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Tranemo 2022-09-03
Domare: Eva Jönsson
Hanar Valpklass 4-6 månader
DREVER TASSENS HARRY  SE26269/2022 e SEJCH  SEUCH  Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u J  SEUCH  Drever Tassens
Bella SE31982/2017 Äg: Jennie Stjärneblad, Skånes fagerhult  
 5 månader hanvalp med utm proportioner, mycket fint uttryck. Välformade ögon, tillr bröst. Utm rörelser. Bra färger o utm päls 2:a
Valpkl, HP
FALLASTIGENS HICKO  SE35088/2022 e J  Fallaskogens Mack SE46033/2018 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Jan olof
karlsson, Eldsberga 
 4 månader gammal hanvalp. Bra huvud m goda proportioner. Valpbett, tillr bröst. Bröst i utveckling, tillr benstomme. Front i utveckling
därav idag krokiga ben. Rör sig lätt, bra päls & färg. 3:a Valpkl
STUTTFOT'S OLE  SE46679/2022 e SEUCH  SEJCH  Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J  Stuttfot's Delta NO48964/17 Äg: Tony
Christensen , Dannike  
 Trevlig 4 månaders hanvalp. Välkroppad m bra proportioner. Fina öron, valpbett. Bred benstomme, bra front. Rör sig glatt o trevligt.
Vacker päls och färg. Bästa valp. 1:a Valpkl, HP

Tikar Valpklass 4-6 månader
TEKKLA  SE36569/2022 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Driva SE29906/2016 Äg: Emma Bonat, Älekulla 
 4 månader gammal tikvalp, bra proportioner i kropp och huvud, bra ögon, tillr bröst, baksporrar. Rör sig valpigt m glad svans. Utm färg
& päls. 1:a Valpkl, HP

Hanar Juniorklass 9-18 månader
LILLIS  SE69692/2021 e J  Fallaskogens Wille SE29066/2019 u J  Fallaskogens Indy SE56796/2016 Äg: Gustaf Eriksson, Tenhult 
Mkh: 35 cm. Hane av mkt god typ. Vackert huvud m välformade öron, bra ögon. Ädel nos. Bra hals, rak i skuldra. Bra öppna vinklar fram,
god längd på bröstet, flat på sidor. Står med vänster tass utåtvriden, mkt fina tassar. Rör sig m hög svan, ostabil fram. Utm päls och
färg. Very good, 2 kk
NATTSLAGETS ST ANDREWS  SE59664/2021 e J  SEUCH  Pricken-junior SE47997/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Nattslagets Marit
Björgen SE50168/2015 Äg: Per Erik Gustafsson, Bollebygd 
Mkh: 36 cm. Huvud m bra proportioner. Välformade öron, kunde ha mera utfyllt nosparti. Korrekt bett, rak i skuldra, god längd på bröst.
Bra rygg, lite kort kors. Hög svans. Tillr benstomme. Päls i fällning men bra struktur. Very good, 1 kk

Hanar Unghundsklass 15-24 månader
FALLASKOGENS RAPPO  SE65622/2020 e SEJCH  NOJ(D)CH  Jw Bajas NO38858/18 u J  Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg: Tomas
Ankarberg, Huskvarna 
Mkh: 35 cm. Hane av utm typ och storlek. Maskulint huvud m bra öron, visar lite väl mkt blinkhinna. Korrekt bett, bra hals, rygg. Tillr
bröst, bra front, rör sig m ett bra steg. Utm päls och färg. Excellent, 1 kk

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
DREVER TASSENS OZZY  SE24910/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  SEUCH  Drever Tassens Bella SE31982/2017
Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult  
Mkh: 35 cm. Maskulint huvud, välformade ögon, öron, korrekt bett, utm front. Normalt vinklad. Lite öppen fram, utm rygg, kors. Utm
färg & päls, rör sig med ett utm steg, välburen svans Excellent
DREVER TASSENS SIGGE  SE36958/2019 e SEJCH  SEUCH  Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH  Rödmyrabackens
Allie SE45321/2013 Äg: Gunnar Fridell, Bredaryd 
Mkh: 35 cm. Hane av utm storlek och typ. Maskulint huvud, bra ögon, välformade öron, korrekt bett. Ädel nos, utm front. God längd på
bröst, välformat. Bra ben och tassar. Rör sig med bra steg, kunde bära sin svans mindre glatt, bra päls och färg.  Excellent
EBBE  SE18996/2020 e SEUCH  FIUCH  Hölatoppens Han Solo SE28654/2015 u J  Grenebackens Emira SE44439/2015 Äg: Fredrik
Johansson , Töllsjö 
Mkh: 36 cm. Maskulint huvud med bra öron, kunde vara mera rundad i nedre kant, bra bett, hals. Rak i skuldra. God längd på bröst. Rör
sig trångt bak, skulle ta ut stegen längre. Marktrång, lite hög hals, utm färg och päls Very good
FALLASKOGENS TUSSE  SE23235/2019 e J  Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J  Fallaskogens Yazzi SE43918/2015 Äg: Jennie
Stjärneblad , Skånes fagerhult  
Mkh: 35 cm. Kraftigt, lite tungt huvud, välformade öron. Korrekt bett, halsskinn. Böjda framben, flata framtassar. God längd på bröst,
riklig päls m lite fana på svans. Rör sig tungt, visas för dagen i lite högt hull, bra färg. Sufficient
FOGDEGÅRDENS GIGOLO  SE46894/2020 e J  RR  SEJCH  Ekarpsgårdens Yto Ii SE44510/2018 u J  SEVCH  NORDUCH  C.I.B. 
Fogdegårdens Cheeky SE57429/2015 Äg: Leif Gustafsson, BREDARYD 
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Mkh: 36 cm. Hane av utm typ & storlek. Maskulint huvud, bra ögon, korrekt bett. Skulle önska mer rundad öronkant, bra front, utm
bröst, normalt vinklad. Vacker färg med bra pälsstruktur, fina tassar. Utm rörlighet. Champion idag! Excellent, 3 kk, CK, 3 bhkl
HÄCKLEKULLENS JACK  SE18527/2019 e J  Doverdalens Öhman SE57617/2016 u SEJCH  Häcklekullens Tessan SE25156/2015
Äg: Christoffer Nilsson, Tvååker 
Mkh: 36 cm.  Hane av god typ, bra storlek, huvud m utm formad lite tunn i underkäke, skulle behöva mer utfyllt i nospari. God längd på
bröst lite böjda framben. Flata tassar, skulle önska mer benstomme till storleken. Rör sig med bra steg från sidan, liten nystande fram.
Bra päls & färg.  Good
KRAFTJÄGARNS FALCON  SE54152/2019 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Charmis SE52751/2016 u J  SEUCH  Friljusets
Bessie SE43684/2012 Äg: Louise Håkansson, simlångsdalen 
Mkh: 34 cm. Hane av utm typ & storlek. Bra ögon & öron. Korrekt bett. Maskulint uttyck, god längd på bröst. God rygg. Lite flata
framtassar, långa klor. Rör sig med ett bra steg, lite trång bak.  Very good
LILLA SOLBACKENS OLLE  SE40654/2019 e J  Oskulan Sakari SE12908/2019 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Lilla Solbackens
Candy SE37811/2014 Äg: Jonathan Arnesson , Öxabäck  
Mkh: 35 cm. Hane av utm typ & storlek. Maskulint huvud, mörka ögon, korrekt bett. Bra öron, hals, utm rygg. Ordinärt vinklad mkt
välformat bröst. Av god längd, rör sig med ett bra steg, utm päls & färg. Excellent, 4 kk, CK, CERT
NATTSLAGETS LE MANS  SE25078/2019 e J  SEUCH  Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u SEJCH  SEUCH  NOJ(D)CH  Nattslagets
Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Jan-Erik Jansson , Hjo 
Mkh: 35 cm. Utm storlek och typ. Maskulint huvud m välformade öron. Mörka ögon, korrekt bett, utm front. Välformat bröst, utm
benstomme, ben & tassar. Utm päls, välmusklade lår. Rör sig parallellt & harmoniskt. Trevlig helhet. Champion idag! Excellent, 1 kk, CK,
1 bhkl, BIM
VISTABERGENS CALLE  SE52778/2020 e SEJCH  Långsjöns Citrus SE39139/2015 u J  SEUCH  SEJCH  Nillas Castor Elsa SE24873/2015
Äg: Gert Holm, Töllsjö 
Mkh: 36 cm. Utm typ och storlek. Maskulint huvud i bra proportioner. Välformade öron, ädel nos. Utm front, god längd på bröst, fina
ben och tassar. Rör sig med ett utm steg parallellt & harmoniskt. Vacker päls & färg. Excellent, 2 kk, CK, 2 bhkl

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre
ARON  SE33865/2020 e J  Ekarpsgårdens Ville Ii SE48391/2016 u J  Fallaskogens Frida SE20051/2014 Äg: JonatanSundberg, Tibro 
Mkh: 35 cm. Kraftigt maskulint huvud. Bra ögon, öron, korrekt bett, utm front. Utm bröst, ben och tassar. Välmusklade lår, utm rörelser
från sidan. Rejäl benstomme, vacker färg och päls. Excellent, 1 kk, CK, 4 bhkl
FOSSEKALLENS ROSSO  NO54275/21 e J  SEVCH  Nattslagets Old Trafford SE46292/2017 u J  SEJCH  Berghällens Klinga SE30801/2018
Äg: Jan Erik Korneliussen , Eriksmåla  
Mkh: 34 cm. Hane av mkt god typ och storlek. Maskulint huvud. Lite tunn i underkäke, lite grund i bröst, tillr längd i bröst. Står med
utåtvridna tassar, rör sig med bra steg från sidan men lite ostabil fram, bra benstomme. Bra färg och päls. Very good, 3 kk
GENERALPASSETS BAMSE  SE50144/2020 e SEJCH  SEUCH  Majbergets Quintus SE59535/2015 u J  Skogsskallets Tindra SE21331/2014
Äg: Jörgen Johansson , Finnerödja  
Mkh: 37 cm. En hane upp på benen, utm proportioner i huvud. Kunde ha mera rundad öronkant, bra ögon, hals. Lite tunn i nosparti,
smal i sin front. Utm rygg, kunde ha lite mera benstomme. Rör sig lite trångt bak. Bra färg och och päls. Good
SVANSTIPPENS ATLAS  SE36965/2019 e SEJCH  Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J  Doverdalens Önja SE57611/2016 Äg: Bo
Åquist, Hyltebruk 
Mkh: 34 cm. Maskulint huvud med välformade öron, bra ögon. Lite irriterade ögon. Korrekt bett, bra front, utm bröst. Bra ben och tassar.
Skjuter upp ländparti i rörelser, glad svans. Bra päls och färg. Very good, 2 kk
VISTABERGENS CESAR  SE52779/2020 e SEJCH  Långsjöns Citrus SE39139/2015 u J  SEUCH  SEJCH  Nillas Castor Elsa SE24873/2015
Äg: Freddy Winberg, Vårgårda 
Mkh: 32 cm. Maskulint huvud, välformade öron. Bra ögon, korrekt bett. Bra bröst, rak i sin skuldra, bra tassar, benstomme. Rör sig bra
från sidan med vid front. Lite nystande fram. Good

Tikar Juniorklass 9-18 månader
STRÄTTÖJÄGARENS CLEO  SE70602/2021 e SEJCH  SEUCH  Simbackens Charmis SE52751/2016 u J  Bakkeskogen's Axxa SE51064/2017
Äg: Andreas Bengtsson , Varberg  
Mkh: 32 cm. Tik på den mindre skalan. Lite runda ögon, bra öron, korrekt bett. Behöver fylla ut mera under ögat. Bra hals, tillr bröst för
åldern, uppdragen buklinje. Ok rörelser, liten dam behöver mera ringträning.  Very good, 2 kk
TEAM GRANATHS FIA  SE59829/2021 e SEJCH  Alcor-star SE42021/2013 u SEJCH  SEVCH  SEUCH  Team Granaths Black
Lady SE31107/2016 Äg: Jonathan Arnesson , Öxabäck  
Mkh: 32 cm. Tik på lite längre linjer. Feminint huvud, välformade ögon, korrekt bett, kort bröst, uppdragen buklinje. Lång i länd. Står med
utåtvridna tassar, karpar i rygglinjen, rör sig med hög svans. Vacker färg och päls.  Good
WALLELYCKAN HAPPIE  SE44357/2021 e J  SEUCH  Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH  SEUCH  Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Beatrice johansson , Målsryd 



2022-09-15 11:12 DreverData

https://dreverdata.se/utstallning-arsbok-print/15/20220903005 3/4

Mkh: 33 cm. Utm typ och storlek, feminint välskuret huvud. Välformade öron, bra ögon, korrekt bett. Bra överlinje, tillr bröst för åldern.
Bra benstomme för åldern. Rör sig utm från sidan, snörigt bak. Utm päls och färg. Very good, 1 kk

Tikar Unghundsklass 15-24 månader
BIABYS STOYA  SE12876/2021 e Brasse SE41258/2015 u Biabys Rita SE42766/2018 Äg: Fredrik Nilsson, Hestra 
Mkh: 32 cm. Tik byggt på lite kortare linjer. Huvud m bra öron, snipigt nosparti. Korrekt bett, bra öron. Bra bröst av god längd, bra rygg,
bra ben och tassar. Rör sig med bra steg från sidan, trång bak, utm päls och färg.  Good
DREVER TASSENS GINA  SE44883/2021 e SEJCH  Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J  Drever Tassens Tikka SE20516/2018 Äg: Per
Berglund , Jönköping  
Mkh: 33 cm. Fint huvud, bra ögon. Kunde ha mera rundad öronkant, korrekt bett, god längd på bröst. Skulle ha bättre tillbakalagd
skuldra, bra tassar. Skjuter upp ländparti i rörelse, rör sig snörigt bak, utm päls och färg. Very good, 2 kk
GEITMYRAS BELLA  SE50976/2021 e J  NOJ(D)CH  Holtmarkas Knerten NO33775/17 u Geitmyra's Veara NO40972/19 Äg: Conny
Sturesson , Uddevalla  
Mkh: 33 cm. Av utm typ och storlek tik med utm proportioner i huvud, bra ögon, korrekt bett. Kunde ha mer rundad öronkant. Bra front,
förbröst. Bra ben och tassar. Utm päls och färg. Rör sig med ett bra steg, välburen svans.  Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre
AXITA  SE42624/2019 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  Ährskes Dr Iii Xena SE36619/2014 Äg: David Borg, Strömsäsbruk 
Mkh: 32 cm. Feminint huvud, välformade öron, korrekt bett, bra hals, kunde ha bättre tillbakalagd skuldra. Bra rygg, bra vinklar. Rör sig
m bra steg från sidan, glad svans, lite lösa armbågar. Vacker päls och färg Very good
CABOJACK AXXA  SE21531/2020 e SEUCH  SEJCH  Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J  SEUCH  Kullajägarns Nalla SE24862/2016 Äg: Bo
och Carita Larsson, Burseryd 
Mkh: 33 cm. Av utm typ och storlek, utm i huvud och kropp. Välformade öron, bra ögon. Korrekt bett. Bra front, god längd på kropp, bra
rygg, ben, tassar. Rör sig parallellt och harmoniskt. Bra päls och färg.  Excellent, 2 kk, CK, 3 btkl
DREVER TASSENS LAIKA  SE24912/2020 e SEJCH  SEUCH  Ackers Sniff SE17669/2014 u J  SEUCH  Drever Tassens Bella SE31982/2017
Äg: Viktor Arnell och Erika Arnell, Istorp 
Mkh: 34 cm. Vackert huvud m välformade öron. Mörka fina ögon, korrekt bett. Bra front, korrekt längd på bröstet. Bra rygg, ben och
tassar. Utm rörelser, utm färg och päls. Excellent, 3 kk, CK, 4 btkl, CERT
FALLASKOGENS VISSLA  SE29058/2019 e J  Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J  Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg: Jörgen Ek
, Falköping  
Mkh: 33 cm. Tik av utm typ o storlek. Vackert välskuret huvud med ädel nos. Bra öron, ögon, front. Lite uppdragen buklinje, välmusklade
lår. Goda rörelser, bra päls o färg.  Excellent, 4 kk
FINA  SE21259/2020 e SEJCH  Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Ina SE22472/2017 Äg: Isabella
Melkersson, Ambjörnarp 
Mkh: 35 cm. Tik på kortare linjer, bra proportioner. Välformade öron, bra ögon, korrekt bett, bra bröst. Lite hög has, goda viklar bak,
öppen fram. Baksporrar. Skjuter upp i ländryggen i rörelse. Hög svans, bra päls men oren i sin färg. Visas i högt hull idag.  Good
NATTSLAGETS LIND  SE30744/2020 e SEJCH  Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u SEUCH  SEJCH  NOJCH  Haresporet's
Nattslag'a SE43695/2012 Äg: Niklas Berglund , Bottnaryd  
Mkh: 31 cm. Tik på den mindre skalan. Feminint huvud, välformade öron, bra ögon. Korrekt bett, skulle önska mera utfyllt nosparti. Böjda
framben med svaga mellanhänder. Bra längd på bröst. Bra färg och päls. Rör sig lite bundet bak, löst fram.  Good
NATTSLAGETS VÄSTRA  SE49386/2018 e J  Wipens Ture SE36885/2016 u SEUCH  SEJCH  NOJCH  Haresporet's
Nattslag'a SE43695/2012 Äg: Isabell Söneborn, Lidköping 
Mkh: 33 cm. Vackert feminint huvud, bra ögon, öron. Korrekt bett, utm front. Välformat bröst av god längd, välmusklade lår. Utm rörelser
parallellt och harmoniskt. Bra päls och färg.  Excellent
SKOGSDALENS SUSSI  SE21579/2016 e J  Skogsdalens Jojje SE20132/2011 u Skogsdalens Kia SE48601/2012 Äg: Sven-Ingmar
Liljedahl, Håcksvik 
Mkh: 34 cm. Tik av bra storlek, utm typ. Bra proportioner i huvudet, kunde ha rundare nedre öronkanter. Korrekt bett, välutvecklat
förbröst, bra rygg, välmusklade lår. Utm rörelser parallellt. Utm päls men lite oren i färgen. Champion idag! Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl,
BIR

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre
BELLA  SE21260/2020 e SEJCH  Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J  SEVCH  SEUCH  Lilla Solbackens Ina SE22472/2017 Äg: Einar
Dahren, Länghem  
Mkh: 35 cm. Lite flat i sitt huvud, bra öron. Mörka ögon, korrekt bett, rak i sin skuldra, lite lång i sitt ländparti, bra ben och tassar. Rör sig
bra från sidan, lite tät bak. Lite vid i front, bra päls och färg. Lite tigrerad i bakparti och nosparti, ger ett maskulint intryck. Good
EGGEKILLENS NEVA 1  SE42059/2022 e C.I.B.  NOUCH  SEUCH  NOJCH  SEJCH  Haresporet's Nix-titan NO47118/12 u J  Klingagårdens
J NO42359/15 Äg: Jan Bengtsson , Sätila 
Mkh: 34.5 cm. Tik på den större skalan. Feminint huvud med mörka ögon, öron som kunde ha mera avrundad öronkant, korrekt bett,
grunt bröst men av god längd. Rör sig med god steglängd men kunde bära sin svans mindre glatt. Bra päls och färg.  Very good, 3 kk
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FOSSEKALLENS PUNKY  NO54277/21 e J  SEVCH  Nattslagets Old Trafford SE46292/2017 u J  SEJCH  Berghällens Klinga SE30801/2018
Äg: Jan Erik Korneliussen , Eriksmåla  
Mkh: 32 cm. Feminint huvud med bra ögon, öron, korrekt bett. Bra hals, rygg och kors. Välmusklad. Lite kort överarm vilket ger en bred
front. Bra päls och färg.  Very good, 2 kk
ZELDA  SE48858/2019 e SEJCH  Berghällens Milou SE37549/2016 u J  Nattslagets Arizona SE17667/2014 Äg: Andreas Marmander, Örby 
Mkh: 32 cm. Feminint huvud med bra öron, ögon. Korrekt bett. Bra rygg, tillr bröst, bra ben och tassar. Rör sig med ett bra steg men
behöver mera ringträning. Bra päls och färg.  Excellent, 1 kk

Tikar Championklass 15 månader och äldre
KULLAJÄGARNS NALLA  SE24862/2016 e SEUCH  SEJCH  Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J  SEUCH  DKUCH  Kullajägarns
Hossa SE46814/2011 Äg: Bo Larsson, Burseryd 
Mkh: 33 cm. Utm storlek och typ, vackert feminint uttryck, välformade öron och ögon. Korrekt bett. Bra front, ben och tassar. Stark rygg,
utm rörelser. Vacker päls och färg. Visas i lite för högt hull. Excellent, 1 kk

Tikar Veteranklass 8 år och äldre
FÅLLENS MOLLY  SE50206/2010 e J  Fallaskogens Acke S36378/2005 u Björkahöjdens Possie S30242/2005 Äg: Valter
Aronsson, Värnamo 
Mkh: 33 cm. 12-årig dam där åldern börjar sätta sina spår, bra ögon och öron, fint uttryck. Lite flata framtassar, god längd på bröst,
börjar tappa muskulatur på låren. Rör sig med ett bra steg. Bra färg och päls. Bästa veteran.  Excellent, 1 kk


