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Juniorklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

1991 Kritikk

Excellent

Fermsa Mozart

51cm, utmerket type, god skåret hode, pene øyne og ører, bra hals dog noe løst halsskinn og meget god overlinje,
flott hale, bra bryst, velvinklet med gode bein og bevegelser, bra pels og farge.

Unghundklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog
Ikke møtt

1992 Kritikk

Brukshundklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 1.BHK CACIB BIR

1999 Kritikk

Gokstadhaugen's Hovin

Loke

52cm, godt skåret hode, pene øyne og ører, meget bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, velvinklet med meget
gode bein og bevegelser, bra pels og farge.

2

Excellent

CK 3.BHK

1997 Kritikk

Opsahlåsens Bonso

52cm, utmerket type, dog skåret hode med pene øyne og ører, meget bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, en
tanke steil og fremskutt skulder, bedre vinklet bak, utmerket bein og bevegelser, utmerket pels og farge.
3

Excellent

1993 Kritikk

Bergsplassen's Storm

52cm, maskulin hanhund av utmekret type, godt skåret hode, med mørke fine øyne med tanke store ører, meget
god hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, velvinklet med utmerkede bein og bevegelser, utmerket pels og bra farge.
4

Excellent

1995 Kritikk

Lehtikankaan Oku

52cm, utmerket type, godt skåret hode, med pene øyne og ører, dog noe mørk skalle, meget bra hals, rygg og
kryss, noe lang hale som er godt ringet men drar seg over noe på siden, bra bryst, velvinklet, med utmerkede bein
og bevegelser, bra pels og farge.
Very
good

1994 Kritikk

S B Boss Fjelltun

52cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, meget bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, en tanke
åpen og framskutt skulder, bedre vinklet bak, utmerkede bein og bevegelser, bra pels, men dagen noen gulskjær i
fargen.
Very
good

1996 Kritikk

A.f.elgkronas Odin

52cm, meget god type, godt skåret hode, hvor det hadde vært ønskelig med noe mørker maske, pene øyne og ører,
kort hals, bra rygg og hale, bra bryst, ordinært vinklet sett fra siden, men vil gjerne stå og gå en tanke kuhaset sett
bak fra. Noe åpen pels for dagen, meget bra farge.
Very
good

1998 Kritikk

Varjdalen's Tz Sjakk

52cm, utmerket type, godt skåret hode, med pene øyne og ører, bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, velvinklet
med meget gode bein og bevegelser, bra pels noe brunskjær i fargen for dagen, der av premigraden.
Very
good

2000 Kritikk

Kvitsteinvollans Byting

52cm, meget god type, et hode med noe kort snuteparti, pene øyne og ører, bra hals, rygg, noe lavt ansatt med bra
ringet hale, bra bryst, velvinklet med meget gode bein og bevegelser, bra pels og farge, dog skjemmes pelsen over
ryggen av at den er noe avslitt.

Championklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 2.BHK R.CACIB

2001 Kritikk

Resteröds Lassematti

52cm, utmerket type, maskulint velskåret hode, med pene øyne og ører, meget bra hals, rygg og hale, bra bryst,
velvinklet med meget gode bein og bevegelser, meget bra pels og farge.
2

Excellent

CK 4.BHK

2002 Kritikk

Lillaryds Ask

52cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, bra hals, rygg, kryss og hale, aning kraftig brystkasse og
litt bred front, velvinklet med meget gode bein og bevegelser, bra pels og farge.
3

Excellent

CK

2004 Kritikk

Varjdalen's Tb Gjende

52cm, utmerket type, maskulint velskåret hode, pene øyne og ører, meget bra hals, rygg, tilstreklig bra ringet hale,
bra bryst, velvinklet med utmerkede bein og bevegelser, bra pels og farge

4

Excellent

CK

2003 Kritikk

Vindmyras Karhu

52cm, aningen femenint men med velskåret hode, pene øyne og øyne, meget bra hals, kryss og hale, bra bryst,
velvinklet meget gode bein og bevegelser, stilles noe avrøytet gir tanke luftig uttrykk, bra farge.
TISPER

Juniorklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

2005 Kritikk

Very
good

Skinnemoens Diana

49cm, meget god type, godt skåret hode, pene øyne tanke store ører, bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst,
velutviklet med noe bein og bevegelser, stilles med en pels noe er noe fattig på underull, som gjør at hunden virker
noe luftig og lett, meget bra farge.

Unghundklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 4.BTK CERT

2006 Kritikk

Heggbrenna's Rakel

49cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, meget bra hals, kryss og hale, bra bryst, meget gode
bein, vinkler og bevegelser, bra pels og farger.
2

Very
good

2007 Kritikk

Hk Tiril

48cm, meget god type, noe lett men med velskåret bra hode, pene øyne og ører, bra hals, aning i slapp overlinje i
bevegelser, bra hale, bra bryst, velvinklet, meget gode bein og bevegelser, bra pels og farge.

Åpenklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 3.BTK

2008 Kritikk

Opsahlåsens Marjaliisa

49cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne tanke store ører, meget bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst,
velvinklet utmerkede bein og bevegelse, meget bra pels og farge.

Brukshundklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 1.BTK CACIB BIM

2017 Kritikk

Heggbrenna's Hjørdis

49cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, aning løst halskinn, kort sterk rygg, flott hale, bra bryst,
utmerkede bein, vinkler og bevegelser, bra pels og farge.
2

Excellent

CK 2.BTK R.CACIB

2012 Kritikk

R-f Tålleröd Rascha

49cm, utmerket type, velskåret bra hode, pene øyne og ører, meget bra hals, rygg, kryss, og hale, bra bryst,
utmerkede bein, vinkler og bevegelser, bra pels og farge.
3

Excellent

2015 Kritikk

Binna Av Gausbu

49cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne, tanke store ører, meget bra hals, kropp og hale, bra bryst,
velvinklet utmerket bevegelser, bra pels og farge.
4

Excellent

2010 Kritikk

Opsahlåsens Cita

49cm, utmerket type, velskåret bra hode, pene øyne og ører, bra hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, ordinært
vinklet, meget gode bevegelser, stilles noe avrøytet, bra farge.
Excellent

2013 Kritikk

Losnabakken's S-b Molly

48cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, bra hals, kort kvadratisk kropp, flott hale, bra bryst,
meget gode bein, vinkler og bevegelser, noe lys i fronten foreøverig litt lys pels.
Excellent

2014 Kritikk

Gokstadhaugen's Janis

49cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, bra hals, kort sterk rygg, flott hale, bra bryst, meget
gode bein, vinkler og bevegelser, noe lys front, for øvrig bra pels og farge.
Very
good

2009 Kritikk

Vindmyras Sita

48cm, meget god type, velskåret dog noe lett hode, med aningen mørkt skalleparti, pene øyne og ører, meget bra
hals, rygg, kryss og hale, bra bryst, velvinklet med meget gode bein og bevegelser, bra pels, men er noe urein
fargen, sot.
Very
good

2016 Kritikk

Dina Grandås

48cm, kanp middel stor, meget god type, noe lett, men velskåret bra hode, pene øyne og ører, bra hals og rygg, dog
noe avfallende lend, bra ringet hale, bra bryst, meget gode bein og vinkler, meg trives ikke helt i ringen og beveger
seg med korte og understilte bakbeinsbegevelser, utmekret pels og farge.
Ikke møtt

2011 Kritikk

Championklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog
Ikke møtt

2018 Kritikk

Veteranklasse

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

2019 Kritikk

Excellent

Varga Av Raudberget

Pihlajarinteen Pirre

Pei Fang Kita

49cm, utmerket type, godt skåret hode, pene øyne og ører, bra hals, kort sterk rygg, tilstrekkelig lang og hardt nok
krøllet hale, bra bryst, meget gode bein, vinkler og bevegelser, bra pels og farge tatt alder i betrakning (er noe mørk)
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BIR - BEST I RASE
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EIER:
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Norge
OPPDRETTER:
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Norge
HANNER

Katalog: 8125

Valpeklasse 6-9 måneder

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

8123 Kritikk

M-g Varg

7 mnd gammel valp, med meget gode utviklingsmulighter, for alderen meget maskulint hode med de rette
rasedetaljer som som mørke ører og mørk maske, pene øyne, bra hals og rygg, bra ringet hale, da noe ansatt,
grove velvinklede bein med gode bevegelser, trives ikke i ringen og vil gjerne stå og gå, utmerket pels og farge.
TISPER

Valpeklasse 6-9 måneder

Berget, Arild

Plassering

Katalog

1

HP 1.BTK BIR

8125 Kritikk

M-g Ivi

7 mnd gammel, med meget gode utviklingsmulighter, for alderen velskåret bra hode, pene øyne og ører, bra hals og
overlinje, flott hale, bra bryst, velvinklet med meget gode bein og bevegelser, utmerket pels og farge.
2

8124 Kritikk

Eira

8 mnd gammel, lovende, for alder godt skåret hode, pene øyne og ører, meget bra hals, kropp og hale, for alder bra
bryst, er velvinklet, bra pels, helheten skjemmes av noe farge.
Ikke møtt

8126 Kritikk

Østerudtoppen's J-c Lilly

