
Västerbottens Beagleklubb Flurkmark 2022-08-22 
 
Domare: Petra Högberg, Gunnar Norlin (valpar) 
 
Valpklass 1 (4-6 mån)      Hanar 
 

      
Hjortriket Quattro, SE26748/2022    2 HP 
2022-03-24, e.Swed Pack’s Riddare Ironman, u. Hjortriket Miss Marvelous Berit, uppf. Anette och Jörgen 
Ytterdahl Svensson, Julita, äg. Anneli Andersson Gäddede. Mkt tilltalande valp, mkt bra huvud och 
uttryck. Fina ögon o öron. Bra hals, mkt stark rygg, för åldern mycket bra bröst- och ländparti. Bra vinklar 
runt om. Utm benstomme. Jämna och mycket bra rörelser. Bär svansen korrekt. Bra hårlag. 
       
Sjögärde Brännas Airgun SE26814/2022    1 HP Bäst valp 1 
2022-04-04, e. J Maliwicks Wicked Ways, u. J SEVCH SEJ(Rå)CH Flatterhaft Be A Bee, uppf. Rebecca Palm, 
Sjögärde Bränna, Tostared, äg. Katarina Hedman, Hjuken, Vindeln Mkt bra huvud och uttryck, väl så 
långa öron, utmärkt hals, rygg och bröst, grova välvinklade ben. Fina tassar. Rör sig med mkt bra steg när 
han vill. Bra hårlag, klart lovande. 
 
Valpklass 1 (4-6 mån)      Tikar 
 
Byforsens Hedvig SE31498/2022     3 
2022-04-15, e. Gryningstimmens Frej, u. Flora, uppf. Magnus Marklund, Byske, äg. Magnus Marklund, 
Byske. Liten nätt tikvalp, feminint huvud med något lätt nosparti. Mörka fina ögon. Bra hals och rygg. För 
åldern tillräckligt bröst- och ländparti. Tillfredställande benstomme. Ordinära vinklar. Rör sig med en 
aning kort steg bak. Bär svansen lite väl högt över ryggen. Utmärkt hårlag. 
 
Stenslands Tesla SE28101/2022    1 
2022-02-28, e. Varmlis CB Messi, u. Dilshagens Tinka, uppf. Torbjörn Sedin, Överhörnäs, äg. Charlotta 
Axberg Johansson. Mkt bra huvud och uttryck. Bra hals och rygg. För åldern mkt bra bröst och ländparti. 
Bra benstomme, ordinära vinklar. Jämna bra rörelser. Bär svansen ok. Bra hårlag. 
 
Vistenas Molly SE21285/2022    2 
2022-03-01, e. Vuopajan Raolex, u.Vistenas Ginza, uppf. Patrik Rolander Camilla Gääv Rolander 
Skänninge, äg.Torleif Jakobsen, Hassela. Bra huvud och uttryck. Bra hals. Bra rygg och bröst. Något brant 
kors och lite lågt ansatt svans. Mkt bra benstomme, ordinära vinklar. Rör sig lite underställt bak. Mkt bra 
hårlag. Bär svansen lite lågt. 
 
Juniorklass       Hanar 
 
Affe SE48959/2021     E 4 
2021-06-16, e.Uggleskogens Roy, u. Börjelslandets Vilja, uppf. Hans-Olof Öman Lögdeå, äg.Tommy 
Olsson Nordmaling. Maskulin hane, utmärkt helhet, bra huvud o uttryck, mörka ögon, bra öron och bett. 
Ok hals och överlinje. Ngt lång i länden, korrekt kors och svans. Goda vinklar runt om som ger ett bra 
steg. Goda ben och tassar, god pälskvalitet, fint tecknad. 
 
Ajax SE48961/2021      E 2 
2021-06-16, e.Uggleskogens Roy, u. Börjeslandets Vilja, uppf. Hans-Olof Öman Lögdeå, äg. Andreas 



Schäufele. Maskulin hane, utmärkt helhet, goda proportioner i kropp och huvud, utmärkt hals och stark 
överlinje. Välburen svans, stark hals. Typiska vinklar runt om, passande benstomme, bra tassar. 
Svårbedömda rörelser. Välkroppad för åldern, god pälskvalitet, tillslut goda rörelser. 
 
Atom SE48960/2021     V 
2021-06-16, e.Uggleskogens Roy, u.Börjelslandets Vilja, uppf. Hans-Olof Öman Lögdeå, äg. Hans-Olof 
Öman, Lögde. Maskulin hane som för dagen ger ett tungt intryck, lite högt hull. Bra huvud med fina 
detaljer. Bra ögon, öron och bett, Typisk hals, stark överlinje, ngt fallande kors. Välburen svans, utmärkta 
vinklar fram, bra förbröst, men för dagen för tung. Passande benstomme och tassar. Lite öppna 
bakbensvinklar som ger ett kort underställt steg bak. 
 
Berglibackens Harry SE32842/2021    D 
2021-04-21, e. Skiffer, u. Vilagårdens Polly, uppf. Jerker Warg, Skellefteå, äg. Elin Molander, Lycksele. 
Tillräckligt maskulin, bra skalle med lite snipigt nosparti. Lite korta öron, fin ögonfärg, ok överlinje, lång i 
länden, ger ett lågställt intryck. Välburen svans. Alltför framskjuten skuldra, öppna frambensvinklar som 
ger ineffektiva rörelser. Chondrodystrofiska framben som ger Disqualified. Bra päls och färg. 
 
Berglibackens Hjalle SE32840/2021    E 3 
2021-04-21, e. Skiffer, u. Vilagårdens Polly, uppf. Jerker Warg, Skellefteå, äg. Karl-Göran Lundström, 
Skellefteå. Maskulin hane, mkt god enhet, kraftfullt huvud m bra nosparti. Korrekt hals och överlinje, ngt 
lång i länden, utm kors och svans. Goda vinklar runt om som ger ett effektivt steg. Bra ben och tassar. 
Korrekt pälskvalitet. Fint tecknad, bra ögon, öron och bett. Rör sig väl från alla håll. 
 
Frostviken’s Baxter SE55661/2021    E JUNKK 1 CK BHKL 3 
2021-07-24, e.Torienna’s Feretti H, u.Bostdogg’s Ilma, uppf.Anneli Andersson Gäddede, äg. Bo 
Sigfridsson. Maskulin hane, utm helhet, utm proportioner i både huvud och kropp. Utm ögon, bett, ngt 
stora öron. Korrekt hals, överlinje, länd och svans. Utmärkta vinklar runt om som ger ett bra steg. Bra ben 
och tassar. Ok pälskvalitet och bra färg. Lovande junior full av kvalitet. 
 
Unghundsklass       Hanar 
 
Berglibackens Bosse SE32841/2021     G 
2021-04-21, e. Skiffer, u. Vilagårdens Polly, uppf. Jerker Warg, Skellefteå, äg. Simon Lindberg, Skellefteå. 
Hane som behöver få mer kraft i huvud och nosparti. Lite snipig, lite högt ansatta öron, lite runda ögon, 
lite pannrynkor, ngt kort hals. Stark överlinje, ngt fallande kors, bra svans, lite framskjuten skuldra, öppna 
frambensvinklar o öppna bakbensvinklar, ngt kort steg både fram och bak. Stark benstomme, bra ben, 
tassar, god pälskvalitet. 
 
Flatterhaft Be-A-Carp SE21345/2021     E UKK 1 CK  
2021-02-04, e. Maple Ridge Northern Lights, u. Sweet Courage Ginger Rogers, uppf. Anneli Karlsson, 
Olsfors, äg. Robin Hörnsten, Umeå. Maskulin hane av utmärkt helhet, utm prop i både kropp och huvud. 
Välskuret huvud med det rätta uttrycket, bra öron, ögon, bett. Utm hals, överlinje, rygg o kors. Slarvar lite 
med svansen i rörelse. Utm stark benstomme, utm tassar. Rör sig väl från alla håll, bra päls, färg, en 
härlig rasrepresentant. 
 
Klocksbergs Loke SE60198/2020    E UKK 2 CK 
2020-09-29, e. Tashwoulds Chocolate Effekt, u. Sahejo´s Third Time Lucky, uppf. Louise Nordgren, 
Torsåker, äg. Amanda Andersson, Tärnaby. Maskulin hane med utm helhet. Härligt uttrycksfullt huvud m 



fina detaljer. Goda prop i både kropp och huvud. Utm hals och stark överlinje. Ok kors o svans. Typiska 
vinklar runtom som ger ett effektivt steg. Stark benstomme, utm ben, tassar, bra päls och färg. En härlig 
rasrepresentatnt. 
 
Mellangransjös Kovu SE60508/2020     G 
2020-11-07, e. Långåsstigens Messi, u. Änglahedens Hunting Jullan, uppf. Magdalena Persson, Helgum, 
äg. Simon Eriksson, Bygdeå. Hane med ok könsprägel, behöver utvecklas i skalle och nosparti. Bra ögon, 
korta öron, korr bett. Ok hals. Karpar ngt över länden både stående och gående. Välansatt svans. Öppna 
vinklar fram som ger kort steg, uppdragen buklinje pga kort bröstben som ger ett luftigt intryck. Lite nätt 
benstomme till storlek. Tassar som kunde vara starkare knutna, utm pälskvalitet. 
 
Jaktklass       Hanar 
 
J Lunnebygdens Mio min Mio SE51914/2017   VG JKK 2 
2017-08-28, e. CH Swed Packs Beaglers Bobby, u. Setervollens Chasing Elsa, uppf. Alexandra Östman 
Brunflo, äg. Ulf Bygdemark, Bygdeå 
”Maskulin hane av mkt god helhet som för dagen är alltför tung. Vackert välskuret huvud med fint 
uttryck o fina detaljer. Bra ögon, öron, bett. Ngt lågställd med utm vinklar runt om. Bra förbröst, ok 
benstomme o tassar, bra pälskvalitet, typ rörelser.” 
 
J Maliwick's Chain Breaker SE47003/2020   E JKK 1 CK BHKL 4 CERT 
 2020-07-10, e. Maple Ridge Northern Lights, u. Irinstyle Aleksandriya, uppf. Bäck Madeleine & Karls 
Patrik, Boda Kyrkby, äg. Nina Nordqvist, Sundsvall. Maskulin hane, utm. Helhet, utm proportioner i både 
kropp och huvud. Uttrycksfullt huvud med fina detaljer. Bra ögon, öron, bett. Vacker hals och överlinje, 
korr kors och svans. Vällagd skuldra, lite brant överarm. Ungdomligt förbröst. Välkroppad. Utm vinklar 
bak. God pälskvalitet o vacker färg. Rör sig en aning bundet bak, bra fram. 
 
Öppenklass      Hanar 
 
Maliwicks Heracles SE37295/2018     E ÖKK 1 CK 
2018-05-16, e. Maple Ridge Northern Lights, u. Maliwicks Martha From Sparta, uppf. Bäck Madeleine & 
Karls Patrik, Boda Kyrkby, äg. Lukas Mattsson, Norrfors. Maskulin hane, utm helhet, kraftfullt vackert, 
välskuret huvud med bra uttryck. Utm ögon, öron, korrekt bett. Goda prop, bra hals, ngt eftergivande 
överlinje. Korr kors o svans. Utm vinklar runt om. Stark benstomme o bra tassar. Rör sig väl från alla håll. 
God pälskvalitet o färg. 
 
Rubble, SE46012/2020,      E ÖKK 2 
2020-06-13, e. Evjedalen´s Traj, u. Dahlmis Grand Fashion, uppf. Lena Lindholm Tankred, Sparreholm, äg. 
Charlotta Axberg Johansson, Sidensjö. Maskulin hane, mkt god helhet, ngt oregelbundet bett. Lite 
pannrynka, bra öron, typ hals, ngt mjuk överlinje o fallande kors. Öppna bakvinklar. Välburen svans, 
passande benstomme, bra tassar, bra päls o färg. Borde ha lite mer driv i steget. 
 
Championklass      Hanar 

 
J SEUCH Maliwicks Blue Jay SE23447/2020   E CHKK 1 CK, BHKL 1 BIM 
2020-03-11, e. Maliwicks Caps Lock, u. Trewelyn Peach On The Beach, uppf. Madeleine Bäck, Patrik Karls 
Boda Kyrkby, äg. Kim Åberg, Boliden. Maskulin hane, utm helhet, en championväl värd sin titel. Full av 
kvalitet, utm proportioner, vackert välskuret huvud m fina detaljer. Utm ögon, öron, utm hals och 



överlinje, kors o svans. Välvinklad runt om, välkroppad, stark benstomme, bra tassar. Rör sig med korrekt 
steg från alla håll. Bra päls, färg, en utmärkt rasrepresentant. 
 
J SEUCH Maliwicks Mr Goodbar SE57556/2018   E CHKK 2 CK 
2018-09-26, e. Tashwoulds Chocolate Effect, u. Maliwicks Ala-Freakin'-Bama, uppf. Bäck Madeleine & 
Karls Patrik, Boda Kyrkby, äg. Susanne Åberg Boliden. Maskulin hane, utm helhet, full av kvalitet. Goda 
proportioner helt igenom. Bra hals m ngt mjuk överlinje. Korr kors o svans. Hade kunnat ha mer utpräglat 
förbröst, lite kort bröstben. Vällagd skuldra lite brant överarm. Utm vinklad bak. Stark benstomme, bra 
tassar, rör sig väl, bra päls o färg o en härlig rasrepresentant. 
 
Veteranklass      Hanar 
 
Sarangrave From Zero To Hero SE10654/2015  E VETKK 1 CK BHKL 2 Bästa veteran 
2014-05-01, e. NZ UCH AUST UCH Sarangrave Make A Memory, u. NZ UCH Sarangrave To Your Rescue, 
uppf. Amorin Ward, Nya Zeeland, äg. Håkan Arlestig, Härnösand. Maskulin hane, 8,5 år. Utmärkt helhet, 
vackert välskuret huvud m härligt uttryck. Bra ögon, öron, bett. Goda prop i både kropp och huvud. 
Vacker hals o överlinje, korr kors o svans, bra förbröst. Välkroppad, goda vinklar runt om som ger ett bra 
steg. Passande benstomme, bra päls o färg, bra tassar. Bästa veteran. 
 
 
Juniorklass        Tikar 
 
Bostdogg’s Olga SE31938/2021     E JUNKK 2 CK 
2021-04-22, e. Torienna’s Feretti H, u. Bostdogg’s Indra, uppf. Yvonne Sandberg Trehörningsjö, äg. Anneli 
Andersson Gäddede. Fem tik, utm helhet, vackert välskuret huvud m fint uttryck. Bra ögon, öron. Utm 
hals, överlinje, kors o svans. Härligt förbröst, välkroppad, bra ben och tassar. Rör sig väl från alla håll. 
Mkt lovande junior. Bra päls och färg. 
 
Frostviken's Bellamie SE55662/2021     V JUNKK 3 
2021-07-24, e. Torienna's Feretti H, u. Bostdogg's Ilma, uppf. Annelie Andersson, Gäddede, äg. Nils-Erik 
Edstrand, Husum. Fem tik, mkt god helhet men för dagen alltför tung, visas i högt hull. Goda prop i kropp 
och huvud. Mörka fina ögon, bra öron och bett. Korr hals, ngt mjuk överlinje. Korr kors o svans. Härligt 
förbröst. Kraftig benstomme, bra ben och tassar. God pälskvalitet, rör sig väl fram, lite kort bak. 
 
Maliwick's Make Sense SE47816/2021    E JUNKK 1 CK BTKL 4  
2021-05-28, e. Starmaids Busy Barking, u. Maliwick's Hot Pants, uppf. Bäck Madeleine & Karls Patrik, 
Boda Kyrkby, äg. Jenny Vesterlund. Vännäs. Fem tik, utm helhet, härliga prop, utm vackert välskuret 
huvud m fina detaljer. Bra ögon, öron och bett. Korr hals, ö-linje, kors och svans. Välkroppad för åldern, 
lagomt förbröst, passande benstomme. Utm ben o tassar. Typ rörelser fr alla håll, bra päls och färg. 
Lovande junior. 
 
Mira SE36121/2021      G 
2021-04-10, e. Skogsdungens Ingo, u. Björknä Zita, uppf. Mikael Svensson, Lidköping, äg.  Jenny Eriksson, 
Skellefteå. Saknar tänder, visat tandintyg. Mkt god helhet, en junior i stark utvecklig. För dagen bra 
huvud o uttryck, ngt stora öron, lite pannrynkor. Bra hals, mjuk öv linje. Lite fallande kors, lite långt 
ansatt svans. Bra förbröst, välvinklad fram, passande benstomme. Mjuk mellanhand, bra tassar. God 
pälskvalitet. Rör sig bra fram, lite korta steg bak. 
 



Unghundsklass     Tikar 
 
Asta SE36756/2021     V UKK 2 
2021-04-06, e. Maliwick´s Caps Lock, u.Vistenas G-tuva, uppf. Morgan Johansson Torup, äg. Jan Lindberg 
Kåge. Stor fem tik m mkt god helhet. För dagen lite luftig, uppdragen buklinje pga för kort bröstben. Bra 
huvud o uttryck. Utm ögon, öron, bett. Vacker hals o överlinje. Ngt lågt ansatt svans. Typ förbröst för 
åldern o typiskt vinklad fram, öppen bak. Passande benstomme, ngt långa tassar som kunde vara 
starkare knutna. God päls, fint tecknad. Rör sig ok, kort bak. 
 
Bostdogg's Ofelia SE31937/2021    E UKK 1 CK BTKL  3 
2021-04-22, e. Torienna's Feretti H, u. Bostdogg's Indra, uppf. Yvonne Sandberg, Trehörningsjö, äg. 
Yvonne Sandberg, Trehörningsjö. Fem tik, utm helhet, full av kvalitet. Utm prop på kropp och huvud, 
vackert välskuret huvud m fina detaljer. Utm överlinje, hals, rygg och kors. Härligt förbröst. Välkroppad. 
Utm benstomme, bra ben o tassar. Rör sig väl från alla håll. En härlig unghund med många kvaliteter. 
 
Jaktklass       Tikar 
 
SEJ(HA)CH Vilagårdens Polly SE23264/2018    V JKK 1 
2018-03-31, e. SEJCH Rågbrantens Blazer, u. Vilagårdens Lollo, uppf. Lars-Erik Persson, Kusmark, äg. 
Jerker Warg, Skellefteå. Fem tik mkt god helhet, för dagen lite tung. Bra huvud, nospartiet kunde haft 
mer kraft. Utm ögon, öron. Korr hals ngt mjuk övenlinje, lite lågt ansatt svans. Bra förbröst, vällagd 
skuldra. Lite brant överarm. Bra benstomme. Lite mjuka mellanhänder. Kunde ha hårdare knutna tassar. 
Lite öppen i bakbensvinklarna. Rör sig ok fram, lite bundet bak. Bra päls o färg. 
 
Öppenklass       Tikar 
 
SEVCH Maliwick's Hot Sauce SE47016/2020  E ÖKK 1 CK BTKL 1 BIR 
2020-07-17, e. Örnbergets Peter Pan, u. Maliwick's Hot Pants, uppf. Madeleine Bäck och Patrik Karls, 
Boda Kyrkby, äg. Amanda Flodell Forsberg, Bjurholm. Fem utm helhet. Utm prop helt igenom. Vackert 
uttrycksfullt huvud m alla fina detaljer man önskar. Utm hals, öv linje, kors o svans. Utm vinklar runt om 
som ger ett fantastiskt steg. Härlig benstomme. Utm tassar, utm päls, fint tecknad. Utmärkt 
rasrepresentant full m kvalitet. 
 
SEVCH Parashies Precis SE47309/2019     V 
2019-07-10, e. ANVI High Line Hugo Boss, u. Simonaland Chinese Rose, uppf. Rebecca Pettersson, 
Strängnäs, äg. Lars Hällquist, Obbola. Fem tik, kraftfull som ger ett tungt intryck för dagen. Fem kraftfullt 
huvud m bra ögon, öron o bett. Bra hals men mjuk öv linje stående o gående. Korr kors o svans. Blir ngt 
lågställd, härligt förbröst. Utm benstomme o tassar. Goda vinklar bak men lite hastrång. God 
pälskvalitet, skulle med fördel visas i stramare kondition. 
 
Sally, SE24620/2018,      G 
2018-03-09, e. Storjordens Ture, u. Ricklins Lotta, uppf. Oscar Mattsson, äg. Linnea Sjöström, Skellefteå. 
Fem tik av god helhet. Snipigt nosparti. Borde ha bättre bredd i skalle och nos. Bra hals m ostabil 
rygglinje, fallande kors, lågt ansatt svans. Bra förbröst, vällagd skuldra, lite brant överarm. Överbyggd i 
stående o gående. Bra benstomme. Hade kunnat ha lite hårdare knutna tassar. God pälskvalitet. Rör sig 
kort och underställt bak. 
 



Starmaids X-Tra Fifi Trixibelle SE14819/2016    E ÖKK 3 CK 
2016-01-16, e. Sarangrave From Zero To Hero, u. SEVCH Fifi Simpatica PS, uppf. Inger Johansson, 
Vagnhärad, äg. Håkan Arlestig, Härnösand. Fem tik, utm helhet, utm prop i kropp och huvud. Bra ögon, 
öron, bett. Bra förbröst, välkroppad. Utm hals, överlinje, kors o svans. Utm vinklar som ger ett bra steg. 
Bra ben o tassar. En härlig rasrepresentant full av kvalitet. Utm päls och färg. 
 
Stigsjödalens Cleopatra SE34697/2019    E ÖKK 2 CK BTKL 2  
2019-04-25, e. Trajam The Tourist, u. Starmaids X-Tra Fifi Trixibelle, uppf. Håkan Arlestig, Härnösand, äg. 
Håkan Arlestig, Härnösand. Fem tik, utm helhet. Vackert välskuret huvud med utm detaljer. Bra ögon, 
öron, bett. Utm hals o öv linje, kors o svans. Korrekt vinklad runt om, härligt förbröst. Välkroppad, 
passande benstomme. Bra tassar, rör sig väl från alla håll. En tik full av kvalitet. 
 
Stigsjödalens Troja SE23562/2020    E ÖKK 4 
2020-04-02, e. Stigsjödalens Rex, u. Starmaids X-Tra Fifi Trixibelle, uppf. Håkan Arlestig, Härnösand, äg. 
Anna-Lill Drugge, Umeå. Fem tik, utm helhet, goda prop i både kropp och huvud. Uttrycksfullt huvud, bra 
ögon, öron bett. Ngt lågställd pga lite djup bröstkorg. Vällagd skuldra. Ngt brant överarm, ok öv linje, 
kors o svans. Utm vinklar bak, passande benstomme. Bra tassar, rör sig lite kort fram, bra bak. Bra päls o 
färg. 
 
Vistenas Gåva SE24954/2018     G 
2018-04-05, e. Vistanas Clinton, u. Vistenas Bexie, uppf. Vistenas kennel, äg. Göran Backlund. Fem av god 
helhet. Huvud som borde vara kraftfullare i både huvud och nosparti, lite kilformat. Bra ögon, öron, bra 
hals, lite mjuk öv linje o lite rundat kors. Ngt lågt ansatt svans. Vällagd skuldra, brant överarm o ??? 
förbröst. Nätt benstomme, tillräcklig storlek, ngt öppna bakbensvinklar. Ok pälskvalitet, lite flata tassar 
som önskas hårdare knutna. 
 
Widebay`s Hungry Bonnie SE13532/2020     V 
2020-01-08, e. Raolex Robert, u. Dahlmis Crazy By Nature, uppf. Marie Mörk, Kalix, äg. Jan Eriksson, 
Bureå. Feminin tik av mkt god helhet. Bra huvud och nosparti. Utm ögon, lite korta öron, bra hals, ngt 
överbyggd öv linje. Lite lång i länden, utm vinklar fram, lite fallande kors o öppna vinklar bak. Passande 
benstomme. Bra tassar, rör sig lite underställt bak, bra fram, bra päls o färg. 

 

Uppfödargrupp 
 
Maliwicks kennel,      1 HP  
Madeleine Bäck och Patrik Karls, Boda Kyrkby 
Deltog med: J SEUCH Maliwicks Blue Jay, Maliwicks Heracles, Maliwicks Make Sense, Maliwicks Hot 
Sauce. 4 kombinationer där samtliga hundar är av toppkvalitet. Utmärkt i typ, homogena helt igenom 
toppkvalitet. Ett utmärkt uppfödarresultat. Fortsätt i samma linje. Grattis till ett utmärkt avelsresultat! 


