SKK Nationella utställning i Askersund 2019-08-11
Domare: Maritha Östlund-Holmsten. 33 vuxna därav 3 veteraner.
1 uppfödargrupp

JUNIORKLASS HANAR
Exc 1junkkl: LYCKOSHELLANS HUNGRY HEART (Ch Lythwood Sundealer –
Lyckoshellans Never To Late) Uppf. Birgitta & Ingvar Elf äg. Cathrine Hellman Rustan. 1år,
bra storlek och proportioner, sött uttrycksfullt huvud, välformade mörka ögon, välburna och
placerade öron, ännu outvecklat förbröst, tillräcklig längd på bröstkorgen, bra benstomme,
kunde ha något mer välvning över länden, balanserade vinklar, rör sig med bra steg parallell,
en nyfiken hund som domaren tror gillar livet och därför har lite hög svans.
Exc 2junkkl: LYCKOSHELLANS FORTUNALE SON (Ch Lythwood Secretariat –
Lyckoshellans In Cute Design) Uppf/äg. Birgitta & Ingvar Elf. 1 år, tilltalande hane,
maskulint huvud, välformade mörka ögon, välburna och placerade öron, bra bett, stora tänder,
utmärkt förbröst, vid och något brant överarm ger en aningen högt framsteg, utmärkt
överlinje, välvinklad bak, bra benstomme, rör sig i övrigt väl från sidan, bra pälskvalitet.
VG 3junkkl: LÖNNERBERGAS FEET ON THE ROCK (Lönnerbergas Ceasars Palace –
Lönnerbergas Romantic Lady Rhine) Uppf. Carina Karlsson äg. Ann-Britt Fredricson. 11
mån, en ännu lite nätt och outvecklad junior, nätt uttrycksfullt huvud, aningen brett placerade
öron, smal i käkar och smalt bett, stora tänder, ännu outvecklad i kroppen, behöver tid för att
djupna främst i bröstkorgen, något tunn benstomme, aningen brant vinkel fram, rör sig med
kort steg, trång bak, inte i bästa päls idag.

UNGHUNDSKLASS HANAR
Exc 1ukkl ck cert: SE JV-19 WINDCREST PUTTING ON THE RITZ (Ch Lundecock´s Tri
Again – Windcrest Painted Black) Uppf/äg. Carin Åkesson. 18 mån, rejäl hane, utmärkta
proportioner, tilltalande huvud och uttryck, välformat huvud, utmärkt nosparti, käkar och bett,
välplacerade tänder, aning brant överarm, väl markerat förbröst, men ännu lite smal i fronten,
lång bröstkorg, stark länd, vacker överlinje, visas i mycket bra pälskondition, rör sig med
aningen högt framsteg men med bra påskjut bak.
Exc 2ukkl ck R-cert: LUNDECOCK´S SECOND SURPRISE (Ch Lundecock´s Noll Koll
Kokosboll – Ch Lythwood Summer Surprise) Uppf. Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg.
Ullrika Nordieng. 18 mån. Tilltalande unghane med utmärkt proportiner, välformat
uttrycksfullt huvud, välformade mörka ögon, välformat nosparti, aningen small i bettet,
utmärkt förbröst väl anlagd överarm, vacker överlinje, utmärkt benstomme, välvinklad, låg
has, utmärkta rörelser från alla håll, riklig päls av bra kvalitet.

ÖPPENKLASS HANAR
Exc 1ökkl ck: LÖNNERBERGAS YAKETY YAK (Stylelight Black Celebration –
Lönnerbergas Sea-Breeze) Uppf/äg. Carina Karlsson. 2 år, rejäl hane, en tanke lång, kraftfullt
välformat huvud, uttrycksfulla aningen stora ögon, välformat nosparti, bra bett och tänder,
utmärkt förbröst, lång bröstkorg, bra överlinje, aning kort svans, stark benstomme,
harmoniska vinklar, rör sig mycket väl från sidan, riklig päls av bra kvalitet.

CHAMPIONKLASS HANAR
Exc 1chkkl ck 2Bhkl: C.I.B. DK&NO UCH EUW-16 GB CH NL CH NO V-14 SE V-1314-18 SE&FI UCH WW-18 WINDCREST STYLISH MOVE (Ch Evad Dream Stone Of
Lochkaren – Ch Windcrest On The Move) Uppf/äg. Carin Åkesson. 7 år, vacker hund med
utmärkta proportioner, ljuvligt huvud och uttryck med små välplacerade öron, små
välformade mörka ögon, utmärkt väl avrundat nosparti, bra bett och välplacerade tänder,
utmärkt hals, väl markerat förbröst, lång bröstkorg, stark land, låg has, utmärkta vinklar, långa
härliga vallhundsrörelser med bra parallellitet, utmärkt päls.
Exc 2chkkl ck 3Bhkl: PL CH LUNDECOCK´S FINAL SALUTE (Ch Lythwood
Secretariat – Ch Lundecock´s Hot Legs) Uppf. Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg.
Johnny Andersson. 2,5 år, tilltalande hane, bra storlek, utmärkta proportioner, välformat
uttrycksfullt huvud med små mörka uttrycksfulla ögon, bra nosparti, bett och tänder,
tillräckligt förbröst, aningen kort bröstkorg, stark länd, flott överlinje, utmärkt has,
benstomme och vinklar vilka medger långt steg och bra påskjut bak, sommarpäls av utmärkt
kvalitet.
Exc 3chkkl ck 4Bhkl: SE UCH LUNDECOCK´S NIGHT LIGHT (Ch Lythwood
Secretariat – Ch Lundecock´s Hot Legs) Uppf. Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg.
Johnny Andersson. 2,5 år, utmärkt typ, tilltalande helhet, utmärkta proportioner, välformat
huvud, välplacerade och burna öron, mörka uttrycksfulla ögon, utmärkt väl rundat nosparti,
bra bett och tänder, välutvecklat förbröst, väl anlagd överarm, utmärkt bröstkorg, stark länd,
välvinklad, stark benstomme, låg has, rör sig med långt steg, bra påskjut bak, visas i utmärkt
päls.
Exc 4chkkl ck: FI UCH SE UCH PM QUALITY´S ANOTHER TWIST (Ch Rannerdale
Oliver Twist – Pm Quality´s Shiny Fashion) Uppf/äg. Pirkko Karlsson. 5 år, tilltalande hane,
bra storlek, vackert välformat huvud, med utmärkta linjer, vackra välformade mörka ögon,
välformat nosparti, bra bett, utmärkta tänder, små välplacerade öron, aning kort hals, något
outvecklat förbröst, aningen brant överarm, utmärkt överlinje, utmärkt benstomme, aningen
hög has, rör sig med något kort framsteg, bra bak, dock trång, visas i bra päls.
Exc chkl ck: SE UCH LÖNNERBERGAS HOOKED ON A FEELING (Smultronets Forever
Young – Ch Lönnerbergas Queen Of The Desert) Uppf/äg. Carina Karlsson. 6 år, bra storlek,
fina proportioner, uttryckfullt huvud, med välformade mellanbruna ögon, tillräckligt nosparti,
tydlig haka, bra bett och tänder, små välplacerade tänder, aningen brant och vid överarm, lång
bröstkorg, bra överlinje, aning hög has, rör sig med något kort framsteg, trång bak, visas i
utmärkt päls.

VETERANKLASS HANAR
Exc 1vetkkl ck 1Bhkl BIM: C.I.B. NORD JV.11 SE UCH SE V.19 SE VV-18 SE VV-19
LUNDECOCK´S NOLL KOLL KOKOSBOLL (Ch Evad Dream Stone Of Lochkaren –
Frostice Koffebean) Uppf/äg Johnny Andersson. 9,5 år, tilltalande veteran med bra storlek,
utmärkta proportioner, visas i utmärkt kondition, ett mycket vackert välformat huvud, små
välplacerade mörka ögon, välrundat nosparti, bra käkar, bet och bevarade tänder, små
välplacerade öron, fin kropp under pälsen, bra benstomme, utmärkta vinklar som ger utmärkt
långa vallhundsrörelser, i bra päls.

JUNIORKLASS TIKAR
Exc 1junkkl ck 3Btkl Cert: LUNDECOCK´S SENSATION (Ch Lundecock´s coconut –
Ch Lythwood sophistication) Uppf Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg. Ulrika
Nordieng. 11 mån, tilltalande juniortik, utmärkta proportioner, vackert huvud med tillräckligt
stop, välformat, väl rundat nosparti, mycket vackra mörka ögon, små välplacerade öron,
utmärkt förbröst, vacker överlinje, välvinklad, utmärkta sidorörelser, en nobel tik med utmärkt
päls och stil.
Exc 2junkkl ck: LUNDECOCK´S MIDSUMMER DREAM (Ch Lythwood Secret Dealer –
Lundecock´s summer Dream) Uppf. Johnny Andersson & Ulrika Nordieng äg. Johnny
Andersson. 12 mån, tilltalande juniortik, utmärkta proportioner, uttrycksfullt huvud,
välplacerade öron, mörka välformade ögon, nospartiet kan få mer kraft, bra bett och tänder,
välutvecklad i kroppen med lång bröstkorg, låg has, vacker överlinje, balanserade vinklar, ger
bra sidorörelser ännu trång bak.
Exc 3junkkl ck: WHALSAY CELEBRATION GIRL (Whalsay Man In The Mirror –
Starbelle Stunning Stacy) Uppf. Monica Sjölund äg. Pirkko Karlsson. 14 mån, härligt
feminine med utmärkta proportioner, välformat uttrycksfullt huvud med mörka uttrycksfulla
ögon, väl rundat nosparti, bra bett och tänder, bra hals, välutvecklad för åldern, bra
benstomme, låg has, utmärkta vinklar och sidorörelser, har lämnat del av pälsen hemma.
Exc 4junkkl: LUDENBENS LYCKLIGA LOTTA (Lord Of The Storm From Lavika –
Shellrick´s Ultimate Performance) Uppf/äg. Cecilia Spångberg Stålblad. 1 år, ännu något
högställd juniortik, i övrigt fina proportioner, feminint huvud, nospartiet behöver få något
mera kraft, aningen fult placerade, stora, lite slarviga öron, välrundat nosparti, som dock kan
bli kraftigare, bra bett och tänder, ännu outvecklat förbröst, lång bröstkorg, bra benstomme,
välvinklad, utmärkta sidorörelser, päls på g.
VG junkl: MEJDÅSENS MYSTERY MAMSELLE (Sumburgh Head´s Try To Kiss Me –
Mejdåsens Koola Kiss Me Kate) Uppf/äg. Ann-Britt Fredricson. 16 mån, nätt tik med bra
proportioner, som idag inte är i full päls, feminint huvud med väl rundat nosparti, mycket bra
bett och tänder, välformade ögon, tillräckligt förbröst för åldern, aning kort hals, något brant
överarm, bra benstomme, balanserade vinklar, den något vida överarmen bidrar till ett något
högt benlyft fram, bra påskjut bak.
VG junkl: REVÄRENS YAMI YVETTE (PM Quality´s Best Comforter – Revärens Toya
Timotel) Uppf/äg. Ann-Christine & Jörgen Westerberg. 14 mån, rejäl tik, bra proportioner,
feminint huvud med välformade mellanbruna ögon, bra bett och tänder, tillräckligt nosparti,
behöver utvecklas I förbröstet och få mer volym i bröstkorgen, aningen vid överarm,
balanserade vinklar, rör sig väl, men kunde ha bättre påskjut bak, inte i full päls idag.

UNGHUNDSKLASS TIKAR
Exc 1ukkl: LD STARTKLASS MOSSTROOPER LADY STARLING (Ch Lundecock´s Noll
Koll Kokosboll – Ch Lundecock´s Lady Of Leisure) Uppf. Ionie & Alf Oskarson äg. Alf
Oskarson. 1,5 år, nätt tik, utmärkta proportioner, sött uttrycksfullt huvud, små välplacerade
öron, mörka uttrycksfula ögon, bra bett och tänder, aningen kort hals, bra förbröst och
bröstkorg, välvinklad med låg has, balanserade vinklar, rör sig väl när hon vill, behöver lite
tid, för att få lite mer av “sig”, päls på g av bra struktur.

ÖPPENKLASS TIKAR
Exc 1ökkl ck 4Btkl: BERMARKS MISS MONROE (Ch Tachnamadra The Designer –
Bermarks Cleo) Uppf/äg. Ulla Bergh-Persson. 4 år, typfull, utmärkta proportioner, har idag
lämnat pälsen hemma, vackert, välformat feminint huvud av utmärkt längd, välformade
uttrycksfulla ögon, väl rundat nosparti, med bra bett och stora välplacerade tänder, små
välplacerade öron, utmärkt hals, förbröst och bröstkorg, välplacerad skuldra, utmärkt överarm,
väl anlagd mot bröstkorgen, flott överlinje, breda lår, låg has, välvinklad, långa typiska
vallhundsrörelser.
Exc 2ökkl ck: SOLISWEET SUNSHINE GIRL (Ch Windcrest Blaze Of Fire – Solisweet
Maid Of sunshine) Uppf. Maud Andersson Thorén äg. Pirkko Karlsson. 2 år 4 mån, tilltalande
tik, vackert uttrycksfullt huvud, mörka mycket vackra ögon med en blick som förtrollar,
utmärkt nosparti, välplacerade tänder, bra bett, små välplacerade öron, bra förbröst, lång
bröstkorg, väl anlagd överarm, utmärkt överlinje, välvinklad, rör sig mycket väl från sidan,
visas i mycket bra kondition och päls.
Exc 3ökkl ck: SHELLRICK´S COTTON CANDY (Ch Lundecock´s Brig O Doon – Ch
Shellrick´s Just A Wish) Uppf. Anne Reider äg. Ann-Christin Westerberg. 3 år, bra storlek,
utmärkta proportioner, vackert uttrycksfullt huvud, små välplacerade öron, vackra ögon,
utmärkt väl rundat nosparti, bra bett och tänder, välkroppad med lång hals, utmärkt överlinje,
bra benstomme och tassar, utmärkta vinklar, långa typiska vallhundsrörelser, visas i utmärkt
pälskondition.
Exc 4ökkl ck: LÖNNERBERGAS O´SHEA (Ch Lundecock´s Tri Again – Flaming Feet
Carisma Night) Uppf/äg. Carina Karlsson. 4 år, feminin, typfull, utmärkta proportioner, nätt
huvud, vackra uttrycksfulla ögon, små välplacerade öron, nospartiet kunde ha mer kraft
särskilt underkäken, aning trångt bett, bra förbröst, flott överlinje, bra benstomme, utmärkta
vinklar, ger långa vägvinnande vallhundsrörelser, visar i mycket bra pälskondition.
Exc ökl: SE JV-17 LYCKOSHELLANS YES MY LADY (Ch Tachnamadra The Designer –
Lyckoshellans Hallelujah Moment) Uppf/äg. Birgitta & Ingvar Elf. 2 år, feminin bra storlek,
goda proportioner, sött uttrycksfullt huvud, välformade mörka vackra uttryckfulla ögon, små
välplacerade öron, bra bett och tänder, bra förbröst och bröstkorg, trevlig överlinje, aningen
brant överarm, bra benstomme, balanserade vinklar ger ok rörelser, vilka dock kunde vara en
tanke längre.
Exc ökl: MOORWOOD FLAMING DOROTHY (Ch Moorwood Simply Personal –
Moorwood Flaming Dazzle) Uppf, Per & Birgitta Svarstad äg. Jennifer Sandström. 2 år, rejäl
tik på den större sidan, goda proportioner, aningen grovt huvud, mörka välformade
uttrycksfulla ögon, starkt nosparti, aning stora brett placerade öron, ok bett, välbyggd med
utmärkta vinklar, bra benstomme, låg has, rör sig med långt typiskt vallhundsteg, kunde visas
i lite hårdare kondition, har lämna mycket pälsen hemma.
Exc ökl: SHELLRICK´S GLAMOUR AND STYLE (Geminy Cricketdesromarinsdemayerlin
– Ch Shellrick´s Touch My Wishes) Uppf. Anne Reider äg. Susanne Pettersson. 6 år, feminint
huvud med bra längd, välformat nosparti, bra bett, aning brett placerade öron, utmärkt hals,
markerat förbröst, väl anlagd överarm, lång bröstkorg, utmärkt benstomme, väl vinkad, rör sig
med långt vallhundssteg, ok päls för årstiden.

Exc ökl: SE JV-16 SHELLRICK´S VELVET ROSE (Lord Of The Storm From Lavika –
Kerenza´s Kodachrome) Uppf. Anne Reider äg. Frida Stolt Rehnström. 4 år, tilltalande tik
med utmärkta proportioner, sött uttrycksfullt huvud, mörka välformade ögon, ok bett, små
välplacerade öron, välbyggd, välvinklad med utmärkt benstomme, låg has, har blivit
getingstungen idag och går inte riktigt rent, men man kan se hennes långa fina framsteg.
Exc ökl: WHITE COASTAL LITTLE BLUE EUREKA (Achor´S Surprise Darwin - White
Coastal Little Blue Sky) Uppf. Inna Tolli, äg. Lena Nylén Olofsson. 7 år, rejäl tik på större
sidan, en tanke lång, välformat huvud, mörka välplacerade och formade ögon, mycket bra
bett, stora tänder, aning stora, brett placerade öron, utmärkt benstomme, fina tassar, låg has,
välvinklad rör sig väl från sidan, bra pälskvalitet med krage och byxor i behåll, djupt stålgrå
färg.
VG ökl: LÖNNERBERGAS BLUE DREAMSTONE (Pm Quality´s Best Comforter –
Lönnerbergas Dreamboat Annie) Uppf/äg. Carina Karlsson. 2 år, feminin, en tanke
långsträckt, ett långsträckt huvud, där nospartiet kunde var mer utfyllt under ögonen, aning
smala käkar, bra bett, välformade ögon, aningen stora öron, utmärkt hals, bra förbröst ännu
något smal och grund bröstkorg, som dock är av bra längd, överarmen har bra längd men
behöver stöd för att ge stadga i framstället, rör sig med något högt framsteg, bra påskjut bak,
har lämnat del av pälsen hemma.
VG ökl: MEJDÅSENS KOOLA KISS ME KATE (Ch Babysocks Rock’N’Roll Nilo –
Lifetime´s Black Pearl) Uppf/äg. Ann-Britt Fredricson. 4 år, typfull med utmärkta
proportioner men som har lite nära till kylskåpet, sött uttrycksfullt huvud, aning stora något
brett placerade ögon, välformat nosparti, bra bett och tänder, utmärkt förbröst, lång bröstkorg,
bra benstomme, fina tassar, aning plan överlinje, välvinklad, rör sig med långt framsteg,
vacker silvrig/blå färg som dock mesta är lämnat hemma.
VG ökl: VIDEÖRTENS LET ME LOVE YOU (Ch Moorwood Caribbean Blue Lover –
Moorwood Hot Lace) Uppf. Britt-Louise Andréasson äg. Åsa Nilsson. 3 år, tik av bra storlek,
goda proportioner, har lämnat pälsen hemma, ett nätt huvud, nospartiet kunde ha mer kraft,
bra bett och tänder, vid och brett placerade öron stör uttrycket, markerat förbröst som den
branta överarmen dock döljer något, tillräcklig benstomme, något plant kors och hög
svansansättning, ger en hög svans, inte i pälskondition idag, skulle önska distiktare blå färg.

VETERANKLASS TIKAR
Exc 1 vetkkl ck 1Btkl BIR Bästa veteran: C.I.B. DK UCH DKFI UCH FI UCH GB 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) Uppf/äg. Carin Åkesson.
11 år, mycket vacker typfull, med utmärkta proportioner, vackert huvud, små välplacerade
öron, mycket vackra välformade ögon med sammetsblick, väl rundat nosparti, bra bett,
välbevarade tänder, välbyggd med utmärkt benstomme, fria tassar, låg stark has, mycket
vacker rejäl överlinje, bra pälskvalitet, visas i utmärkt form. Bästa veteran.
Exc 2vetkkl ck 2Btkl: C.I.B. FI UCH NO UCH NO V-13 SE UCH LUNDECOCK´S
TIME TO PARTY (Ch Tachnamadra the Designer – Ch Lundecock´s Good Time Girl)
Uppf. Johnny Andersson äg. Märvi Majala. 11 år, vacker tik, utmärkta proportioner, typfullt
huvud härligt uttryck, små välplacerade öron, välformat nosparti, bra käkar, tänderna har sett

bättre dagar, välbyggd under pälsen, lång bröstkorg, stark länd, vacker överlinje, stark has,
balanserade vinklar ger utmärkta rörelser från alla håll, utmärkt pälsstruktur.

UPPFÖDARKLASS
1uppfkl hp: KENNEL LUNDECOCK´S, Johnny Andersson. Individer ur 4 kullar, från den
yngsta till den äldsta, alla hundar av topp klass, mer behöver inte sägas, samtliga rör sig som
vallhundar ska.

Sammanställt av Ann-Britt Fredricson 2019-11-30
Med reservation för fel.

