
Stoxa, Märsta 2019-06-08   Domare: Barndts Märta 

 

   Valpklass 

  Tikar 

Dragongårdens You Got What It Takes SE58167/2018 f: 2018-011-10 

6 mån tikvalp Mkt utvecklad för sin ålder Vackert huvud o uttryck Bra mask mörka fina ögon 

passande hals Utm bröst passande benstomme bra vinklar fram o bak rör sig med bra steg 

fram o bak rör sig med bra steg fram lite trång bak är inte helt bekväm i ringen idag ….. 

trång… …. En mkt lovande hund 

Valpkl 1 Hp    Äg: Forsner Annelie 

 

   Juniorklass 

   Hanar 

Gep´s Big Bear´s Billabong SE40630/2018 f: 2018-06-20 

Mätresultat: 77,5 

Hane 77,5 cm mkt bra storlek, väl utv huvud bra bett, ngt ljusa ögon, stora öron, bra hals 

behöver utvecklas i fronten ngt rak överarm parallella ben ngt uppdragen buklinje bra vinklar 

Bak rullar i ryggen i rörelse, rör sig parallellt fram o bak m bra steglängd Mkt bra färg  

Bästa Junior 

Jkl kv Exc Jkl kk 1   Äg: Norberg Tommy 

 

Gep´s Big Bear´s Hot As Hell SE40634/2018 f: 2018-06-20 

Mätresultat: 77 cm 

Hane av bra storlek för åldern bra huvud ngt ljusa ögon, kraftfullt nosparti, bra bett, passande 

hals, smal bröstkorg behöver tid att utvecklas i bröstkorgen fransysk fram o bak Bra överlinje 

rör sig ngt trångt bak men med ett bra steg från sidan Trevlig temperament 

Jkl kv Very Good Jkl kk 2   Äg: Kälveskog Monica 

 

    Öppenklass 

   Hanar 

Fablernas Tjugofyra Sju  SE28692/2017 f: 2017-03-26 

Mätresultat: 76,5 sm 

Maskulin hane med bra storlek, välutvecklat huvud mörka ögon bra bett mörk fin mask, bra 

hals o överlinje, mkt bra benstomme, bra bröstkorg bra vinklar bak mkt bra färg, rör sig inte 

helt rent idag, markerar bak 

Ökl vk Very Good Ökl kk 1  Äg: Lindberg Desirée 

 

Kachadas Amazing Tamlin Av Penn SE17883/2016 f: 2016-02-07 

Mätresultat: 72,5 cm 

Hane av rundare modell … god resning välutvecklat kraftigt nosparti bra ögon, ngt lösa läppar 

m ljust pigment, bra hals o bröstkorg stark rygg normala vinklar bak, rak has, rör sig … bak o 

ngt slarvigt fram. Vacker färg 

Ökl kv Very Good Ökl kk 2  Äg: Penn Ingrid 

 

    

 



   Championklass 

   Hanar 

SEuch Gep´s Big Bear´s Blackfeet SE22837/2016 f: 2016-03-12 

Mätresultat: 74 cm 

Maskulin kraftfull hane, kraftigt huvud, välutvecklat nosparti bra ögon o bett lösa läppar bra 

stop, korrekt front, utm benstomme, ngt lång länd, bra vinklar bak, utm färg o päls, rör sig 

med … bakben bra steglängd, mkt härligt temperament 

Chkl kv Exc Chkl kk 2   Äg: Kälveskog Monica 

 

SEuch Gep´s Big Bear´s Little Big Man SE33270/2015 f: 2015-05-08 

Mätresultat: 76 cm 

Hane med bra storlek, kraftfullt o välutvecklat nosparti, plan skalle, bra öron, passande ögon 

färg, bra bröstkorg, stark rygg, ngt platta tassar utm vinklar bak bra färg o päls rör sig ngt 

slarvigt men med bra steglängd, trång bak utm temperament 

Chkl kv Exc Chkl kk 3   Äg: Norberg Tommy 

 

C.I.B FIuch NORDuch SE JV-15 SE V-17 SE v-19 

Mohinhi´s Quattro Of Quality SE18060/2014 f: 2014-01-27 

Mätresultat: 73 cm 

Ljuvlig hane från nos till svans härlig resning, bra huvud, passande mask, ngt grå om nosen, 

utm bröstkorg , utm benstomme, stark rygg, bra vinklar fram o bak, rör sig med ett 

vägvinnande steg, bra färg o päls, trevligt temperament 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 BIR  Äg: Gustafsson Maria 

 

   Unghundklass 

   Tikar 

Leonskall´s Urvacker  SE10557/2017 f: 2017-08-19 

Mätresultat: 67 cm 

Fem. ung tik smalt huv m bra mask, mkt bra ögon o öron ngt smal underkäke. Bra bett, utm 

hals, välutvecklad bröstkorg för åldern passande benstomme skjuter ngt i ryggen i stående, bra 

vinklar bak, bra färg o päls, rör sig smalt bak, bra fsteg från sidan är inte helt bekväm vid 

hantering, …. Träna. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 2  Äg: Karlsson Kathy 

 

Viljanshof Spar Det Bästa Till Sist SE57062/2017 f: 2017-10-05 

Mätresultat: 69 cm 

Ung tik med många fina kvaliteter fem huvud m. bra ögon, smal underkäke som behöver 

utvecklas … mkt bra hals, passande benstomme, fantastiskt härligt förbröst o bröstkorg, 

överbyggd bak, passande vinklar härligt färg rör sig med ett bra driv, mkt trevligt 

temperament. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 1  Äg: Ahlgren Marie 

 

    

 

 

 

 



   Veteranklass 

   Tikar 

C.I.B NORDuch SE V-17 SE V-18 SE V-19 SE VV-18-19 

Leodal´s Belize  SE61448/2010 f: 2010-09-29 

Mätresultat: 70 cm 

Härlig vet.tik i utm kondistion, vackert fem kraftfullt huvud bra bett o fina tänder, passande 

hals utm. benstomme härlig bröstkorg ngt lång i lämden, stark rygg utm vinklar rör sig med 

härligt vägvinnande steg, en välbevarad tik. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 2 Ck Btkl 2  Äg: Klavbäck Angelica 

 

Viljanhof Hämnden Är Ljuv SE16005/2011 f: 2011-01-18 

Mätresultat: 70 cm 

Välbevarad vet.tik .. inte ett grått hårstrå fem. huvud, bar ögon utm nosparti, utm hals o 

överlinje passande benstomme, utm. bröstkorg, passande vinklar fram o bak, fantastiskt härlig 

färg o päls rör sig m härliga steg runt om, härligt temperament.  BÄSTA VET 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM Äg: Strömberg Birgitta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


