
Eringsboda 2019-05-05 
Domare: JOHANSSON GÖRAN 
Blekinge dreverklubb 
 
Valpklass 2 (6 - 9 mån) Hanar 
Grythults Nappe SE51382/2018 e u Äg: Olof Hellberg, .  
Mkh: 32 cm. Maskulint vackert huvud med bra uttryck. Bra ögon o öron. Bra hals o rygg aning lite fallande kors. Mycket bra bröstkorg för sin 

ålder / bra benstomme och tassar. Godtagbara rörelser. Rör sig ngt underställd bak. Bra utveckling för framtiden. Bästa valp. 1:a Valpkl, HP 
 
Juniorklass (9 - 18 mån) Hanar 
Affe SE34248/2018 e u Äg: Jörgen Hultberg, .  

Mkh: 34 cm. Maskulint huvud kunde haft ngt bättre underkäke aning lite ljusa ögon, bra öron, bra hals rygg kors. Ännu inte färdig i bröstkorgen. 
Ordinär vinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Bra tassar lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Ment: ua. Very Good 
Alfons SE34250/2018 e u Äg: Christian Turunen, .  

Mkh: 35 cm. Kraftigt maskulint huvud med bra uttryck. Bra ögon och öron. Bra hals rygg utm bröstkorg för åldern. Bra vinklar fram aning 
öppen bak. Utm benstomme mkt bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 4 kk 
Ask SE34252/2018 e u  

Mkh: 35 cm. Maskulint huvud kunde ha något tydligare underkäke. Bra ögon o öron. Mycket bra överlinje, mkt bra bröstkorg för åldern. 
Välvinklad runt om, kraftig fin benstomme på bra tassar, lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 3 kk, CK 
Fallaskogens Esko SE32595/2018 e u Äg: Lukas Karlsson, Vikbolandet.  

Mkh: 34 cm. Maskulint välmejslat han huvud med fint utryck med vackra ögon utm öron utm hals, rygg, kors . Mycket bra bröstkorg för 

åldern. Välutvecklad runt om utm benstomme på mycket bra tassar, lediga bra rörelser. Mycket bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent, 

1 kk, CK 
FALLASKOGENS HOSS SE32569/2018 e J Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u Fallaskogens Emmi SE32731/2016  
Mkh: 35 cm. Mycket vackert uttrycksfullt hanhundshuvud med fina detaljer, utmärkta ögon, öron mycket bra hals rygg kors. Utm bröstkorg 

för sin ålder, välvinklad runt om, kraftig fin benstomme utm tassar, lediga fina rörelser. Godtag - bra päls. Excellent, 2 kk, CK 
Havsuddens Calle SE26221/2018 e u Äg: Anders Hultgren, Hasslö.  
Mkh: 34 cm. Maskulint huvud som inte får bli tyngre. Bra ögon o öron. Mycket bra hals, rygg, aningen lite kort i sitt kors, bra brösstkorg för 

åldern mkt fint förbröst aning öppen i sina vinklar fram som bak. Utm benstomme mkt bra tassar. Aningen oroliga rörelser behöver ringtränas. 

Bra päls o färg Ment: ua. Very Good 
Havsuddens Casper SE26220/2018 e u  

Mkh: 35 cm. Kraftigt maskulint huvud. Får inte bli större. Aningen lite ljusa ögon, bra öron. Mkt bra överlinje utm bröstkorg för sin ålder mkt 

fint förbröst ordinärt vinklad runt om. Kraftig fin benstomme bra tassar lediga bra rörelser. Bra päls o färg Ment: ua. Very Good 
Skrapsjöhöjdens Pricken SE33483/2018 e u Äg: Isac Falk, .  

Mkh: 35 cm. Hane något tydligare könsprägel önskas, kunde ha något bättre utv underkäke. mkt vackra ögon utm öron stark fin överlinje. 

Välutvecklad bröstkorg för åldern, bra vinklar runt om. Kraftig fin benstomme bra tassar. Lediga bra rörelser runt om. Bra päls o färg. Ment: 
ua. Very Good 
 
Unghundsklass (15 - 24 mån) Hanar 
KRAFTJÄGARNS ENZO SE58052/2017 e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J SEUCH Friljusets Bessie 

SE43684/2012 Äg: Roger Larsson, Unnaryd.  
Mkh: 35 cm. Maskulint hanhuvud som störs av ngt ljusa ögon, bra öron, kraftig hals bra rygg aningen kort i sitt kors mkt bra bröstkorg. Bra 

vinklar runt om kraftig fin benstomme bra tassar. Fria rörelser behöver dock ringtränas. Yvigt o lite mkt päls även mkt päls på svans. Bär 

svansen väldigt högt. Ment: UA. Very Good 
 

Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Hanar 
ACKERS PALKY SE42748/2016 e SEJCH Ackers Fantomen S51151/2008 u J SEVCH Kitty SE46568/2010 Äg: Mattias Andersson, Ryd.  
Mkh: 34 cm. Maskulin hane kunde ha ngt fylligare underkäke, bra ögon o öron. Bra hals o rygg. Aningen lite brant kors. Utm bröstkorg bra 

längd o djup. bra förbröst, välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme, mkt bra tassar rör sig lite oroligt. Behöver ringtränas . Bra päls o färg. 

Ment: ua. Excellent 
ANNEDALS OZZY II SE17551/2016 e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011 u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013 Äg: 

Jönsson Ronnie, Broby.  

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret huvud, bra ögon o öron. mkt bra överlinje. En mkt bra bröstkorg kunde ha ngt bättre förbröst, välvinklad runt 
om, kraftig fin benstomme mkt bra tassar lediga fina rörelser. Lite snagg i sin päls med bra färger. Ment: ua. Excellent 
ANNEDALS PRILLE SE12123/2017 e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J Selma SE45802/2010 Äg: Kevin & Mattias 

Andersson, Ryd.  
Mkh: 36 cm. Maskulint välskuret hanhuvud med fina detaljer mörka bra ögon lite irreterad i sina ögonvitor. Kunde ha ngt rundare öron utm 

hals, rygg kors. Utm bröstkorg med fint förbröst, mkt bra vinklar runt om, kraftig fin benstomme på bra tassar lediga fina rörelser. Bra päls o 

färg. Ment: ua. Excellent, CK 
J BACKAVÅNGENS HERMAN S40364/2006 e Blakkmarka's Bulljack N10764/01 u SEUCH SEJCH Härkilas Effie I S39938/2003H Äg: 

Jörgen Petersson, Hjärnarp.  

Mkh: 36 cm. 13 år. Maskulint huvud med bra uttryck men börjar gråna lite. bra öron, ögon hals, mjuk i sin rygg i rörelser, bra kors börjar dock 
för sin ålder bli lite ... i sitt bakställ. Utm bröstkorg bra vinklar runt om bra benstomme o tassar. Ger för dag ngt tungt uttryck. Bra päls o färg. 

Ment: ua. Good 
J FALLASKOGENS ELTON SE20703/2014 e J SEUCH Skålgropens Eros I S43635/2009C u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: 
Hans Johansson, .  

Mkh: 34 cm. Kraftigt maskulint välskuret hanhuvus. Mörka vackra ögon utm öron kraftig fin hals utm rygg kors. Uitm bröstkorg m fint förbröst, 

välvinklad runt om. utm benstomme mkt bra tassar, lediga bra rörelser mkt bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 2 kk, CK 
FALLASKOGENS LOKE SE10320/2017 e Haddebos Gurra SE36426/2010 u Fallaskogens Assi SE10119/2014 Äg: Åström Karin, Eksjö.  

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhuvud mkt bra uttryck mörka bra ögon bra öron utm hals rygg kors utm bröstkorg med fint förbröst. 

Välvinklad runt om kraftig fin benstomme bra tassar välvinklade fint steg. Välvisad. utm päls o färg. Ment: ua. Excellent, 4 kk, CK 
FALLASKOGENS OZZY SE19801/2015 e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Wilma SE47817/2012 Äg: Filip 

Humble, .  

Mkh: 35 cm. Masulint välskuret huvud med bra uttryck bra ögon o öron utm hals rygg kors. Utm bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt 
om mkt bra benstomme o tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Champion idag! Ment: ua. Excellent, CK 



Fallaskogens Snobben SE36562/2017 e u Äg: Lukas Karlsson, .  

Mkh: 35 cm. Mkt vackert hanhuvud med fina detaljer utm ögon o öron utm hals rygg kors utm bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt 

om, välmusklad, utm benstomme mkt bra tassar. Välvinklade fina rörelser. Välvisad. Utm päls o färg. Ment: ua. Excellent, 1 kk, Cert, CK, 

BIR 
Follingbos Birk SE30715/2017 e u Äg: Robin Stigsson, .  
Mkh: 35 cm. Vackert utrycksfullt hanhuvud mörka bra ögon utm öron mkt bra överlinje fint kors utm bröstkorg med fint förbröst, bra längd o 

djup, välvinklad runt om, bra benstomme bra tassar lediga fina rörelser. Utm päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent, CK 
Haddebos Leo SE27589/2017 e u Äg: Niklas Sandell, Lessebo.  
Mkh: 36 cm. Kraftfullt maskulint huvud med bra utryck mörka bra ögon. kovekta öron en utm hals, rygg kors. utm bröstkorg fint förbröst med 

bra djup. Utm vinklar runt om kraftig fin benstomme bra tassar. Rör sig ledigt o fint. Mycket bra päls o färg. Välvisad. Ment: 36. Excellent, 3 

kk, CK 
Madesjös Mattis SE44236/2017 e u Äg: Fredrik Eliasson, Hagby.  

Mkh: 35 cm. Maskulint välskuret hanhuvus mörka bra ögon, mkt bra öron bra hals kors mkt bra bröstkorg fint förbröst. Välvinklad runt om 

kraftig fin benstomme bra tassar lite orolig i sina rörelser, behöver ringtränas. Bra päls o färg Ment: ua. Excellent 
 

Öppen klass (över 15 mån) Hanar 
SLAGSTIGENS VALLE SE33080/2016 e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 
Äg: Sandström Sven, Ramdala.  

Mkh: 35 cm. En hane där tydlig könsprägel vore önskvärd aningen ljusa ögon bra öron bra hals stark rygg fallande kors kunde ha ngt längre 

bröstkorg , bra förbröst lite övervinklad skulderblad men lite kort överarm ordinärt vinklad bak. Bra benstomme bra tassar, lediga fina rörelser. 
Bra päls o färg Ment: ua. Good 
 

Championklass (över 15 mån) Hanar 
COLORADOGÅRDENS ABBE SE43102/2015 e J SEUCH Coloradogårdens Tass S46660/2007 u J SEUCH Kullajägarns Ila 

SE49967/2012 Äg: Fors Mikael, Lammhult.  

Mkh: 35 cm. En hane som motsvarar sina tidigare meriter. Bra maskulint huvud bra ögon utm öron utm hals o rygg, kors. Utm bröstkorg o fint 
förbröst. Kraftig fin benstomme med bra tassar, lediga fina rörelser. Utm päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent, 1 kk, CK 
 

Juniorklass (9 - 18 mån) Tikar 
Annedals Rihanna SE32082/2018 e u Äg: Arne Larsson, Sturkö.  

Mkh: 34 cm. Feminimt tikhuvud med fina porpotioner. Bra ögon, öron bra rygg lite hög i sin länd. Fortfarande ej färdig i sin bröstkorg. Bra 

vinklad runt om mkt bra tassar. Lediga fina rörelser. välvisad. Bra päls o färg Ment: ua. Very Good, 3 kk 
Havsuddens Chiva SE26223/2018 e u  

Mkh: 32 cm. Feminimt huvud med bra uttryck. Bra ögon o öron utm hals rygg o kors. tillräcklig bröstkorg för sin ålder. Välvinklad runt om 

kraftig fin benstomme bra tassar, lediga fina rörelser. Välvisad. Har fortfarande valppäls kvar i övrigt fina färger. Ment: ua. Very Good 
Havsuddens Cickan SE26224/2018 e u  

Mkh: 33 cm. Feminimt tikhuvud med bra utrtyck . Mörka bra ögon , bra öron utm överlinje. Välutvecklad fin bröstkorg för åldern, fint förbröst 

välvinklad runt om utm benstomme bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent, 1 kk 
Kullajägarn Speja SE39572/2018 e u Äg: Håkan Knutsson, Fågelmara.  

Mkh: 33 cm. Vackert välskuret tikhuvud med bra uttryck. Bra ögon öron, utm överlinje. Välutvecklad bröstkorg för sin ålder, utm vinklad utm 

benstomme bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent, 2 kk 
 

Unghundsklass (15 - 24 mån) Tikar 
Skaapsjöhöjdens Dansa SE51240/2017 e u Äg: Sebastian Göthman, Kyrkhult.  

Mkh: 33 cm. Feminimt huvud bra uttryck. Bra ögon, utm öron bra hals, väldigt svag i sin rygg både stående o i rörelse. Bra kors. Mkt bra 

bröstkorg aningen brant skuldra men lite brant överarm. Välutvecklad bak bra benstomme bra tassar fina rörelser. Dock svag rygg. Bra päls o 
färg. Ment: ua. Good 
Skrapsjöhöjdens Donna SE51241/2017 e u Äg: Eric Wärnefjord, Ryd.  

Mkh: 32 cm. Vackert litet nätt tikhuvud. Bra uttryck bra ögon, öron bra hals. Ordinär rygg lite överbyggd bak utm bröstkorg. Bra benstomme 
på bra tassar lediga fina rörelser. Bra päls & färg. Välvisad. Ment: Ua. Very Good, 1 kk 
 

Bruks/Jaktklass (över 15 mån) Tikar 
ACKERS ALLRABESTA SE35959/2012 e Hanssons Acke SE22599/2010 u SEUCH SEJCH Linnébackens Ulli S55776/2003H Äg: Evald 

Andersson, Kalmar.  

Mkh: 33 cm. Feminimt huvud bra uttryck. Bra hals, rygg, aningen fallande kors. Kunde ha ngt bättre utvecklad i sin bröstkorg framförallt i den 
bakre delen. Ordinärt vinklad runt om, bra benstomme bra tassar svårbedömda rörelser. Bra päls & färg. Ment: ua. Very Good 
J ANNEDALS NOSA SE40546/2015 e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B u J Selma 

SE45802/2010 Äg: Olsson Torsten, Tyringe.  
Mkh: 33 cm. Feminimt tikhuvud med fint uttryck o fina propotioner. Bra ögon o öron. Bra hals, rygg, kors. Ordinärt vinklad runt om, kunde 

ha ngt bättre utvecklat förbröst, bra benstomme på bra tassar. lediga fina rörelser, bra päls o färg. Ment: ua. Very Good 
Burströms Centa SE46238/2017 e u Äg: Frida Hammarlund, Osby.  
Mkh: 32 cm. Vackert tikhuvud aningen snipigt nosparti bra ögon bra hals, rygg , kors. Tillräcklig bröstkorg, aning öppen i små vinklar fram 

som bak, bra benstomme bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Very Good 
Chriklas Carrie SE22368/2017 e u Äg: Christoffer Ekbring, Nybro.  
Mkh: 32 cm. Ett litet nätt tikhuvud aning ljusa ögon, utm öron, bra hals, rygg ordinärt kors, kort bröstkorg med lätt uppdragen baklinje, fint 

förbröst, ordinärt vinklad runt om, passande benstomme, lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Ment: ua. Very Good 
Coloradogårdens Carro SE47772/2017 e u Äg: Martin Persson, Västra torup.  
Mkh: 34 cm. Feminimt vackert tikhuvud med vackert uttryck, mörka bra ögon, bra öron utm hals o rygg, aningen fallande kors, mycket bra 

bröstkorg med fallande förbröst. Välvinklad runt om mkt bra benstomme bra tassar. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent 
Coloradogårdens Cilla SE47767/2017 e u Äg: Bert-ola Johansson, Ör.  
Mkh: 33 cm. Mkt vackert tikhuvud med bra uttryck, utm ögon, öron, utm överlinje med fint kors. Lång fin bröstkorg med fint förbröst. 

Välvinklad runt om, utm benstomme på mkt bra tassar. Flytande fina rörelser, mycket bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 1 kk, Cert, CK, 

BIM 
Drevhöjdens Ina SE21685/2017 e u Äg: Lars-erik Wikander, Kvidinge.  



Mkh: 33 cm. Vackert välskuret tikhuvud, mkt bra uttryck. Mörka bra ögon, bra öron. Aningen köttig nos. Mycket bra hals, rygg o kors. utm 

bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad runt om kraftig fin benstomme bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. 

Excellent 
FALLASKOGENS ALVA SE20209/2016 e J Fallaskogens Frille SE20054/2014 u Fallaskogens Wilma SE47817/2012 Äg: Hans 

Johansson, Tenhult.  
Mkh: 34 cm. Vackert välskuret tikhuvus med bra uttryck. Utm öron, ögon, utm överlinje, välutvecklad fin bröstkorg, fint förbröst. Välvinklad 

runt om, utm benstomme, bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent 
FALLASKOGENS INDY SE56796/2016 e J River Race James SE38654/2014 u J Fallaskogens Tilla SE28449/2012 Äg: Hans Johansson, 
Tenhult.  

Mkh: 33 cm. Vackert välskuret tikhuvud med bra uttryck. Bra ögon, kunde ha rundare öron, utm hals, rygg kors. Utm bröstkorg med bra längd, 

fint förbröst. Välvinklad runt om, bra tassar. Lediga rörelser dock aning smygande. Ger ngt tungt intryck. Ment: ua. Excellent 
Fallaskogens Pysan SE26771/2017 e u Äg: Hans Johansson, Tenhulr.  

Mkh: 32 cm. mycket vackert tikhuvud med mycket bra uttryck. Mkt vackra mörka ögon, bra öron. Utm överlinje utm bröstkorg, fint förbröst, 

välvinklad runt om. Utm benstomme , bra tassar. lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 2 kk, CK 
Fallaskogens Zollie SE58322/2017 e u Äg: Hans Johansson, Tenhult.  

Mkh: 33 cm. Vackert feminimt tikhuvud med härligt uttryck. Korrekta öron. Utm hals, överlinje. Väldigt fin bröstkorg o fint förbröst. 

Välvinklad runt om, utm benstomme bra tassar, utm rörelser med god steglängd. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 4 kk, CK 
FALLASKOGENS ÅLLY SE56997/2015 e J Fallaskogens Elton SE20703/2014 u Fallaskogens Ottie SE28778/2011 Äg: Hans Johansson, 

Tenhult.  

Mkh: 33 cm. Utm tikhuvud med bra uttryck. Bra öron utm överlinje. Välutvecklad fin bröstkorg med fint förbröst. Välvinklad utm benstomme. 
lediga fina rörelser med god steglängd. Mycket bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, CK 
Ovanskogens Fixa SE27165/2017 e u Äg: Ingvar Svensson, Värnamo.  

Mkh: 34 cm. mkt vackert välmejslat tikhuvud med bra uttryck, mkt bra ögon, öron. Mkt bra överlinje, bra bröstkorg kunde ha ngt bätte 
välutvecklade bättre revben. Välvinklad runt om. utm benstomme, flytande fina rörelser. Bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent 
Simbackens Elda SE32131/2017 e u Äg: Magnus Persson, Bromölla.  

Mkh: 33 cm. Ett vackert feminimt tikhuvud med bra uttryck. Mörka bra ögon, bra öron. Utm överlinje. mkt bra bröstkorg. Mkt fint förbröst, 
välvinklad runt om. Kraftig fin benstomme. Flytande fina rörelser. Fin päls o färg. Ment: ua. Excellent, CK 
Simbackens Elly SE32128/2017 e u Äg: Folke Persson, Svängsta.  

Mkh: 32 cm. Vackert tikhuvud, fina paralella linjer. aningen ljusa ögon. Utm öron, mkt bra överlinje. Välutvecklad fin bröstkorg med fint 
förbröst. Utm vinklar. Kraftig fin benstomme mkt bra tassar. Rör sig med vägvisande steg. Bra päls o färg. Ment: ua. Excellent, 3 kk, CK 
TEAM GRANATHS BLACK LADY SE31107/2016 e SEJCH SEUCH Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J Team Granaths Akka 

SE57662/2012 Äg: Granath Fredrik, Oskarshamn.  
Mkh: 33 cm. Vackert välmejslat tikhuvud med bra uttryck. Bra ögon o öron. Utm överlinje. Välutvecklad bröstkorg, fint förbröst. Utm vinklar. 

Bra benstomme, mkt bra tassar. Lediga fina rörelser. Bra päls o färg. Välvisad. Ment: ua. Excellent, CK 
 
Uppfödarklass 
Fallaskogens,Johansson Hans,Tenhult 
En mycket jämn grupp mkt fint könspräglade huvuden långa fina starka ryggar, utm bröstkorgar. Välvinklade utm benstomma, fina rörelser 
vackra färger. Fint hårlag 1 HP 


