
  

Markaryd 2018-05-12
Kronobergs dreverklubb

Domare: JÖNSSON EVA

DREVER Hanar Juniorklass
Ackers Vampyr 22925/2017 f 20170304 e J PIIPANLAUMAN PIKKU-REX SE60127/2016 u 
J SEVCH KITTY SE46568/2010 Äg: Jimmy Roda
Mkh: 34 cm. Mask huvud med utm propotioner.vacker nosrygg korrekt bett,ljusa ögon bra 
front utm bröst för ålder bra rygg o kors bra bredd på lår utm benstomme mkt fina välskötta 
tassar utm färg o päls Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK

CHRIKLAS COLIN SE22372/2017 f 20170302 e J SEVCH SEUCH DKUCH 
FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u J FRILJUSETS AMANDA SE32150/2011 Äg: 
Sven Liljedal ,Ryssby
Mkh: 35 cm. Vackert huvud aning ljusa ögon mkt väl formade öron korr bett bra hals o rygg 
utm bröst bra front vrider ut höger framtass fina tassar välskötta klor utm päls utm rörelser 
utm päls o färg Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 4:a B H/T-Kl.

Enzo SE23496/2017 f 20170305 e J RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u J 
FALLASKOGENS ÄNGLA SE34885/2013 Äg: Viktor Söderstedt ,Fanaholm
deltager ej Res.:

Fallaskogens Puff SE26766/2017 f 20170312 e J TRUMSLAGARBOSTÄLLETS ZACK 
SE40889/2013 u FALLASKOGENS TIKKA SE28452/2012 Äg: Fredrik Ivarsson ,Lammhult
Mkh: 35 cm. utm typ vackert huvud ljusa ögon bra öron korr bett bra front god längd på bröst 
lite överbyggd för dagen visas i lite för högt hull ok rörelser från sidan men lite tätt bak hög 
svans Res.: Very good kval.

FRASSE SE27161/2017 f 20170327 e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH 
FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg: Bo Holmberg ,Furuby
Mkh: 36,5 cm. mask huvud aning ljusa ögon öronen kunde vara mer rundade i sin nedre kant 
rak skuldra braa bröst bra ben o tassar rör sig med bra steg hög svans bra färg o päls Res.: 
Excellent kval., 3:a konk.

Sigge SE43302/2017 f 20170626 e MAGÅRDS GIZMO SE17646/2011 u J SEVCH 
HÄCKLEKULLENS VILMA SE36141/2013 Äg: Thomas Strömberg ,Odensvalahult
Mkh: 34 cm. utm typ vackert huvud fint uttryck bra öron ,ögon korr bett utm front bra överlinje 
bra ben o tassar rör sig med parallelt steg med välburen svans vacker färg o päls Res.: 
Excellent kval.

Slagstigens Xero 21691/2017 f 20170224 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH 
NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u J STAKKELIAS DAISY I SE46276/2014 Äg: Fredrik 
Ivarsson ,Lammhult
Mkh: 34 cm. kraftigt mask huvud bra prop korr bett bra öron lite böjda överarmar utm längd på 
bröst kraftig benstomme lite rak i skuldran päls i fällning goda rörelser Res.: Very good kval.



Valbodalens Loke SE34185/2017 f 20170409 e J FRILJUSETS DIABLO SE45205/2015 u 
DOVERDALENS WINNIE SE58233/2012 Äg: Jan Lindeberg ,Hamneda
Mkh: 35 cm. mask huvud bra propotioner dock lite tunn unferkäke önskar lite mer rundade 
öronkanter utm ögon bra hals står med utåtvridna framtassar samt krokiga framben bra 
lårparti rör sig parallelt från sidan bra steg bra svans rör sig tätt bak utm färg o päls Res.: 
Very good kval.

Viltstigens Falcon SE48255/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Pär Björkheim ,
Traryd
Mkh: 35 cm. huvud med bra propotioner men önskar mer utfyllt nosparti lite högt ansatta öron 
lite små ögon bra hals framskjutet skulderparti saknar förbröst ännu lite knappa vinklar runt 
om utm päls o färg lite kort kors rör sig med ett bra steg dock med glad svans Res.: Very 
good kval.

Viltstigens Frasse SE48254/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Erik Berström ,
Ljungby
Mkh: 35 cm. mask huvud utm propotioner bra öron utm ögon bra front välutvecklat förbröst för 
åldern bra rygg för dagen lite överbyggd rör sig hastrångt o hög svans utm päls o färg Res.: 
Very good kval.

Viltstigens Frode SE48253/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 
u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Mats Fransson ,Ljungby
Mkh: 34 cm. Kraftigt mask huvud med bra propotioner bra öron visar lite mkt av sin blinkhinna 
korr bett lite rak i skuldran bröst i utveckling välmusklade lår utm benstomme fina tassar Res.: 
Excellent kval., 4:a konk.

DREVER Hanar Unghundsklass
KRAFTJÄGARNS DEXTER SE43711/2016 f 20160712 e J FRILJUSETS CEHUPERMAN 
SE40886/2013 u J SIMBACKENS ULLIS S31559/2008 Äg: LÖNN JONNY ,LIDHULT
Mkh: 36 cm. huvud med bra propotioner dock önskas mer utfyllt nosparti + mer underkäke bra 
öron korr bett bra hals framskjutet skulderparti bra bröst bra rygg lite fallande kors skulle ta ut 
steget bättre bakl lite hög svans utm färg o päls kunde ha lite mer slutna tassar Res.: Very 
good kval.

RAPID SE13985/2017 f 20170112 e J FRILJUSETS CEHUPERMAN SE40886/2013 u J 
FÄLTSPATBERGETS DEJA SE16376/2014 Äg: Nils-Göran Hjelmqvist ,Unnaryd
deltager ej Res.:

TAPIO SE13987/2017 f 20170112 e J FRILJUSETS CEHUPERMAN SE40886/2013 u J 
FÄLTSPATBERGETS DEJA SE16376/2014 Äg: Gustav Thestrup ,Bolmsö
Mkh: 30 cm. kraftigt huvud med lite väl mkt stop samt kullrig skalle bra öron korr bett utm 
förbröst välformat bröst välmusklade lår kort överarm rör sig med parallelt steg en väl 
ihopkommen hane som tyvärr är under mini mått därav pris 0 Res.: Disqualified kval.



DREVER Hanar Jaktklass
ANNEDALS OZZY II SE17551/2016 f 20160119 e J SEUCH VÄTTERVINDENS ACKE 
SE40122/2011 u J EKARPSGÅRDENS ULLIS I SE51843/2013 Äg: JÖNSSON RONNIE ,
BROBY
Mkh: 36 cm. mask huvud med bra propotioner bra öron som dock kunde vara mer rundade 
utm ögon korr bett bra front rör sig med parallela steg  bra rygg o kors välmusklade lår lite 
snagg i pälsen vacker päls o färg Res.: Excellent kval., 3:a konk.

BIABYS JAPPE SE24329/2016 f 20160307 e J BIABYS STORM SE55321/2012 u BIABYS 
FLICKA SE24845/2014 Äg: Karl-Ingmar Johansson ,Ingelstad
Mkh: 36 cm. en hane som saknar könsprägel ett lätt tikbetonat huvud bra öron lite kullrig 
panna samt tunnt nosparti bra hals raka framben rör sig med kort steg o hög svans passande 
benstomme till storleken utm färg o päls Res.: Sufficient kval.

BIABYS LYCKE SE14246/2016 f 20151228 e J BIABYS DRILL SE43122/2013 u BIABYS 
ANNI S26946/2009 Äg: Leif Granqvist ,Tävelsås
Mkh: 36 cm. Huvud med bra propotioner mkt god typ behöver fyllas ut i nospartiet bra ögon o 
öron framskjutet skulderparti behöver mer förbröst bra längd på bröstet bra rygg mkt fina 
tassar välmusklade lår kunde ta ut steget längre bak hög svans bra färg o päls Res.: Very 
good kval.

DREVSTIGENS ÄCCO SE19605/2014 f 20140211 e J RAPPKROKENS CHARLIE 
SE18325/2010 u J HÄRKILAS HERA II SE34185/2010 Äg: Ulrica Karlsson ,Ljungskile
Mkh: 36 cm. mask huvud med utm propotioner fin nosrygg bra öron utm front härligt förbröst 
bra längd på bröstet utm lårparti utm benstomme utm rörelser välburen svans utm päls o färg 
välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIR

EKARPSGÅRDENS VILLE II SE48391/2016 f 20160715 e NORDUCH NOJCH SEJCH 
STAKKELIAS DACCO III NO43003/14 u SEJCH SEUCH EKARPSGÅRDENS ULLIS II 
SE51844/2013 Äg: OLSSON JONAS ,MARKARYD
Mkh: 36 cm. utm typ mask huvud bra propotioner bra ögon,öron korr bett utm front god längd 
på bröstet rejäl benstomme bra ben o tassr rör sig med utm steg från sidan men hög svans 
lite snagg i päls men vacker färg Res.: Excellent kval., 4:a konk.

FRILJUSETS EBBE SE50752/2016 f 20160901 e J TK FELIX SE39982/2015 u SEJCH 
TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 Äg: ÅHMAN JOACHIM ,VÄRNAMO
Mkh: 35 cm. mask huvud med bra propotioner bra öron korr bett framskjutet skulderparti 
krokiga framben god längd på bröst välmusklade lår rör sig med bra steg från sidan lite hög 
svans samt paddlande fram Res.: Very good kval.

HADDEBOS SÄPO SE49416/2016 f 20160731 e J SEUCH BRUZADALENS CESAR 
S14976/2008 u J SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: Martin Jönsson ,
Agunnaryd
Mkh: 36 cm. mask huvud välformade öron korr bett bra hals,bröst bra överlinje bra ben o 
tassar rör sig med bra steg päls i fällning vacker färg Res.: Excellent kval., 2:a konk., 
Res.cert, CK, 3:a B H/T-Kl.



HÄCKLEKULLENS ZMIRNOFF SE25154/2015 f 20150309 e SEUCH SLAGSTIGENS 
SNOBBEN SE12316/2011 u J HÄCKLEKULLENS ADA SE50364/2010 Äg: NILSSON LINUS ,
HAMNEDA
Mkh: 35 cm. mask huvud bra propotioner mkt välformade öron korr bett lite små ögon lite kort 
hals bra rygg utm lårparti utm benstomme rör sig med kort steg o ngt hög svans utm färg o 
päls Res.: Very good kval.

STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 f 20160903 e J SEVCH SEUCH DKUCH 
FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u J STRELLUF ANJA DK12416/2012 Äg: 
DINNING SABINE ,RYDAHOLM
Mkh: 33 cm. hane på den lägre skalan mask huvud bra ögon mkt välformade öron korr bett fin 
front god längd på bröst bra ben o tassar rör sig utm från sidan med välburn svans lite vid i sin 
front utm färg o päls behöver få lite mer självförtroende mkt trevligt temprament Res.: Very 
good kval.

VÄTTERVINDENS WICKO SE15412/2015 f 20150110 e J LUKAS SE38466/2013 u J 
SEUCH VÄTTERVINDENS STINA S58750/2009 Äg: KARLSSON LARS-GÖRAN ,
SKILLINGARYD
Mkh: 36 cm. mask huvud bra propotioner bra ögon,öron korr bett bra hals står med utåtvriden 
framtass höger speciellt bra ben stomme lite mjuka mellanhänder välmusklade lår rör sig med 
bra steg lite hög svans bra färg o päls Res.: Excellent kval.

DREVER Hanar Öppen klass
BIABYS ACKE SE17346/2015 f 20150202 e J BIABYS STORM SE55321/2012 u JANA 
SE10249/2012 Äg: Hans Hovelius ,Hovdinge
Mkh: 33 cm. Mask huvud med bra ögon ,öron smal i sin underkäke nedre kindtand går in i 
gommen står med  utåtvridna tassar uppdragen buklinje smal i sitt ländparti bra ben o tassar 
rör sig med kort steg samt hög svans pga tanden som går upp i gommen D bra färh o päls 
Res.: Disqualified kval.

FALLASKOGENS BIGGEN SE20212/2016 f 20160205 e J FALLASKOGENS OZZY 
SE28774/2011 u J FALLASKOGENS FIXA SE20050/2014 Äg: Magnus Andersson ,Lagan
Mkh: 36 cm. HUvud med bra propotioner bra öron som kunde vara mer rundade nertill på 
höger överkäke bra hals rokoko i sitt framställ bra bröst välmusklade lår utm färg o päls rör sig 
med bra steg lite hög svans Res.: Very good kval., 3:a konk.

KRAFTJÄGARNS COJAK SE36107/2015 f 20150516 e SEJCH SEUCH KULLAJÄGARNS 
FIGO S40048/2009 u J FRILJUSETS BESSIE SE43684/2012 Äg: ERIKSSON LENNART ,
HILLERSTORP
Mkh: 36 cm. mask huvud bra propotioner bra ögon,öron korr bett utm front utm längd på bröst 
bra lårparti bra ben o tassar utm färg o päls rör sig med brs steg Res.: Excellent kval., 1:a 
konk., CK

NICKEGO SE38765/2015 f 20150616 e SEJCH BUSTER SE55374/2010 u SEJCH 
SEUCH ATENA SE44003/2011 Äg: NILSSON MATTIS ,ÄLMHULT
Mkh: 34,5 cm. mask huvud bra propotioner,ljusa ögon välformade öron korr bett framskjutet 
skulderparti krokiga framben bra längd på bröst ok rörelser men hög svans samt paddlande 
fram bra färg o päls Res.: Good kval.



SKARARPS BELLE SE33776/2012 f 20120427 e HÄCKLEKULLENS SELLE II 
S48261/2004 u ASSI S46665/2007 Äg: CLAESSON JOHAN ,HÄSSLEHOLM
deltager ej Res.:

SLAGSTIGENS VILLE SE33081/2016 f 20160427 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u RR SEJCH SEUCH SLAGSTIGENS QITTY SE19154/2010 Äg: SVENSSON 
TOMMY ,VÄXJÖ
Mkh: 33 cm. mask huvud bra propotioner välformade öron bra ögon korr bett bra front,
överlinje bra lårparti rör sig bra från sidan dock kunde bärs sin svans mindri glatt bra päld o 
färg Res.: Very good kval., 2:a konk.

DREVER Hanar Championklass
J SEUCH EKARPSGÅRDENS SAPPO I SE17291/2012 f 20120125 e SEUCH 
PINNÅDALENS EMIR S36010/2007 u SEUCH SEJCH HÄRKILAS EFFIE I S39938/2003 H 
Äg: VECANSKI JÖNSSON PETER ,RYSSBY
Mkh: 37 cm. kraftigt mask huvud bra propotioner bra öron skulle önska mer rundade nertill ,
korr bett bra front utm förbröst utm längd på bröstet stark rygg fint lårparti bra ben ben o 
tassar rör parallellt steg o välburen svans välvisad Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 
2:a B H/T-Kl.

J PRICKEN-JUNIOR SE47997/2015 f 20150723 e SEJCH SEUCH PRICKEN 
S40766/2009 u J HERRÖSKOGENS BLIXTRA SE38204/2010 Äg: DANIELSSON MAGNUS ,
ÄLMHULT
Mkh: 35,5 cm. kraftigt mask huvud bra propotioner korr bett lite ljusa ögon bra front utm längd 
på bröst står med utåtvridna tassar utm ländparti fin bredd på lår bra ben o tassar paralella 
rörelser lite hög svans bra färg o päls Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK

J TOLSEBODAS ÖMIL SE32184/2014 f 20140504 e SEUCH VÄSTERGYLLENS 
CHESTER S36019/2007 u J TOLSEBODAS VÅNNA S23917/2009 Äg: JOHANSSON STEN ,
KALVSVIK
Mkh: 35 cm. mask huvud med mkt bra öron välformade.korr bett bra front god längd på bröst 
bra ben o tassar päls i fällning rör sig bra från sidan lite trång bak Res.: Excellent kval., 3:a 
konk.

DREVER Tikar Juniorklass
AGNES SE45702/2017 f 20170707 e J TOLSEBODAS ÖMIL SE32184/2014 u 
FALLASKOGENS UNNI SE32677/2012 Äg: Fredrik Karlsson ,Grimslöv
Mkh: 33 cm. fem huvud med utm propottioner mörka vackra ögon öron som kunde vara mer 
rundade nertill korr bett bra hals tillräcligt bröst bra kors fin bredd på lår bra ben o tassar bra 
färg o päls mkt bra rörelser med välburen svans Res.: Excellent kval., 1:a konk., CK, 3:a 
B H/T-Kl.

BURSTRÖMS CENTA SE46238/2017 f 20170715 e J PIIPANLAUMAN PEETU 
SE47527/2012 u J SEUCH ÖRNFJORDENS PASSA SE21612/2013 Äg: Frida Hammarlund ,
Osby
Mkh: 34 cm. fem huvud bra öron men nosparti+underkäke behöver fyllas ut korr bett bra hals 
bröst i utveckling ord vinklad bak öppen fram rör sig med bra steg,men med hög svans 
välvosad bra päls Res.: Very good kval.



FIXA SE27165/2017 f 20170327 e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH 
FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg: Ingvar Svensson ,Värnamo
Mkh: 35 cm. Tik på den lite större skalan vackert huvud fint uttryck korr bett bra öron mkt 
välutvecklat bröst för åldern bra ben o tassar överbyggd idag rör sig hastrångt med hög svans 
Res.: Very good kval.

Slagstigens Yasmine 43912/2017 f 20170627 e Oskulan Tälli FIN57661/07 u RR SEJCH 
SEUCH SLAGSTIGENS QITTY SE19154/2010 Äg: Mikael Persson ,Öxnevalla
Mkh: 32 cm. tik av mkt god typ vavkert fem huvud bra propotioner behöver fyllas ut i nosparti 
bra bröst för åldern ord vinklar bra päls o färg,skjuter upp i ländpartiet i rörelse hög svans rör 
sig mkt hastrångt bak ,vacker färg o päls Res.: Good kval.

Viltstigens Fixa SE48257/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 u 
SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Peter Jönsson ,Ryssby
Mkh: 33 cm. fem huvud bra öron visar lite vitt i blinkhinnan korr bett bra hals välutvecklat 
förbröst för åldern kraftig benstomme ännu mjuk i pälsen,överbyggd goda rörelser men rullar 
med ländpartiet Res.: Very good kval.

Viltstigens Flamma SE48259/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Dennis Thelander ,
Habo
Mkh: 34 cm. fem huvud bra propotioner välformade öron bra ögon korr bett bröst i uteckling 
förbröstet behöver fyllas ut god längd på bröstkorgen bra ben o tassar rör sig med bra steg 
bra färg ,päls ok Res.: Excellent kval., 3:a konk.

Viltstigens Flinga SE48261/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 
u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Henrik Berggren ,stömdnäsbruk
Mkh: 34 cm. fem huvud bra propotioner bra ögon o öron korr bett välutveclat bröst för åldern 
bra benstomme utm lårparti rör sig med bra steg ännu lite mjuk i pälsen bra färg Res.: 
Excellent kval., 2:a konk.

Viltstigens Freya SE48262/2017 f 20170805 e J FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 
u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Reine Gustavsson ,strömsnäsbruk
Mkh: 34 cm. fem huvud bra ögon korr bett,nospartiet o underkäken behöver fyllas ut bra hals,
tillräckligt bröst för åldern lite slarvviga rörelser bra färg o päls Res.: Very good kval., 4:a 
konk.

DREVER Tikar Unghundsklass
HILDA SE13988/2017 f 20170112 e J FRILJUSETS CEHUPERMAN SE40886/2013 u J 
FÄLTSPATBERGETS DEJA SE16376/2014 Äg: Urban Andersson ,Strömsnäsbruk
Mkh: 32 cm. fem huvud bra ögon kunde ha lite mer rundade öronkanter lite tunn underköke 
bra förbröst tillräcklig längd på bröst,lite krokiga framben utm päls o färg goda rörelser bra 
färg o päls Res.: Very good kval., 2:a konk.

WILLMA SE13989/2017 f 20170112 e J FRILJUSETS CEHUPERMAN SE40886/2013 u J 
FÄLTSPATBERGETS DEJA SE16376/2014 Äg: Harald Kidell ,Ingelstad
Mkh: 33 cm. fem huvud bra ögon,öron korr bett bra hals lite tunn i bröstet men bra längd,lite 
vågig päls rör sig med bra steg lite lätt o luftig tik päls i fällning Res.: Very good kval., 1:a 
konk.



DREVER Tikar Jaktklass
ANNEDALS OLGA SE17552/2016 f 20160119 e J SEUCH VÄTTERVINDENS ACKE 
SE40122/2011 u J EKARPSGÅRDENS ULLIS I SE51843/2013 Äg: OLSSON FILIP ,
BJÄRNUM
Mkh: 32 cm. vackert fem huvud fina fropotioner bra ögon,öron korr bett bra bröst med utm 
längd bra rygg o kors rör sig med utm steg lite hög svans bra vacker färg o päls Res.: 
Excellent kval.

J FRILJUSETS DINA SE45201/2015 f 20150709 e J TK MAX NO52744/09 u SEJCH 
TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 Äg: Axel Hjelm ,Markryd
Mkh: 33 cm. vackert fem huvud välformade öron korr bett mkt bra front god längd på bröst bra 
benstomme utm päls o färg rör sig med parallellt steg välburen svans trevlig helhet 
.Championat Res.: Excellent kval., 2:a konk., CK, 2:a B H/T-Kl.

FRILJUSETS ELLA SE50750/2016 f 20160901 e J TK FELIX SE39982/2015 u SEJCH 
TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 Äg: DAVIDSSON MARTIN ,STRÖMSNÄSBRUK
Mkh: 33 cm. vackert fem huvud bra propotioner bra ögon ,öron korr bett vrider ut höger tass 
bra bröst välmusklade lår rör sig med utm steg välburen svans utm färg o päls Res.: 
Excellent kval., 1:a konk., Cert, CK, 1:a B H/T-Kl. BIM

TOSTAREDS BOJAN SE33858/2016 f 20160430 e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN 
SE21609/2013 u SEJCH SEUCH TORPMYRENS QVICKA SE55993/2012 Äg: Johan 
Lindström
Mkh: 34 cm. fem huvud bra propotioner kunde ha mer utfyllnad i underkäken bra ögon ,öron 
korr bett bra bröst bra ben o tassar rör sig med bra steg med välburen svans Res.: Excellent 
kval., 3:a konk., Res.cert, CK, 4:a B H/T-Kl.

VILTSTIGENS EBBA SE40030/2016 f 20160605 e J SKÅNSTORPGÅRDENS MACALLAN 
S25806/2009 u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: JOHANSSON OVE ,
KOSTA
Mkh: 34,5 cm. fem huvud bra propotioner korr bett bra öron bra bröst god front bra längd på 
bröstkorg bra lårbredd rör sig med gott steg men kunde bära sin svans mindre glatt Res.: 
Excellent kval., 4:a konk., CK

VÄSTRALUNDS ITZI SE43706/2016 f 20160707 e SEJCH VÄSTRALUNDS TRISSE 
SE59278/2010 u SEJCH STRÅKENS ALISE SE23301/2012 Äg: JOHNSSON LEIF ,
BJÄRNUM
deltager ej Res.:

DREVER Tikar Öppen klass
BIABYS LOKA SE14249/2016 f 20151228 e J BIABYS DRILL SE43122/2013 u BIABYS 
ANNI S26946/2009 Äg: Anders Drugge ,Växjö
Mkh: 35 cm. tik på den högre skalan fem huvud lite tunn i nospartiet o underkäken korr bett 
bra ögon,öron lite rak skuldra skulle ha mer förbröst bra ben o tassar tillräclig benstomme till 
storleken lite mer luftig  bra päls o färg rör sig med bra steg Res.: Very good kval., 1:a konk.



SLAGSTIGENS VILDA SE33077/2016 f 20160427 e J FRILJUSETS BELLMANN 
SE43688/2012 u RR SEJCH SEUCH SLAGSTIGENS QITTY SE19154/2010 Äg: 
RUNESSON MATTIAS ,VÄXJÖ
Mkh: 34 cm. fem huvud bra ögon o öron korr bett bra hals framskjutet skulderparti ord vinklas 
bak öppen fram grund i bröstet skjuter upp ländpartiet i rörelse samt lösa armbågar tätt bak 
bra färg o päls Res.: Good kval.

DREVER Hanar Avelsklass
J FRILJUSETS CEHUPERMAN SE40886/2013 f 20130602 e NOJCH NOUCH SEJCH 
HARESPORET'S NIX-BARON NO35444/10 u SEJCH TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008 
Äg: NILSSON ANDERS ,STRÖMSNÄSBRUK
Mkh: cm. Res.:

DREVER Tikar Avelsklass
J FÄLTSPATBERGETS DEJA SE16376/2014 f 20140207 e SEJCH MEJCAS ZIGGE 
S35714/2007 u J FÄLTSPATBERGETS CAJSA SE32963/2010 Äg: ANDERSSON URBAN ,
STRÖMSNÄSBRUK
Mkh: cm. Res.:

SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 f 20140527 e J DREVKOMPIS JIM 
S43814/2005 u SEJCH NOJCH SEUCH RIVER RACE ARWEN S36369/2007 Äg: 
GUSTAFSSON REINE ,STRÖMSNÄSBRUK
Mkh: cm. Res.:

DREVER UPPFÖDARKLASS
Kennel: Biabys Belestam Bo Uråsa Fållagård 1 34294 Alvesta
Resultat:

Kennel: Viltstigens  Reine Gustavsson strömdnäsbruk
Resultat:

Kennel: Urban Andersson  Strömsnäsbruk
Resultat:


