SKK Gällivare SKK 2010-07-10.

Domare: Göran Bodegård,

16 st anm

Unghundsklass
Hanar
Martenlake´s Bollis Valp
S15598/2009
f: 2009-01-13
Tilltalande välbyggd m. fina linjer o prop. Vackert huvud, en aning kort men väl ansatt …. , utm.
rygglängd o rygglinje, utm utv bröstkorg för åldern, ngt brant överarm …. Hö fram tillr o välbal.
Vinklar, mkt fin rastyp i rör. Utm. färg, päls o svans.
Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK Bhkl 1 CERT CACIB BIM

Ägare: Zedig Tim

Öppenklass
Hanar
Naavakallon Sörkan Gubbe
FIN49850/07
f: 2007-08-27
Välbyggd m utm. prop. En aning modest i framtoningen, utm. huvud, särskilt tilltal. Rör. Av utm.
rastyp. Utm. ansatt hals, välutv. Bröstkorg, snygga vinklar, vacker färg o päls, bra svans.
Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Bhkl 4
Ägare: Katja Kauppinen & Elja Kallio
FIch Namupalan Hot N´cream
FIN27217/08
f: 2008-05-17
Stilig av utm. stl., ngt för högt stop, bra hals, lite kort aningen brant överarm, ngt. platt i
bröstkorgsidan, bra räckvidd men ngt. rak i bakstället, mkt. vackert steg från sidan, ngt. …… o
marktrång fram, mkt. vacker päls o färg.
Ökl kv 1 Ökl kk 2
Ägare: Nanna Naukkarinen
FIuch Pinbittan Kuunhohde
FIN32476/08
f: 2008-06-04
Mask. utm. stl. Ngt överdrivet stop, bra ansatt men ngt kort hals, bra rygglängd, lite brant i
överarmen, tillr vinklar bak, ger ngt tunt intryck, men är ngt ….. i bröstkorgsidan, bra päls o färg, utm
svans, fin rörelsetyp.
Ökl kv 1 Ökl kk 3
Ägare: Kauko Kolvisto
Championklass
Hanar
FIuch SEuch DKch NORDuch
Jellonaaman Hot´n Dream
FIN31203/06
f: 2006-05-12
Stilig mask. välbyggd, utm prop., ngt djupt stop men vackert uttryck, fina öron, utm fron o bröstkorg,
utm rör. från sidan, ngt hastrång, vacker päls o färg
Chkl 1 m CK Bhkl 3 CACIB
Ägare: Nanna Naukkarinen
Veteranklass
Hanar
FIuch PLch Kaiser Vom Matthiasberg
FIN31787/07
f: 2001-09-22
Mkt tilltalande välbyggd, vackert huvud, utm hals o front, utm bröstkorg, önskar lite mer räckvidd i
bakstället, vackra typiska rör., visad i hög kond, fin päls o färg
Vetkl 1 m CK Bhkl 2 BÄSTA VETERAN
Ägare: Kauko Kolvisto

Sjö Björnens Tornado
S57429/2001
f: 2001-10-23
Välbyggd m. bra prop., som kunde vara ngt mask., imponerande som helhet, vackert huvud,
välkonstruerad front o bakställ, vackra rör. bra svans, bra färg.
Vetkl 2
Ägare: Arild Martinusson
Juniorklass
Tikar
Eshita von Der Aigner-Obermühle
S61210/2009
f: 2009-06-11
Fem, bra prop., vackert uttryck, fina ögon. Bra hals o överlinje, ännu ngt platt i kroppen, önskar lite
mer benstomme, kunde ha längre steg.
Jukl kv 1 Junkl kk 2
Ägare: Fredriksson Marina
Slåttvika´s Midnightsun Nala
NO47298/09
f: 2009-06-09
Mkt tilltalande välbyggd tik, vackert huvud, aningen lågt ansatta öron, snygg hals o rygg, utm
konstruktion fram o bak, särskilt tilltalande rör., ännu ngt valpmjuk i päls, hög kvalitet o lovar mycket.
Junkl kv 1 Junkl kk 1 m CK Btkl 2
Ägare: Toril Jakobsen
Öppenklass
Tikar
Hellcat´s One
S19181/2008
f: 2008-02-01
Stor bra tik m. rejäl konstruktion, en aning kort hals, fin volym i kroppen, bra stomme, rör sig fint, bra
päls, vacker färg.
Ökl kv 1 Ökl kk 3 m CK Btkl R
Ägare: Svahn Linda
Kuratassu Shining Angel
FIN36087/08
f: 2008-08-04
Fem, mycket vackra prop. Mkt vackert huvud men aning djupt stop, ngt framskjutet framparti, fritt
ställt bakparti önskar bättre revbensvälvning, mkt vackra rör. bra svansföring.
Ökl kv 1 Ökl kk 4 Btkl R
Ägare: Pila Granqvist

Terr-Leon´s Yppiga Yes
S56035/2008
f: 2008-02-17
En i bästa mening lagom, mkt bra tik, trevligt uttryck, fint tillbakalagd skuldra, bra bakställ, fin volym i
bröstet, rör sig utm.
Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Btkl 1 CERT CACIB BIM
Ägare: Zedig Tim

Vimobackens French Kiss
S16644/2008
f: 2008-01-08
Fem. tilltalande linje o prop. Vackert huvud, fin hals utm front, bra räckvidd i bakstället, snygga rör.
lite urfälld i pälsen
Ökl kv 1 Ökl kk 2 m CK Btkl 4
Ägare: Fredriksson Marina
Chapionklass
Tikar
NOuch NORDuch SEuch

Slåttvika´s Northern Suprise Luna
NO7977/05
f: 2005-04-17
Välbyggd välutv. Med bra huvud men ngt lågt ansatta öron, visad i ngt tung o generös kond. Fria bra
rörelser av utm rastyp men rätt trång bak, bra svansföring, bra pälskvalitet.
Chkl 1 m CK Btkl 3 CACIB R
Ägare: Toril Jacobsen
Veteranklass
Tikar
C.I.B. EEch LTch NOuch NORDuch
Martenlake´s Mojo Veni Vidi Vici
S55533/2001
f: 2001-10-10
Fem. bra prop. Väl tung i kond, trevligt huvud, fin ansatt hals, armbågsvid och inte fri nog i
frambensrör, bar vinklar bak, pälsen väl stor o mjuk.
Vetkl 1
Ägare: Zedig Tim

