SKK Nationell Utställning I Eslöv 2019-09-22
Antal hundar som deltog: 4 valpar, 27 vuxna varav 2 veteraner
Domare:
Hanar - Eva Liljekvist Borg
Tikar – Anette Edlander

VALPKLASS HANAR
1 valpkl hp BIM Valp: BILLALUNAS DIRTY HARRY (Lönnerbergas Yakety Yak –
Illalunas Chans To Shine) Uppf. Regina Holmberg och Mari Holmberg äg. Mari Holmberg.
Vältypat maskulint huvud, vackra ögon, korrekt öron, bra pigment, bra överlinje, tillräckligt
utvecklad kropp för åldern, välburen svans, rör sig trevligt från sidan, ännu något tät bak och
fram, bra pälsanlag, BIM-valp.

VALPKLASS TIKAR
1 valpkl hp Bästa Valp: GOLD ZITA’S SLEEPING AURORA (CH Sheldon Sinner –
Gold Zita’s Frozen Elsa) Uppf. Christina Floberg äg. Eva Borg. Nätt feminin tik, tillräckligt
kraftig benstomme, mycket feminint huvud, fina ögon, bra öron, korrekt överlinje, tillräckligt
utvecklad bröstkorg för åldern, rör sig typiskt, goda pälsanlag för åldern. Bästa Valp!
2 valpkl hp: BILLALUNAS EVERLASTING DAISY (Stylelight Black Celebration –
Lönnerbergas Bell Flower) Uppf. Regina Holmberg och Mari Holmberg äg. Mari Holmberg.
Kraftig tik med bra uttryck, rejäl skalle, något stora öron, fina ögon, bra överlinje, lite gott
hull för dagen, välställd med god pälsutveckling.
3 valpkl: BILLALUNAS ENGLISH BLUEBELL (Stylelight Black Celebration –
Lönnerbergas Bell Flower) Uppf. Regina Holmberg och Mari Holmberg äg. Michelle
Lundahl. Nätt feminin tik med litet huvud, kraftig kind och haka, utmärkt pigment, acceptabla
öron, tillräcklig hals, ok rygg, kraftig välutvecklad bröstkorg, rör sig typiskt för åldern, goda
pälsanlag.

JUNIORKLASS HANAR
Exc 1 junkkl ck 2 bhkl R-cert: LYCKOSHELLANS FORTUNATE SON (CH Lythwood
Secretariat – Lyckoshellans In Cute Design) Uppf. Birgitta Elf och Ingvar Elf äg. Birgitta Elf.
Maskulin hane, vältypat huvud, utmärkt pigment, vackra ögon och öron, tillräcklig haka,
vällagd skuldra, utmärkt överlinje med välvälvd länd, rör sig väl, utmärkt päls.
Exc 2 junkkl ck 3 bhkl: ANCHILIQUE’S PRINCE PICASSO (CH Anchilique’s Excellent
Eddie – Cronys Pearls’n Roses) Uppf/äg. Ann Bergdahl. Maskulin vältypad hane, fina ögon,
bra pigment, tillräckligt högt ansatta öron, vacker överlinje med välvälvd länd, bra stomme
och vinklar, rör sig trevligt, ymnig päls.
Exc 3 junkkl ck: LUNDECOCK’S SOME LIKE GIRLS (CH Lythwood Some Like It Hot –
CH Lundecock’s That’s My Girl) Uppf. Johnny Andersson och Ulrika Nordieng äg. Annelie
Karlsson. Nätt hane med maskulint aningen kort huvud, bra haka, något brett ansatta öron,
tillräckligt mörka ögon, utmärkt överlinje, välvinklad bak, rak fram, rör sig med tillräcklig
elegans, utmärkt päls.

Exc 4 junkkl ck: WOODMIST MY BLUE MOON (CH Sommerville Mr Nice Guy –
Woodmist My Pearly Moon) Uppf. Ann-Britt Sjögren äg. Anna-Karin Salomonsson.
Proportionerlig vältypad hane, tillräckligt kraftfull haka, bra nos och skalle, välformade ögon,
tillräcklig tillbakalagd skuldra, välvälvd länd, välgående från sidan, tillräckligt stabil fram, fin
päls.
Exc junkl: JORSTORPARENS GUITAR BOOGIE (Brimalou’s Let’s Rock – Lyckoshellans
Never Stop) Uppf/äg. Rosita Carlsson och Anders Karlsson. Maskulin hane, kraftig skalle och
kind, välutfylld haka, fint pigment, vackra ögon, tillräcklig hals, bra rygg, rör sig med lätt och
spänstigt steg, päls i utveckling.
Vg junkl: LÖNNERBERGAS HEY MICKEY (CH Sommerville Mr Nice Guy –
Lönnerbergas Xena Warrior Princess) Uppf. Carina Karlsson äg. Bernard Bodinski. Lite
försiktig hane, behöver mer träning, välformat huvud, något runda ögon, kunde ha bättre öron,
utmärkt överlinje med välvälvd länd, rör sig med tillräckligt steg.
Vg junkl: TEDDYVAIL’S TOP OF THE POPS (CH Lyckoshellans Once In A Lifetime –
Teddyvail’s Irish Gold) Uppf. Birgit Andersson äg. Anders Fernlid. Liten nätt hane, kunde
vara mer maskulin, små tillräckligt mörka ögon, kunde ha bredare haka, acceptabla öron, bra
överlinje, acceptabla vinklar, rör sig instabilt, utmärkt päls.
G junkl: SHELTIERIFFIC SALT (CH Lyckoshellans Once In A Lifetime – Sheltiebeautys
Youlouse) Uppf. Magnus Häggblad äg. Wilma Eriksson. Liten hane som kunde ha ett bättre
uttryck, skulle ha lite bättre resning, högt ansatt svans, passande benstomme, lite knappa
vinklar, kunde vara mer vältypad, päls i utveckling.

UNGHUNDSKLASS HANAR
Exc 1 ukkl ck: COOLMIX DO IT RIGHT (Stylelight That’s My Boy – CH Jaffadays In My
Heart) Uppf. Karin Lantz äg. Josefin Nilsson. Maskulin hane med bra uttryck, lite ljusa ögon,
bra öron, utmärkt pigment, acceptabel skuldra och överarm, bra rygglinje, lite hög
svansansättning, rör sig med bra påskjut, lite lös armbåge, kraftig päls.

ÖPPENKLASS HANAR
Exc 1 ökkl ck 1 bhkl CERT BIR: DK JV-18 FI JV-18 FI V-18 LT CH NO JV-18 SE JV18 FROSTICE MAKEOVER (CH Sommerville Mr Nice Guy – Frostice Magic Moment)
Uppf/äg. Birgit Andersson. Vältypad maskulin hane med utmärkta proportioner, korrekta
ögon och öron, utmärkt pigment, bra haka, aningen framskjuten skuldra, välvälvd länd, rör sig
med härlig drive och god parallellitet, vacker päls och färg, champion idag!
Exc 2 ökkl ck 4 bhkl: LÖNNERBERGAS YAKETY YAK (Stylelight Black Celebration –
Lönnerbergas Sea-Breeze) Uppf/äg. Carina Karlsson. Kraftfull maskulin hane med vältypat
huvud, vackra ögon och öron, bra överlinje, kunde ha lite kraftigare haka, rör sig med bra
påskjut, acceptabel front, ymnig päls.
Exc 3 ökkl ck: AGD I AGD II AGHD I AGHD II NYANS SOMEBODY’S EVERYTHING
(CH Sobelkustens Impressive Ice Floe – CH Sheltiebeautys Amanda Seyfried) Uppf. Annika
Mojanis och Anders Nyholm äg. Annika Mojanis. Kraftig maskulin hane, proportionerligt
huvud, mandelformade något ljusa ögon, utmärkt pigment, tillräcklig haka, bra öron,
tillräckligt tillbakalagd skuldra, välvälvd länd, passande benstomme, tillräckliga vinklar, rör
sig lite trångt bak, lös front, bra från sidan, päls ok.

CHAMPIONATKLASS HANAR
Exc 1 chkkl ck: LÖNNERBERGAS GREAT PRETENDER (CH Lynnfield Joshua –
Lönnerbergas Valley Of The Angels) Uppf. Carina Karlsson äg. Regina Holmberg och Carina
Karlsson. Liten kraftig hane som kunde ha mer långlinjerat huvud, bra ögon och öron,
tillräcklig hals, passande benstomme, acceptabelt bakställ, rör sig med bra energi, acceptabel
päls.

VETERANKLASS HANAR
Exc 1 vetkkl: DK UCH RLD N SE UCH CHIROSKAS REAL WILD CHILD (CH Milward
Sunny Boy – CH Chiroskas Special Child) Uppf. Taina Axelsson äg. Eva Borg. Maskulin
veteran, bra huvud och uttryck, vackra ögon, tillräcklig hals, acceptabel svans, kraftig
benstomme, tillräckliga vinklar, rör sig med värdighet, kraftig päls typiskt för åldern.

JUNIORKLASS TIKAR
Exc 1 junkkl ck 1 btkl CERT BIM: LUNDECOCK’S SUNSILK (CH Lundecock’s
Coconut – CH Lythwood Sophistication) Uppf. Johnny Andersson och Ulrika Nordieng äg.
Annelie Karlsson. Elegant huvud med utmärkta proportioner, fina ögon, välpigmenterad, bra
öron, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, bra kropp, fina tassar, välställda ben, rör sig med
ett härligt steg från sidan, parallell bak, något trång fram, vacker päls och siluett,
välpresenterad.
Exc 2 junkkl: WOODMIST MY ICE MOON (CH Sommerville Mr Nice Guy – Woodmist
My Pearly Moon) Uppf/äg. Ann-Britt Sjögren. Huvud med utmärkta proportioner, ännu något
trång i sitt bett, bra öron, utmärkt hals och överlinje, välställda ben och tassar, ännu något
grund i sin bröstkorg, rör sig med ett bra steg runt om, trevlig päls, välpresenterad.
Exc 3 junkkl: LÖNNERBERGAS FIRST LADY FASHION (Lönnerbergas Ceasars Palace –
Lönnerbergas Romantic Lady Rhine) Uppf/äg. Carina Karlsson. Vackert feminint huvud,
mörka fina ögon, bra pigment, bra öron, lagom hals, bra rygg, ännu ganska grund i sin
bröstkorg, bra ben och fina tassar, rör sig med fria rörelser från sidan, trång fram och bak.
Exc 4 junkkl: JORSTORPARENS GIRL OF MINE (Brimalou’s Let’s Rock – Lyckoshellans
Never Stop) Uppf/äg. Rosita Carlsson och Anders Karlsson. Feminint huvud med bra
proportioner, något slarviga öron, lagom hals, typisk överlinje, tillräckligt vinklad runt om,
bra ben, fina tassar, rör sig med ett bra steg från sidan, trång bak, ? fram, välpresenterad.

UNGHUNDSKLASS TIKAR
Exc 1 ukkl: LÖNNERBERGAS ENDLESS BLUE SEA (CH Lundecock’s Night Dancer –
Lönnerbergas Dreamboat Annie) Uppf/äg. Carina Karlsson. Vackert huvud med bra
proportioner, bra pigment, ännu mycket lätta öron, bra hals och överlinje, fina vinklar bak,
något rak fram, bra ben, fina tassar, rör sig med ett bra steg från sidan, något trång fram och
bak, välpresenterad.

ÖPPENKLASS TIKAR
Exc 1 ökkl ck 2 btkl R-cert: SOLISWEET RED HOT RUBY (CH Sheldon Simply Simon
– Lundecock’s Hot And Sweet) Uppf. Maud Andersson Thorén äg. Eva Borg. Långt elegant
huvud, fina ögon, utmärkta öron, välpigmenterad, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, bra

ben och fina tassar, fint svep över länden, rör sig med ett härligt steg från sidan, trång fram
och bak, mycket päls, välpresenterad.
Exc 2 ökkl: WOODMIST MY PEARLY MOON (CH Memus Tiny Tysonson – CH
Woodmist Fine Golden Sunlight) Uppf/äg. Ann-Britt Sjögren. Feminint huvud med härlig
blick, välplacerade öron, mörka fina ögon, bra hals och överlinje, lagom vinklad bak, något
rak fram, bra kropp, rör sig bra runt om, trevligt presenterad.
Exc 3 ökkl: BILLALUNAS CHARMING CASSIE (Lönnerbergas Great Pretender –
Lönnerbergas Bell Flower) Uppf. Regina Holmberg och Mari Holmberg äg. Mari Holmberg.
Feminin med härligt uttryck, aningen rund i skallen, fina ögon, bra pigment, något lätta öron,
bra hals, överbyggd bak, typiska vinklar runt om, välställda ben och tassar, rör sig med bra
steg, bra steglängd, något trång fram och bak, fint presenterad.
Exc 4 ökkl: WINDCREST RATHER POSH (CH Dream Stone Of Lochkaren – CH
Windcrest Make A Move) Uppf. Carin Åkesson äg. Ann Charlott Blid. Feminin med härligt
uttryck, något brett placerade öron, mörka fina ögon, bra pigment, bra hals, fin svepning över
ryggen, lagom vinklad runt om, rör sig med tillräckligt steg från sidan, välställda ben och
tassar, välpresenterad.
Exc ökl: COOLMIX DON’T YOU (CH Lucky Smile For Mister Postman – CH Jaffadays In
My Heart) Uppf. Karin Lantz äg. Michelle Lundahl. Huvud med bra proportioner, feminin,
mörka fina ögon, bra öron, bra hals och överlinje, bra kropp, lagom vinklad runt om, lagom
benstomme, rör sig med ett trevligt steg från sidan, välpresenterad.
Vg ökl: JAFFADAYS OVER THE MOON (Stylelight That’s My Boy – Rosebridge’s Falling
Star) Uppf. Susanne Lundin och Mikael Lundin äg. Susanne Lundin. Feminin, något rund och
bred skalle, brett ansatta öron, fina ögon, bra pigment, bra hals och överlinje, bra ben och fina
tassar, bra kropp, rör sig med ett kort steg från sidan, något trång fram och bak, trevligt
presenterad.
Vg ökl: TEDDYVAIL’S IRISH GOLD (Teddyvail’s Yummy Yummy – Lönnerbergas SeaSwallow) Uppf/äg. Birgit Andersson. Feminin på den mindre sidan, något rund skalle, mörka
fina ögon, bra pigment, tillräcklig hals, bra rygg, rund bröstkorg, något brant kors, rör sig
något kort, underställd från sidan, brett och löst fram, vill inte visa upp sig.

VETERANKLASS TIKAR
Exc 1 vetkkl: LYCKOSHELLANS IN CUTE DESIGN (CH Tachnamadra The Designer –
Lyckoshellans Dirty Dancing) Uppf. Birgitta Elf och Ingvar Elf äg. Birgitta Elf. Feminint
något rund skalle, bra öron, bra hals och överlinje, lagom vinklar runt om, bra kropp, bra ben
och fina tassar, rör sig med ett bra steg från sidan, något trång fram, bra päls, trevligt
presenterad. Bästa Veteran!
Sammanställd av Emma Medin 2019-11-15
Med reservation för eventuella fel.

