Bro, Ängsjö 2016-08-27 Östsvenska BlK
Domare: LUNDSTRÖM PER
Hanar 	

	

	

	

	


	


	


	


VALPKLASS (6-9 MÅN)

LILLA KRYCKELÄNGS MALTE SE15189/2016 f 20160125 e RED BARON EL CAMINO
SE10084/2015 u LILLA KRYCKELÄNGS JULIA SE16367/2014 Äg: Lexne Anders
Mycket tilltalande helhet, huvud med mkt bra proprotioner . Starka käkar, välplacerade o välburna
öron. Mycket välvinklad fram och bak. utmärkt bröstkorg för åldern. Lite avfallande i korset.
välplacerad o välburen svans. mkt bra tassar. Rör sig lätt och vägvinnande. mkt lovande valp. Res:
1:a Valpkl., HP
LILLA KRYCKELÄNGS MANNE SE15188/2016 f 20160125 e RED BARON EL CAMINO
SE10084/2015 u LILLA KRYCKELÄNGS JULIA SE16367/2014 Äg: Gustafsson Jenny ,
Björnlunda. Mkt bra storlek och proportioner. mkt typiskt uttryck. Parallella plan i huvudet. Kunde
ha mer bredd i underkäken. Mycket välvinklad både fram och bak. Bra bröstkorg som även för
denna ålder kunde vara mer välvd i sin nedre del och ge stabilitet åt armbågarna. Mkt bra bredd i
alla bendelar. Rör sig mkt väl från sidan. Mkt lovande valp. Res: 2:a Valpkl., HP
LILLA KRYCKELÄNGS MOLTAS SE15190/2016 f 20160125 e RED BARON EL CAMINO
SE10084/2015 u LILLA KRYCKELÄNGS JULIA SE16367/2014 Äg: Blomqvist Erik ,
Gustavsberg. Kraftfull gosse som kunde vara något slankare i sin helhet. Nospartiet kunde vara
något längre och bättre bredd i underkäken. Lite upprätt i sin frontvinkling och får en ngt kort och
kraftig bak. bra bröstkorg med fin välvning i sin överdel. Något lång i sitt ländparti. Kraftigt
välvinklat bakställ. Mkt bra svansansättning. marktrång bak, lite vid fram. Balanserad steglängd
från sidan. Lite mjuk i ryggen. Res: 3:a Valpkl.
VISTENAS CHALLE SE16647/2016 f 20160130 e J SAKIN TERRY SE30966/2013 A u SEJCH
KOPPARGRUVANS ISA SE40100/2010 Äg: Andersson Håkan ,Eskilstuna. Mkt bra storlek o
propriotioner, huvud som kunde ha parallellare sidoplan o kraftigare underkäke. Välplacerade öron
ngt ljusa ögon. Ngt knappt vinklad fram och kort i halsen. tillräcklig bröstkorg för sin ålder men är
ngt lång i sitt ländparti. Ngt kort i underbenet och hög i hasen. Kunde ha mer benstomme och mer
knutna tassar. Balanserad i sina rörelser. Fantastisk muskulatur rakt igenom. Heder åt ägaren. Res:
4:a Valpkl.
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


VALPKLASS (4-6 MÅN)

Dahlmis Galliano Hot Shot SE28037/2016 f 20160330 e RHODIUM I BELIEVE INMIRACLES
SE48139/2013 u J SEUCH DAHLMIS BESKA-DROPPAR SE31455/2010 Äg: Johan Juhas
Löfberg, Södertälje. Huvud med mkt bra könsprägel, välskurna o välplacerade öron. Underkäke
under tillväxt. Mkt bra vinklar fram o bak. Välutvecklad bröstkorg m fin välvning o bra längd på
bröstbenet. Mkt bra bredd i alla bendelar. Mkt bra tassar. Välplacerad o välburen svans. Rör sig lätt
och balanserat när hon vill. Res: 3:a Valpkl. HP
Dahlmis Good Fortune SE28038/2016 f 20160330 e RHODIUM I BELIEVE INMIRACLES
SE48139/2013 u J SEUCH DAHLMIS BESKA-DROPPAR SE31455/2010 Äg: Michael , Marita
Dahlgren ,Gnesta. Utm typ o helhet, så också proportioner. Parallell i huvudets linjer. Mkt bra
käkar. Är mkt välvinklad fram o bak. Kunde ha lite mer svikt i handlederna. Utm tassar, lite lågt
ansatt svans men bärs väl. Rör sig mkt väl från alla håll för sin ålder. Res: 2:a Valpkl., HP
KLOCKSBERG'S GOOGLE ME SE20941/2016 f 20160310 e J SEUCH TASHWOULDS
CHOCOLATE EFFECT SE50686/2015 u SEV-13 SEJV-13 FONTEPOSCA'S FASHION LABEL
SE40070/2013 Äg: Madeleine Bäck, Boda Kyrkby. Utm typ och proportion,Välskuret feminint
huvud. utm bröstkorg,bröstben o förbröst. Starkt stramt ländparti, utm hals, över och underlinje.

utm vinklad fram o bak. utm benstomme, mkt bra tassar. Rör sig väl från alla håll. Särskilt lovande
valp. bästa valp 4-6 BIS valp. Res: 1:a Valpkl. HP BIS valp
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


VALPKLASS (6-9 MÅN)

ANNI SE18959/2016 f 20160221 e J STARMAIDS TRADE MARK SE28347/2011 u LILLA
KRYCKELÄNGS FORMULA SE47580/2011 Äg: Louise Broström ,Saltsjö-Boo. Huvud som
kunde vara något stramare o med mindre kindmuskulatur. utm uttryck, mkt bra öron. Ngt kort grov
hals. En bröstkorg som kunde vara mer välvd i sin nedre del. Ngt avfallande i korset o knapp i
underbenen, vilket ger bakbensrörelser som ej riktigt är kraftfulla nog. Utm benstomme o tassar.
Ngt bred fram. utm presenterad av en duktig handler. Res: 2:a Valpkl., HP
LILLA KRYCKELÄNGS MADICKEN SE15185/2016 f 20160125 e RED BARON EL
CAMINO SE10084/2015 u LILLA KRYCKELÄNGS JULIA SE16367/2014 Äg: Göthe
Boo ,Nyköping. Utm typ,storlek o proportion, Feminint välskuret huvud m korrekta detaljer. mkt
välutveckad fram o bak. utm bröstkorg m fin välvning. mkt bra benstomme o tassar, tillräckligt
upprätt i handled o tassvinkel. Stark över o underlinje bibehålls i rörelser, som är balanserade lätta
från alla håll. BIM valp Res: 1:a Valpkl., HP
Hanar 	


	


	


	


	


	


	


	


	


Juniorklass

TORIENNA'S FERETTI H SE41786/2015 f 20150625 e RED AMERICANA GADGET AND
DEVICE SE12941/2013 u TORIENNA'S ANIARA C SE52385/2010 Äg: Jansson
Ronny ,Huddinge. Mkh: 40,5 cm. Maskulin kraftfull hane,Huvud som kunde va stramare o ädlare.
Ngt ljusa ögon
som för dagen är fulla med bus o trots.Är ngt upprätt i sin vinkling i fronten. Kort kraftig hals som
kunde vara ädlare.Tillräcklig längd på bröstbenet. mkt slank överlinje utm vidd i lår och underben.
Passande benstomme o tassar. Lite marktrång bak o vid fram. aktiva rörelser från
sidan som kunde ha mer balanserad längd o kraft från sidan. + Poäng till handlern. Res: Very good
kval., 1:a konk.
Hanar 	


	


	


	


	


	


	


	


	


Unghundsklass

DAHLMIS EARTHQUAKE SE59963/2014 f 20141125 e NORDJV-11 SEVCH RED BARON
SODA STREAM SE56068/2011 u SEVCH DAHLMIS AQUATINI MELON RUSH SE27749/2011
Äg: Giorgi Anneli ,Upplands VÄSBY. Hane av den större modellen. Huvud med bra proportioner
näsa/skalle men kunde vara ädlare i den senare o stramare i huden. Ngt upprätt i överarm o handled
vilket ger korta stötiga rörelser. Stark välutvecklad bröstkorg. Blir ngt överbyggd bak i rörelse pga
avfallande kors. otroligt välmusklad men då de flesta muskler är bak vilket ger en kullighet. Rak i
hasvinkeln, bra benstomme o tassar. Res: Very good kval., 3:a konk.
DOUGLAS SE55056/2014 f 20140930 e J VALLEY WIEW'S JACOB BLACK SE58461/2011 u
LILLA KRYCKELÄNGS FALABELLA SE47579/2011 Äg: Hjelmgren Andreas ,Södertälje
mkt bra typ storlek o proportioner . Bra proportioner i huvudet, kraftiga käkar. korrekt bett, ngt
knappt vinklad . välutvecklad bröstkorg. stark kort hals men kunde vara ädlare. Ngt avfallande i
korset. Bra svansansättning, Rör sig trångt. Priset pga temperament. Res: Good kval.
JEUW-15 NOJV-15 NOV-15 MAPLE RIDGE NORTHERN LIGHTS SE43526/2015 f
20141116 e USCH HARNETT DARAGOJ STARS ON THE WATER AKCHP17413502 u USCH
MAPLE RIDGE ROCK MY HEART AKCHP40742704 Äg: Bäck Madeleine ,Boda KYRKBY
Mkh: 37 cm. Utm typ, storlek o proportioner. Välskuret huvud. Lite oregelbunden insisiv rad nere,
Stark vacker hals. Faller av lite i överlinjen pga rak överarm o handled. mkt bra bröstkorg men

kunde vara något längre. Kraftigt välvinklat typiskt bakställ. Väl placerad svans. Rör sig marktrångt
bak. Mkt bra överlinje, balanserad steglängd. Res: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a Bh/t-k
RED BARON EL CAMINO SE10084/2015 f 20140830 e ALTAJARA BUG BUNNY
DK17273/2013 u FRCH DKUCH ELFY DE MAXCECAN DK14076/2013 Äg: Blomqvist
Eva ,Gustavsberg. Utm typ o proportion. Kraftigt maskulint huvud som kunde vara ädlare o
stramare. Ngt ljusa ögon stör uttrycket.Balanserat vinklad fram o bak. Bröstkorg som kunde vara
mer välvd i sin nedre del vilket skulle ge mer stabilitet åt överarmarna. Ngt kort o avfallande i
korset. Mkt bra benstomme o tassar. Stark hals o överlinje. Rör sig balanserat men ngt marktrång
fram o bak. Res: Excellent kval., 2:a konk.
Hanar	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


Jaktklass

J DAHLMIS DIRTY STOP OUT SE21118/2014 f 20140301 e NORDJV-11 SEVCH RED
BARON SODA STREAM SE56068/2011 u SEVCH DAHLMIS AQUATINI MELON RUSH
SE27749/2011 Äg: Wahlberg Rose Marie ,Upplands VÄSBY Mkh: 41,5 cm. Mkt bra typ men av
den större och längre modellen. Huvud med bra proportioner men kunde vara ngt stramare i
kinderna. Väl placerade öron. mkt bra längd på hals. Välutvecklad bröstkorg ngt knappt förbröst.
Lite mjuk i handlederna i rörelser. Kniper med armbågarna,Kraftigt ländparti men kunde ngt
kortare. Lite mjuk i överlinjen. ngt avfallande i korset. Lite kort i bakbensrörelserna. Res: Very
good kval., 1:a konk.
J SEVCH MCHAIRE EYE OF A TIGER SE41889/2012 f 20120610 e PLCH HOTSHOT
XANDRINA PKRVI-10085 u J MCHAIRE ALL OVER S45133/2005 Äg: Granberg
Stefan ,Alafors. Mkh: 40 cm. Huvud som kunde vara något ädlare. Lite ljusa ögon men bra uttryck.
Ngt ojämn i insisiv raden nere. Ngt rak i sin front vinkling. Väl välvd bröstkorg av mkt bra längd.
Kraftfullt välmusklat bakställ. Ngt avfallande i korset. Lätta rörelser där mesta kraften kommer
bakifrån.Är mjuk i överlinjen både i gående o stående. Res: Very good kval., 2:a konk.
J STARMAIDS TRADE MARK SE28347/2011 f 20110329 e USCH STARBUCK TORBAY
LEGAL TENDER FIN52020/05 u J SEVCH SEUCH STARMAIDS MONDAY MORNING
S54722/2005 Äg: Bjesse Hagström lena ,Borlänge. Mkh: 37,5 cm. Mkt bra typ o storlek. Upprätt i
sin frontvinkling. Bra hals o överlinje. Utm kropp , bra förbröst. Ngt upprätt i handleden. Mkt stram
överlinje. Kraftfullt välmusklat bakställ. .Blir lite bred fram. Bra påskjut bak. Uttrycker ett visst
missnöje när matte lockar med godis och jag ska ta i honom. inte OK ! Balanserad i rörelser men
kunde ha bättre steglängd. Res: Very good kval., 3:a konk.
Hanar 	


	


	


	


	


	


	


	


	


Öppen klass

NOV-14 CESI DELL'ETRURIA 2000 SE51696/2014 f 20130729 e DARAGOJ BIG BROTHER
FI57975/10 u OAKENHEART MIRIEL ROI08/119137 Äg: Lindholm Ray ,Stavsjö Mkh: 39 cm.
Utm typ,helhet o proportioner.Uppvisar samma makt stående som gående. Maskulint huvud som
kunde vara ngt längre i nos och stramare i kinderna. Mkt välvinklad fram o bak. Utm bröstkorg o
förbröst. ,Kraftfullt starkt ländparti. Väl placerad svans. Kraftigt välmusklat bakparti. utmärkt
benstomme o tassar. Rör sig balanserat från sidan utan överdrift. Lite vid fram. Res: Excellent
kval., 1:a konk., CK, 1:a Bh/t-kl, BIR
SKOGSLUNDS CEDRIC SE35802/2014 f 20140516 e J SEVCH MCHAIRE EYE OF A TIGER
SE41889/2012 u STARMAIDS ROMANTIC TOUCH S36904/2009 Äg: Granberg Stefan ,Alafors
Mkh: 41 cm. Huvud som kunde vara ädlare o stramare i sin kind. Mkt kraftig hals. Vällagt skuldra,
ngt rak i handled o överarm. Välkroppad, ngt knappt förbröst. ngt flat i sitt kors. Utm bredd i lår o
underben. Rör sig bra bak, men ngt knapp i frambensrörelserna. Utm benstomme. Trevligt
temperament. Res: Very good kval., 2:a konk.

SEVCH SKOGSLUNDS CLEMENCE SE35807/2014 f 20140516 e J SEVCH MCHAIRE EYE
OF A TIGER SE41889/2012 u STARMAIDS ROMANTIC TOUCH S36904/2009 Äg: Andersson
Eva , Vagnhärad Mkh: 39 cm. Mkt bra typ o helhet. Kunde ha mer självförtroende. Låter sig
hanteras men vill inte vara här. Bra proportioner i huvudet. Ngt otrygg i sin blick. Korrekt bett.
Kunde vara lite mer utfylld under ögonen. Balanserat vinklad. mkt bra bröstkorg med fin välvning.
Ngt avfallande i korset. Rör sig lite tätt fram och brett bra. Res: Good kval.
Hanar 	


	


	


	


	


	


	


	


	


Championklass

J SWED PACK'S BEAGLERS BOBBY SE17314/2014 f 20140218 e INTUCH NORDUCH
SEJCH BODIGGA ROYAL OCCASION S56580/82 H u J SEVCH SEUCH NOUCH GIRLS
HAVE FUN FROM ELLY'S PACK SE27750/2011 Äg: Linde Forsberg catharina ,Uppsala
Mkh: 40,5 cm. Utm typ o helhet. Maskulint huvud, utm proportioner, korrekt bett. Milt uttryck. mkt
välvinklad front. Gott förbröst. väl utvecklad bröstkorg. mkt bra längd o fin välvning på
revbenen.Lite lång i länden. utmärkt längd o bredd på alla bendelar som ger gott om plats för
korrekt muskulatur. Välplacerad svans. Rör sig mycket väl från alla håll. Res: Excellent kval., 1:a
konk., CK, 3:a Bh/t-kl
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


Juniorklass

TORIENNA'S FROSTI H SE41789/2015 f 20150625 e RED AMERICANA GADGET AND
DEVICE SE12941/2013 u TORIENNA'S ANIARA C SE52385/2010 Äg: Pålsson
Roger ,Skärholmen. Utm tilltalande helhet. Feminint välskuret huvud. Korrekt bett. Välplacerade o
välskurna öron. Typiskt uttryck.mkt välvinklad fram o bak. Långt brett slankt kors. Väl placerad
svans. utm låga hasor. Kunde vara lite mer välvd i nedre delen av bröstkorgen o ha ngt längre
bröstben. Rör sig väl från allla håll. Res: Excellent kval., 1:a konk., CK
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


Unghundsklass

TANNAHILL ABSOLUTELY ME SE57428/2015 f 20150223 e DIALYNNE ICONIC
KCAP03149207 u TANNAHILL BETHAN KCAM04361601 Äg: Reid Hazel ,Södertälje
Mkh: 37,5 cm. Bra storlek o proportioner. Bra proportion mellan nos o skalle men kunde vara
mer utfyllt mellan ögonen. Tätt vinklad fram, ngt knappt förbröst. Väl välvd bröstkorg ,starkt
ländparti. ngt avfallande i korset. ngt avsmalnande ner mot handleden. kunde ha mer samlade tassar
o kraftigare trampdyna. Behöver mer självförtroende. Res: Very good kval., 2:a konk.
TORIENNA'S EVITA A SE16761/2015 f 20150227 e SEV-13 SEVCH TORIENNA'S
ALPHAVILLE C SE52384/2010 u SEV-12 SEVCH TREWELYN TRITONE CHORD
S49878/2009 Äg: Pålsson Roger ,Skärholmen. Mkh: 36 cm. Feminint huvud o uttryck. ngt tight i
hörntanden nere vänster. mkt välvinklad fram o bak. utm kropp o förbröst. Starka samlade tassar.
Välplacerad o välburen svans.Tilltalande rak över o underlinje. Rör sig mkt väl från alla håll. Res:
Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a Bh/t-kl
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


Jaktklass

J SEVCH HEJDETASSENS HEIJA SE47529/2013 f 20130721 e SEJCH KLIPPUDDENS
HÅKAN SE47481/2010 u SEJCH FIJCH SEUCH HEJDETASSENS KOLA S54255/2006 Äg:
Nordqvist Nina ,Sundsvall. Mkh: 38 cm. Utm typ o storlek. feminint välskuret huvud. Utm
kraftfullt bett. utm front o förbröst. Väl välvd bröstkorg. Starkt ländparti. Lite avfallande kors men
har fri bredd o längd i bendelarna.Rör sig lite brett fram o hastrångt bak men med utm balans från
sidan, Kunde vara lite stramare. Res: Excellent kval., 1:a konk.
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


Öppen klass

DAHLMIS CHILL OUT SE38222/2013 f 20130517 e NORDJV-10 NORDV-10 C.I.E. NOV-12
NORDV-14 DKUCH OB-LA-DI'S FREIHERR VON RICHTHOFEN S67421/2009 u J SEUCH
DAHLMIS BESKA-DROPPAR SE31455/2010 Äg: Dahlgren Maritha ,Gnesta. Utm typ o helhet.
Huvud med bra proportioner. milt uttryck, bred underkäke. Stark hals o överlinje. mkt välvinklad
fram o bak. utm välvning på bröstkorgen. Rör sig mkt balanserat. Res: Excellent kval., 2:a konk.,
CK, 4:a Bh/t-kl
LILLA KRYCKELÄNGS FALABELLA SE47579/2011 f 20110629 e J SEUCH SEVCH
NOUCH SEJCH C.I.B. QUEEN'S NIGHT FROM ELLY'S PACK S50080/2008 u J SEV-05
NOUCH SEUCH CARNELIAN'S ALWAYS HAPPY S10931/2005 Äg: Ahlholm Janni ,Falun
Mkh: 35,5 cm. Utm storlek o proportioner., Korrekt bett men inte bästa tandhälsan för dagen.
Välplacerade öron av bra längd. Stark hals o överlinje. utm bröstkorg m gott förbröst. Kunde vara
ngt stramare o mindre skinn i ljumsken. Kraftigt välmusklat bakställ. Toppkondition. Heder åt
ägaren. Res: Excellent kval., 4:a konk.
LILLA KRYCKELÄNGS FORMULA SE47580/2011 f 20110629 e J SEUCH SEVCH NOUCH
SEJCH C.I.B. QUEEN'S NIGHT FROM ELLY'S PACK S50080/2008 u J SEV-05 NOUCH
SEUCH CARNELIAN'S ALWAYS HAPPY S10931/2005 Äg: Lena Hagström Bjesse. Mkh: 35 cm.
Tik som ger ett ngt lågställt uttryck. Huvud m bra proportioner som kunde vara ngt ädlare.
Oregelbunden i sina insisiv rader. Balanserat vinklad fram o bak. Väl välvd bröstkorg. ngt lång i
ländpartiet. Mkt bra bredd i bakställets bakbensdelar. Välplacerad svans. Ngt mjuk i ryggen både
stående o gående. mkt bra benstomme o tassar. Mkt parallell bra steglängd från sidan. Kunde ha
mildare blick. Res: Very good kval.
J LOVEME OF THE HEATH LAKE SE62230/2012 f 20120611 e LANBUR OF THE HEATH
LAKE AKCHP37338401 u GOLDRUSH TER ELST LOSH1019012 Äg: Andersson,
Eva ,Vagnhärad Mkh: 38,5 cm. Mkt feminint välskuret huvud. bild blick, välskurna öron. Ngt kort
bröstben, Kunde ha mer välvning i nedre delen av bröstkorgen vilket kunde gett mer stabilitet åt
frambenen. Ngt avfallande kors. utm benstomme o tassar. Rör sig lite brett o lågt fram. Har mer
påskjut bak men bra lätta steg. Res: Very good kval.
SKOGSLUNDS CILLA SE35803/2014 f 20140516 e J SEVCH MCHAIRE EYE OF A TIGER
SE41889/2012 u STARMAIDS ROMANTIC TOUCH S36904/2009 Äg: Per Arleheim
Mkh: 38 cm. utm typ o helhet. feminint huvud, utm proportioner,utm bett. Stark Hals o överlinje.
mkt bra bröstkorg. välmusklat välvinklat bakställ. ngt utåt tåad men det påverkar inte rörelerna. utm
benstomme o tassar. Lite tight kommande o gående men rör sig lätt från sidan. Res: Excellent
kval., 3:a konk., CK
SEV-12 SEVCH TREWELYN TRITONE CHORD S49878/2009 f 20090706 e SEV-07 C.I.E.
SKILOS MAS GRAND SLAM S46875/2006 u SEVV-15 C.I.E. CACH PLCH NOVV-15 DKUCH
TREWELYN TITBIT OF GOLD S61760/2006 Äg: Pålsson Roger ,Skärholmen. Mkh: 37,5 cm.
Huvud m bra proportioner, utm könsprägel med mild trygg blick. korrekt bett. mkt välmusklad fram
o bak. utm bröstkorg o förbröst. välplacerad svans. mkt bra bredd i alla bendelar. Passande
benstomme o tassar. Rör sig väl från alla håll. Res: Excellent kval., 1:a konk., CK, 2:a Bh/t-kl
Tikar 	

	


	


	


	


	


	


	


	


Veteranklass

TREWELYN TORIENNA S26443/2007 f 20070322 e SKILOS MAS MORNING COFFEE
FIN31251/05 u C.I.E. TREWELYN TAMORETTA S15592/2003 Äg: Pålsson Roger ,Skärholmen
Mkh: 36,5 cm. Utm tilltalande helhet. Välskuret huvud korrekt bett. utm uttryck. fina detaljer i
huvudet. stark hals o överlinje . utm vinklad fram o bak. Gott förbröst. utm längd på bröstben o fin
välvning. Rör sig utm från alla håll. en 9 årig dam som lyser av kvalite o skönhet. Bästa veteran.
Res: Excellent kval., 1:a konk., CK, 1:a Bh/t-kl, BIM

