Dealer – Stylight Born
This Way) Uppf: Louice Kasurinen Kal Tossavalnen Örsjö. Ägare: Liselotte Lindqvister
Blomstermåla. 16 Mån, små välburna öron, mörka välställda ögon, bra nosparti, kunde
ha bättre underkäke, utmärkt hals förbröst och bröstkorg, balanserade vinklar, korrekt
svep över länden, rör sig med bra steg när han vill, utmärkt päls.
Exc 3junkkl SKABONA OCTOBER SONG (Ch Lundecock´s Noll Koll Kokosboll– Tango
Passionata Fantazilja) Uppf: Natalja Skalin Bo Skalin Älvkarleby Äg: Natalja Skalin
Älvkarleby. 11 mån, trevligt huvud och uttryck, välburna något stora öron, något ljusa
ögon, korrekt bett, utmärkt hals förbröst och bröstkorg, korrekt vinklat bakställ, rör sig
med bra avspark, ej i bästa päls för dagen
Exc 4junkkl WHALSAY SUZIE SUNBEAM (Ch Lythwood Sundealer-Whalsay Titania)
Uppf/Äg Monica Sjölund Saltsjö-Boo. 12 mån, utmärkt helhet, feminint huvud, mörka
välställda ögon, bra nosparti, välburna öron, bra hals utmärkt förbröst och bröstkorg,
balanserade vinklar, korrekt svep över länden, kunde ha något längre och finare steg,
utmärkt pälskondition.
Exc jkl DESIGNERLINE ARTIC ALEXA (Shellrick´s Victory Storm-Wirins In Wondeland
Uppf/Äg Susanna Friman Träskelin Norrtälje. Feminint huvud och uttryck, små öron
kunde bäras något prydligare, något tunt nosparti, bra hals, utmärkt förbröst och
bröstkorg, balanserade vinklar, utmärkt blå färg, rör sig med utmärkt steglängd, utmärkt
pälskvalitet.
Exc jkl WHALSAY CELEBRATION GIRL (Whalsay Man in The Mirror-Starbelle Stunning
Stacy) Uppf: Monica Sjölund Saltsjö-Boo Äg Pirkko Karlsson Grängesberg. 15 mån,

utmärkt feminin helhet, små välburna öron, välställda ögon, utmärkt nosparti, bra
underkäke, tillräcklig hals, utmärkt bröstkorg, något öppna vinklar, korrekt svep över
länden, rör sig balanserat med tillräcklig steglängd, rätt pälsstruktur men något kort.
VG jkl DELIGHTED STAR ABEAUTIFULGIRL (Idavallenfriend´s Fighter of Zoda-Åsforsens
Pretty Belinda) Uppf/Äg Sandra Söderström Ljustorp. 14 mån, feminint uttryck, bra
nosparti, kunde bära öronen något prydligare, aningen runda ögon, utmärkt hals och
förbröst, bra bröstkorg, långt ländparti, välvinklat bakparti, något knapp fram, rör sig
med bra steglängd från sidan löst fram, ej i bästa päls.
VG jkl MEJDÅSENS MYSTERY MAMSELL (Sumburgh Head´s Try To Kiss Me-Mejdåsens
Koola Kiss Me Kate) Uppf/Äg Ann-Britt Fredriksson Björbo. 17 mån, tillräckligt nosparti,
kort hals, utmärkt förbröst och bröstkorg, välvinklat bakställ, något framskjuten skuldra,
ej i bästa päls för dagen, kunde ha något längre och rejälare steg.
VG jkl TOPSHELL´S DIAMOND FIRE BLACK ROSA (Shellrick´s On Fire- Toppshell´s
Designer Made My Diamond) Uppf/Äg Annika Nygren Huddinge. 17 mån. trevlig helhet,
feminint huvud, välburna öron, mörka något runda ögon, bra nosparti, välmarkerad
underkäke, tillräcklig hals, utmärkt förbröst och bröstkorg, välvinklat bakställ, något
framskjuten skuldra, rör sig något trångt framifrån, kunde ha mer drive från sidan.
UNGHUNDSKLASS TIKAR
Exc 1ungkkl CK 2BTKl Reserv-cert LUNDECOCK´S WINTER SUPRISE (Ch
Lundecock´s Noll Koll Kokosboll-Ch Lythwood Stummer Suprise) Uppf: Johnny Andersson
& Ulrika Nordieng Moholm Äg: Johnny Andersson Moholm. 19 mån, utmärkt feminint
huvud, små välburna öron, välställda ögon, utmärkt nosparti och underkäke, utmärkt
hals, bra förbröst och bröstkorg, bra ben och tassa, utmärkta vinklar, utmärkt svep över
länden, rör sig med utmärkta steg från sidan, utmärkt pälsstruktur.
Exc 2ungkkl SE JV-18 FROSTICE KIND OF MAGIC (Ch Sommerville Mr Nice GuyFrostice Magic Moment) Uppf/Äg Birgit Andersson Altersbruk. 2 år, utmärkt helhet, små
välburna öron, utmärkt nosparti, utmärkt hals, bra hals förbröst och bröstkorg, bra ben
och tassar, balanserade vinklar, något kort päls, rör sig balanserat med god steglängd.
ÖPPENKLASS TIKAR
Exc 1ökkl CK SHELLRICK´S COTTON CANDY (Ch Lundecock´s Brig O Doon-Ch
Shellrick´s Just A Wish Uppf: Anne Reider Åkersberga Äg: Ann-Christine Westerberg
Nykvarn. 3 år. Utmärkt helhet, små välburna öron, mörka välställda ögon, bra nosparti
och underkäke, utmärkt hals förbröst och bröstkorg, utmärkta vinklar, korrekt svep över
länden, rör sig med utmärkt steglängd och drive, utmärkt päls och päls längd.
Exc 2 ökkl CK SHELLRICK´S UNDER YOUR SPALL (Geminy
Crickeldesromarinsdemayerlin-Ch Shellrick´s Just A Wish) Uppf/Äg Anne Reider
Åkersberga. 4 år, utmärkt feminin helhet, feminint uttryck, små korrekta tippade öron,
mörka välställda ögon, bra nosparti, utmärkt hals förbröst och bröstkorg, välvinklat
bakställ, bra ben och tassar, korrekt svep över länden, utmärkt pälsstruktur, rör sig med
bra steg
Exc 3 ökkl GRAZELANDS BIZZI-LIZZI (Lord of the Storm From Lavica-Ch Shellrick´s
Carry On) Uppf: Inger Lindgren Åkersberga Äg: Anne Reider Åkersberga. 3 år utmärkt
helhet, små välburna öron, välställda ögon, bra nosparti, kunde ha bättre underkäke, bra
hals, utmärkt bröstkorg, tillräckligt förbröst, balanserade vinklar, rör sig balanserat, bra
pälsstruktur, något kort päls.

Exc 4 ökkl SOLISWEET SUNSHINE GIRL (Ch Windcrest Blaze of Fire-Solisweet Maid
Of Sunshine) Uppf: Maud Thorén Andersson Alberga Äg: Pirkko Karlsson Grängesberg.
2,5år, utmärkt feminint huvud, mörka välställda ögon, korrekt framåtvikta öron, bra
nosparti och underkäke, utmärkt hals förbröst och bröstkorg, något långt länd parti,
balanserade vinklar, korrekt svep över länden, rör sig balanserat med tillräcklig
steglängd, korrekt pälsstruktur.
VG ökl FRENJA GIRL WITH THE DRAGON TATTOO (Frenjas Excellent Edition-Nipornas
Bella Blackcurrant) Uppf: Paula Porseryd Brålanda Äg: Annika Olivqvist Uppsala. 4 år,
stora öron som kunde bäras något prydligare, välställda ögon, bra nosparti och bett, kort
hals, utmärkt förbröst, något för rund bröstkorg, tillräckliga vinklar, något kort päls, rör
sig något kort och underställt.
VG ökl LILJEÄNGENS BLÅ PÄRLA (Lundecock´s Midnight Express-Teas Och Ebbas Bronse)
Uppf: Ulrika Skoog Fellingsbro Äg: Lena Karlsson Solna. 3 år, feminint uttryck, utmärkt
nosparti och underkäke, något djupt stop, något stora men korrekt framåttippade öron,
bra hals, utmärkt bröstkorg, långt ländparti, korrekt vinklad bak, något öppna fram,
kunde ha längre steg och med drive, vacker blå färg.
VG ökl SHIROCKINS PIGGELIN FIFTY (Ch Lundecock´s Sandbaggen-Shirockins Lady
Tricolor Forty Uppf/Äg Cecilia Stålhammar Solna. 2år, feminint uttryck, mörka något
runda ögon, små öron, som kunde bäras något prydligare, något tunt nosparti, kort hals,
utmärkt förbröst och bröstkorg, rör sig trångt framifrån, kunde ha något friare rörelser,
utmärkt päls
CHAMPIONKLASS TIKAR
Exc 1CHKKL CK 4BTKL C.I.B FIN NO SV CH SHELLRICK´S XTREMELY WELL
DESIGN (Ch Lynnfield Joshua-Shellrick´s Golden Flair) Uppf/Äg Anne Reider Åkersberga.
8 år mycket tilltalande feminint huvud, mycket välburna framåt riktade öron, mörka
välformade ögon, bra nosparti och underkäke, utmärkt hals förbröst och bröstkorg, bra
ben och tassar, korrekt svep över länden, rör sig med utmärkt steg, utmärkt pälskvalitet.
Exc 2CHKKL CK NOCH DAYLIGHT BRIGHT´S SUNNY GIRL (Daylight Brights Wow
Wow-Daylight Bright´s Promise Restart) Uppf: Helena Stens & Marita Stens Runhällen
Äg: Eva-Marie Hammarström Nora. 2,5 år, utmärkt helhet, feminint huvud och uttryck,
välburna framåtriktade öron, bra nosparti, mörka välställda ögon, utmärkt hals,
välformad bröstkorg, välvinklat bakställ, knapp vinklas fram, korrekt svep över länden,
något kort päls, rör sig löst framifrån, utmärkt steg från sidan.
VETERANKLASS TIKAR
Exc 1VETKKL 3 BTKL CK DK NO SE CH V-19 VV-19 SPECIALDREAM´S EVER SO
CLEVER (Ch Tachnamadra The Designer- Blazefield Hope And Glory) Uppf: Elisabeth
Sundberg Gävle Äg: Sten -Erik Sundberg Gävle. 9 år, mycket tilltalande helhet, små
korrekta framåtriktade öron, mörka välformade ögon, utmärkt nosparti, utmärkt hals
förbröst och bröstkorg, utmärkta vinklar korrekt svep över länden, rör sig med utmärkt
steglängd, kunde ha något med drive idag BÄSTA VETERAN
UPPFÖDARGRUPP
1 HP KENNEL SHELLRICK´S Uppf: ANNE REIDER ÅKERSBERGA 915,918,923,924.
En grupp individer av 4 kombinationer, fantastiskt typ lika, utmärkta uttryck, fina
storlekar, utmärkta rörelser, vackra pälsar, Grattis till gott uppfödararbete.

