Standard för Basset Artesien Normand
1993 12 01
Ursprungland: Frankrike

Årsbok för Basset
Artesien Normand 2009

Användningsområde: Drivande hund.
Rasen jagar lika bra ensam som i grupp
och är skalldrivande. Dessa korta ben
gör att den kan tränga in i den tätaste
vegetationen dit en högbent hund inte kan komma och driva ut viltet som sökt skydd
därinne. Den jagar med förkärlek kaniner men den jagar lika bra hare och rådjur. Den
spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt
skall.

Drevprov, utställning och viltspår

Bakgrund/ändamål: Aveln med inriktning på korthårig, började omkring 1870. Utifrån
ett sannolikt gemensamt ursprung skapade la Couteuix de Canteleu en hund av
brukstyp med raka framben kallad Artois, medan Louis Lane utvecklade en mer
iögonfallande typ med krokiga framben kallad Normand. Men
fick vänta ända till år 1924 innan namnet
Basset Artesien Normand antogs. Leon
Verrier, som vid 77 års ålder, 1927 övertog ledningen av rasklubben, ville förstärka det
normandiska inslaget i rasen. I standarboken för drivande hundar år 1930, där både
bassetvarianterna artois och artesien normand upptagits, finns följande notering, som
avser den senare: ”Jaktklubbskommittén beslutar att notera basset artesien Normand
bör vara en över-gångsvariant mot rasen av typ Normand utan inslag av Artois.
Helhetsintryck: En i förhållande till sin höjd lång hund, som skall vara robust och
samlad och vars huvud skall påminna om
ädelheten hos grand chien normand.
Viktiga måttförhållande:
Mankhöjden/kroppslängd 5:8
Bröstkorgens djup/kroppslängd 2:3
Skallens bredd/huvudets längd 1:2
Nosryggens längd/skallens längd 10:10
Uppförande och karaktär: Med sitt goda och välljudande skall, driver den
målmedvetet viltet utan alltför hög fart.
Karaktär: glad och mycket tillgiven.
Huvud:Skallparti: Skallen skall vara välvd och måttligt stor med tydligt framträdande
nackknöl. Huvudet skall vara torrt.
Stop: Stopet skall vara tydligt men ej överdrivet markerat.
Ansikte: Nostryffel: Den skall vara svart och stor samt något framskjuten. Näsborrarna
skall vara väl öppna.
Nosparti: Nosryggen skall ha ungefär samma längd som skallen och vara lätt böjd.
Läppar: Överläppen skall väl täcka underkäken men får varken ha för mycket överhägn
eller vara för stram
Käkar/tänder: Saxbett
Kinder: På kinderna bör huden bilda ett eller två veck.
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Ögon: Ögonen skall vara ovala, stora och mörka samt harmoniera med pälsfärgen.
Blicken skall vara lugn och allvarig. Det röda inre ögonlocket får synas men får inte vara
framträdande.
Öron: Öronen skall vara ansatta så lågt som möjligt och aldrig högre än en tänkt linje
mellan ögonen. De skall vara smala vid fästet, väl inrullande. De skall vara tunna,
mjuka och mycket långa och skall minst nå till nostryffeln och helst sluta i en spets.
Hals: Halsen skall vara ganska lång med måttlig mängd löst halsskinn
Kropp: Rygglinje: Ryggen skall vara bred och välutvecklad
Ländparti: Länden skall vara lätt välvd
Kors: Korset skall ha en lätt välvning
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara oval och
långsträckt Revbenen skall vara långa och
ha lång sträckning bakåt. Bröstbenet skall vara långt och med väl utvecklat förbröst.
Flankerna skall vara fylliga och bröstlinjen
skall tydligen nå nedanför armbågarna.
Svans: Svansen skall vara tämligen lång, kraftig vid fästet och jämnt avsmalnande mot
spetsen. När hunden står stilla skall svansspetsen kunna nå marken. Svansen skall
bäras sabelformad och får aldrig vara böjd över ryggen. Svansen får inte heller ha
längre borstigt hår mot svansspetsen. Det är absolut förbjudet att trimma svansen på
utställningshundar
Extremiteter: Framställ:
Helhetsintryck: Frambenen skall vara korta och kraftiga. De skall vara krokiga eller
näst intill. Tedensen till krokighet skall vara fullt synlig. Ett fåtal hudveck utan
överdrifter på handlovarna skall betraktas som en förtjänst.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara muskulösa och snedställda.
Armbåge: Armbågarna skall vara åtliggande
Tassar: Tassarna skall vara ovala och något långsträckta Tårna skall vara väl slutna och
riktade framåt så att hela tassen stöder mot marken.
Bakställ: Helhetsintryck: Bakbenen skall vara så ställda att de bildar en vertikal linje
från sittbensknölen – över mitten av underbenet - hasen och mellanfoten till tassen.
Lår: Låren skall vara muskulösa och
utfyllda.
Has: Hasorna skall vara kraftiga korta och så vinklade att baktassarna är lätt
underställda i stående. Ett litet hudveck på hälbensutskottet är inget fel.
Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och stark
Tassar: Baktassarna som framtassar:
Rörelser: Gången skall vara jämn och ledig med lugna rörelser.
Hud: Huden skall vara smidig och tunn
Päls: Pälsen skall vara rödgul och vit med svart mantel (trefärgad) eller rödgul och vit
(tvåfärgad). Hos den första varianten skall huvudet vara väl täckt av rödgul, gulröd färg
och ha en mörkare rundel vid vardera tinningen. Mantel skall vara svart, grävlingsfärgad
eller harfärgad.
Storlek: Mankhöjd såväl för hanhund som tik: 30-36 cm +- 1 cm för i övrigt utmärkta
individer är tillåtet. Vikt 15 - 20 kg
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Fel: Huvud: Flat skalle, Bred panna, Pannans mittfåra alltför markerad, Platta, runda,
tjocka, för högt eller brett ansatta öron. Ljusa eller runda ögon, utstående ögon eller
ögon som visar för mycket av bindhinnan.
Hals: Kort hals
Kropp: Mjuk rygg eller svankrygg. För lång sned eller grov svans. Det svärdformade
brosket på bakre delen av bröstbenet för kort eller tillbakabildat. Platt eller deformerad
bröstkorg
Framben: Raka eller korta skuldror eller skuldror med otillräckligt muskulatur.
Handlovarna som berör varandra. Utåtvridna mellanhandsben, överkotade ben eller för
krokiga ben. Ej åtliggande armbågar. Platta tassar Spretiga tår.
Bakben: Tunna lår. Trång eller alltför brett ställda hasor.
Päls: Mjuk, utpräglat lång eller fransig päls
Färg: Sotfärgat huvud
Uppförande/karaktär: Ängslighet
Varje avvikelse från standarden är fel och
felets art skall bedömas i förhållande till
till graden av avvikelse.
Diskvalificerande fel: Otypiska hundar,
Fel mankhöjd, Överbett, Mycket ljusa
ögon. För kort bröstben eller avsaknad
av svärdformat broskparti, Starkt
deformerad bröstkorg, Helt raka framben,
För tunn benstomme, För sotfärgat huvud,
Alltför talrika svarta prickar (ticks) vilket
ger den vita färgen i pälsen en blåaktig ton, Ängsliga och aggressiva hundar.
Testiklar: Hos hanhundar måste båda
testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen
Utdrag ur drevprovsreglerna:
Vid bedömning av hundens egenskaper och färdigheter skall domaren ta hänsyn till
omständigheter som kan påverka situationen. Alla i följande angivna egenskaper skall
bedömas och ges poäng (ep) men vid
drevtider kortare än 20 minuter skall
momenten 6-7 ej poängsättas:
egenskaper som skall bedömas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sök
Upptagningsförmåga
Drevsäkerhet
Drevsätt
Tapptarbete
Skall-hörbarhet
Skallmarkering
Samarbete
Lydnad
Jaktduglighet
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Poängskala för egenskaper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Undermålig (G) = graverande fel
Dålig (S) = sänkt prisvalör
Godtagbar
Bra
Mycket bra
Utmärkt

För att tilldela hund pris måste alla
delmonent vara poängsatta och kodade
enl anvisningarna
Innan hunden föreslås få 1 p = undermålig (graverande fel) eller 2 poäng=dålig (sänkt
prisvalör) skall domaren vara övertygad om att hon/han har stöd för detta.
G=Graverande fel, innebär att provet skall avslutas omedelbart och att pris ej får
utdelas. S=sänkt prisvalör innebär att hunden ej får tilldelas 1. pris
Priser och prispoäng:
Endast ett pris får tillgodoräknas per provdag för championat.
För att kunna tilldelas pris skall hund -följa domare och förare från provmarken senast
vid provdagens slut -om så icke sker skall hunden vara åter senast 3 timmar efter den
faställda provtidens slut (deadline) -om ovanstående krav ej kunnat uppfyllas skall
orsaken till att hunden ej återkommit utredas. Domslut skall då fattas först senare. Visar
det sig att orsaken är av den art, för vilken hunden ej kan lastas (t ex uppkoppling av
utomstående) får hunden ändå tilldelas ev pris.
För pris fordras att domaren, aspirant eller elev sett eller konstaterat drevdjurets art
genom betryggande spårning.
poänggränser för prisvalör
1. pris
2. pris
3. pris
D-cert

minst 42 och inget S
minst 36 p
minst 30 p
minst 48 p och 1:a pris + drevtid
motsv minst 2:a pris på annat
drevdjur

drevtider för prisvalör:
1. pris
2. pris
3. pris

60 min alt 2 ggr 45 min på rå, hjort, räv, eller hare
45 min på rå, hjort, räv eller hare
30 min på rå, hjort, räv eller hare

För att 1:a pris skall kunna tilldelas krävs att
hunden har arbetat lös under minst 4 h.
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RESULTATSAMMANSTÄLLNINGAR:
BANUBAS CAESAR S26970/07
e. Such Vijaga Forestier
u. Svch Hunky Dory Hunter Ullis
Utställning:
Alfta Forspark 090711 36 cm Utmärkt Mask hane med bra propp bra huvud o uttryck
mörka ögon Väl ansatta tunna öron Utm hals rygg o kors Utm bröstkorg Korr vinklar
Utm front o tassar Rör sig mycket bra
1 ökl 1 öklkk ck 1 bhkl Bim Elisabeth Andrews
BANUBAS CARISMA WILMA S26965/07
e. Such Vijaga Forestier
u. Svch Hunky Dory Hunter Ullis
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 33 God Kort o kompakt helhet. Bra längd i huvudet,
ngt stora runda ögon, önskar ännu tunnare öron. bra hals bröstkorg o förbröst, ngt kort
svans, kunde ha mera självförtroende o mera drive i steget.
2 ökl Monica Andersson
SVCH BANUBAS CASTOR S26969/07
e. Such Vijaga Forestier
u. Svch Hunky Dory Hunter Ullis
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 34 Utmärkt Bra huvud, kunde haft ngt rejälare
nosparti. Bra hals, o rygg Väl utv. Bröstkorg o förbröst, kunde önska aningen mer
benstomme o vara stabilare i fronten.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 2 bhkl Monica Andersson
SBaK Syd Hässleholm 090606 35,5 Utmärkt
Mkt tilltalande maskulin hane. tilltaland huvud.
en aning smal underkäke vacker hals o topline. härligt förbröst tillräcklig bröstkorg. ras
typiska vinklar & rörelser. Står ngt osymmetriskt fram.
1 jkl 1 jklkk ck cert 1 bhkl Bir Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 34 24. 2 mth. exellent specimen of breed. beautiful head.
exellent leathers. roman noze. eyes could be darker. good neck. topline. forechest &
body. vell rounded & muscled in rear. Good bone & feet. elbows could fix better. in best
of condition.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 bhkl Bir Joop Hiddes
BANUBAS C´EST BRUNA S26968/07
e. Such Vijaga Forestier
u. Svch Hunky Dory Hunter Ullis
Utställning:
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SBaK La Mellan Karlstad 090531 36 Mycket god Bra huvud, ngt tjocka öron. Bra hals o
rygg. Bra längd i bröstkorgen, men de främre revbenet kunde vara bättre välvda ngt rak
överarm, kunde vara stabilare i fronten. Behöver mer ringträning.
1 ökl 1 öklkk Monica Andersson
BANUBAS CHESSIE RONJA S26966/07
e. Such Vijaga Forestier
u. Svch Hunky Dory Hunter Ullis
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 34 Mycket god Bra längd i huvud ngt stor runda ögon
kunde ha tunnare öron som ibland bärs ngt högt Bra hals o rygg, bra förbröst,
framskjuten skuldra. Bra benstomme, rör sig bra.
1 ökl 1 öklkk Monica Andersson
BANUBAS CINDY S26967/07
e. Such Vijaga Forestier
u. Svch Hunky Dory Hunter Ullis
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 33 cm Utmärkt Välskuret tikhuvud Korrekt bett Bra ögon Välplacerade
öron Utmärkt över- o underlinje Bra benstomme Välvinklad runt om, men lite kort
överarm rör sig bra Bra päls.
1 jkl 1 jklkk ck cert 1 btkl Bir Catharina Linde-Forsberg
Österbybruks 090523 Good type Nice fem- head Good neck & shoulders Excellent
forechest I would prefer a better topline. Would prefer a better front.
2 bkl/jkl Tamas Jakkel
SBaK La Mellan Karlstad 090531 34 Mycket god Femenin med bra längd i huvud, aning
runda ögon. Bra öron tillräck hals, ngt lätt helhet kunde ha starkare benstomme, bra
bröstkorg o förbröst, önskar mera drive i steget.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk Monica Andersson
Alfta Forspark 090711 32 cm Söt fem tik Bra propp Vackert huvud Mörka ögon bra öron
Utm hals rygg o kors Bra bröstkorg Korr vinklar Rör sig bra.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 btkl Bir Elisabeth Andrews
SBaK La Mellan Ränsäter 090726 33 Utmärkt fem tik fem huv vacker roman nose, väl
placerade öron, korr bett, bra bröstkorg, bra längd i siluette, kunde vara ngt mer utfyllt i
sitt förbröst, acceptabelt ben ????, vacker färg, väl visad. Champion i dag Grattis
1 bkl/jkl 1 bklkk/jkll ck cert Bir BIS 4
Anne-Cathryne Almstedt
SBaK N-Ö 090919 34 cm Utmärkt Vackert feminint huvud med härligt uttryck
välformade vackra ögon, välplacerade välburna öron, bra front, välformad bröstkorg,
välansatt & välburen svans, rör sig med ett utmärkt steg, bra färg & päls välvisad.
3 chkl ck 4 btkl Eva Jönsson
Viltspårprov:
090606 Marma Godkänd anlagsklass
37 p Hans Eriksson
Drevprov:
091118 Torsätra/Kungsängen Mikael Löfberg 1 Hjort + 1 Rå + 2 Rå
4,5,5,5,4,5,5,5,3,5=46 p. Kod 1,2,1,3,-,-,5,1,2,-. Temp. 6 c. Barrskog, öppen
mark/åker. Släpp/drev 1: Släppt 07:48. Slag 07:49. Upptag 07:49. Tidt.upph. 09:03.
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Kopplad 09.05. Drevtider: 07:49-07:59 10 min. 08:07-8:29 22 min. 08:34-09:03 29
min. 1:01 Hjort. Tappt 5 min. Släpp/drev 2: Släppt 09:18, Slag 09:26. Upptag 09:30.
Tidt.upph. 10:30. Kopplad 10:55. Drevtider: 09:30-10.39 1:09 Rådjur. Tappt 0 min.
Släpp/drev 3: Släppt 11:20. Slag 11:50. Upptag 12:18. Tidt.upph. 12:33. Kopplad
12:50. Drevtider: 12:18-12:33 15 min. Hjort. Tappt 0 min. Släpp/drev 4: Släppt 12:50.
Slag 12:56. Upptag 13:05. Tidt.upph. 13:52. Kopplad 12:43. Drevtider: 13:05-13:52 47
min Rådjur. Tappt 0 min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 339 min.
Provet avbröts 14:05. Provförlopp: Drev 1: Tiken driver hjort som ses i upptaget. Efter
10 min ramlar hon ner i ett värnsystem och kan inte tas sig upp. Vi hjälper henne och
hon kan efter en kortare tappt driva till full tid. Kopplas på löpan. Drev 2: Tiken driver
get och kid som ses kl 1014 med hunden 3 min efter. Då drevet passerar oss efter dryga
timmen kopplas hunden på löpan. Drev 3: Jobbar först på harslag, reser hind och kalv
ses i upptaget, går rakt ut, tiken bryter och har en egen återgång. Drev 4: Tiken reser
rå som avspåras, driver 47 min därefter egen återgång till fö. Skallar ca 60 skall/min vid
god kontakt med drevdjuret. Har en ljusklang som hörs bra. Önskar samma energi i
söket som när tiken försöker undgå husses kopplingsförsök! Pejl användes ofta.
091201 SBaK NÖ Erik Klockar 1 Hjort 4,4,4,5,4,5,5,4,4,4=43 p. Kod -,2,-,-,-,-,5,-,-,-.
Temp. 1 c. Barrskog. Släpp/drev 1: Släppt 08:00. Slag 08:02. Upptag -. Tidt.upph. -.
Kopplad 09:15. Drevtider: 08:02-08:15 13 min. 08:26-08:32 6 min. 08:37-08:47 10
min. 29 min. Rå. Tappt 9 min. 5 min. 14 min. Släpp/drev 2: Släppt 09:25. Slag 09:29.
Upptag 09:32. Tidt.upph. 10:32. Kopplad 10:45. Drevtider: 09:32-10.32 1:00 Hjort.
Tappt 0 min. Släpp/drev 3: Släppt 11:56. Slag -. Upptag 12:18. Tidt.upph. -. Kopplad
12:47. Drevtider: 12:18-12:36 18 min. Rå. Tappt 0 min. Släpp/drev 4¨Släppt 13:15.
Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad 14:00. Drevtider: 0 min. Tappt 0 min. Lämplig
rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 247 min. Provet avbröts 1:47. Provförlopp: Släpp
1: Reser rå som inledningsvis buktar normalt för att sedan gå ganska stort, tiken
kommer efter och störs troligtvis av en större hjortflock, varvid tappt uppstår från vilket
hon återkommer till föraren. Släpp 2: Reser hind och kalv som drivs med ett bra skall
och en väl anpasad drevfart till full tid utan noterbara tappter. Släpp 3: Reser rå som
buktar trångt i 18 minuter innan tappt uppstår av okänd anledning. Släp 4: Tiken söker
trångt och markerar hällta som tilltar varvid föraren väljer att bryta provet. Möjligtvis
skadad i slutet av släpp 3, vilket skulle kunna förklara tapptet.
INTUCH NORDUCH NV-06 SVCH SV-04-05-06 BARSAJA`S HARDI S34288/03
e. Such Moklövens Douglas
u. Such Svch Barsaja`s Déese
Utställning:
SBaK N-Ö 090919 32 cm Utmärkt Vackert välskuret huvud med utmärkt uttryck vackra
välformade ögon, välansatta o välburna öron, korrekt bett, bra hals, välutvecklat bröst
av utmärkt längd, bra rygg & kors, bra benstomme, rör sig med utmärkt steg, välvisad.
1 chkl ck 2 bhkl Eva Jönsson
NV-08 NUCH FINUCH SUCH J SVCH BARSAJA`S IMRA S33443/05 e. Prunus Padus
Winston u. J Nordv-03 Such Sakra`s Eloise
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 33 Utmärkt Kompakt helhet, ädelt huvud med fint
uttryck. Bra hals, skulle önskas mera längd en aning uppdragen i buklinjen, normalt
vink. Skulle önska mer drive i steget.
1 chkl ck 2 btkl Monica Andersson
Ransäter 090725 33 cm En championtik m. mkt bra proportioner. Feminint huvud men
en anning bred i skallen. Kunde haft lite längre hals, bra förbröst o typisk front,
välkroppad, bra överlinje, rör sig bra i ovädret.
1 chkl ck 1 btkl cacib Bir Per Iversen
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SBaK N-Ö 090919 32 cm Utmärkt Vackert feminit huvud med ädelt uttryck, välansatta
öron av bra längd. Välformade ögon, korrekt bett, utmärkt bröst med bra längd, normalt
vinklad, rör sig med bra steg, vacker färg o päls.
2 chkl ck 2 btkl Eva Jönsson
Stockholmmässan Älvsjö 091213 33cm Utmärkt
En championtik som försvarar sin titel med utmärkta rörelser.
1 chkl ck 1 btkl cacib Bim Trygve Heyerdahl
.
Viltspårprov:
090614 Kil 3 Öppen klass
17 p Stig Henrysson
090824 Kil 1 Öppen klass
40 p Anders Adolfsson
J SVCH BARSAJA´S JOLIE S33408/06
e. J Such Svch Nvch Dobwest Hambo
u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja`s Harmonie
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 34 cm God Huvud som är lite brett över skallen, med pannfåra Ljusa
lite stora ögon Korrekt bett Lite broskiga öron Bra hals Lite lång eftergivande rygg Bra
kors Önskas lite grövre ben Ordinärt vinklad Rör sig brett i fram, lite trångt i bak Bra
hårlag.
2 jkl Catharina Linde-Forsberg
Drevprov:
091209 Lerberga/Kungsängen Mikael Löfberg 3 Hjort 3,4,3,3,3,4,3,5,4,3=35 p. Kod -,-,,-,-,2,2,1,2,3. Temp. 3 c. Barrskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt 08:16. Slag -. Upptag
08:28. Tidt.upph. 09:15. Kopplad 09:45. Drevtider: 08:28-08:32 4 min. 08:38-09:15
37 min. 41 min. Hjort. Tappt 0 min. Släpp/drev 2: Släppt 09:45. Slag 10:00. Upptag
10:06. Tidt.upph. 10:15. Kopplad 10:45. Drevtider: 10:06-10:15 9 min. Okänt. Tappt 4
min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 259 min. Provet avbröts 12:43.
Provförlopp: Drev 1: Tiken driver hjort som avspårars. Drevet buktar stort. Tiken bryter
när drevet går på långskjuts. Går sedan tillbaka till platsen för släpp. Den långa tiden till
koppling beror på att domlaget var 10 min långsammare än hunden. Drev 2: Tiken
driver okänt, börjar bra men slutar i ett mycket vattensjukt område där tiken bryter
återgår. För jobba lös till 11:05. Släpp 3 & 4: Efter förflyttning släpps tiken. Uppvisar nu
ett trångt sök utan energi. Har ett kort drev på några minuter men bryter och åter fö.
Tiken är inte i bästa kondition.
BARSAJA’S KARESS S27351/07
e. Svch J Baranho Da Terra Quente
u. Nordv-03 J Such Intuch Sakra’s Eloise
Utställning:
SBaK N-Ö 090919 32 cm Utmärkt Vackert feminit huvud med utmärkta propertioner
välansatta öron, ädelt uttryck bra hals, bröstkorg med bra längd, utmärkt front,
välvinklad, rör sig med ett bra steg, en tik med ypperlig kvalitet men skulle ha mer
självförtroende.
1 ökl 2 öklkk Eva Jönsson
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BARSAJA`S KARUN S27345/07
e. Svch J Baranho Da Terra Quente
u. Nordv-03 J Such Intuch Sakra`s Eloise
Viltspårprov:
090606 Marma 1 Öppen klass
42 p Bengt Olsson
BARSAJA`S KASPAR S27344/07
e. Svch J Baranho Da Terra Quente
u. Nordv-03 J Such Intuch Sakra`s Eloise
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 36 cm Mycket god Maskulint lite kraftigt huvud Korrekt bett bra ögon
lite broskiga öron Bra hals stark rygg Bra kors Bröstkorg m bra djup, kunde önska lite
mera utvecklad i sin bakre del Acceptabel benstomme Lite kort överarm o hög has rör
sig ganska bra.
1 ökl 2 öklkk Cathrina Linde-Forsberg
.
BARSAJA’S KAXE S27346/07
e. Svch Baranho Da Terra Quente
u. Nordv-03 J Such Intuch Sakra’s Eloise
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 36 cm god Ett lite kraftigt hanhundshuvud Önskas mer förbröst
korrekt bett Bra ögon o öron bra hals, lite brant ansatt Stark rygg Lite välvd i länden
Bra kors Lite höga haser Önskar en bättre utvecklad o längre bröstkorg Acceptabel
benstomme Ordinärt vinklad Ganska bra rörelser.
2 jkl Catharina Linde-Forsberg
BARSAJA`S KOMET S27348/07
e. Svch Baranho Da Terra Quente
u. Nordv-03 J Such Intuch Sakra`s Eloise
Utställning:
ABB Arena Rocklunda 090426 31 cm 2 years old Nice propord & off muzzle & cranium
nice long neck good topline Corr tailset well deve loped in chest a bit weak in pasterns
Moves typical.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 2 bhkl Antonopoul Dimitrios
SBaK N-Ö 090516 33 cm Utmärkt Bra huvud Korrekt bett Mörka bra ögon Välplacerade
öron av bra längd Bra hals, rygg o kors Välkroppad Tillräcklig benstomme Välvinklad
fram, ordinärt bak Rör sig bra.
1 ökl 1 öklkk Catharina Linde-Forsberg
Viltspårprov:
090806 Västerås 2 Öppen klass
25 p Bengt Arnholm
Drevprov:
0912110 Myrby, Västerås Håkan Karlsson 0 Rå 4,3,3,3,3,4,3,4,3,3=33 p. Kod -,-,-,-,-,-,,1-5,-,4. 2c. Barrskog, öppen mark/åker. Släpp/drev 1: Släppt 08:45. Slag -. Upptag
08:50. Tidt.upph. 09:12. Kopplad 10:35. Drevtider: 08:50-09:12 22 min. Rå. Priskod 0.
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Släpp/drev 2 Släppt 10:45. Slag -. Upptag 11:28. Tidt.upph. 11:33. Kopplad
11:50.Drevtider: 11:28-11:33 5 min. Okänt. Släpp/drev 3: Släppt 12:01. Slag 12:05.
Upptag 12:07. Tidt.upph. 12:19. Kopplad 13:15. Drevtider: 12:07-12:19 12 min. Okänt.
Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Testikelstatus ua. Löstid 249 min. Provet
avbröts 13:15. Provförlopp: SLÄPP1: Bra sök som leder till snabbt uptag. Drevet buktar
fint, rå ses efter 11 min, ”Frasse” är då dryga minuten efter. Därefter går drevet på
långskjuts, ur hörhåll och tidtagning upphör. Hunden går tillbaks till föraren och kopplas.
SLÄPP2: Upptag i ”holme” på fält. Hunden får tappt på nyplöjd åker och går tillbaks till
föraren. SLÄPP3: Nytt bra sök i granskog, kortare väckning och därefter upptag. Drevet
buktar ganska tätt, när ”Frasse” avbryter och söker upp föraren. Ny vid sökrunda ger
inget resultat, när hunden återkommer visar den tecken på hälta varvid provet avbrytes
kl. 13.15. Skallräkning har utförts, skalltäthet 40 skall/minut.
BARSAJA’S LEONA S21647/08
e. Svch J Baranho Da Terra Quente
u Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja’s Harmonie
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 Feminint huvud bra bett, ögon o öron bra hals Skjuter upp ryggen i
ländpartiet Bra kors, men får idag inte upp sin svans Utmärkt förbröst bra längd på
bröstkorgen Tillräcklig benstomme Önskar lite bättre vinklad, framför allt bak Vill inte
riktig visa upp sig behöver ringträning.
2 junkl Cathrina Linde-Forsberg
BARSAJA’S LEON S21650/08
e. Svch J Baranho Da Terra Quente
u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja’s Harmonie
Utställning:
Hässsleholm 090516 31 cm
Ingen kritik
1 junkl 1 junklkk hp Mogen slot Hansen
SBaK Syd Hässleholm 090606 35 Mycket god Tilltalande unghane. maskulint huvud en
aning bred i skalle. vackert nosparti. korrekt bett. väl ansatta öron. med tillräcklig
rullning. bra hals & topline. härligt förbröst en aning kort i bröstkorg. ngt glad svans.
goda vinklar o rörelser.
1 ukl 1 uklkk hp Bengt Åke Brogren
BARSAJA’S LETITIA S21645/08
e. Svch J Baranho Da terra Quente
u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja’s Harmonie
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 31 cm Utmärkt Feminint välskuret huvud korrekt bett Bra ögon
Vackra öron bra hals Stark rygg Långt bra kors Utmärkt förbröst Bra längd på
bröstkorgen bra benstomme Utmärkt skuldra, lite rak i bak Lite mjuk pälskvalitet.
1 junkl 1 junklkk ck 2 btkl Catharina Linde-Forsberg
SBaK La Mellan Karlstad 090531 31 Utmärkt ädelt ungtiks huvud. bra hals o rygg. bra
bröstkorg utm förbröst. bra benstomme till sin storlek. Välställda ben, behöver utv mer i
kroppen, rör sig bra.
1 ukl 1 uklkk ck 1 btkl Bim Monica Andersson
SBaK N-Ö 090919 31 cm Mycket god Feminint huvud, utmärkta ögon, välansatta öron
lite tunn i underkäken, bra hals, skulle ha en bättre tillbakalagd skuldra, tillräcklig bröst
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för åldern, för dagen lite överbyggd vilket ger att hon skjuter upp ländpartiet i rörelser,
ordinärt vinklad.
2 ukl Eva Jönsson
Viltspårprov:
090426 Älvkarleby Godkänd anlagsklass
42 p Olle Dahlberg
BARSAJA’S LINARDO S21651/08
e. Svch J Baranho Da Terra Quente
u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja’s Harmonie
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 32 cm Elegant huvud Korrekt bett vackra ögon o öron Bra hals Stark
rygg bra kors Tyvärr en för kort bröstkorg m knipta revben, på ena sidan framför allt
Lång ländparti tillräcklig benstomme Breda bra lår Står o går m fria armbågar o lite mkt
utsvängda framben Pga bröstkorgen 3:e pris.
3 junkl Cathrina Linde-Forsberg
SBaK La Mellan Karlstad 090531 33 Utmärkt Ädelt huvud Bra nosparti, fin modell på
ögonen som är ett uns ljusa, bra hals o förbröst. bra skuldra, ngt kort i överarmen, ngt
outveck i
revbenet på en sidan utm vinklar, rör sig bra.
1 ukl 1 uklkk ck 1 bhkl Bir Monica Andersson
SBaK N-Ö 090919 33 cm Mycket god Vackert välskuret huvud med bra proportioner,
välmarkerad nackknöl, väl ansatta öron, bra längd och väl inurrdna, korrekt bett korrekt
hals skulle önska längre bröstkorg, välvinklad bak lite öppen fram utmärkta ben o tassar
God rörelser, vacker färg & päls.
1 ukl 1 uklkk Eva Jönsson
Drevprov:
091212 Kungsmarken/Kungsängen Mikael Löfberg 0 3,4,-,-,-,-,-,4,3-,=14 p. Kod -,-,-,-,,-,-,1-,-. –1c. Barrskog, myr/mossmark. Släpp/drev 1: Släppt 08:25. Slag -. Upptag
08:45. Tidt.upph. 09:04. Kopplad 09:50. Drevtider: 08:45-09:04 19 min. Ok. Priskod 0.
Släpp/drev 2: Släppt 09:50. Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad 12:18. Priskod 0.
Släpp/drev 3: Släppt 12:25. Slag -. Upptag 12:41. Tidt.upph. 12:59. Kopplad 13:06.
Drevtider: 12:41-12:59 18 min. Ok. Släpp/drev 4: Släppt 13:08. Slag -. Upptag 13:23.
Tidt.upph. 13:32. Kopplad 14:04. Drevtider: 13:23-13:32 9 min. Ok. Lämplig rå/hjorthund försedd med pejl. Testikelstatus ua. Löstid 330 min. Provet avbröts 14:04.
Provförlopp: Driver okänt som går relativt stort. Domarlaget avvaktar inledningsvis för
att inte störa drevet. När hunden bryter går vi in för att möta upp vid tillbakagången.
Hunden går dock runt oss och går tillbaka till platsen för släpp (bilen). Släpp 2 i ny såt.
L. har ett kort sök och drar iväg på några slag men tar ej upp. När utomstående hund
närmar sig kopplar vi och byter område. Drev 3 & 4: Tar upp djur som troligen varslat
oss=långskjuts, L bryter och återkommer. Med största sannolihet driver L hjort, ett för
honom okänt viltslag därav de korta dreven.
BARSAJA’S LOVAC S21652/08
e. Svch J Baranho Da terra Quent
u. Svch Such Finuch Intuch SV-05 Barsaja’s Harmonie
Utställning:
SbaK La Mellan Karlstad 090531 33 God Ädelt huvud fina ögon, ngt högt ansatta o
platta öron, tillräck hals, ännu ganska lätt o outveck i kroppen, kunde ha mkt bättre
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välvda revben, ngt framskjuten skuldra, kort överarm, ngt lösa armbågar. ??? och vid
framrörelse.
2 ukl Monica Andersson
SBaK La Mellan Ransäter 090726 33 Mask huv väl placerade öron, vacker hals härlig
längd i siluette vacker roman nose, ngt kort bröstkorg som ej är ok, den är inte tillr
rundad står vackert på sin front, tillr vinkl fram o bak vacker färg.
1 ukl 1 uklkk Anne-Cathryne Almstedt
Vilspårprov:
090823 Kil 1 Öppen klass
42 p Lars Hägg
BINGO S29255/07
e. Intuch Nuch Such Sjch Motvindens Nubbe
u. Brunarebergs Flisa
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 36,5 Substansfull hane. kraftfull ngt grov i skallen. väl
ansatta mjuka vackra öron tillräcklig hals o rygg. bra förbröst. bröstkorg ok. normala
vinklar bak.allt för krokiga framben o utställda tassar. därav priset.
2 ökl Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 35 24.o. Low chested Artesien. beautful scull a bit narrow
in foreface. correct eyes. line loarters. exellent bone. sane feet but to much crook.
exellent body. rounded & muscled rear. a pity he shoug a kink in the tail.
disqualification. to much ticks in white colour.
0 ökl Joop Hiddes
Drevprov:
100106 Delaryd Bengt Emilsson 0 Rå 4,3,3,3,3,5,3,4,3,3=34 p. Kod -,4,-,-,-,4,-,-,-,4. –
7c. Snö 10 cm. Barrskog. Släpp/drev: Släppt 8.10. Slag 8.45. Upptag 9.20. Tidt.upph.
9.45. Kopplad 10.10. Drevtider: 9.20-9.45 25 min. Rå. Priskod 0.Lämplig rå/hjor-hund
försedd med pejl. Löstid 120 min. Provet avbröts 10.30. Provförlopp: Efter drevliknade
väckskall upptag av rådjur som går ur hörhåll efter 25 minuter. Provet avbröts på
förarens begäran 10.30
J SVCH BRUNAREBERGS CHASSE CHIENNE S55022/01 e. J Vijaga Edouarde
u. Sjch Athena
Viltspårprov:
090920 Abild 1 Öppen klass
42 p Arne Nilsson
090929 Årstad 1 Öppen klass
42 p hp Arne Nilsson
J BRUNAREBERGS FLAX S39659/04
e. Sjch Boställeskogens Pompe
u. Such J Vijaga Hermine
Drevprov:
091204 Askeryd Jan-Erik Berglind 1 + 3 Rå. 3,5,5,5,5,5,3,3,4,4=42 p. Kod 1,3,-,3,,3,2,2,-,-. 2c. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker, lövskog, kuperat, kalyta.
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Släpp/drev 1: Släppt 08.28. Slag 08.30. Upptag 08.32. Tidt.upph. 09.40. Kopplad 09.45.
Drevtider: 08.32-09.45 68 min. Rå. Släpp/drev 2: Släppt 11.05. Slag 11.10. Upptag
11.13. Tidt.upph. 11.55. Kopplad 12.10. Drevtider: 11.13-11.45 42 min. Rå. Släpp/drev
3: Släppt 12.30. Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad 13.25. Lämplig rå/hjort-hund
försedd med pejl. Testikelstatus ua. Löstid 265 min. Provet avbröts 13.30. Provförlopp:
1. Hunden släpps och tar upp nästan direkt. Går på långtur genom hela marken men
domar laget hinner med. Rå obs 09.18. 2. Hunden släpps på Rå som obs. På hygge.
Driver i en cirkel och får tappt i en mosse. Ca: 40-50 skall/min.
DOBWEST FRÄSIGA FRASVÅFFLA S55150/05 e. Svch Such Sjch Barsaja´s Elvis u.
Svch NV-04 Such Intuch Nuch Dobwest Lilla Flåset
Drevprov:
091214 Botilsäter Folke Jonsson 1 Rå 4,4,4,5,4,4,5,5,5,4=44 p. Kod -,-,-,3,-,-,5,-,-,-.
0c. Snö 2 cm. Barrskog, myr/mossmark, öppen mark/åker. lövskog, kalyta. Snöfall.
Släpp/drev 1: Släppt 8.00. Slag 10.10. Upptag 10.15. Tidt.upph. 11.25. Kopplad 11.25.
Drevtider: 10.15-11.22. 67 min. Rå. Släpp/drev 2: Släppt 11.25. Slag -. Upptag -.
Tidt.upph. -. Kopplad 12.15. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 255 min.
Provet avbröts 12.15. Provförlopp: På grund av snöfall hade djuren inte rört sig, så vi
fick gå ganska länge innan Tilda fick slag. Drev sedan i snäva bukter till full tid. Inkallas
på drev på ca. 200 M. Rå synligt efter 45 min med Tilda 1.5 min efter. Släpp 2. Leder
inte mer upptag. 65-75 Skall i minuten.
DOBWEST MEDEA S40644/04
e. Such Kustjägarens Flax
u. Svch NV-04 Such Intuch J Dobwest Lilla Flåset
Viltspårprov:
090516 SBaK Väst Godkänd anlagsklass
37 p Inger Skoglund
EWA S29245/07
e. Intuch Nuch Such Sjch Motvindens Nubbe
u. Brunarebergs Flisa
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 35 Mycket god Tik på den undre skalan. feminint
tilltalande huvud. passande ögonfärg kund ha längre o mjukare öron. bra hals.
tillräckligt förbröst. allt för smal i bröstkorgens nedre del. därav priset. goda vinklar o
rörelser. härligt temperament.
2 ökl Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 33 a bit short bitch with very fine head. middle broun
eyes. fine leathers. good ribs Sufficent in bone. Could be more rounded in rear. moves
well. ????? prefer more bone. shows to much ticks in the white.
2 ökl Joop Hiddes
HUNKY DORY HUNTER ULLIS S17283/04
e. Nlch Pur-Sang Devant De Bois
u. Nlch Odylle V.D. Brachterstatie
Utställning:
SBaK N-Ö 090919 33 cm Utmärkt Feminint huvud med bra proportioner, bra ögon, bra
bröst, utmärkt rygglinje, goda vinklar, rör sig med bra steg, välburen svans, vacker färg
o päls, välvisad.
1 ökl 1öklkk ck 3 btkl Eva Jönsson
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Viltspårprov:
090606 Marma 1 Öppen klass
42 p Bengt Sjösten
SJCH ISMANS UNNI S52194/05
e. J Such Kustjägarens Flax
u. J Such Hanna
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 35,5 långlinjerad elegant tik. ganska bra huvud. väl
ansatta öron. tillräcklig underkäke. kraftigt förbröst. kunde vara vidare i bröstkorgens
nedre del. ngt kort i bröstkorgen. toppar ryggen. knappa vinklar bak. normala rörelser.
pris p g a rygg o vinklar.
2 jkl Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 33 Good type. exellent head o expression parallell lines.
dark eyes. fine leathers. good front. feet a bit flat. correct ribcage well angulated rear.
corrcet tail, withers could be better ??????. moves with drive. Sometimes the topline in
rising a bit.
1 bkl/jkl 3 bklkk/jklkk Joop Hiddes
Ronneby Brunnspark 090809 35 cm Mycket god bra huvud + bett. Något eftergivande
rygg. Bra kors. Svagt utåtvridna platta framtassar. Bra bakställ. Hastrånga röresler.
1 jkl 2 jklkk Sven Månsson
Drevprov:
091204 Göingeholm-Håglinge Axel von Trample 1 + 1 + 1 Rå 4,5,6,5,5,5,5,5,5,5=50 p
d-cert. Kod 1/4,2,1,3,5,4, ½,1,1,-. Temp +4c. Barrskog, lövskog, kuperat. Vind SO.
Släpp/drev I: Släppt 8.05. Slag 8.30. Upptag 8.35. Tidt.upph. 9.35. Kopplad 9.45.
Drevtider: 8.35-9.35 60 min. Rå. Priskod I. Släpp/drev II: Släppt 10.00. Slag -. Upptag
10.10. Tidt.upp. 10.30. Kopplad 10.30. Drevtider: 10.10-10.30 20 min. Hare. Priskod 0.
Släpp/drev III. Släppt 10.50. Slag -. Upptag 11.35. Tidt.upph. 12.35. Kopplad 13.00.
Drevtider: 11.35-12.35 60 min. Rå. Priskod I. Släpp/drev IV: Släppt 13.10. Slag -.
Upptag 13.40. Tidt.upph. 14.40. Kopplad 15.40. Drevtider: 13.40-14.40 60 min. Rå.
Priskod I. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 390 min. Provet avbröts 15.00.
Provförlopp: Något trångt och långsamt sök Bra kontakt med förare. Bra skall god
hörbarhet. C:a 65-70/min. III:e drevet sågs Rå 4 ggr buktade bra. Hund c:a 1-2 min
efter. Drev I inkallad på drev, efter full tid. Drev IV efter full tid Unni inkallad så
småningenom efter tappt. En trevlig ”alert” hund med bra skall möjligen ngt entonigt.
Drevstjärnan.
KULLALYCKANS HILMA S16995/08
e. Such Nuch Intuch Sjch Motvindens Nubbe
u. Ismans Tova
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 34,5 Utmärkt Substans full tik med rejält huvud vacker
nos. vackra väl ansatta öron. fina kindrynkor. kunde ha elegantare hals. Stark rygg.
Välutvecklad bröstkorg. goda vinklar. fina rörelser.
1 ukl 1 uklkk ck 3 btkl Bengt Åke Brogren
SBaK Öst 090829 34 Utmärkt Fem huvud ädelt uttryck, fina ögon o öron, bra hals o
förbröst ngt kort överarm, lite väl mycke lyrformade ben, bra bröstkorg önskar mer drive
i rörelse.
1 ukl 1 uklkk Monica Anderson
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KULLERÖDS HANNA S60141/08
e. Dkuch J Such Malte
u. Such Sjch Vijaga Habile
Utställning:
Ryda Sportfält, Borås 090627 Feminin tik. Kunde ha litet ädlare skalle annars korrekt
bett, öron och ögon. Bra hals och rygg Acceptabel front Normala vinklar fram ok bak.
Rör sig med bra drive och rimligt korrekt i fronten. Bra päls och färg.
1 junkl 1 junklkk Sören Wesseltoft
KULLRÖDS LOTTA S60143/08
e. Dkuch J Such Malte
u. Such Sjch Vijaga Habile
Utställning:
SBaK Väst 090815 32 cm Mycket god Färg 3 färgad. Metalitet mkt. bra. typiskt feminint
huvud långa öron som kunde vara mjukare i basen vackra ögon bra bett bra hals o rygg
tillräklig bröstkorg tillräkliga vinklar fram lite väl utställda framtassar borde vara bättre
vinklad bak för sig med ngt. kort steg.
1 junkl 2 junklkk Karl-Erik Johansson
KULLERÖDS MARTA S60140/08
e. Dkuch J Such Malte
u. Such Sjch Vijaga Habile
Utställning:
SBaK Väst 090815 34 cm Utmärkt Färg 3-färgad. Mentalitet mkt. god. Vackert femenit
huvud långa öron mörka ögon bra bett bra uttryck vacker hals o rygglinje bra bröstkorg
mkt. bra vinklar typisk front utm. vägvinnande rörelser.
1 junk 1 junklkk ck 1 btkl Bir Karl-Erik Johansson
KULLERÖDS NICOLINA S57311/06
e. Sjch Basse
u. Such Sjch Vijaga Habile
Viltspårprov:
090426 Bjärnum Godkänd anlagsklass
37 p Yngve Gustafsson
090607 Bjärnum 1 Öppen klass
37 p Yngve Gustafsson
090616 Attarp 1 Öppen klass
37 p K A Larsson
090725 Hässleholm 0 Öppen klass
Liselott Hagberg
KULLERÖDS VICKAN S60142/08
e. Dkuch J Such Malte
u. Such Sjch Vijaga Habile
Utställning:
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SBaK Syd Hässleholm 090607 31 10 mth. Small youngster. rasher narrow in head.
beautiful roman nose. fine leathers correct eyes & bite. Sufficent bone. good shape of
body & rear. correct tail. moves with passion. would prefer more substance. ???? his
age.
1 junkl 1 junklkk Joop Hides
Ronneby Brunnspark 33 cm Mycket god Bra huvud + bett Bra hals. Stark rygg. Bra ben
och tassar. Något marktrånga rörelser.
1 junkl 1 junklkk hp Sven Månsson
SBaK Öst 090829 32 Mycket god ännu liten o ganska nätt tik med ädelt uttryck o bra
prop. fina ögon mjuka öron, välvinklat rör sig bra.
1 junkl 1 junklkk hp Monica Anderson
KULLERÖDS ZLATAN S60138/08
e. Dkuch J Such Malte
u. Such sjch vijaga Habile
Utställning:
SBaK Väst 090815 35 cm Mycket god Färg 3 färgad. Mentalitet glad o livlig ngt grovt
huvud väl uppburna öron mörka bra ögon bra bett bra hals o rygg tillräklig bröstkorg lite
väl krokiga framben med utställda tassar bra vinklar rör sig med ngt. underställda
bakben utm. kondition.
2 junkl Karl-Erik Johansson
KUSTJÄGARENS KIKI S54661/07
e. J Such Kustjägarens Flax
u. Ut-Jannie
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 34,5 Mycket god Tik av bra modell. feminint vackert
huvud. mjuka vackra öron. bra hals. tillräckligt förbröst. kunde ha bättre bredd på
bröstkorg i nedre delen. ngt knappa vinklar bak. skjuter upp ryggen i rörelse. behöver
ringtränas. priset p g a ryggen.
2 ukl Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 31 about 24.o. exellent type. very feminine head eyes
could be darker. fine leather. good bite. exellent body. bone ?????. sound feet. exellens
neck. topline & body rounded & muscled rear. correct tail moves very well in the right
speed.
1 ukl 1 uklkk ck 1 btkl Bim Jopp Hiddes
J MOTVINDENS QUDDEN S27351/04
e. Intuch Nuch Sjch Such Motvindens Nubbe
u. Such Sjch Motvinden Kaija
Drevprov:
091116 Visättra, Huddinge Tom Rundgren 1 + 3 Rå 3,4,4,5,4,4,4,5,5,4=42 p. Kod
1,2,1,3,1,4,2,1,2,-. Temp. + 7 c. Barrskog, kuperat. Släpp/drev 1: Släppt 08:00. Slag
08:15. Upptag 08:17. Tidt.upph. -. Kopplad 09:05. Drevtider: 08:17-08:55 38 min. Rå.
Släpp/drev 2: Släppt 09:15. Slag 09:16. Upptag: 09:18. Tidt.upph. -. Kopplad 10:22.
Drevtider: 09:18-10:20 62 min. Rå. Släpp/drev 3: Släppt 11:05. Slag 13:05. Upptag -.
Tidt.upph. -. Kopplad 14:05. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 312 min.
Provet avbröts 14.05. Provförlopp: Släpp1. Söker trångt, reser rå som buktar trångt,
lägger av då drevdjuren byter såt, gör egen återgång. Släpp 2. Reser rå som domarlaget
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stött, buktar bra i kuperad terräng till full tid, hunden kallas in och kopplas vid tappt.
Släpp 3. Söker ut trångt då domarlaget rör sig sakta igenom viltfattigt skogsparti,
hunden lyckas ej resa på troligt gamla slag. Sammanfattning: Trevlig hund m. något
trångt sök, och glest skall. Bra samarbete och bra drevsätt. 40 skall/minut.
MOTVINDENS RANGER S38814/09
e. Njch Nuch Sjch Such Sir Norsk Noa of the
Three Turnips u. Intuch Nuch Such Sjch SV-04 Motvindens Oska
Utställning:
ABB Arena Rocklunda 090426 33 cm Nice masc. head good proporr he could have a little
longer muzzle very nice strong neck. well angul front & bad. good topline & unerline
very wen developed chest Moves typically.
1 ökl 1 öklkk ck 1 bhkl Bir Antonopoul Dimitrios
SBaK N-Ö 090516 35 cm Maskulint huvud som är lite brett över skallen, med pannfora o
lite stora öppna ögon korrekt bett Lite broskiga öron Bra hals Stark ryg bra kors Bra
förbröst Skulle önska lite längre bröstkorg Tillräcklig benstomme Bra vinklad fram,
ordinärt bak Väl mkt svarta prickar i det vita.
2 ökl Cathrina Linde-Forsberg
Österbybruk 090523 Good type Nice head Excellent fore chest well sprunged ribs Good
balance & substance. Good front Moved well.
1 ökl 1 öklkk vk 1 bhkl cacib Bir Tamas Jakkel
Avestavallen, Avesta 090613 35 cm Utmärkt Mkt vackert huvud utm linjer i huvudet
relativt bra öron som kunde ha haft aningen mindre brosk i öronmusslan Utm hals o
överlinje Mkt bra bröst Välvinklad med mkt bra ben o tassar. Sund hund med utm.
helhet och utm fron.
1 ökl 1 öklkk ck 1 bhkl Bir Bo Wallin
Alfta Forspark 090711 33 cm Trevlig hane med bra kropp utm ädelt huvud mörka ögon
utm öron Bra hals rygg o kors Utm bröstkorg Korr vinklar Utm front o tassar Rör sig
mycket bra.
1 ökl 2 öklkk ck 2 bhkl Elisabeth Andrews
Galhammaruddens IP Svens 090801 34 cm Utmärkt Mask. huv. skallen kunde vara
längre & ädlare & ögonen en aning mörkare Bra öron Utm prop. Bra frambrost armbåg.
kunde vara fastare mot kroppen Bra kropp & bakställ Rör sig bra från sidan & bak aning
trång fram.
1 ökl 1 öklkk ck 1 bhkl cacib Bir Eeva Resko
Högbo Bruk 090905 34 cm Right type and size Excellent headproportions, only th ears
could be camed closer to head Right body-propotions Right topline and tail-carriage God
cheast Bottomline long enough Right front God rearansolations God movement Right
coat and colour.
1 ökl 1 öklkk ck 1 bhkl cacib Bim Claudio De Giuliani
SBaK N-Ö 090919 34 cm Utmärkt Vackert
välskuret huvud med ädelt uttryck, välmarkerat nackknöl, bra ögon, välplacerade öron
av bra längd, korrekt bett, bra hals, lång bra bröstkorg, utmärkt överlinje, välvinklad,
rör sig med ett lätt vägvinnande steg, utmärkt visad bra färg o päls.
1 ökl 1öklkk ck 1 bhkl Bim Eva Jönsson
SVCH SJCH SUCH SV-08 MOTVINDENS RUM S38815/06 e. Njch Nuch Sjch Such Sir
Norsk Noa of the Three Turnips u. Intuch Such Nuch Sjch SV-04 Motvindens
Utställning:
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Malmö Mässhallar 090621 Very typical mask good type + size good bone + body
substance, typical head w/ good pigment. dark eyes. Well set, good size ears, topline
could be stronger. A little high in back. Well developed chest. forequarters a little narrow
in elbow. needs better movement behind.
2 chkl Lyudmil Tchistiakova
J MOTVINDENS SIKTA S38080/07
e.Njch Nuch Sjch Such Sir Norsk Noa of the Three Turnips u. Intuch Nuch Such Sjch Sv04 Motvindens Oska
Utställning:
Himelstalunds Sportfält 090607 31,5 feminin tik bra proportioner Vackert huvud bra bett
Bra hals o förbröst Utm kropp Rastypiska vinklar bra ben trevligt temperament Rör sig
bra.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 btkl Bir Harto Stockmari
Nya Idrottsplatsen 090808 32 cm Utmärkt Rastyp huvud bra könsprägel hals m ngt
halskinn bra rygg och kors, tillräckligt bröst o benstomme Ordinärt vinklad fram Ngt rak
bak står o går ngt överbyggt. God rörelser.
1 bkl/jkl 1bklkk/jklkk ck cert 1 btkl Bim Göran Hallberger
SBaK Öst 090829 33 Utmärkt Fem huvud, kunde haft ett uns mörkare ögon, bra prop,
bra hals, bröstkorg o förbröst, önskar ett uns rejälare benstomme, Rör sig bra.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 btkl Bim Monica Anderson
J MOTVINDENS SKALL S38086/07
e. Njch Nuch Sjch Such Sir Norsk Noa of the Three Turnips u. Intuch Nuch Such Sjch Sv04 Motvindens Oska
Utställning:
Himelstalunds Sportfält 090607 32,5 Maskulint hanhund bra proportioner Vackert huvud
Bra bett Bra hals o överlinje välutvecklad kropp Bra förbröst Bra ben + bakställ rör sig
fritt med bra resning trevligt temperament.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 bhkl Bim Harto Stockmari
Nya Idrottsplatsen 090808 34 cm Utmärkt Rastyp huvud bra könsprägel Välkroppad bra
känsprägel. Ordinärt vinklad. Ngt svårbed. rörelser lite glad svans. Päls, färg u.a.
1 bkl/jkl ck cert 1 bhkl Bir Göran Hallberger
SBaK Öst 090829 33 Utmärkt Bra prop, Mask med ädelt uttryck, bra hals o rygg, utm
förbröst bra bröstkorg, bra benstomme välutvecklad muskulatur. Championat !
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 bhkl Bir Monica Anderson
MOTVINDENS TASSA S20315/08
e. C.I.B Nlch Such Unox du Coup de Fouet
u. Intuch Such Motvindens Pejla
Viltspårprov:
Åtvidaberg 090419 Ej godkänd anlagsklass
Kjell-Åke Frykholm
MOTVINDENS TEX S20310/2008
e. C.I.B Nlch Such Unox Du Coup De Fouet
u. Intuch Such Sjch Motvindens Pejla
Utställning:
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SBaK Syd Hässleholm 090607 32 1 y.o. Smale male. good head. good nose full
dentition. fine leathers. good bone bux very crooked in front. well angulated in vear.
correct tail. must develep in body moves well behind. because of front second.
2 ukl Joop Hiddes
MOTVINDENS TEXAS S20311/08
e. C.I.B Nlch Such Unox du Coup de Fouet
u. Intuch Such Motvindens Pejla
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 35 ngt högställd o lätt helhet, aningen bred i skallen.
Bra nosparti. Bra hals o bröstkorg, ngt knappa vinklar fram o bak, är i rörelse ngt vid i
fronten, rör sig parallellet men kunde ha bättre drive i stegen.
2 ukl Monica Andersson
MOTVINDENS TILDA S20314/08
e. C.I.B Nlch Such Unox du Coup de Fouet
u. Intuch Such Motvindens Pejla
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 35 Bra längd skalle o nospartie men ngt bred i skallen
kund ha ädlare huvud ngt stor runda ögon visar lite röd hinna ngt tjocka öron som iblad
bäres ngt högt, skulle önska mera längd som helhet tillr bröstkorg för åldern, ngt
knappa vink.
2 ukl Monica Andersson
MOTVINDENS ULLA-BULLA S55037/08
e. C.I.B Nlch Such Unox du Coupe de Fouet
u. C.I.B such Valhalla Z Romiszowki
Utställning:
SBaK La Mellan Karlstad 090531 38 ngt högställd o kort helhet, skulle önska mer
ädelhet
i huv bra hals stark rygg skulle önska mera längd framskjuten skuldra rak överarm
skulle vara stabilerar i fronten väl fransysk önskar mer drive i stegen 0 pris pga
storleken.
0 junkl Monica Andersson
PELLTORPARNS AKILLES S52996/08
e. Svch Sjch Wildbasen Curt
u. J Chablis
Utställning:
Nya Idrottsplatsen 090808 34 cm Utmärkt Maskulint huvud ngt. fattig u-käke.
Välkroppad Bra benstomme. Vällvinklad God rörelser. Ngt flata tassar Ngt övermogen
päls.
1 junkl 1 junklkk ck 2 bhkl Göra Hallberger
PELLTORPARNS AMI S52997/08
e. Svch Sjch Wildbasen Curt
u. J Chablis
Utställning:
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Nya Idrottsplatsen 090808 33 cm Mycket god Feminint huvud. Bra hals stark rygg. Ngt
kort bröstkorg tillräckligt benstomme Goda rörelser. Päls o färg u.a.
1 junkl 1 junklkk hp Göran Hallberger
PELLTORPARNS ARAMIS S52994/08
e. Svch Sjch Wildbasen Curt
u. J Chablis
Utställning:
Köping Kristinelunds 090718 Strong scull, typical head Correct ears. Good neck, good
shoulder, good topline, good ribcage. Nice croup, upper thigh o lover tigh. Good moving.
1 junkl 1 junklkk ck 1 btkl Bir Salvatore Tripoli
PLUTO S16820/04
e. Ettelingarnas Brasse
u. Jälabos Ennja
Utställning:
SBaK N-Ö 090919 35 cm God Kraftig aning grovt huvud, välansatta öron, korrekt bett,
bra ögon, halskinn, stark rygg, tillräcklig längd bröstkorg, ordinärt vinklad, lite rak i
knät, rör sig lite trångt bak, en hane som skulle vara mer ädel, ger ett tungt intryck bra
färg o päls.
3 ökl Eva Jönsson
SV-06 SKOGVAKTARENS OLGA S54303/05
e. SV-03 Toussaint De La Petite Gatine
u. Such Sjch Kustjägarens Grynet
Utställning:
Svenska Mässan 090106 31 cm Utmärkt Välskuret huvud Bra ögon & öron Bra hals
markerat förbröst Stram rygg Välvinklad & välgående. Championat ! Grattis!
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 btkl cacib Bir Carl Gunnar Stafberg
SKOGVAKTARENS ORYX S54301/05
e. SV-03 Toussaint De La Petite Gatine
u. Such Sjch Kustjägarens Grynet
Utställning:
Svenska Mässan 090106 31 cm Utmärkt Utm huvud m. typiskt uttryck Bra ögon & öron
Mkt bra hals Markerat förbröst bra längd Välvinklad & välgående.
1 ökl 1 öklkk ck 1 bhkl cacib Bim Carl Gunnar Stafberg
Köping Kristinelunds 090718 Good head, good ears, light muzzle, good neck o body.
Nice chest. good topline o ribcage. Correct croup o set o tail. Not perfect moving. Needs
training, but general morphology is correct.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk Salvatore Tripoli
Vallentuna flygfält 090823 33 cm Utmärkt Maskulint huvud Välkroppad bra benstomme
Ordinärt vinklad Goda rörelser. Päls, färg o tassar u.a.
1 bkl/jkl 1 bklkkklkk vk cert 1 bhkl Bir Göran Hallberger
SBaK N-Ö 090919 33 cm Utmärkt Maskulint huvud med bra proportioner, kunde vara
aning mer ädel, välansatta öron, bra ögon, korrekt bett, bra hals - rygg, lite kort
överarm, bra bröst, kraftig benstomme, rör sig med bra steg, visas i lite högt hull för
dagen.
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1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 3 bhkl Eva Jönsson
SKOGVAKTARENS PANG S33430/07
e. Nuch Njch Nvch Nordv-02 G-Trofast av Monaly u. Sjch Kustjägarens Grynet
Utställning:
SBaK Öst 090829 36 God Mask men saknar ädelheten i huvudet, ganska stora ngt ljusa
ögon, önskar ett mildare uttryck, Bra öron, ngt knappa vinklar fram o bak, bra
bröstkorg. rör sig ngt trippande.
2 ökl Monica Anderson
SKOGVAKTARENS PAZZ S33426/07
e. Nuch Njch Nvch Nordv-02 G-Trofast av Monaly u. Sjch Kustjägarens Grynet
Utställning:
SBaK Väst 090815 36 Mycket god Färg 3 färgad. Mentalitet utm. Maskulint huvud som
har lite mkt. stopmarkering ngt högt ansatta öron vackra ögon bra bett vacker hals o
rygglinje tillräklig bröstkorg tillräkliga vinklar lite väl krokiga framben med utställda
framtassar rör sig bra bra kondition.
1 ökl 1 öklkk Karl-Erik Johansson
STAR BAN ZKALLA S34681/08
e. Dkuch J Such Malte
u. Such Sjch Star Ban Zmilla
Utställning:
Sofiero Slottspark 090912 16 mån, mkt bra
typ, kunde vara lite mera långsträckt, ädelt tikhuvud, bra öron, tillr. hals, bra förbröst,
bröstkorg kort o rak överarm, bra lår, o bakbensvinklar, bra benstomme, rör sig ännu
lite lös fram o bak.
1 ukl 1 uklkk Paula Rekiranta
Drevprov:
091229 Hemma mark Fredrick Lygnerdahl 1 + 1 + 1 Rå. 4,6,5,5,5,5,5,5,4,5=49 p dcert. Kod -,2,1,3,2,1-3,1-5,1,-,-. 8c. Snö 20 cm. Barrskog, myr/mossmark. Släpp/drev
1: Släppt 8.30. Slag 8.37. Upptag 8.40. Tid.upph. 9.51. Kopplad 9.54. Drevtider: 8.409.21 41 min. 9.32-9.54 22 min. 63 min. Rå. Tappt 11 min. Släpp/drev 2: Släppt 10.04.
Slag 10.14. Upptag 10.20. Tidt.upph. 11.20. Kopplad 11.25. Drevtider: 65 min. Rå.
Släpp/drev 3: Släppt 11.45. Slag 11.58. Upptag 12.10. Tidt.upph. 13.34. Kopplad 14.05.
Drevtider: 12.10-12.31 21 min. 12.42-12.56 14 min. 13.09-13.42 33 min. 68 min. Rå.
Tappt 11 min. 13 min. 24 min. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 305 min.
Provet avbröts 14.05. Provförlopp: Tiken har under dagen tre mycket bra drev på rådjur.
Dreven buktar mycket bra och vi ser drevdjuren ett flertal gånger med tiken 1-3 min
efter. Hon kopplas på drevlöpan i drev ett och två. I drev tre lägger hon av och kommer,
tillbaka och vi avslutar provdagen. en mycket duktig tik med ett härligt dubbel-skall.
C:a sjuttio skall i min.
SUCH SJCH STAR BAN ZMILLA S30104/05
e. Such Nuch Sjch Motvindens Nubbe
u. Svch Such Such Star Ban Zonia
Drevprov:
091230 Lygnerns Vidder Bjarne Lindén 1 + 1 + 2 Rå 3 Hare. 5,6,5,5,5,5,5,5,4,5=50 p
d-cert. Kod -,2,1,3,2,4,5,1,2,-. –8c. Snö 25 cm. Barrskog, kuperat. Släpp/drev: Släppt
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8.20. Slag 8.47. Upptag 9.00. Tidt.upph. 9.50. Kopplad 10.02. Drevtider: 9.00-9.20 20
min. 9.32-9.50 18 min. 38 min. Hare Tappt 12 min. Priskod XX. Släpp/drev: Släppt
10.10. Slag 10.12. Upptag 10.15. Tidt.upph. 11.15. Kopplad 11.21. Drevtider: 10.1511.21 60 min. Rå Släpp/drev: Släppt 11.37. Slag -. Upptag 11.50. Tidt.upph. 12.59.
Kopplad 13.27. Drevtider: 11.50-12.31 41 min. 12.40-13.14 34 min. 60 min. Rå. Tappt
9 min. Släpp/drev: Släppt 13.42. Slag 13.58. Upptag 14.05. Tidt.upph. 15.00. Kopplad
15.15. Drevtider: 14.05-14.29 24 min. 14.36-15.00 24 min. 48 min. Rå. Tappt 7 min.
Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 376 min. Provet avbröts 15.00.
Provförlopp: Tiken reser en hare på morgonen som hon driver bra i kall och torr snö hon
tappar på väg och kopplas. Sen har tiken tre mycket bra drev på rå som buktar bra vi
ser drevdjuren ett flertal gånger med tiken hela tiden två till tre minuter efter. Hon
kopplas på löpan i drev två, i drev tre och fyra återkommer tiken självmant. Tiken har
c:a sjuttio skall i minuten.
J STAR BAN ZOFIA S55393/03
e. Svch Such Sjch Vijaga Hero
u. Sjch Such Falljägarens Zara
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090607 31 exellent type of bitch. fine head foreface a bit straight.
dark eyes. fine leathers. sufficent in bone. good feet exellent body o forechest. well
angulated rear. would prefer more rounded rear. correct tail o coat. moves with passion.
1 jkl 1 jklkk ck 3 btkl Joop Hiddes
Ronneby Brunnspark 090808 32 cm Mycket god Bra huvud och bett. Hals, rygg o kors
u.a. Välvinklad. Svagt utåtvridna framtassar.
1 jkl 1 jklkk ck cert 1 btkl cacib Bir Sven Månsson
STAR BAB ZUZZI S60777/07
e. Such Sjch Ismans Todd
u. Svch Such Sjch Star Ban Zonia
Utställning:
Övrevi IP, Tvååker 090711 33 cm God En nöjd liten hund, med vackert huvud vackra
öron, bra längd på kroppen, sjunker aningen i fronten och skjuter upp korset, mkt stela
bakbensrörelser, vrider ut framtassarna en aning, blir säkert bättre när hon får mer
bröstkorg.
2 ukl Niels Brandstrup
STELLA S29250/07
e. Intuch Nuch Sjch Such Motvindens Nubbe
u. Brunarebergs Flisa
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 34 Utmärkt Tilltalande tik. härligt välskuret huvud. långa
vackra öron dock ngt platta. härlig topline. välutvecklad bröstkorg rastypiska vinklar o
rörelser.
1 ökl 1 öklkk ck 2 btkl Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 35 nice type of bitch. bit narrow head but good scull.
middle broun eyes. fine leathers. good neck. topline. forechest o ribs. well rounded o
muscled rear. correct tail. beautiful shart coat. rather good front. sufficent in bone. toos
could be better paddes. moves with drive. a bit sky.
1 ökl 1 öklkk ck 4 btkl Joop Hiddes
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STOCKMOSSENS MACH S41960/08
e. Svch Sjch Wildbasen Curt
u. Such Dkuch RR Intuch Dobwest Lill-Strumpa
Utställning:
SBaK N-Ö 090919 34 cm Mycket god Maskulint huvud med bra proportioner, välansatta
öron med tillräcklig längd, bra hals, rygg o kors tillräcklig bröst för åldern, bra
benstomme, god vinklar bak öppen fram, bra färg o päls.
1 ukl 2 uklkk Eva Jönsson
STOCKMOSSENS MIDAS S41961/08
e. Svch Such Wildbasen Curt
u. Such Dkuch RR Intuch Dobwest Lill-Strumpa
Utställning:
SBaK N-Ö 090516 38 cm Maskulint huvud lite bred panna Korrekt bett Mörka bra ögon
Långa vackra öron Bra hals Stark bra rygg Bra kors Dessvärre alltför högställd o luftig
Bra benstomme Lite kort överarm Välvinklad bak Rör sig bra P g a höjden 0 pris.
junkl 0 Catharina Lind-Forsberg
STOCKMOSSENS MILLAN S41964/08
e. Svch Sjch Wildbasen Curt
u. Such Dkuch RR Intuch Dobwest Lill-Strumpa
Utställning:
SBaK N-Ö 090919 33 cm Utmärkt Feminint huvud, välformade ögon, välansatta mjuka
väl vridna öron, bra hals, bra bröst för åldern, normal vinklad, rör sig med ett lätt
utmärkt steg, välansatt svans, välvisad.
1 ukl 1 uklkk hp Eva Jönsson
STOCKMOSSENS MOA S41967/08
e. Svch Sjch Wildbasen Curt
u. Such Dkuch RR Intuch Dobwest Lill-Strumpa
Utställning:
Vallentuna flygfält 090823 35 cm Mycket god Könspräglat huvud Bra hals Rygg som
karpar ngt över länden. Ordinärt vinklad fram ngt rak bak Står o går ngt överbyggd päls,
färg och tassar u.a.
1 ukl 1 uklkk hp Göran Hallberger
J TABASS DALTON S46857/06
e. Sjch Dobwest Stor-Potäten
u. J Wildbasen Calista
Utställning:
Hedensborgs IP, Larv 090509 36 cm God Grov o tung helhet, saknar ädelhet i huvudet,
ngt stor ljusa ögon, bra propitioner i kroppen, mkt djup bröstkorg, grov benstomme,
rörelser ok.
2 bkl/jkl Monica Anderson
Restad gård, Vänersborg 090606 Utmärkt Utm. huvud o uttryck utm. öron ???? ????, bra
rygglinje, utm. proport, tillr. bröstparti utm. rörelser.
1 jkl 1 jklkk ck cert 1 bhkl Bir Kurt Nilsson
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Avestavallen, Avesta 090613 36 cm Mycket god Ordinärt huvud som borde vara mer
finmejslat och med smalre skalle. Ganska bra öron utm hals o överlinje Väl ansatt väl
buren svans men skjuter upp länden ngt i rörelse. Välutvecklad mkt bra bröstkorg
Ganska bra underlinje Välgående fram. och lagom fransysk. Ngt öppna vinklar bak
särskilt bak. Välvisad, sund och trevlig.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk Bo Wallin
Övrevi IP, Tvååker 090710 Mycket god Mentalitet ua. Lagom stor hane av mkt god typ,
en aning kraftig, långt huvud med lite flat skalle, kort hals, bra överlinje, bra kropp,
tillräckligt vinklad fram, välvinklad bak, bra pälskvalite o färger, ska röra sig med lite
effektivare bakbensrörelse.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk Riitta Lahtovaara
Övrevi IP, Tvååker 090711 37 Mycket god Mentalitet ua. 37 cm Ngt bred i skallen,
korrekta öron, god hals och prima överlinje, kort kors, stela rörelser, aningen kort
bröstkorg spec fram, mkt bra benstomme, korrekt front, goda tassar, prima päls.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk
Stockholmsmässan Älvsjö 091213 37 cm
Ingen kritik
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck cert 1 bhkl cacib Bir Trygve Heyerdahl
TABASS DILBA S46855/06
e. Sjch Dobwest Stor-Potäten
u. J Wildbasen Calista
Utställning:
Svenska Mässan 090105 35 cm Feminin tik, bra storlek och kroppspropor. feminint
huvud önskas ngt. torrare, kunde vara ngt. längre i skallen, vackra ögon, stark hals,
utmärkt förbröst, korrekt frambenställning för rasen tillräckl. djupt bröst, tecknar att
bilda lite väl mkt ländbåge, vill tyvärr ej visa upp sig till sin förtjänst saknar stil och
resning i rörelse.
2 jkl Espen Engh
SBaK La Mellan Karlstad 090531 35 Mycket god Ngt grov tik som också visas i ngt för
högt hull, femenint uttryck, men kunde ha varit ädlare, Bra hals bröstkorg, rejäl
benstomme kunde varit mera alert i rörelse o bära svansen bättre.
1 bkl/jkl 2 bklkk/jklkk Monica Andersson
Nya Idrottsplatsen 090808 35 cm Mycket god Ngt maskulin tik. Bra hals rygg o kors. Ngt
kort bröstkorg. Ordinärt vinklad Goda rörelser. Päls o färg u.a. Ngt flata tassar.
1 bkl/jkl 2 bklkk/jklkk Göran Hallberger
SBaK Väst 090815 35 cm Mycket god Färg 3-färgad. Mentalitet u.a. borde ha ett ädlare
huved lite väl kraftig stopmarkering vackra ögon bra bett bra hals o rygg välutvecklad
bröstkorg bra vinklar typisk front rör sig ok men kunde visa sig lite livligare.
1 jkl 1 jklkk Karl-Erik Johansson
J UT-JANNIE S16869/06
e. Nordv-02 Nvch Nuch Njch G-Trofast Av Monaly u. Nuch Njch Utzi de La Petite Gatine
Utställning:
SBaK Syd Hässleholm 090606 34 Mycket god Substansfull tik. feminint välskuret huvud.
bra nosparti. välansatta njuka öron. bra hals o topline. härligt förbröst. goda vinklar &
rörelser. står ngt utställd fram för dagen allt för högt hull, därav, priset.
2 jkl Bengt Åke Brogren
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SBaK Syd Hässleholm 090607 34 3 y.o. Seen from side exellent bitch. good scall. to fine
in foreface. eyes could be darker. very fine leathers. good neck. topline o body. exellent
rear a tail could be more sound in front. exellent type good coat. moves well behind.
1 jkl 2 jklkk Joop Hiddes
J VALHALLA Z ROMISZÓWKI S35016/05
e. Czch Skch SaccoDes Rosiers D`Anjou
u. Plch Sissi Des Gorges De L`arzon
Drevprov:
091212 Norrby Odd Remi Fröshaug 1 Hjort. 4,4,5,4,5,5,5,4,4,5=45 p. Kod -,-,1,-,-,-,1,,-,-. 0c. Barrskog, myr/mossmark, lövskog, kuperat, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt 08.00.
Slag 08.29. Upptag 08.30. Tidt.upph. 09.30. Kopplad 10.00. Drevtider: 08.30-09.30. 60
min. Dov. Släpp/drev 2: Släppt 10.10. Slag -. Upptag -. Tidt.upph. -. Kopplad 12.10.
Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 240 min. Provet avbröts 12.10.
Provförlopp: En god jakthund.
SJCH SVCH WILDBASEN CURT S62282/03
e. Such Vijaga Forestier
u. Sjch Kustjägarens Fixa
Utställning:
Himmelstalunds sportfält 090815 35 elegant hane som kunde vara längre, bra huvud o
öron, välkroppad, rörelserna är svårbedömda kunde vara ngt mer stabil i rörelserna.
1 bkl/jkl 1 bklkk/jklkk Per Iversen
J WILDBASEN DEVIL S21025/05
e. Sjch Sakra`s Excés
u. Sjch Kustjägarens Fixa
Utställning:
SBaK Öst 090829 35 Utmärkt Mask ngt grov, bra prop kunde ha ännu bättre längd i
bröstkorgen välutv muskulatur, rör sig parallellt, kunde ha mera drive i steget, Har
saxbett men 1 extra inc i överkäken.
1 bkl/jkl 2 jbklkk/jklkk ck 3 bhkl Monica Anderson
SUCH SJCH WILDBASEN EXTRA S35972/06
e. Such Nuch Sjch Motvindens Nubbe
u. Sjch Kustjägarens Fixa
Utställning:
SBaK Öst 090829 34,5 Mycket god fem huvud, Bra uttryck, fina öron, Bra prop, en bra
tik som idag inte vill visa sig.
2 chkl Monica Anderson
DKUCH J SUCH ÖRNGRENSGÅRDEN’S MALTE S43449/06 e. Such Sjch
Karstorparens Ruff u. Such Prunus Padus Sita
Utställning:
Malmö Mässhallar 090321 Very typical 3 year old male. Excellent head w/typical
expression dark eye good pigment well set and good size ears. Strong bodyline well set
tail. Well developed chest/west good drive in movement. Good color + coat condition.
1 chkl Lyudmil Tchistiakova
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SBaK Syd Hässleholm 090606 36,5 Utmärkt Maskulint mkt tilltalande huvud vacker
nostipp. ngt smal i underkäke. vacker hals. stark rygg. tillräcklig bröstkorg låga fina
hasar. vackra ögon & öron. rastypiska vinklar & rörlser.
1 chkl ck 2 bhkl Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 34 34.o. ecellent type. beautiful head. dark eyes. correct
bite. fine leathers. could be stronger in bone & front. exellent body topline & rear.
correct tail. moves well behind. loose in front. ??? type exellent.
1 chkl ck 2 bhkl Joop Hiddes
SBaK Öst 090829 35 Utmärkt Utm huvud mörka ögon, fina öron bra hals o förbröst, bra
rygg skjuter upp länden ngt i rörelse bra skuldra ngt kort överarm ngt lyrformade
framben, bra vinklar bak, kunde ha ännu bättre steglängd.
1 chkl ck 2 bhkl Monica Andersson
SBaK N-Ö 090919 34 cm Utmärkt Maskulint huvud, bra proportioner o uttryck
välansatta välburna öron, utmärkta ögon korrekt bett, bra rygg, bra bröst välvinklad bak
– öppen fram, kunde ha mindre utåtvridna framtassar, en aning kort överarm, vacker
färg o päls, god rörelser från sidan.
2 chkl Eva Jönsson
J ÖRNGRENSGÅRDEN’S MAX S43451/06
e. Such Sjch Karstorparens Ruff
u. Such Prunus Padus Sita
Utställning:
Himmelstalunds sportfält 090815 34 3 år gammal maskulin hane, bra längd på kroppen
bra huvud form men för bred bra uttryck o öron bra hals kunde varit mer utfylld i
fronten kunde vara stabilare fram Bra rörelser från sidan.
2 bkl/jkl Per Iversen
Drevprov:
091223 Stavsund, Skokloster Tom Rundgren 1 + 2 Rå 4,4,5,5,4,4,4,5,4,5=44 p. Kod
2,2-5,1,3,2,4,1,1,2,-. –4c. Snö 25 cm. Barrskog, lövskog, kalyta. Släpp/drev 1: Släppt
08:20. Slag 08:48. Upptag 09:00. Tidt.upph. -. Kopplad 10.15. Drevtider: 09:00-09:30
30 min. 09:40-10:00 20 min. 50 min Rå. Tappt 10 min. Släpp/drev 2: Släppt 10:25.
Slag 10:55. Upptag 11:00. Tidt.upph. -. Kopplad 12.00. Drevtider: 11:00 11:15 15 min.
11:20-11:30 10 min. 25 min. Rå. Tappt 5 min. Släpp/drev 3: Släppt 12:05. Slag 12:18.
Upptag 12:20. Tidt.upph. -. Kopplad 12:40. Drevtider: 12:20-12.30 10 min. Rå.
Släpp/drev 4: Släppt 12:50. Slag -. Upptag 12:51. Tidt.upph. -. Kopplad 13:54.
Drevtider: 12:51-13:53 1:02 Rå. Lämplig rå/hjort-hund försedd med pejl. Löstid 309
min. Provet avbröts 14:15. Provförlopp: Släpp1. Rå buktar stort, drevet ur hörhåll, reder
ut kortare tappt, men släpper efter andra reprisen och gör egen återgång. Släpp2. Rå
buktar bra, reder ut tappt och driver ny repris, reder inte ut 2:a tappten och gör egen
återgång. Släpp3. Rå buktar dåligt, släpper då drevet sträcker ut och gör egen återgång.
Släpp4. Rå buktar trångt, hunden går till full tid och kopplas på drevlöpan.
Sammanfattning: Hunden gör bra prestationer i rådande väderlek och visar god jaktlust,
energi och samarbete. Skallar 50-55 ggr/minut vid god kantakt med drevdjuret.
SUCH SV-08-09 J ÖRNGRENSGÅRDEN’S MOLLY S43454/06e. Such Sjch
Karstorparens Ruff u. Such Prunus Padus Sita
Utställning:
Malmö Mässhallar 090321 Very typical beautiful female w/excellent body balance and
proportions exc. type + size very sweet feminine expression good proportion of
head/dark eyes. Well pigmented well set ears of good size. Excellent set tail + topline.
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Well developed Chest + forechest. Excellent angulation and anatony of the legs. Moves
well, well prested. Lovely character.
1 chkl ck 1 btkl cacib Bir Lyudmil Tchistiakova
SBaK Syd Hässleholm 090606 35 Utmärkt Härlig tik av bra modell. feminint rastypiskt
huvud & uttryck. välansatta långa mjuka öron. härlig hals & topline. välutvecklad i
förbröst kunde vara ngt bredare i bröstkorgen nedre del. goda vinklar & rörelser.
1 chkl ck 1 btkl Bim Bengt Åke Brogren
SBaK Syd Hässleholm 090607 32 3 y.o. exellent bitch, beautful head. fine leathers, dark
eyes. slightly roman nose. ecellent forechest & body. well muscled rear. correct tail.
moves quit well.
1 chkl ck 2 btkl Joop Hiddes
SBaK Öst 090829 34 Utmärkt fem ädelt huvud, fina öron bra hals o rygg, bra förbröst
ngt vid i fronten i rörelse tillräcklig benstomme, rör sig bra.
1 chkl ck 2 btkl Monica Andersson
SBaK N-Ö 090919 34 cm Utmärkt Vackert feminint huvud med bra proportioner vackra
mörka ögon, utmärkt uttryck, bra bröst, välvinklad, rejäl benstomme, rör sig med
utmärkt steg, bra färg o päls.
1 chkl ck 1 btkl Bir Eva Jönsson
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