
SKK Hässleholm, 2009-05-17, domare: Freddie Klindrup, Danmark 

 

Valpklass, hanar: 

Frontpage Figaro, S67329/2008, f. 081013 (SUCh Skreppeng’s Peer Gynt – SUCh Atla Skaldsdottir), uppf./äg. 
Johanna Olsson, Sölvesborg 
7 mån hane, utm huvud o uttryck, saxbett, utm nosparti o skalle, välpl ögon, korr öron, mkt bra hals, kropp o 
benstomme, bra fötter, normalt vinklad, rör sig rastypiskt fram, utm päls, bra temp. Bästa valp! 
VALP 1, HP, BIR-valp 
 

Valpklass, tikar: 

Frontpage Belle de Boskoop, S66932/2008, f. 081009 (SUCh NORDV-07 Eriksro Luriga Ludwig – Ålvisheim’s Lin 
Lykke Hedesdotter), uppf./äg. Johanna Olsson, Sölvesborg 
7 mån tik, utm storlek, fem huvud, bra uttr, saxbett, utm hals, utm nosparti, en aning lågt ans öron, utm hals, kropp o 
benstomme, bra fötter, en aning stelt vinklad fram, normalt bak, rör sig bra från sidan, lite övertypisk fram, utm päls, 
bra temp. 
VALP 1, HP, BIM-valp 
 
Frontpage Cox Pomona, S66933/2008, f. 081009 (SUCh NORDV-07 Eriksro Luriga Ludwig – Ålvisheim’s Lin Lykke 
Hedesdotter), uppf./äg. Johanna Olsson, Sölvesborg 
7 mån tik, fem huvud, utm uttr, tångbett, utm nosparti o skalle, korr ansatta öron, utm hals, kropp o benstomme, lite 
stelt vinklad fram, normalt bak, mkt bra fötter, rör sig bra från sidan, kunde ha lite mer vevande rörelser fram, utm 
päls, bra temp. 
VALP 2 
 

Unghundsklass, hanar: 

DKUCh NORDJV-08 SV-09 Paluna’s Gere Sarason, S56534/2007, f. 070521 (Bobby – NUCh DKUCh LUCh NV-06 
Paluna’s Sara Heradatter), uppf. Liv Skjervik, Norge, äg. Mary Kvarnström, Vårby 
Hane av utm storlek o typ, tångbett, utm huvud o uttr, utm nosparti o skalle, välpl ögon, korr ansatta öron, utm hals o 
kropp, passande benstomme, korr vinklad, rör sig typiskt för rasen, utm fötter, utm pälskvalité, trevligt temp. 
UKL 1, UKK 1, CK, 1BHK, CERT, BIM 
 

Unghundsklass, tikar: 

Humla, S45730/2007, f. 070619 (SUCh Två Kronors Arn’s Nicke – Fenja Smilla), uppf./äg. Tove Schrödl, Lund 
Fem tik, utm huvud o uttr, snett saxbett, utm nosparti, välpl ögon av bra färg, en aning lågt ansatta öron, utm hals o 
kropp, passande benstomme, en aning stelt vinklad fram, korr bak, utm fötter, rör sig typiskt för rasen, utm päls, 
trevligt temp. 
UKL 1, UKK, CK, 2BTK, CERT 
 

Öppenklass, tikar: 

Fenja Smilla, S35135/2005, f. 040709 (Santo - Kaisa), uppf. Knut Rogn, Norge, äg. Tove Schrödl, Lund 
Tik av bra storlek, fem huvud, utm uttr, omvänt saxbett, utm nosparti o skalle, välpl ögon, bra öron, utm hals, en 
aning lång i kropp, passande benstomme, lite stelt vinklad fram, normalt bak, utm fötter, rör sig typiskt fram, kunde 
ha bättre längd på steg bak, utm svans, bra temp. 
ÖKL 1, ÖKK 1 
 

Championklass, tikar: 

Int&Nord&FIUCh KBHV-08 NORDV-08 SV-09 Nysom Jenna, S10442/2003, f. 020507 (Int&DK&S&N&LUCh KBHV-
03 Ulfrigga Lundes Edvard – DKUCh SUCh Boromir Elva Eldrimner), uppf. Jytte Nysom, Danmark, äg. Mary 
Kvarnström, Vårby 
Utm typ, fem huvud, utm uttr, saxbett, en aning kort nosparti, utm skalle, välpl ögon med rätt färg, korr ansatta öron, 
utm hals o kropp, passande benstomme, normalt vinklad, utm fötter, rör sig typiskt för rasen, utm pälskvalité, trevligt 
temp. 
CHKK 1, CK, 1BTK, BIR 
 

Veteranklass, tikar: 

IntUCh SUCh DKUCh Boromir Engla Eiktyrner, S20103/99, f. 990302 (Int&Nord&DKUCh NordV-97 EUW-97 KBHV-
97 NV-97 WW-98 Boromir Hugo Hrimfaxe – Int&Nord&FIUCh KBHV-00 Linesviken’s Saga), uppf. Siv Kvarnström, 
Fjärdhundra, äg. Annika Turitz Garnæus, Ystad 
Deltar ej 

 


