
Åseda 2019-08-18 
Domare: Hedekäll Håkan 
Kronobergs dreverklubb 
 
Valpklass 2 (6 - 9 mån) Tikar 
PÖSANS FÄLLA SE22416/2019 e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Pösans Dizzy SE30327/2013 Äg: Roger 

Gustafsson, Värmano.  
Mkh: 31,5 cm. Huvud med lusa ögon snipigt nosparti korrekt ansatta öron lång vacker hals normal längd normalt kors lite tunn bröstkorg rör 

sig väl kort hårlag bra tassar. Ment: u.a. 1:a Valpkl 
 
Juniorklass (9 - 18 mån) Hanar 
BIABYS RISTO SE42764/2018 e J Biabys Storm SE55321/2012 u J Biabys Flicka SE24845/2014 Äg: Ingela Kvist, Växjö.  

Mkh: 35 cm. God helhet tikbetonat huvud normalt ansatta öron tillräckligt pigment på nosen korekt bett vacker halls mkt bra rygg och kors 
tunn bröstkorg välvinklad kort hårlag rör sig med kort baksteg vrider upp svansen i rörelser. Good 
KULLAJÄGARNS SAUER SE39578/2018 e J SEUCH Annedals Igor S46387/2009 u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa 

SE46814/2011 Äg: Robert Håkansson, Nybro.  
Mkh: 35 cm. Utm helhet mkt vackert hanhundshuvud mkt goda pigment väl ansatta öron bra bett mkt vacker hals mkt bra rygg kort kors 

välutvecklad bröstkorg vackert förbröst välvinklad rör sig med uppbruten svans kort baksteg kort hårlag utm tassar. Ment: u.a. Very Good, 2 

kk 
SKOTTATORPETS KALLE SE42666/2018 e SEJCH SEUCH Slagstigens Urax SE54158/2014 u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: 

Tomas Bengtsson, Vislanda.  

Mkh: 35 cm. utm helhet mkt bra hanhundshuvud väl ansatta öron ngt ljusa ögon korrekt bett mkt vacker hals släpper en aning i ryggen utm 
kors en välutveklad bröstkorg med bra längd normallt vinklad rör sig mkt väl bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 1 kk, CK 
 

Unghundsklass (15 - 24 mån) Hanar 
BIABYS NICKO SE28130/2018 e Brasse SE41258/2015 u Biabys Alfi SE17351/2015 Äg: Kjell Berg, Hjortsberga.  

Mkh: 38 cm. God helhet tikbetonat huvud tunn underkäke välansatta öron goda pigment fina ögon mkt bra hals mkt bra rygg brant kors en 

ordinär bröstkorg med fin längd normalt vinklad runt om bra päls och tassar. Ment: u.a. Good 
FALLASKOGENS ÄLVIS SE58313/2017 e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011 u J Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Rose 

Mariejohansson, .  

Mkh: 35 cm. utm helhet välformat huvud välpigmenterad välansatta öron vacker hals och överlinje välutvekat kors aningen kölformad 
bröstkorg rör sig väl bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 1 kk, CK 
 

Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Hanar 
J ANNEDALS OZZY II SE17551/2016 e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011 u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013 Äg: 

Jönsson Ronnie, Broby.  

Mkh: 37 cm. Utm helhet vackert hanhunds huvud mer utfyllt i underkäken fina pigment korrekt ansatta öron mkt bra hals stark rygg med bra 

längd normalt kors mkt bra bröstkorg önskas mer förbröst framskjutna skuldror ngt kort överarm rör sig bra. Excellent, 4 kk 
J CHRIKLAS COLIN SE22372/2017 e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u J Friljusets Amanda 
SE32150/2011 Äg: Arne Liljedahl, Ryssby.  

Mkh: 35 cm. Vackert hanhundshuvud tillräckligt pigment vackert rundade ansatta öron korrekt bett bra hals rygg och kors normalt utv bröstkorg 

vackert förbröst välvinklad rör sig normalt aningen hastrångt bra päls och tassar. Excellent, 3 kk 
J FALLASKOGENS ELTON SE20703/2014 e J SEUCH Skålgropens Eros I S43635/2009C u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: 

Hans Johansson, Tenhult.  

Utm helhet rejält hanhund huvud utm pigment mkt bra hals rygg och kors utm bröstkorg och längd rör sig harmoniskt utm hårlag bra tassar. 
Ment: u.a. Excellent, 1 kk, Cert, CK, BIR 
J FRILJUSETS EBBE SE50752/2016 e J Tk Felix SE39982/2015 u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008 Äg: Åhman Joachim, 

Värnamo.  
Mkh: 36,5 cm. Utm helhet maskulint välpigmenterat huvud normalt ansatta öron ngt ljusa ögon korekt bett mkt vacker hals mkt bra rygg och 

kors en bra bröstkorg tyvärr ngt kölformad. Hunden ställer ut tassarna välvinklad rör sig ngt marktrångt tillräcklit bra hårlag. Very Good 
J KRAFTJÄGARNS COJAK SE36107/2015 e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u J SEUCH Friljusets Bessie 
SE43684/2012 Äg: Eriksson Lennart, Hillerstorp.  

Mkh: 37 cm. Mkt god helhet normalt handhundshuvud med fina pigment väl ansatta ngt korta öron grov och rejäl hals stark rygg kort kors 

välutv bröstkorg med fin längd kort fram och baksteg kort överarm välvinklad tillräckligt bra päls. Ment: u.a. Very Good 
J LÅNGSKOGENS FRANZ SE46526/2017 e J SEVCH SEUCH Rödmyrabackens Jäger SE37300/2015 u J SEUCH Trolltivedens Kiara 

SE48113/2014 Äg: Nils Nuszkowski, Braås.  

Mkh: 37 cm. Utm helhet välformat huvud vackra öron mkt goda pigment lång vacker hals fin överlinje rygg och kors tillräckligt bra bröstkorg 
rör sig väl mkt bra hårlag aningen utställd höger tass annars bra tassar. Excellent 
J SEVCH STRELLUF PAN SE59875/2016 e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u DKJCH SEJCH Strelluf 

Anja DK12416/2012 Äg: John Löw, Värnamo.  
Mkh: 35 cm. Utm helhet mkt bra huvud med goda pigment bra ansatta öron ngt tunn underkäke mkt bra hals rygg och kors vacker bröstkorg 

välvinklad lite vek i sina framben rör sig väl mkt bra hårlag bra päls bra tassar. Ment: u.a. Excellent, 2 kk, CK 
 
Öppen klass (över 15 mån) Hanar 
HARVINDENS CHICKO SE12289/2017 e SEJCH SEUCH Västralunds Capten SE26736/2014 u SEVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens 

Ejja S39961/2008 Äg: Rylander Anders, Braås.  
Mkh: 37 cm. Välformat huvud rätt ansatta öron mkt bra hals lång stark rygg kort kors lite lågt ansatt svans bra bröstkorg framskjutet skulderläge 

rör sig väl bra päls pälsfärg gul bra tassar lite luftig och lätt. Ment: u.a. Very Good, 2 kk 
JACK SE17531/2017 e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u J SEUCH Vättervindens Elli SE38277/2012 Äg: Mugnus Lund, 
Rörvik.  

Mkh: 36 cm. Gog helhet rejält hanhundshuvud bra pigment väl ansatta öron lite lätt i läpparna korrekt bett bra hals och rygg kort kors normal 

bröstkorg ngt rak i sina vinklar rör sig med kort fram och baksteg kort päls uppbruten svans. Ment: u.a. Good 
VARGJÄGARENS BAMSE SE14267/2018 e J Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J Drevstigens Äster SE19608/2014 Äg: Lars 

Månsson, Högsby.  



Mkh: 38 cm. Utm helhet maskulint vackert huvud mkt goda pigment väl ansatta rundade öron mkt bra hals rygg och kors normalt utv bröstkorg 

rör sig med utm steg bra ben och tassar Ment: u.a. Excellent, 1 kk 
 
Championklass (över 15 mån) Hanar 
J SEUCH ANNEDALS OZZY I SE17550/2016 e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011 u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013 

Äg: Johansson Anders, Halmstad.  
Mkh: 35,5 cm. Vackert hanhundshuvud kunde vara mer utfylld i underkäken lång vacker hals bra rygg normalt kors bra bröstkorg kunde vara 

bättre utfylld önskas mer driv i baksteget rör sig med kort steg bra tassar kort hårlag. Ment: u.a. Very Good, 4 kk 
J SEUCH HADDEBOS SÄPO SE49416/2016 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J SEUCH Vättervindens Stina S58750/2009 
Äg: Martin Jönsson, Agunnaryd.  

Mkh: 37,5 cm. Utm helhet normalt hanhundshuvud önskas mer utv i sin underkäke tillräckligt pigment normalt ansatta öron korrekt bett lång 

vacker hals utm överlinje rygg och kors utm bröstkorg och längd rör sig väl mkt bra hårlag slutna fina tassar. Ment: u.a. Excellent, 2 kk 
NORDUCH SEVCH SEJCH DKJCH STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin 

SE43298/2012 u DKJCH SEJCH Strelluf Anja DK12416/2012 Äg: Dinning Sabine, Rydaholm.  

Mkh: 35 cm. Utm helhet vackert välskuret hanhundshuvud fina pigment vackra rundade öron mkt bra hals rygg och kors normalt utv bröstkorg 
vackert förbröst mkt välvinklad rör sig utmärkt ok päls bra tassar. Ment: u.a. Excellent, 1 kk, CK 
J SEUCH VÄTTERVINDENS WICKO SE15412/2015 e J SEUCH Lukas SE38466/2013 u J SEUCH Vättervindens Stina S58750/2009 

Äg: Karlsson Lars-göran, Skillingaryd.  
Mkh: 36 cm. Utm helhet maskulint vackert huvud vackra öron välpigmenterad en utm överlinje utm bröstkorg välvinklad tendens att vinkla ut 

höger fram tass i still stående rör sig orytmiskt i fronten bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 3 kk 
 
Juniorklass (9 - 18 mån) Tikar 
BÖJERYDS ASKA I SE31057/2018 e J Kullajägarns Jayzon SE42483/2013 u J Brunnebergens Bella SE44249/2015 Äg: Henrik 

Lagercrantz, Alsterbro.  
Mkh: 35 cm. God helhet huvudet är lite snipigt i sitt nosparti lite tunn i underkäken aningen högt ansatta öron tillräcklia pigment korrekt bett 

mkt bra hals bra rygg brant kors tunn bröstkorg normalt vinklad bra steg fram och bak svansen över ryggen i rörelse tunn päls bra tassar. Ment: 

u.a. Good 
GRYTHULTS TESSAN SE51384/2018 e J SEUCH Haddebos Säpo SE49416/2016 u J Kullajägarns Gnista SE24403/2010 Äg: Martin 

Jönsson, Agunnaryd.  

Mkh: 32 cm. Mkt vacker helhet feminint huvud bra pigment väl ansatta öron utm hals rygg kors välutv bröstkorg rör sig utmärkt bra tassar och 
päls Ment: u.a. Excellent, 1 kk, CK 
NATTSLAGETS NORRA SE49384/2018 e J Wipens Ture SE36885/2016 u J SEUCH Haresporet's Nattslag'a SE43695/2012 Äg: Lars 

Göran Karlsson, Skillingaryd.  
Mkh: 34 cm. Utm helhet vackert feminint huvud tillräckliga pigment normalt ansatta öron ngt tunn underkäke bra hals och rygg normalt kors 

för åldern normalt utv bröstkorg lite lösa armbågar rör sig väl ok päls bra tassar. Ment: u.a. Excellent, 3 kk 
NATTSLAGETS PINK SE20771/2018 e J SEUCH Annedals Lansen SE48383/2012 u SEVCH SEJCH NOJCH Trumslagarboställets Puma 
SE40890/2013 Äg: Niklas Kanstedt, Vrigstad.  

Mkh: 34 cm. Utm helhet feminint vackert huvud tillräckliga pigment normalt ansatta ngt korta öron bra hals och rygg normalt kors utm 

bröstkorg vackert förbröst rör sig väl bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 2 kk 
SALLY SE35723/2018 e Hänjarps Fidde SE34273/2012 u J Baltarns Ria SE27744/2015 Äg: Gustaf Gustafsson, Hallaryd.  

Mkh: 34 cm. Mkt god helhet feminint vackert huvud med goda proportioner fina pigment normalt ansatta öron bra hals rygg och kors rör sig 
livfullt med bra steg kort hårlag bra tassar. Ment: u.a. Very Good, 4 kk 
SLAGSTIGENS ZAMY SE38089/2018 e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016 u J SEUCH Stakkelias Daisy I 

SE46276/2014 Äg: Anders Joelsson, Braås.  
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet önskas längre bröstkorg feminint huvud välpigmenterad normalt ansatta öron lite tunn underkäke korrekt bett 

lång vacker hals bra rygg normalt kors rör sig mkt bra ngt tunna smala ben bra tassar bra päls. Ment: u.a. Very Good 
 
Unghundsklass (15 - 24 mån) Tikar 
HOVJÄGARNS AYA SE14618/2018 e J Tk Felix SE39982/2015 u J SEUCH Friljusets Cilla SE40878/2013 Äg: Ronnie Andersson, 

Lenhovda.  
Mkh: 34 cm. Mkt god helhet passande huvud välformat ngt ljusa pigment väl ansatta öron korrekt bet bra hals rygg och kors ngt tunn bröstkorg. 

Bröstkorgen saknar förbröst normalt vinklad runt om rör sig väl. Ment: u.a. Very Good, 1 kk 
 
Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Tikar 
J BOCKFÄLLANS FIXI SE24191/2017 e J Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u J Bockfällans Bea SE62866/2010 Äg: Hans Johansson, 

Tenhult.  
Mkh: 33 cm. Utm helhet vackert feminint huvud ngt ljus nosspegel korrekt ansatta öron tillräckligt långa korrekt bett mkt bra hals rygg kors 

och bröstkorg välvinklad rör sig harmoniskt bra ben och tassar. Ment: u.a. Excellent 
J CHRIKLAS CARRIE SE22368/2017 e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u J Friljusets Amanda 
SE32150/2011 Äg: Christoffer Ekbring, Nybro.  

Mkh: 33 cm. Mkt god helhet önskas mer massa i huvudet annars vackert huvud med väl ansatta öron korrekt bett bra hals kort stark rygg 

normalt kors passande bröstkorg normalt vinklad tillräckligt bra päls rör sig normalt bra tassar lite för liten. Ment: u.a. Very Good 
J COLORADOGÅRDENS CILLA SE47767/2017 e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u J SEUCH 

Kullajägarns Ila SE49967/2012 Äg: Bert Ola Johansson, Ör.  

Mkh: 33 cm. Utm helhet mkt vackert feminint huvud goda pigment väl ansatta öron korrekt bett lång vacker hals utm överlinje bra rygg och 
kors mkt vacker bröstkorg med bra bröstben normalt vinklad bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, CK 
J FALLASKOGENS CINDY SE26806/2016 e J Bakkeskogen's Oryx NO36878/12 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Hans 

Johnasson, Tenhult.  
Mkh: 33 cm. Utm helhet feminint vackert huvud välpigmenterat mkt vackra öron korrekt bett mkt vacker hals utm överlinje utm bröstkorg 

välvinklad rör sig vackert och harmoniskt utm hårlag och tassar. Ment: u.a. Excellent, 3 kk, CK 
J FALLASKOGENS PYSAN SE26771/2017 e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Hans 
Johansson, Tenhult.  

Mkh: 33 cm. Utm helhet vackert feminint tikhuvud välpigmenterat vackra ögon korrekt bett mkt vacker hals utm överlinje grov och rejäl 

bröstkorg rör sig harmoniskt utm hårlag och tassar Ment: u.a. Excellent, 2 kk, CK 
J FALLASKOGENS TESSI SE33461/2015 e J Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J Fallaskogens Assi SE10119/2014 Äg: Hans 

Johansson, Tenhult.  



Mkh: 34 cm. Utm helhet vackert välformat huvud kunde ha lite mer underkäke väl ansatta öron korrekt bett lite mindre halsskinn bra överlinje 

utm kors utm bröstkorg välvinklad rör sig harmoniskt bra ben och tassar. Ment: u.a. Excellent, CK 
J HG ANJA SE57006/2015 e NOJCH SEJCH NOUCH SEUCH Holtmarka Naijo I N02572/08 u J SEUCH Slagstigens Sara SE12319/2011 
Äg: Söderberg Lena, Borgholm.  

Mkh: 34,5 cm. Mkt god helhet luftig i sin utformning vackert tikhuvud väl ansatta öron fina pigment korrekt bett bra hals och rygg bra kors 

framskjuten skuldra tillräckligt bra bröstkorg rör sig fint normalt vinklade ben bra tassar bra hårlag. Ment: u.a. Very Good 
J OVANSKOGENS FIXA SE27165/2017 e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J SEUCH Fallaskogens Dixi SE19611/2014 Äg: Ingvar 

Svensson, Värnamo.  

Mkh: 36 cm. Utm helhet vackert huvud väl ansatta öron fina pigment korrekt bett lång vacker hals bra rygg och kors normala vinklar rör sig 
normalt mkt bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent 
J RIVER RACE BIANCA SE20962/2017 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEJCH SEUCH 

River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Magnus & Ing Mari Grahn, Sävsjö.  
Mkh: 33 cm. Utm helhet vackert feminint huvud ngt högt ansatta öron fina pigment korrekt bett mkt bra hals rygg och kors bra bröstkorg 

välvinklad tendens att ställa ut framtassarna rör sig bra bra päls och tassar lite vid. Ment: u.a. Excellent 
J SIMBACKENS ELLY SE32128/2017 e J SEUCH Annedals Lansen SE48383/2012 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Folke 
Persson, Svängsta.  

Mkh: 33 cm. Utm helhet mkt vackert huvud välpigmenterat långa fina öron korrekt bett lång vacker hals utm överlinje vackert förbröst mkt 

bra bröstkorg korrekt underlinje mkt bra hårlag tassar rör sig bra. Ment: u.a. Excellent, 1 kk, Cert, CK, BIM 
J SLAGSTIGENS ULLA-BELLA SE54162/2014 e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR 

SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Vouti Jyrki, Kalvsvik.  

Mkh: 33 cm. Utm helhet vackert välskuret huvud fina pigment ngt högt ansatta öron korrekt bett mkt bra hals utm kors mkt bra bröstkorg 
välvinklad rör sig lungt och harmoniskt mkt bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 4 kk, CK 
J VÄSTRALUNDS ITZI SE43706/2016 e SEJCH Västralunds Trisse SE59278/2010 u SEJCH Stråkens Alise SE23301/2012 Äg: Johnsson 

Leif , Bjärnum.  
Mkh: 35 cm. Utm helhet vackert huvud med goda pgment fina rundade öron korrekt bett bra hals rygg ngt kort brant kors mer utfyllnad i 

bröstkorgens främredel bra päls och tassar rör sig med kort baksteg och glad svans. Ment: u.a. Very Good 
 
Öppen klass (över 15 mån) Tikar 
FALLASKOGENS WICKAN SE39372/2017 e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Frida S64930/2008 Äg: 

Magnus Sandholm, Högsby.  
Mkh: 32,5 cm. Utm helhet mkt vackert huvud tillräckliga pigment välansatta öron bra bett mkt vacker hals och rygg bra kors mkt vacker 

bröstkorg med mkt fin längd rör sig bra bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 1 kk, CK 
KULLAJÄGARNS PAXA SE32832/2017 e SEUCH SEJCH Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa 
SE46814/2011 Äg: Ola Streling, Hjortsberga.  

Mkh: 33 cm. Vackert huvud ngt ljus nosspegel tillräckligt mörka ögon bra öron korrekt bett mkt bra hals aningen kort rygg bra kors bra 

bröstkorg normalt vinklad runt om bra tassar. Ment: u.a. Excellent, 3 kk 
LÖVHULTJÄGARENS AGNES SE45702/2017 e J SEUCH Tolsebodas Ömil SE32184/2014 u J Fallaskogens Unni SE32677/2012 Äg: 

Fredrik Karlsson, Grimslöv.  

Mkh: 33 cm. Utm helhet vackert feminint huvud långa fina öron goda pigment korrekt bett vacker hals mkt bra rygg och kors utm bröstkorg 
normalt vinklad runt om välvisad rör sig väl Ment: u.a. Excellent, 2 kk, CK 
NÄSMYRENS ROCKY SE43093/2015 e Jozzitas Skotte S39734/2004 u Slagstigens Mitzi S52242/2008 Äg: Christer Gustafsson, 
Lönashult.  

Mkh: 30 cm. Välpigmenterat huvud bra öronansättning goda pigment korrekt bett aningen kort hals mkt bra rygg och kors passande bröstkorg 

normalt vinklad bra ben och tassar. Ment: u.a. Good 
 

Championklass (över 15 mån) Tikar 
J SEUCH DREVSTIGENS ÖNSKA SE29447/2015 e J Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u J Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: 
Kanstedt Niclas, Lammhult.  

Mkh: 35 cm. Vackert huvud väl ansatta öron korrekt bett välpigmenterad utm överlinje välutv bröstkorg fint förbröst står lite fransyskt annars 

väl vinklad rör sig med driv bra päls och tassar. Ment: u.a. Excellent, 1 kk, CK 
 

Uppfödarklass 
Fallaskogens,Johansson Hans,Tenhult 
En rödvitgrupp 2 hanar och 2 tikar samtliga av utm helhet mkt vackra färger grova och rejäla med utm temperament. 
1:a Uppf.klass, Hp 


