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Koppargruvans Laban SE21529/2920      Junkl VG
Kritik: Ung hane med bra proportioner i huvudet & fint uttryck. Kunde ha lite mer kraft i sitt 
nosparti. Bra hals, kunde vara lite mer vinklad i sin front. Mycket bra bröstkorg, stark rygg, bra 
vinklad bak. Rör sig parallellt, lite kort från sidan. Skulle bära sin svans lite rakare. Mycket trevligt 
temperament, bra päls. 

McHaire No Doubt SE37169/2020       Junkl E CK
Kritik: Hanhund med utmärkta proportioner, strama fina linjer. Utmärkt huvud med utmärkta 
proportioner och ett härligt uttryck. Mycket bra front, bröstkort & stark rygg. Väl vinklad bak, rör 
sig utmärkt runt om. Välburen svans, vacker päls och färg. Mycket trevligt temperament, en mycket 
lovande junior. Lycka Till!

Starmaids Eagle Eye SE44125/2020      Junkl E
Kritik: Hane med bra proportioner, kunde vara lite längre i sitt nosparti. Mycket fint uttryck, mycket 
bra hals, lite kort överarm. Mycket bra bröstkorg, stark rygg, bra vinklar bak, rör sig lite kort fram, 
bra bak, parallell. Vacker päls och färg. Trevligt temperament.

Starmaids Easy Come Easy Go SE44126/2020     Junkl E CK
Kritik: Hane med Utmärkta proportioner, strama fina linjer, vackert huvud med utmärkta 
proportioner & ett vackert uttryck. Mycket bra hals, front och bröstkorg. Stark rygg, väl vinklad 
bak. Rör sig väl runt om, välburen svans. Vacker päls & färg. Mycket trevligt temperament, en 
lovande junior, Lycka till!

Stigsjödalens Eddard SE25202/2018      Jkl G
Kritik: Hane med bra proportioner, maskulint huvud med bra proportioner men skulle vilja ha med 
kraft i nospartiet. Bra hals, kunde vara lite mer vinklad i sin front. Mycket bra bröstkorg, stark rygg, 
kunde vara lite mer vinklad bak. Rör sig parallellt, skulle ha ett längre steg från sidan, lite 
svårbedömd på grund av passgång, lite glad svans, Mycket bra päls och färg. Trevligt temperament.

Starmaids Bang A Boomerang SE31167/2019     Ökl E
Kritik: Hane med bra proportioner men får inte bli grövre. Huvud med bra proportioner & fint 
uttryck men skulle vara lite torrare. Mycket bra hals, front & bröstkorg. Stark rygg, väl vinklad bak, 
rör sig bra runt om. Välburen svans, vacker päls & färg. trevligt temperament.

Starmaids Born To Be Wild SE31168/2019     Ökl E
Kritik: Hane med bra proportioner, mycket vackert huvud med utmärkta proportioner och ett 
vackert uttryck. Mycket bra hals, lite rak i sin överarm. Bra längd i bröstkorgen men skulle ha lite 
mer volym. Stark rygg, väl vinklad bak, rör sig väl runt om. Välburen svans, vacker päls & färg, 
trevligt temperament. 

McHaire No Pictures Please SE37173/2020     Junkl E CK
Kritik: Lovande juniortik med utmärkta proportioner, feminint huvud med utmärkta proportioner 
och ett härligt uttryck. Mycket bra hals, front och bröstkorg, stark rygg. Väl vinklad bak. Rör sig 
mycket väl runt om, välburen svans, bra päls & färg. En vacker tik, lycka till!



Starmaids Delishous Cinnamon Bun SE22657/2020    Junkl VG
Kritik: Tik med bra proportioner, feminint huvud, kunde ha lite mer längd i sitt nosparti. Bra hals & 
front, bra volym i bröstkorgen, men den behöver bli längre i nedre delen. Bra rygglinje när hon står 
men kunde vara stramare när hon går, blir lite rund över korset. Rör sig parallellt, lite kort fram. 
Skulle bära sin svans lite rakare. Bra päls & färg, trevligt temperament. 

Starmaids Dizzy Miss Lizzy SE22655/2020     Junkl E
Kritik: Tik med bra proportioner, visas i lite högt hull, feminint huvud, kunde ha lite längre nosparti. 
Fint uttryck, bra hals och front. Mycket bra bröstkorg, bra rygglinje. Kunde vara lite mer vinklad i 
bakstället. Rör sig bra runt om. Bra päls & färg. Jättetrevligt temperament. 

Valsi Stampy SE14246/2021       Junkl E CK
Kritik: Tik med utmärkta proportioner & en härlig helhet. vackert feminint huvud med utmärkta 
proportioner & härligt uttryck. Utmärkt hals, mycket bra front, utmärkt bröstkorg, stram rygg. Rör 
sig utmärkt runt om med ett långt härligt, mjukt steg. Välburen svans, bra färg & päls. En modell 
beagle!

Celly SE43588/2019         Junkl VG
Kritik: Tik med bra proportioner, feminint huvud, skulle önska lite längre nosparti, fint uttryck. Bra 
hals, lite rak i sin överarm. Mycket bra bröstkorg, stark rygg. Väl vinklad bak, rör sig lite brett & 
kort fram. Välburen svans. Bra päls & färg, trevligt temperament. 

Dalaskogarnas Chili SE18397/2019      Jkl E CK
Kritik: Tik med bra proportioner, feminint huvud, kunde vara längre i sitt nosparti, härligt uttryck. 
Mycket bra hals, lite kort överarm. Mycket bra bröstkorg. Stark rygg, väl vinklad bak. Rör sig 
mycket bra runt om med fint mjukt steg. Välburen svans. Vacker päls & färg, trevligt temperament.

India Xandrina SE18770/2019       Jkl E CK
Kritik: Stilig beagletik med utmärkta proportioner, vackert feminint huvud med utmärkta 
proportioner och ett härligt uttryck. Utmärkt hals, front & överlinje. Bra volym i bröstkorgen, kunde 
vara aningen längre i sin nedre del. Väl vinklad bak. Rör sig mycket väl runt om med långt mjukt 
steg. Bra päls & färg, trevligt temperament. 

Ronja SE54979/2019        Jkl G
Kritik: Tik med bra proportioner, kunde vara lite stramare. Feminint huvud med bra proportioner, 
men skulle ha lite kraftigare nosparti. Lite kort hals, med lite framskjuten skuldra. Mycket bra 
bröstkorg. Bra rygglinje när hon står, men kunde vara stramare när hon går. Bra vinklar bak. Rör sig 
parallellt men lite kort. Lite låg svans. Bra färg & päls, trevligt temperament. 

Starmaids Bumble Bee SE31172/2019      Jkl VG
Kritik: Tik med utmärkta proportioner, tycker inte det är så roligt idag, men är hanterbar. Vackert 
feminint huvud med bra proportioner och uttryck. Bra hals, kunde vara lite mer vinklad fram. 
Utmärkt bröstkorg, stark rygg, bra vinklar bak. Rör sig bra runt om när hon vill och då också med 
välburen svans. Bra päls & färg. Går att hantera, men önskar henne mer tillgänglig. 

McHaire Keep Your Promise SE12523/2019     Ökl E
Kritik: Tik med bra proportioner, feminint huvud, fint uttryck. Kunde vara lite längre i nospartiet. 
Bra hals, lite rak överarm. Mycket bra bröstkorg, stark rygg, bra vinklad bak. Rör sig parallellt men 



lite kort fram, bra päls & färg, trevligt temperament. 

Stigsjödalens Electra SE25201/2018      Ökl E
Kritik: Tik som är något lång och lite högställd, vackert feminint huvud med utmärkta proportioner 
och uttryck. Mycket bra hals, lite kort överarm. Mycket bra bröstkorg, stram överlinjen en kunde 
vara lite kortare i länden. Väl vinklad bak. Rör sig parallellt, lite kort fram. Bra färg & päls, trevligt 
temperament. 

Starmaids Eye Candy SE44129/2020      Junkl E CK
Kritik: Tik med utmärkta proportioner, vackert feminint huvud, kunde vara en aning längre i 
nosparit, härligt uttryck, mycket bra hals. Bra front, bra längd i bröstkorgen, men behöver lite mer 
volym. Stram överlinje, väl vinklad bak. Rör sig väl runt om, vacker päls & färg. Trevligt 
temperament. 

Agnes SE 43780/2019         Jkl E
Kritik: Tik med bra proportioner, feminint huvud, kunde ha lite mer kraft i sitt nosparti, mycket bra 
hals. Lite kort överarm, mycket bra bröstkorg. Stark rygg, bra vinklar bak. Rör sig parallellt, lite 
kort fram. Vacker mörk röd färg. Trevligt temperament och välburen svans. 

Chanel SE28028/2013        Vetkl VG
Kritik: Tik med bra proportioner och visas i utmärkt kondition som veteran. Feminint huvud, bra 
proportioner, kunde vara lite kraftigare i sitt nosparti. Bra hals, lite kort överarm. Bra bröstkorg, 
stark rygg, kunde vara lite bättre vinklad bak. Rör sig parallellt och bra från sidan. Välburen svans. 
Bra färg & päls, trevligt temperament. 


