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Domare: Theres Johansson 

HANAR         Juniorklass 

Ansarebos Aros SE36021/2020      E
f 20200521 e J BASKEMÖLLAS CALIPPO SE35174/2016 u J ANSAREBOS ESTER 
SE11926/2016 Uppf Nilsson Ove Ullared Äg. Arne Andersson Risenvägen 4 43277 Tvååker 40cm 
hög juniorhane, korrekt bett. Maskulint välskuret huvud, aningen kort nors, fylligt nosparti. 
Välformade ögon, utmärkt pigment, utmärkt öronansättning. Välformade ögon. Något rak skuldra, 
utmärkt överarmsvinkel, stark rygg, mer välv bröstkorg önskad. Utmärkt bröstlängd, aningen lång i 
länden. Tillräcklig knävinkel, aningen sluttande kors. Rörs sig parallellt, något kort steg. Utmärkt 
hårlag, trevligt temperament. 

Chap SE47692/2020        VG
f 20200710 e J SEVCH SEUCH SEJ(RÅ)CH SNILLABYGGETS HUNTER SE25430/2014 u 
SENTA SE35790/2014 Uppf Görgen Persson Huaröd Äg. Therese Sylven 40cm hög, 11 månaders 
kille med vänligt uttryck. Huvud med bra proportioner, läpp aning utfylld, sunda välformade ögon 
med pas. pigment, välplacerat öra. Rakt ställ skuldra, öppen överarmsvinkel. Fattigt förbröst, 
tillräckligt välvt. Ok bröstkorg, något uppdragen buklinje, bra kors, knapp knävinkel. Fina tassar, 
något marktrång bak, ok fram. Bra vik och S. Ryggen har en tipp bak, aning över länden, bär 
svansen. Utmärkt hårlag och pigment, trevligt temperament. 

Snillabyggets Milo SE28687/2020      VG
f 20200425 e MÅLENS FILUR SE29300/2018 u SEJ(RÅ)CH SESEUCH SEVCH 
SNILLABYGGETS IZZIE SE50742/2015 Uppf Ingemar Zentio, Birgitta Rosenstråle Perstorp Äg. 
Berglund Christian Anders Pers Väg 13 26162 Glumslöv 41cm hög, 14 månaders hane. Jättevackert 
huvud, korrekt bett. Vackra välformade ögon, bra pigment, utmärkt öronansättning. Välformat, 
välplacerat öra. Rakställd skuldra, öppen övervinkel. Saknar substans i bröstkorg, ok längd på 
bröstkorg, något uppdragen buklinje. Tillräcklig knävinkel, välformade tassar, aningen trång bak, ok 
fram. Plan stark rygg rörelse, ok svansansättning, lätta rörelser från sidan. Ok hårlag.

Starmaids Double Daiquiri SE22653/2020    VG
f 20200310 e SEVCH SEUCH NOUCH C.I.B. SEJ(KOMBI)CH SKANSEHÖJ'S DARWIN 
S56937/2009 u SEVCH STARMAIDS ZOEGA BEAN SE29327/2017 Uppf Inger Johansson 
Vagnhärad Äg. Susanne , Marcus Dahlström Kalendervägen 21 35260 Växjö 42cm hög, 14 
månaders hane. Energisk gosse, maskulint huvud. Något kort nosparti, troligen ringa, ok bett, en 
nyans grovt huvud. Utmärkt öron ansättning, aningen stora öron. Något rak ställd skuldra, öppen 
överarmsvinkel, utmärkt välvd bröstkorg, ok bröstbenslängd. Väl musklade lår, bra knävinkel. Fina 
tassar, bra svansansättning, rör sig parallellt och vägvinnande. Utmärkt hårlag och pigment. 
Egensinning herre med bra temperament.

         Unghundsklass 

Parashies Skaplig SE47306/2019     E CK
f 20190710 e Anvi High Line Hugo Boss RKF5207898 u SEUCH SEJ(KOMBI)CH 
SIMONALAND CHINESE ROSE SE59874/2016 Uppf Pettersson Rebecca Strängnäs Äg. Oskar 
Nord Kungsgatan 2 B Lgh 1103 55318 Jönköping 41cm hög, snart 2 årig hane. Hane av utmärkt 



typ, maskulint vackert välskuret huvud, korrekt bett, välplacerade öron, utmärkt skuldra, någon räk 
öve, bra bröstkorg, härligt välvd bröstkorg, bra bröstbenslängd, utmärkt kors, utmärkt knävinkel. 
Fina slutna tassar, utmärkt benstomme, rör sig parallellt och vägvinnande runt om, utmärkt hårlag, 
trevligt temperament, välvisad!

Hebbelyckans Ardbeg SE14693/2020     E
f 20200118 e J SEVCH SEUCH TOP ATTRACTION'S ROAD TO THE STARS SE34177/2014 u J 
HEBBELYCKANS ALASKA SE Uppf Andreas Herbertsson Bottnaryd Äg. Karl Sveningsson 
Radaholms Kvarn 33572 Hestra 40cm hög, 17 månaders hane. Maskulin hane, utmärkt bett, 
aningen kort nos, välfyllt nosparti, aningen bred skalle. Välplacerade öron, fin rundning, välformat 
smt öga. Bra pigment, något rakställd skuldra ok, utmärkt förbröst, utmärkt välvning bröstkort, 
stark rygg, utmärkt bröstbens längd, utmärkt knävinkel, låg fin has, utmärkt benstomme, bra tassar, 
utmärkt svansansättning. Ok steglängd från sidan, utmärkt hårlag. Egensinnig herre, trevligt 
temperament.

         Jaktklass 

Sävshults Yakko SE30450/2019      VG
f 20190405 e J SEVCH SEJ(HA)CH DILSHAGENS BAZZE SE29956/2013 u J SÄVSHULTS 
VERA SE38298/2015 Uppf Lennart Bertilsson Kungsäter Äg. Göte Sten Tättingvägen 98 33142 
Värnamo 37cm hög, 2 årig hane med lite lättare huvud. Utmärkta proportioner, nosparti något mer 
utfyllt, utmärkt pigment, välformat öga med vänlig blick, utmärkt placerad utmärkt skulder 
placering och överarms vinkel. Tillräckligt välvd bröstkorg, utmärkt underlinje, start rygg, bra kors, 
tillräcklig knävinkel, ok benstomme, fina tassar, utmärkt hårlag, rör sig parallellt och vägvinnande. 
Behaglig med trevligt temperament, ser lite tikbetodan ut. 

J VISTENAS ELVIN SE28493/2017     G
f 20170403 e J KOPPARGRUVANS JEPPE SE36602/2012 u SEJCH VISTENAS BEXIE 
SE34174/2014 Uppf Rolander Patrik & Rolander Gääw Cam Skänninge Äg. Gustafsson Frank 
Klintgatan 11 590 31 Borensberg 44cm hög, 4 årig hane. Rejäl hane med maskulint huvud med bra 
proportioner, tång bett. Välformade ögon, välplacerade stora öron, rak ställd skuldra, något knappt 
förbröst, något rak överarmsvinkel, utmärkt bröstkorg, bra bröstbenslängd, ögat en aning vit, väl 
musklat lår, aningen knapp knävinkel, slutna tassar. Rör sig parallellt, välver över länd i rörelse, ok 
steglängd från sidan, utmärkt hårag, aningen låg svansansättning, trevligt temperament.

         Öppen klass 

Björknä Fleming SE24241/2019     E 
f 20190330 e ÖSTRA HULTS AKKE SE39101/2017 u J BJÖRKNÄ MOA SE39971/2015 Uppf 
Arne Persson Knäred Äg. Carl-Magnus Schöön Brandts Väg 7 30273 Halmstad 41cm hög, 2 årig 
hane, korrekt bett. Huvud med bra proportioner, något mer utfyllt nosparti, välformat 
välpigmenterat öga, bra öron, sitter fint, välformat öra. Något rakställd skuldra, tillräckligt för bröst 
och överarmsvinkel, bra välvning bröstkorg, tillräcklig bröstbenslängd. Stark rygg, aningen 
sluttande kort, något knapp knävinkel. Fina välformade tassar, aningen trång bak, bär svansen fint i 
rörelse och härlig energi från sidan.

Dalastigens Viggo SE24464/2019     E CK 
f 20190315 e BJÖRKNÄ LOKE SE39970/2015 u SKOGSDUNGENS JISSA SE39830/2016 Uppf 



Månsson Stig Hamneda Äg. Persson Johan Fjällvägen 3 54494 Hjo 40cm hög, 2 årig maskulin hane 
med korrekt bett. För kort nosparti, välformade väl placerade ögon, bra öron ansättning, fin form. 
Välplacerad skuldra, utmärkt för bröst och överarmsvinkel, utmärkt välvd bröstkorg och 
bröstbenslängd. Utmärks kors och knävinkel, utmärkt benstomme och tassar. Rör sig parallellt och 
vägvinnande. Ok svanansättning, utmärkt hår lag, trevligt temperament.

Snillabyggets Lukas SE6430/2019      E
f 20190329 e AUCH NORDV-95 FIUCH WW-98 HILLDAMAR THE WAY TO GO S56860/95 u J 
SNILLABYGGETS HOPE SE25434/2014 Uppf Zentio Ingemar & Rosenstråle Birgit Perstorp Äg. 
Nylander Mats Ringarekullsvägen 9 B 31164 Vessigebro 39cm hög, 2 årig hane. Maskulin hane 
med korrekt bett, något tungt huvud, välformat öga och pigment. Välplacerat öra, något stort. Något 
rak skuldra, utmärkt för bröst och överarmsvinkel, utmärkt välvning bröstkorg, ok bröstben, stark 
rygg, utmärkt knävinkel, fina tassar, välplacerad svans, aningen marktrång bak, något trång fram. 
Rör sig ved vägvinnande steg från sida, utmärkt hår lag, utmärkt temperament.

Sävshults Ymer SE30451/2019      VG
f 20190405 e J SEVCH SEJ(HA)CH DILSHAGENS BAZZE SE29956/2013 u J SÄVSHULTS 
VERA SE38298/2015 Uppf Lennart Bertilsson Kungsäter Äg. Irene Karlsson Darhult 403 31063 
Älvsered 37cm hög, 2 årig hane. Lite nättare hane, ser lite tik betonad ut, korrekt bett, aningen tunt 
nosparti kunder vara mer utfyllt, utmärkt öron placering med väl form med rätt storlek. Ok skuldra, 
tillräckligt för bröst, bra välvning bröstkorg, bra bröstkorgslängd, stark rygg, knapp knävinkel, 
någon nätt i benstomme, fina tassar, aningen trång bak, ok fram, rör sig harmoniskt från sidan, 
utmärkt hårlag, utmärkt temperament. 

Utvängs Esso SE22773/2019      G
f 20190225 e J NORHAMS FIDO SE39578/2016 u J UTVÄNGS BELLADONNA SE31771/2016 
Uppf Åkesson-Björling Björn Tidaholm Äg. Torngren Andreas Syrengatan 5 571 39 Nässjö 41cm 
hög, 2 årig hane som saknar substans i huvudet, ok proportioner, önskar mer stop, mer markant mer 
utfyllt nosparti. Välformat sunt öga med pass, välplacerat öra, något stora öron, rakställd skuldra 
och överarm. Ok välvning bröstkorg, tillräcklig bröstbenslängd, knapp knävinkel, fina tassar, rör sig 
parallellt och spänstigt, bär svansen fint, utmärkt hårlag, trevligt temperament. 

TIKAR         Juniorklass 

Akterstigens Lysa SE43010/2020      G
f 20200625 e J SEVCH SEJ(HA)CH DILSHAGENS BAZZE SE29956/2013 u J SEJ(HA)CH 
ULVEKETS ESSIE SE37039/2013 Uppf Stig Bertilsson Skövde Äg. Tommy Holmberg Sonarp 
Ulvåsa 1 51461 Dalstorp 38cm hög, 1 årig tik med korrekt bett, feminint huvud, tunt nosparti, 
välformat öga med bra pigment, utmärkt öronplacering, välformat med bra storlek. Raka vinklar 
fram och bak, fattig i förbröst, bra välvning bra bröstkorgslängd, något sluttande kors, bra tassar, 
aningen marktrång bak, rör sig lätt från sidan, svansen perfekt, utmärkt hårlag, trevligt 
temperament, huvudet saknar tillräcklig rastyp därav pris.

Klevalidens Zaga SE18869/2020      VG
f 20200226 e J SEJ(KOMBI)CH SEVCH VISTENAS DUMBLEDORE SE35179/2016 u 
SEJ(HA)CH UTVÄNGS ALLEZ TYRA SE56842/2014 Uppf Patrik & Katarina Persson 
Huskvarna Äg. Katarina Persson Rambergsliden 9 56139 Huskvarna 36cm hög tik, feminin tik, 
huvud med bra proportioner, nosparti mer utfyllt, vackra ögon med bra pigment, välplacerat öra, 
vacker bra storlek öra, något rak skuldra, knapp överarmsvinkel, bra välvning bröstkorg, tillräcklig 



knävinkel, fina tassar, lite veka mellanhänder, rör sig parallellt i rörelse, välver länd i rörelse, 
aningen lågt ansatt svans, utmärkt hårlag, lite obekväm i situationen.

         Unghundsklass 

Dalastigens Prima SE55940/2019      E CK
f 20191010 e Björknä Loke SE39970/2015 u Skogsdungens Julia SE39831/2016 Uppf Stig 
Månsson Hamneda Äg. Therese Sylvén Olof Von Dalins Väg 2 E 31145 Falkenberg 36cm hög, söt 
beagletik med feminint huvud. Välformat öga och bra pigment, välutfyllt nosparti något kort, 
välplacerat och välformat öra, välplacerad skuldra, rak överarm, bra förbröst, utmärkt välvning 
bröstkorg, utmärkts bröstbenslängd, aningen sluttande kors, tillräcklig knävinkel, passande 
benstomme, fina tassar, rör sig aningen marktrångt bak, härlig spänst från sidan, bra steglängd, bär 
svansen perfekt, trevligt temperament, utmärkt hårlag.

Hebbelyckans Alma SE14694/2020     E CK
f 20200118 e J SEVCH SEUCH TOP ATTRACTION'S ROAD TO THE STARS SE34177/2014 u J 
HEBBELYCKANS ALASKA SE50743/2016 Uppf Andreas Herbertsson Bottnaryd Äg. Andreas 
Herbertsson Augutarem Bottnaryd 37cm hög unghunds tik av utmärkt typ. Läcker tik med vackert 
utskuret huvud, välformat öga med utmärkt pigment, välplacerat och välformat öra med bra storlek, 
välplacerad skuldra och bra överarmsvinkel, bra förbröst, bra välvning bröstkorg, bra 
bröstbenslängd. Stark rygg med utmärkt kors och svansansättning, bra lårbensvinkel, fina tassar, rör 
sig trevligt runtom, bär svansen perfekt, utmärkt hårlag, trevligt temperament och välvisad. 

Hebbelyckans Astrid SE14697/2020     E
f 20200118 e J SEVCH SEUCH TOP ATTRACTIONS ROAD TO THE STARS SE34177 u J 
HEBBELYCKANS ALASKA SE50743/2016 Uppf Andreas Herbertsson Bottnaryd Äg. Robin 
Karlsson 36cm hög tik, feminin tik med sött huvud, korrekt bett, bra proportioner. Vackra välvda 
ögon med bra öga, välformat och välplacerat öra med passande storlek. Något rakställd skuldra, ok 
överarmsvinkel, fint förbröst. Ok form på bröstkorg, bröstkorg kunde varit kraftigare, utmärkt kors 
och knävinkel, låg vin has. Rör sig parallellt med vägvinnande steg, ok svansansättning, utmärkts 
hårlag, trevligt temperament. 

         Öppen klass 

Dalastigens Iza SE24326/2016      E
f 20160317 e J BLIXTEN S36425/2009 u DALASTIGENS HEDVIG S62719/2008 Uppf Månsson 
Stig Hamneda Äg. Fritz Alexander Törnrosgatan 61 LGH 1001 554 57 Jönköping 38cm hög, 5 årig 
tik. Feminin tik, huvud med bra proportioner, nyans mer utfyllt nosparti, korrekt bett, välplacerat 
öra aningen stort. Något rakställd skuldra och överarm. Härligt förbröst, utmärkt välvning 
bröstkorg, tillräcklig bröstbenslängd, utmärkt knävinkel, aningen fallande kors, tillräcklig 
benstomme, fina tassar, rör sig parallellt med godkänd steglängd, ok svans, utmärkt hårlag, trevligt 
temperament.

Sjöhorvans Bella SE23799/2018      VG
f 20180310 e SEJ(HA)CH VISTENAS CHALLE SE16647/2016 u J SEJ(HA)CH SLÄNTENS 
INJA SE24654/2014 Uppf Lergeborg Gösta Oskarshamn Äg. Lundgren Rustan Lakärrsvägen 56 
439 51 Åsa 36cm hög, feminin tik, korrekt bett, huvud med proportioner, något tunt nosparti mer 
läpp önskas. Vackert format öga med utmärkt pigment, välplacerat öra, välformat med ok storlek. 
Ok skulder placering och ok förbröst, tillräcklig bröstkorg, stark rygg, ok knävinkel, aningen 



uppdragen buklinje, aningen kort bröstben, fina tassar, rör sig något trångt bak, bra fram, välver i 
länden från sidan, lågt ansatt svans, bra hårlag, inte bekväm i situationen.

Starmaids Butter Biscuit SE31173/2019     E CK
f 20190420 e USCH TRAJAM THE TOURIST AKCHP43644301 u SEVCH SEJ(KOMBI)CH 
STARMAIDS IRISH COFFEE SE35800/2014 Uppf Inger Johansson Vagnhärad Äg. Camilla 
Albertsson Frejagatan 8 374 41 Karlshamn 38cm hög, 2 årig tik med vackert välskuret huvud. 
Utmärkta proportioner, milt uttryck, korrekt bett, utmärkt pigment, välplacerat öra, ok skuldra t 
överarmsvinkel. Bra förbröst, härlig bröstkorg, utmärkt bröstbenslängd, bra stark plan rygg, utmärkt 
svanansättning och knävinkel, bra has, utmärkt benstomme, rör sig aningen trångt bak och fram, 
utmärkt steg från sidan, bär svansen fint, utmärkt hårlag, trevligt temperament, välvisad. 

Östra Hults Cita 20190607       VG
f 20190607 e RR SEJCH SEUCH NORHAMS DIXON SE36005/2011 u J SHORTLAKE BUZAN 
SE52925/2014 Uppf Johan Persson Värnamo Äg. Jonathan Helin Bergsgränd 2 57453 Holsbybrunn 
35cm hög, 2 årig tik. Feminin tik, korrekt bett, huvud med något kort nosparti, lite bred skalle. 
Utmärkt öronansättning, välformat öga med utmärkt pigment, rakställd skuldra, ok 
överarmsplacering, fint bröstben, utmärkt välvning bröstkorg, kort bröstben, något uppdragen 
buklinje, stark rygg, tillräckligt knä, låg fin has bra, trång bak och fram, bra driv från sidan, svansen 
perfekt, rör sig spänstigt, välver över länden i rörelse. 


