
SKK Int Sandviken, 2016-09-04, domare: Hans Almgren, Sverige 
 
Valpklass, tikar: 
Bay Breeze of Vorkosmia, SE24818/2016, f. 151216 (Fjelljo – NLCh 
Rockdancers Brita Breezeblock), uppf. Jessica de Jong, Nederländerna, äg. 
Ann-Christine Eriksson, Delsbo 
8 mån, mkt vackert huvud. Välburna öron. Ljusa ögon ger det rätta uttrycket. 
Korr bett. Lagom hals, bra benstomme, stöder sig på 5 tår fram, stram rygg, 
lagom kropp som inte behöver bli mera, vacker färg, tät päls, typiska lösa 
frambensrörelser o trång bak, visar sig väl, trevligt temperament. Bästa valp. 
VALP 1, HP, BIR-valp 
 
Super Magic's Fancy Moon, SE16420/2016, f. 160208 (SEUCh FIUCh 
DKUCh NordJV-14 FIJV-14 Eriksro Prince Caspian – FDI Unique Treasure's 
Fire Walk With Me), uppf. Malin Sjöström, Karlstad, äg. Carina Jansson, 
Karlstad 
Ännu lite lätt i nospartiet, mkt bra könsprägel, välplacerade öron, djupt svart 
pigment, mellanbruna ögon, lagom hals o kropp, stöder sig på 5 trampdynor, 
kan få lite mer benstomme, fina prop, behöver sin ringträning, utm struktur på 
täckhår. Trevligt temp. 
VALP 2, HP 
 
Öppenklass, hanar: 
SEJV-15 Bratsbergsåsens Isak, SE46625/2014, f. 140620 (Vaeroy-Drotten 
av Vollakloa – NOUCh SEUCh Recknagel Olgadanilova), uppf. Solvor 
Melum, Norge, äg. Cecilia Obitz, Vaxholm 
Mkt tilltalande hane, lagom stop o könsprägel, rejäla käkar, tångbett, typiskt 
ljusa ögon, välplacerade utm hals o rygg, härlig bredd på låren, välplac 
svans. 3 extra tår hö fram, stöd för 5 tår fram mot marken, typiskt lösa 
frambensrörelser o trång bak. Trevligt temp. Grattis, champion idag! 
Excellent 1, CK, 1BHK, CERT, CACIB, BIM (SEUCh) 
 
Juniorklass, tikar: 
Boromir Laura Lurifaxe, SE54763/2015, f. 151016 (FIUCh SEUCh NordJV-
13 FIJV-13 SEJV-13 FIV-14 SEV-14 Eriksro Sweet Sugar – NordUCh 
DKUCh SEJV-13 NOJV-13 FIJV-13  Eriksro Bright Boromir), uppf./äg. Siv 
Kvarnström, Fjärdhundra 
11 mån tik, kunde vara ngt planare o mer trekantigt skallparti, omvänt 
saxbett, utm pigment, vackra ögon, välburna öron, utm hals, stram tygg för en 
tik, passande rygglängd, hon har en tå på en bak i tassen som ej är helt korr, 
rejäl kropp, får inte bli tyngre, vacker färg, trevligt temp, rör sig fritt, bra steg 
från sidan för fast fram. Pga tå priset idag. 
Very Good 1 



 
Championklass, tikar: 
SEVCh SEUCh Scilling’s Dina, SE56364/2012, f. 120923 (SEUCh Trodli-
Skogen’s Tjalve Runasönn – Frontpage Tone), uppf. Ingrid Linusson, 
Villands-Vånga, äg. Ann-Christine Eriksson, Delsbo 
Bra storlek, välbalanserad helhet, rätt rundad skalle, tillr bredd, vackra öron, 
utm hals, passande benstomme, ngt urfälld päls, alla tår på plats, stöder på 5 
tår fram, tillr utvecklade bak, typiskt trånga frambensröreler o vevande. Fin 
modell. 
Excellent 1, CK, 1BTK, CACIB, BIR 
 
Veteranklass, tikar: 
SEUCh FIUCh NordJV-07 SEV-15 SEVV-15 NordVV-15  Kung Sunes 
Lovis, S69106/2006, f. 061208 (SEV-04 SEUCh FIUCh SEV-10 Mountjoy 
Spralliga Sune – SEUCh FIUCh Huldra av Vinterskogen), uppf./äg. Maria 
Hedström, Gävle 
Mkt bra storlek, samlad tik, 10 år, väl bibehållen, välpigmenterad, lagom hals, 
passande benstomme, typiskt saxbett, kraftfulla tassar, kort bröstkorg, ngt 
uppdragen buklinje, urfälld päls för dagen, vacker färg, trevligt temperament. 
Bästa veteran! 
Excellent 1, CK, 2BTK, BIR-veteran 
 
 


