SKK Nationella utställning i SUNDSVALL 2019-10-13
Domare: Anne-Chaterine Edoff 1valp 35 vuxna varav 4 veteraner
1 uppfödargrupp

VALPKLASS TIKAR
1 Valpkl: NODSTAGÅRDENS HARD TO RESIST (Sunny-Hills King Of JazzNodstagårdens Miss Frost) Uppf/Äg: Eva Karlsson Norrtälje. Mycket harmonisk
redan nu, med bra typ, välformat huvud, med bra ögon, utmärkt ögonfärg,
välburna öron, korrekt i sin överlinje bröstförhållande benstomme och vinklar,
lätt tåvid, Bra päls och rörelser.
UNGHUNDSKLASS HANAR
Exc 1 ukkl: SHELLRICK´S MILKMAN (Ch Shellrick´s Quite Right-Ch Lavika
Lowenna) Uppf/Äg: Anne Reider Åkersberga. Utmärkt typ och helhet redan nu,
välformat huvud som inte ska ha längre nosparti, bra ögon och öron, utmärkt
överlinje, bra bröstförhållande och benstomme, djupare vinklar bak än fram, rör
sig på ett utmärkt sätt på alla ledder, mycket väl iordninggjord med bra
pälskvalitet
VG 2ukkl: Shadowscapes Exquisit Eros (Ch Shellrick´s Ray of Light-White Coastal
Little Baltic Star) Uppf: Jasmin Berg Boden Äg: Kerstin Forsberg Öjebyn. Väl
utvuxen och maskulin, huvudet har bra form, ögon bra storlek och färg, öron
bärs något brett med bra tipp, vacker hals, stram rygg, lite lång i länden och
brant i korset, normalt bröstförhållande, harmoniskt vinklad, rör sig något
markbundet med högt frambenssteg, mycket högt buren svans, inte bästa päls
på, Trevlig attityd
ÖPPENKLASS HANAR
Exc 1ökkl CK 4BHKL: DK JV-18 FI JV-18 FI JV-18 LT CH NO JV-18
FROSTICE MAKEOVER (Ch Sommerville Mr Nice Guy-Frostice Magic Moment)
Uppf/Äg: Birgit Andersson Altersbruk. Utmärkt typ och helhet, mycket välformat
huvud med härligt nosparti, ögon som ej ska vara mindre, välplacerade öron,
utmärkt överlinje, välvinklad och härlig benstomme, korrekta tassar, rör sig med
bra steglängd och härlig vilja, utmärkt päls och kondition.
Exc 2 ökkl CK: NO UCH SE UCH Shellrick´s Ray Of Light (Brylin Bud Wiser At
Lynnswed-Ch Shellrick´s Touch My Wishes Uppf/Äg Anne Reider Åkersberga.
Utmärkt typ och helhet, lätt rektangular med korrekta proportioner i huvudet,
välformade mörka ögon, välburna och placerade öron, mycket bra överlinje, bra
bröstförhållande benstomme och tassar, brant överarm, utmärkt vinklad bak, rör
sig med bra steglängd, bär sig väl, inte bästa päls på
Exc 3ökkl CK CERT: SOLISWEET BLACK MUSIC (Brimalou´S Let´s RockBlazefield Risky Business) Uppf/Äg Maud Thorén Ålberga. Typ full, tydligt
maskulin, välformat huvud med härligt nosparti, bra ögon med utmärkt färg,
välplacerade och burna öron, vacker överlinje, bra bröstförhållande och

benstomme, ok tassar, välvinklad fram och bak, rör sig väl från sidan med fin
energi, har bra päls
Exc 4ökkl CK R-Cert: FI V-17 NORD V-17 FROSTICE POWERPRINT (Ch
Lundecock´s Noll Koll Kokosboll-Frostice Partygirl) Uppf: Birgit Andersson
Altersbruk Äg: Gerd Larsson Altersbruk. Utmärkt typ och helhet, härligt
maskulint huvud, utmärkta ögon, välplacerade aningen lätta öron, korrekt
överlinje, bra bröstförhållande benstomme och vinklar, rör sig med bra action
bak, kan vara något friare fram, Utmärkt päls
Exc ökl: STARBELLE SHAMROCK (Ch Red Dawn The Scottish Real Passion-Ch
Starbelle Supreme Sarah) Uppf: Madeleine Lund Mariefred Äg: Berit Lind Bollnäs.
Mycket stor, med utmärkta proportioner, både i huvudet och kropp, välformade
mörka ögon, välplacerade och burna öron, föredömlig överlinje, bra
bröstförhållande benstomme tassar och mycket välvinklad, rör sig mycket
harmoniskt men bra steglängd och härlig resning, välskött päls med bra kvalitet.
VG ökl: EMPERICALS FIRST CAPTAIN (Ch Windcrest Stylish Move-Laipo´s
Dreamer In Gold) Uppf: Kim Johnsson Holmsund Äg: Emma Medin Örnsköldsvik.
Stor tydligt maskulin, välformat huvud, mycket bra ögon, välplacerade aning
tunga öron, vacker överlinje i stående, med bra bröstförhållande benstomme och
tassar, välvinklad bak, i rörelse med kort frambenssteg, lite sänkt rygg, utmärkt
päls, mycket väl iordninggjord, utmärkt muskulatur.
VG ökl: FROSTICE MAKE A MOMENT (Ch Sommerville Mr Nice Guy-Frostice Magic
Movement) Uppf: Birgit Andersson Alstersbruk Äg: Ewa Nordsvan Piteå. Lätt
rektangulär, huvudet har bra proportioner, men nospartiet kunde vara mer
utfyllt, bra ögon, välplacerade något lätta öron, bra hals och rygglinje, kort
välansatt svans, grund bröstkorg, djupare vinklad bak än fram, rör sig lite
oengagerat, har bra päls, hög i hullet stör.
VG ökl: LUNDECOCK´S SHOW DANCER (Ch Lythwood Triple TroubleLundecock´s A Second Dance) Uppf: Johnny Andersson och Ulrika Nordieng
Moholm Äg: Eva Bergdahl Sundsbruk. Maskulin, lätt rektangulär, huvudet har bra
proportioner men inte helt parallella linjer, bra ögon, lite brett ansatta öron,
utmärkt överlinje, mycket bra bröstförhållande och benstomme, välvinklad fram
och bak, står och går tåvid fram, rör sig väl från sidan, något högt buren svans
stör, bra päls och kondition.
VG ökl: ÅSFORSENS JOSEPHF (Ch Lundecock´s Run For Fun – Milward Simply
Samantha Uppf: Thomas Söderström, Sari Söderström Timrå Äg: Sandra
Söderström Ljustorp. Mkt harmoniska och fina proportioner i huvud och kropp,
utmärkt nosparti, mycket bra ögon, välburna öron, vacker överlinje, bra
bröstförhållande och benstomme, brant överarm, välvinklad bak, utmärkta
rörelser, har ej bästa pälskvalitet, fet på ryggen och 2 tovor kring pungen, vilket
får betydelse för dagens pris.
CHAMPIONKLASS HANAR
Exc 1 chkkl CK 1BHKL BIM: C.I.B DK UCH LT CH NORD V-16
LUNDECOCK´S LET IT GO (Ch Evad Dream Stone of Lochkaren-Luckyocean´s
Seventh Heaven) Uppf: Johnny Andersson och Ulrika Nordieng Moholm Äg: Ulrika

Nordieng Moholm. Utmärkt typ och helhet, föredömligt uttryck med mycket bra
ögon och öron, kroppen är lätt rektangulär med vackra linjer alltigenom, bra
bröstförhållande och benstomme, brant överarm, utmärkt vinklad bak, mycket
harmoniska rörelser, välburen överlinje och stor närvaro i ringen, riklig päls
utmärkt skött.
Exc 2chkkl CK 2BHKL: C.I.B DK&NO UCH EUW-16 GB CH NL CH V-14 SE
V-13-14 SE V-13-14-18 SE&FI UCH WW-18 WINDCREST STYLISH MOVE
(Ch Evad Dream Stone of Lochkaren-Ch Windcrest On The Move) Uppf/Äg: Carin
Åkesson Täby. Utmärkt typ och helhet, vackert välformat huvud med utmärkt
uttryck, välburna öron, korrekt överlinje, långt välställt kors, bra
bröstförhållande, härlig benstomme, utmärkt vinklad bak, rör sig med mycket
bra steglängd, bär sin kropp väl, välskött päls som inte är i sin bästa form.
Exc 3chkkl CK 3BHKL: 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 Åkersberga. Utmärkt typ, korrekta
proportioner i huvud och kropp, vackert uttryck, mycket bra ögon och korrekta
öron, svepande överlinje med mycket bra bröstförhållande, kunde vara djupare
vinklad fram, utmärkt bak, rör sig utmärkt från sidan, mycket välskött och riklig
päls samt bra attityd.
Exc 4chkkl CK: PL CH SE UCH LUNDECOCK´S FINAL SALUTE (Ch Lythwood
Secreteriat-Ch Lundecock´s Hot Legs) Uppf: Johnny Andersson och Ulrica
Nordieng Moholm Äg: Johnny Andersson Moholm. Utmärkt typ och helhet,
korrekt kropps proportioner, välbalanserat huvud med korrekta ögonfärg och
form, välplacerade öron med bra tipp, vacker överlinje, lågt ansatt svans,
välutvecklat bröstförhållande, på bra ben och tassar, djupare vinklad bak än
fram, rör sig korrekt på alla ledder, friare i steget bak än fram, bra päls och
attityd.
Exc chkl: FI UCH MARVITHOLL LIDRE (Marvitholl Vilyam-Marvitholl Luisa
Veronica) Uppf: Mi Tsaryuk Ryssland Äg: Birgit Andersson Altersbruk.
Harmonisk, tydligt maskulin, välformat huvud med utmärkt ögonfärg bra form,
välburna öron, bra hals, en tanke lång i länden och brant i korset, utmärkt
benstomme, bra bröstförhållande, kan vara stramare i sina armbågar och
steglängden alltigenom vara längre, mycket bra päls och attityd.
VETERANKLASS HANAR
Exc 1vetkkl CK: 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. Utmärkt typ och helhet, underbart uttryck med härligt nosparti,
välformade mörka ögon, välplacerade delvis förbrukade öron, vacker överlinje,
välplacerade svans, bra bröstförhållande och benstomme, välvinklad bak, rör sig
mycket ungdomligt med härlig närvaro och korrekt steglängd, bra päls, mycket
välskött.
UNGHUNDSKLASS TIKAR
Exc 1ukkl: WHALSAY CELEBRATION GIRL (Whalsay Man in The Mirror-Starbelle
Stunning Stacy) Uppf: Monica Sjölund Saltsjö-Boo Äg Pirkko Karlsson

Grängesberg. Mycket feminin, väldigt söt, välformat huvud, bra ögon,
välplacerade lätta öron, står med vacker hals, stram rygg, välplacerad
svanssättning, har bra bröstförhållande ben och tassar, djupare vinklad bak än
fram, lite tät och lös sett framifrån, mycket väl gående från sidan, bra
pälskvalitet i fällning.
Exc 2ukkl: RLD N TREMENDOUS BLACK IVORY DÁRES DA SE (Kellcrest
Dreamland-Emotion In Black Dares Da Serra) Uppf: Claudia Rodriques Salgado
Portugal Äg: Sofia Nordin Gustavsberg. Bra storlek, med bra kropps
proportioner, välformat huvud, något djupt liggande ögon som har utmärkt färg,
välansatta lätta öron, bra hals och rygglinje, svagt avfallande kors, bra
bröstförhållande och benstomme, djupare vinklad bak än fram, rör sig med bra
steglängd, har en härlig attityd, bra päls.
Exc 3ukkl: SHADOWSCAPES EXQUISIT EROTICA (Ch Shellrick´s Ray of LightWhite Coastal Little Baltic Star) Uppf/Äg: Jasmin Berg Boden. Lätt långsträckt på
den större sidan, mycket feminint huvud, har utmärkta ögon och bra öron, kan
fylla ut i sitt nosparti, ok i sin överlinje, benstomme och bröstförhållande i
balans, något brant i sin överarm, välvinklad bak, rör sig löst och något bundet
fram bra bak, bra pälskvalitet men inte full päls.
VG 4ukkl: Pålslättens Blue Sommerstorm (RLD N White Coastal Black StormShadowscapes Cosmic Fabulous Grace) Uppf/Äg: Eva Bergvall Piteå. Mycket
ungdomlig, lätt långsträckt, feminin i sitt uttryck med bra huvud, välplacerade
ögon med bra storlek, välburna korrekt placerade öron, lite kort i sin halslinje,
stram rygg, avfallande kors, brant skuldra och överarm, kan vara djupare
vinklad bak, rör sig omväxlade i passgång eller kort steg, inte bästa päls på, men
bra kvalitet, behöver rutin och fasthet.
VG ukl: Shadowscapes Exquisit Euphoria (Ch Shellrick´s Ray of Light-White
Coastal Little Baltic Star) Uppf: Jasmin Berg Boden Äg: Emma Lundmark Bureå.
Harmonisk med bra proportioner i kropp och huvud, tilltalande uttryck med bra
ögon, lite lätta öron, bra överlinje men högt isatt svans stör, bra bröstförhållande
och benstomme, brant i skuldra och överarm påverkar hela fronten, välvinklad
bak, tillräckliga rörelser från sidan, välskött päls, störande högt buren svans.
ÖPPENKLASS TIKAR
Exc 1ökkl CK 4BTKL 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. Typfull,
harmonisk, utmärkta proportioner i kroppen, mycket feminint huvud, härligt
uttryck, mycket bra ögon i form, bra öron, vacker överlinje, mycket bra
bröstförhållande, välställd skuldra, något brant överarm, utan överdrift i vinklar
bak, bra benstomme och tassar, har bra steglängd och närvaro, välmusklad,
utmärkt iordninggjord päls.
Exc 2ökkl CK R-CERT: SE JV-16 SHELLRICK´S VELVET ROSE (Lord of The Storm
From Lavika-Karenza´s Kodachrome) Uppf: Anne Reider Åkersberga Äg: Frida
Rehnström Åkersberga. På den mindre sidan, lätt rektangulär, mycket feminint
huvud, bra ögon och öron, men kund gärna ha haft bredare underkäke,

svepande överlinje, bra bröstförhållande och benstomme, skuldra och överarm
kunde gärna varit bättre tillbakalagd, välvinklad bak med bredd i lår, utmärkt
steglängd och energi. Bra päls.
Exc 3ökkl: SE JV-18 FROSTICE KIND OF MAGIC (Ch Sommerville Mr Nice GuyFrostice Magic Moment) Uppf/Äg Birgit Andersson Altersbruk. Mycket feminin i
bra balans, välformat huvud, bra uttryck, utmärkt ögonfärg, aningen vid öron
ställning med lagom tipp, bra hals, sänker ryggen något i stående, avrundat
kors, kan ha mer djup i sin bröstkorg, bra benstomme, lite brant i skuldra och
överarm, normalt vinklad bak, lite trång fram och bakifrån, väl gående från
sidan, bra päls.
Exc 4ökkl: SWEET-CINDY (Shellrick´s on Fire-Genitas Gräddsnäcka) Uppf: Lena
Lundin Gävle Äg: Gunilla Jonsson Älandsbro. Feminin, harmonisk, välformat
huvud, bra ögon i färg och form, något vid öron ställning, bra överlinje avslutas
med brant kors, bra bröstförhållande och bra benstomme, välvinklad fram och
bak, lite trång bak, väl gående från sidan, ibland med onödigt hög svans, inte i
bästa päls.
VG ökl: Lovegun´s I Want It All (Ch Lundecock´s Little Loon-Ch Lovegun´s
Hotter Than Hell) Uppf: Maria Danielsson Sundsbruk Äg: Marie Gustafsson Alnö.
Feminin med bra storlek, huvudet har bra proportioner är parallellt och få ej ha
mindre stop, bra ögonfärg och storlek, välplacerade öron där höger öra är lättare
än vänster, bra hals och rygg, starkt avfallande kors, bra bröstförhållande och
benstomme, djupare vinklar bak än fram, rör sig med god steglängd, höger öra
står ofta vilken stör, har bra päls som inte behöver vara rikligare.
VG ökl: Åsforsens Pretty Belinda (Ch Sheldon Truly Madly Deeply-Åsforsens
Jessamina) Uppf: Sari Söderström & Thomas Söderström Timrå Äg: Sandra
Söderström Ljustorp. Lätt långsträckt, mycket feminin, bra huvudform som
kunde ha mer bredd i underkäken, ögonen har bra färg och form, öronen är
välplacerade och något tunga, bra hals, lite eftergivande rygglinje, avfallande
kors, mycket bra bröstförhållande, lite brant överarm, utmärkt vinklad bak, bra
benstomme, rör sig med bra steglängd, men sänkt överlinje troligen på grund av
otrivsel i situationen, bra päls
CHAMPIONKLASS TIKAR
Exc 1chkkl CK 2BTKL: DK UCH SE UCH LUNDECOCK´S THAT MY GIRL (Ch
Lundecock´s Noll Koll Kokosboll-Ch Lundecock´s That´s It) Uppf: Johnny
Andersson & Ulrika Nordieng Moholm Äg: Johnny Andersson Moholm. Sötast
idag, mycket harmonisk med utmärkta proportioner, vackert uttryck med mycket
mildhet, utmärkta ögon och öron, korrekt alltigenom i konstruktionen, lätta
vägvinnande rörelser, utmärkt päls som ej behöver vara större, mycket välskött
Exc 2chkkl CK: SOLISWEET SUNSHINE GIRL (Ch Windcrest Blaze Of FireSolisweet Mild Of Sunshine) Uppf: Maud Thorén Ålberga Äg: Pirkko Karlsson
Grängesberg. Mycket harmonisk, lätt rektangulär, feminint välbalanserat huvud,
med bra ögon och öron, svepande överlinje, en aning kort kors, bra
bröstförhållande benstomme och vinklar samt tassar, bra pälskvalitet, rör sig
med bra steglängd, lite okoncentrerad på uppgiften.

Exc 3chkkl CK: SE UCH LOVEGUN´S SHE LIKES ROCK ´N´ROLL (Ch Yosemite´s
Design For Me-Ch Lovegun´s Hotter Than Hell) Uppf/Äg: Maria Danielsson
Sundsbruk. Över medelstor, lätt långsträckt, feminint huvud har ganska bra
form, ögonen är mörka med rätt form, öronen utmärkta i alla avseenden, vacker
hals och överlinje som helhet, bra bredd i bröstet något grund, något brant i
skuldra och överarm, välvinklad bak, bra ben och tassar, utstrålar sundhet och
självförtroende, vägvinnande rörelser, bra päls.
Exc 4chkkl: SOLISWEET MAID OF SUNSHINE (Ch Lythwood Sundealer-Milesend
Mais of Gold) Uppf/Äg: Maud Thorén Ålberga. På den större sidan, i rektangeln,
välformat huvud med bra uttryck, korrekt i hals manke och rygg, lite brant i sitt
kors, har bra bröstförhållande och bra ben, en tanke plattare tassar, harmoniskt
vinklad, sunda vägvinnande rörelser, generande pälskvalitet avslöjar allt.
VETERANKLASS TIKAR
Exc 1vetkkl CK 1BTKL BIR: C.I.B. DK&FI UCH GB CH NL CH NO UCH SE
UCH SE VV-16-17 SE VV 16-17-18 WW -18 WINDCREST ON THE MOVE
(Ch Rannerdale Oliver Twist-Ch Windcrest Smart Move) Upp/Äg Carin Åkesson
Täby. 11 år, alltigenom föredömlig i typ, mycket vackert uttryck med ålderns
platina, bra ögon och öron, svepande överlinje, korrekt i bröstförhållande och
benstomme, välvinklad bak med fin bredd i låret, bra ben och tassar, rör sig med
stor värdighet, utmärkt steglängd, härlig päls, synnerligen välskött, behöver inte
handlingen klarar sig själv. BÄSTA VETERAN
Exc 2vetkkl CK 3BTKL DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH V-19 VV-19
SPECIALDREAM´S EVER SO CLEVER (Ch Tachnamadra The DesignerBlazefield Hope And Glory) Uppf: Elisabeth Sundberg Gävle Äg: Sten -Erik
Sundberg Gävle. Nästan 9 år mycket feminin, lätt rektangulärt, tilltalande huvud
och uttryck, mycket bra ögonfärg och form, välburna öron, vacker överlinje, bra
bröstförhållande, bra ben och tassar, harmoniskt vinklad, mycket väl gående
med välburen kroppshållning, härlig päls.
Exc 3vetkkl: SE UCH NODSTAGÅRDENS JUST ONE KISS (Ch Lundecock´s Silent
Witness-Nodstagårdens Love Embrace) Uppf/Äg: Eva Karlsson Norrtälje. Utmärkt
storlek, nära kvadraten, mycket feminin i huvud och uttryck, bra ögon och öron,
bra överlinje avslutas med något kort avfallande kors, ställer sig ofta underställt,
har bra bröstförhållande benstomme och vinklar, förbättrar intrycket i rörelse,
som har utmärkt steglängd, bra päls 9 år plus.
UPPFÖDARGRUPP
1 HP BÄSTA GRUPP: Kennel Shellrick’s Uppf: Anne Reider Åkersberga
Makalöst enhetlig uppfödargrupp med hög svårighetsgrad, fyra fäder och tre
mödrar, kenneltypen totalt enhetlig samtliga individer av högsta kvalitet,
utmärkta anatomiskt hopkomna, fantastiska huvuden och uttryck, välgåend,
välpälsade.
2 HP: Kennel Lundecock’s Uppf: Johnny Andersson & Ulrika Nordieng
Moholm. Uppfödargrupp med stor svårighetsgrad efter tre fäder och fyra
mödrar, uppfödar typen i huvudsak enhetlig när det gäller proportioner och

rörelser, små skillnader i huvuden finns men välbyggda, välgående trevliga
individer med bra pälsar.
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