
 
 

BIR - BEST I RASE 

ON Mjølner  Katalog: 0098  

EIER: 

Tor Klokseth 

Norge 

OPPDRETTER: 

Ola Narverud 

Norge 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN 

Sølvrabbens Torvi Katalog: 0124  

EIER: 

Bjørn Grue 

Norge 

OPPDRETTER: 

Bjørn Grue, Grue Anne Mette Ruud 

Norge 

BESTE VETERAN 

Svartkamplia's Grom Katalog: 0102  

EIER: 

Martin Brenne 

Norge 

OPPDRETTER: 

Johan Brandstad 

Norge 

OPPDRETTERKLASSE 

Plassering  Katalog Oppdretter 

1 HP Gokstadhaugen 

kennel 

0140 Kritikk Irene Elisabeth H Sørum - Norge 

     

stiller med nr 82,92,117,122 oppdretter stiller med 2 kombinasjoner, en oppdretter klasse som viser høy 

ensarthet og homogenitet. viser type likhet og str likhet, og tildeles hp, Viser et stødig og stabilt gemytt 

 Last ned som pdf 
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 Ikke møtt  0139 Kritikk ON Elsa 
     

 Last ned som pdf 
 

 

HANNER 

Juniorklasse  Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 0061 Kritikk Selters 
     

10,5 mndr, 51 cm, vel prop, mgt g modell, g skåret harmonisk hode, regelmessig bitt, tanke lav maske ellers 

mgt bra, flotte øyne, bra hals og kropp, harmonisk vinkl, mgt bra hale, spes u bev, flott pels kondisjon, mgt bra 

farger 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Otto Simonsen 

Norge 

OPPDRETTER 

Ole Mathias Fjeldskogen 
Norge 

 

2 Excellent  0060 Kritikk Trånatten's Tølløv 
     

10,5 mndr, 51 cm, vel prop, enda mgt energisk, harmonisk hode, bra maske, bra øyne farge. bitt ok, mgt bra 

hals og o.linje, enda noe grunn u.linje, bra hale, bev seg effektivt, g poter, mgt bra valåpe pels, med tydelig flott 

grå farge 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Tor Klokseth 

Norge 

OPPDRETTER 

Ellen Nørstegård Tråen 
Norge 

 

3 Excellent  0069 Kritikk Skinnemoens Elliot 
     

13 mndr, 51 cm, fin str og modell, vel prop, bra skalle, enda noe lett i snutep, mildt rolig uttr, bitt ok, tanke lav 

maske, mgt bra hals, front og bakp, passe ringlet hale, m g holdning, flott grov benst, bev seg m godt steg, 

rikelig pels, gode farger, mgt g gemytt, flott fremvist, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Tore Kristian Syverstad 

Norge 

OPPDRETTER 

Leif Eidal 
Norge 

 

4 Excellent  0068 Kritikk Koimyra's Odin 
     

10,5 mndr, 52 cm, litt over middels stor, vel prop, sterk og smidig, g skåret hode, mørke flotte øyne, bra bitt, vel 

plass men tanke store ører, mgt g reisning og holdning, stabil i front, mgt bra o,linje, mgt bra hale, sterk bakp, 

ok bev, enda litt kort dekkpels, relativt avrøytet 
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 Last ned som pdf 
  

   

   

EIER 

Roger Seigerud 

Norge 

OPPDRETTER 

Roger Seigerud 
Norge 

  

   

Excellent 0073 Kritikk Teddy 
   

9 mndr, 52 cm, mgt flott modell, vel prop, mgt bra snute p, tanke smal skalle og tettsittende øyen, bra ører, bra 

hals, g o.linje, enda litt grunn u.linje, ok hale, bra benst, bev seg godt, men også noen ganger i pass, bra grå 

farge, g pels. godt gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Ola Morstad 

Norge 

OPPDRETTER 

Jan Helge Skuggedal 
Norge 

  

   

Very 

good 

0055 Kritikk Topp 

   

9 mndr, 50 cm, vel prop, for alder, vel utv, aning kraftig skalle, bra maske, aning vid stilte ører, fin str, noe hals 

hud, ellers bra kropp og benst, enda litt uferdig i front, harmonisk vinkl, noe løst ringlet hale, for alder god dekk 

pels mgt g gemytt, frie bev, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Anita Skedsmo 

Norge 

OPPDRETTER 

Jan Helge Skuggedal 
Norge 

  

   

Very 

good 

0057 Kritikk N-M Brom 

   

10 mndr, 54 cm litt over middels stor, sterk og spenstig, maskulint hode, allerede mgt bra maske, bitt ok, mgt 

bra ører, mørke flotte øyne, enda litt løs i front, ok hale, solide poter, ok bev, g pels og farge, mgt g gemytt, men 

enda mye energi, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Tom Inge Jørandli 

Norge 

OPPDRETTER 

Jostein Hernæs 
Norge 

  

   

Very 

good 
0067 Kritikk Setesdalens M-P Echo 
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10 mndr, 49 cm, fin modell, under utv, et hode som harmonerer m kropp, g maske, mørke flotte øyne, vel plass 

men noe store ører, mgt bra reisning og hals, men enda smal og løs i front, mgt bra rygg og lend, ok hale, bra 

poter, bev seg m g steg, men litt trang i front, mgt g gemytt 
 

Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Trygve Andreas Medbøe 

Norge 

OPPDRETTER 

Terje Vasland 
Norge 

 

Very 

good 

0070 Kritikk Sandomslia's Tracker-Bamse 

   

10 mndr, 52 cm, vel prop, sterk, mgt rikelig pelset, g skåret mask hode, bra maske, vel plass ører, enda litt 

halshud, litt steil i front, skulder kunne vært noe mer tilbakelagt, faller noe i kryss, tanke lavt ans hale, mgt bra 

hale, bev seg bra fra siden, enda noe løs i front, noe urene farger, mgt g gemytt. flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Rune Viken 

Norge 

OPPDRETTER 

John Smedholen 
Norge 

  

   

Very 

good 

0071 Kritikk Balder 

   

11 mndr, 53 cm, vel kroppet men noe luftig, mask godt hode, ok maske, vel plass ører, tanke lyse øyne, bra hals 

og kropp, passe benst, noe løs og steil i front, mgt bra hale, bev seg bra fra siden, men trangt og ustabilt forfra, 

rikelig pels, mgt bra grå farge, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Geir Kindgren 

Norge 

OPPDRETTER 

Jon Anders Martinussen 
Norge 

 

Good 0056 Kritikk Sandomslia's Saka 
   

10,5 mnd, 52 cm, passe stor, vel prop, mgt bra og håndterbar, g skåret hode, for alder bra maske aning lyse 

øyne, vel plass men aning store ører, mgt bra hals, bitt ok, bra o.linje, enda grunn u.linje, passe vinkl, for løst 

rullet hale, rik valpe pels, mgt g gemytt, frie bev, pga halen en Good 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jon Kristian Kolstad 

Norge 

OPPDRETTER 

John Smedholen 

Norge 
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Good 0058 Kritikk TF Elgkampen's C-Godwin 
   

10 mndr, 51 cm, snill og vennlig, ok prop, mask hode, med mildt og rolig uttr, legger endel på ørene men til 

tider vises g ører, for alder bra maske, bitt ok, kraftig fin hals, ok o.linje, enda litt fattig bryst, tanke åpne kne 

vinkl og lavt ans hale, for løst ringlet hale, til tider stram, rikelig pels, tanke rødskjær, ok poter, kunne tatt ut 

steget bedre, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Torgeir Breen 

Norge 

OPPDRETTER 

Tony Hageberg Kvåle 
Norge 

  

   

Good 0059 Kritikk Grom 
   

11 mndr, 53 cm, kraftig, aning tung, godt skåret maskulint hode, ok maske, noe lyse øyne, kraftig regelmessig 

bitt, enda en god del halshud, aning fremskutt skulder, ok o.linje, enda grunn u.linje, vel plass hale, kunne vært 

hardere rullet, tilnærmet måpen knevinkl. ok poter, enda fin og rik valpe pels, mgt bra gråfarge, kunne bev seg 

mer stabilt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jørgen Sandnes 

Norge 

OPPDRETTER 

Andreas Skaarer 
Norge 

  

   

Good 0062 Kritikk Briskebyens Krutt 
   

52 cm, litt over middels stor, høystilt, bra lengde, g skåret hode, mgt bra stopp, utm øyne og øre plass, bitt ok, 

mgt bra hals, g o.linje, enda løs i front, noe innklemte albuer, ok kryss, bærer halen ok under bev, kunne vært 

hardere ringlet, brede gode lår, rikelig pels, mgt bra farge, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Morten Syverstad 

Norge 

OPPDRETTER 

John Smedbakken 
Norge 

  

   

Good 0064 Kritikk Trånatten's Bolt 
   

11 mndr, 54 cm, max stor, vel prop, maskulin, mask flott hode, mgt g reisning, mgt g uttr, mgt bra hals og 

kropp. flott hale, passe vinkl, utm benst, g poter, flott kraftfullt trav, rikelig g pels, g grå nyanse, mgt g gemytt, 

flott fremvist, pga str good 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Hilde Kristine Trahaug-Levorsen 

Norge 
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OPPDRETTER 

Ellen Nørstegård Tråen 
Norge 

  

   

Good 0066 Kritikk Koimyra's Jansan 
   

11 mndr, 51 cm, ok prop, bra modell, g snutep, noe for hvelvet panne, tanke lyse øyne, vel plass ører, g maske, 

mgt bra hals, g o.linje, noe grunn u.linje, enda løs i front, bra hale, kunne hatt bedre kne vinkl, bra poter, bev 

seg litt løst i front, kunne tatt ut steget bedre, enda noe fin pels, ellers bra farger, mgt g gemytt. flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jan Birger Holth 

Norge 

OPPDRETTER 

Roger Seigerud 
Norge 

  

   

Sufficient 0063 Kritikk Losnabakken's C-B BUSTER 
   

13 mndr, 53 cm, for dagen ganske tung og stor, g hode, noe urene farger i hodet, aning runde og fremtredne 

øyne, aning lyse øyne, bitt ok, aning store ører, mgt bra hals, noe slakk o.linje, faller en god del i krysset derav 

lavt ans hale, tanke løst ringlet hale, bra poter, for dagen bev seg noe uryddig og slengete, bra pels, urene farger 

mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Asle Hauge 

Norge 

OPPDRETTER 

Geir Langset, Langset Berit, Langset Linn 
Norge 

 

Diskvalifisert 0072 Kritikk Gokstadhaugen's RIMFROST 
   

9 mndr, 55 cm, for stor, u typisk kropp, g skåret hode, mørk og sotete i hodet, mørke flotte øyne, mgt bra bitt, 

mgt g reisning, stram o.linje, men for lang kropp, rektangulær, lange smekre ben, bra poter, forøvrig bra hale, 

tar ut steget godt, men enda noe ungdommelig, passe rik pels for alder, bra grå fargfe på kropp, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Marius Næss 

Norge 

OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum 
Norge 

  

   

Kan ikke bedømmes 0065 Kritikk Karlsrudsmyra's L-E Burre 
   

12,5 mndr, 53 cm, vel prop, noe luftig, bestemt tenåring, nydelig hode, mgt bra maske, vel plass ører, bra hals 

og kropp, g plass hale, men ligger for mye på siden, bra poter, enda mye valpe pels,mgt bra farger, meget snill 

og håndterbar, men lar seg ikke vise tenner, der av KIP 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER   
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Jarle Olsen 

Norge 

OPPDRETTER 

Jon Woll Fagerås, Fagerås Olav 
Norge 

 

Unghundklasse Hagen, Arnstein 

Plassering Katalog  

1 Excellent 0076 Kritikk Benny 
    

20 mndr, 51 cm, vel prop, fin modell, vel skåret rasetytpisk hode, mgt g snutep, utm bitt, mgt g hals og reisning, 

bra o.linje, litt grunn u.linje, vel plass hale som ligger noe på siden, bev seg stabilt, rik pels, ok gråfargfe, mgt g 

gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Martin Brenne 

Norge 

OPPDRETTER 

Otto Sandström 
Sverige 

 

 Good 0075 Kritikk M-S Caro 
    

nesten 2 år, 49,5 cm, vel prop, fin str, maskulint hode m gode linjer, relativt mye sot i hodet, mørke øyne, bitt 

ok, aning vidstilte ører m bra str, mgt bra hals, vel vinkl m bra benst, bev seg m stram o.linje, men med noe 

korte steg, kunne hatt lengere og mer ringlet hale, men vel plass, enda litt fin pels, men gode gråe nyanser i 

kroppen, g gemytt, vel vist, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Sondre Slorbak 

Norge 

OPPDRETTER 

Miroslav Stepanov 
Norge 

 

 Good 0077 Kritikk Greniskogens Skye 
    

1,5 år, 50 cm, fin str, enda litt lett, hode kunne hatt bedre kjønnspreg, men står i stil til kroppen, vel plass ører, 

tanke lett snutep, bitt ok, mgt g reisning, passe vinkl, ok hale, ok pels, mgt bra farger, mgt g gemytt, vel vist, 

bev seg bra, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Ole Jørgen Stokkebekk 

Norge 

OPPDRETTER 

Per Chr Greni, Greni Birgit 
Norge 

 

 Good 0078 Kritikk Peik 
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snart 2 år, 52,5 cm, litt over middels stor, spenstig, g hode og uttr, bra reisning, bitt ok, bra o.linje, tanke smal i 

bryst, noe oppknepen buk, noe lavt ans og løst ringlet hale som ligger tydelig på siden, bra poter, bra dekkpels, 

kunne hatt bedre underull, mgt g gemytt. flott fremvist 
 

Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Kenneth Sletner 

Norge 

OPPDRETTER 

Vidar Sletner 
Norge 

 

 Sufficient  0074 Kritikk Tallak 
     

snart 2 år, 49 cm, energisk, tanke lang, enda uferdig, mask hode, linje vakkert, kunne hatt tydeligere maske, noe 

lyse øyne, bra hals, vel vinkl, men enda smal og løs i front, vel plass hale, g poter, bev seg uryddig og energiskt, 

men glimtvis bra, kunne hatt strammere o.linje, mangler underull på kropp, bra farger, g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Bjørn Henrik Lilleås 

Norge 

OPPDRETTER 

Vidar Sletner 
Norge 

 

Åpenklasse  Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 0085 Kritikk V.N-Chivas 
     

2 år, 50 cm, herlig modell, spenstig, flott linje vakkert hode, ok maske, mørke øyne, bitt ok, idell kropp og 

benst. utm hale, mgt bra bev, g pels kondisjon, serdeles vennlig og håndterbar og stødig i sitt temp, flott 

fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Marius Olaussen 

Norge 

OPPDRETTER 

Vegar Nordli 
Norge 

 

2 Excellent  0081 Kritikk Kåre 
     

4 år, 51 cm, sterk spenstig, g skåret hode, vel plass ører som er en tanke store, noe lyse øyne, bitt ok, bra front 

og kropp, ok hale, g bev, bra poter, g pels kondisjon, mgt g gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jon Trygve Bæraas 

Norge 

OPPDRETTER 

Elin Elg Trøen 

Norge 
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3 Excellent 0082 Kritikk Gokstadhaugen's LOTUS 
    

snart 3 år, 51,5 cm, sterk smidig og stolt, vel prop, mask flott hode, bra maske, bitt ok, bra o.linje, passe benst, 

kunne hatt bedre vinkl bak, g bev, g pels kondisjon, mgt g gemytt, flott fremvist, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Bjørn Vidar Teppen 

Norge 

OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum, Sørum Odd Gustav 
Norge 

 

 Very 

good 

0079 Kritikk Bamse av Jeskefjell 

    

snart 3 år, 52,5 cm, litt over middels stor. fin modell, mask velskåret hode, kunne hatt mørkere maske, vel plass 

men noe lyse øyne, bitt ok, passe store ører, mgt bra hals, tanke fremskutt skulder, noe steil front, bra o,linje, vel 

ans hale, tanke løst ringlet, bev seg bra fra siden, noe løst og ustabilt i front, kraftfullt bak, rikelig pels, bra grå 

farge i kropp, mgt g gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Kjell D Prebensen 

Norge 

OPPDRETTER 

Tom Vala, Midtbøen Anne Ragnhild, Vala Helene K, Midtbøen Geir Helge 
Norge 

 

 Sufficient 0080 Kritikk LS Bajas 
    

blir 4 år, 53 cm, tanke lett og luftig, g skåret hode, noe runde og utpregede øyne, bitt ok, vel plass ører med g 

maske, bra hals, tanke fattig i front, vel vinkl, men sped benst, g bev fra siden, trang og løs i front, ellers bra 

hale, kunne hatt bedre dekk pels og underull, mgt g gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Christer Bremseth 

Norge 

OPPDRETTER 

Lisa Orthe 
Norge 

 

 Sufficient 0083 Kritikk Birk 
    

4 år, 52 cm, litt over middels stor, vel prop, med mye mot og litt pratsom, g hode, aning lett snutep, bitt ok, vel 

plass ører, bestemt uttr, kompakt kropp, m bra benst, noe avfallende kryss, åpne kne vinkl, g bev, tanke lavt ans 

hale, g ringlet men ligger noe på siden, bra pels, g farger, litt vel pratsom under tannkontroll, men akseptabelt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Hilde Berget 

Norge 
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OPPDRETTER 

Erik Fjeldheim 
Norge 

 

  Ikke møtt 0084 Kritikk RAE Zappo 
     

     

EIER 

Halvor Kveseth 

Norge 

OPPDRETTER 

Rein Anders Ekrem 
Norge 

 

Brukshundklasse Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 1.BHK CERT BIR 0098 Kritikk ON Mjølner 
     

snart 3 år, 52 cm, mgt spenstig og harmonisk, stilig, særdeles g reisning, flott hode og uttr, bra maske, ok bitt, 

bra hals og kropp, vel plass hale, passe benst, så godt vinkl som en kvadratisk hund kan være, ok pels, mgt bra 

farge, særdeles godt samarbeid mellom hund og fører, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Tor Klokseth 

Norge 

OPPDRETTER 

Ola Narverud 
Norge 

 

2 Excellent CK 2.BHK R.CERT 0087 Kritikk Koimyra's Gregers 
     

2,5 år 50 cm, vel prop, fin str i bra kondisjon, g hode, m stolt og trygt uttr, bitt ok, vel plass ører, vel vinkl front, 

utm hale, bra poter, mgt bra bev, ok pels, mgt bra farger. mgt g gemytt, vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jan Birger Holth 

Norge 

OPPDRETTER 

Roger Seigerud 
Norge 

 

3 Excellent CK 0089 Kritikk TF Elgkampen's Basse 
     

16 mndr, 52 cm, spenstig fin modell, harmonisk hode, tanke lett snutep, mildt stødig uttr, utm hals, stabil kropp, 

bra hale, passe vinjkl, tanke lett benst, frie bev, ok pels kondisjon, mgt bra grå nyanser, mgt g gemytt, g 

fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Simen Knuts 

Norge 
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OPPDRETTER 

Tony Hageberg Kvåle 
Norge 

 

4 Excellent CK 3.BHK 0092 Kritikk Gokstadhaugen's CORNELIS 
     

2,5 år, 50 cm, passe stor, vel prop, g reisning, velskåret typisk hode, mørke glansfulle øyne, bitt ok, vel kroppet, 

bra benst og vinkl, mgt bra hale, bev seg bra, g pelskondisjon, g farger, prima gemytt og fremvist, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Stefan Högberg 

Sverige 

OPPDRETTER 

Gokstadhaugen kennel Irene Sørum, Odd Gustav Sørum 
Norge 

 

 Excellent  0090 Kritikk Knibestølens T-E Enzo 
     

straks 2 år, 52 cm, fin modell, vel prop, livat og trygt uttr, velskåret hode, aning lyse øyne, maske bra men litt 

lys i ørene, mgt bra hals og kropp, passe vinkl , ok benst, ok hale, g pels kondisjon, gode grå nyanser, mgt g 

gemytt, g fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Tor Vangen 

Norge 

OPPDRETTER 

Daniel Knibestøl 
Norge 

 

 Excellent  0095 Kritikk Grytosens Ajax 
     

3 år, 52 cm, fin str og prop, mask flott hode, aning lyse øyne vel plass ører, bitt ok, bra maske, harmonisk hals, 

kropp og benst, g stabile bev, bra pels kondisjon, ok farger, vel ans hale, mgt g gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Leif Arne Asbjørnrød 

Norge 

OPPDRETTER 

Egil Rune Skogum 
Norge 

 

 Excellent  0097 Kritikk Svartkamplia's Bamse 
     

22 mndr, 52 cm, fin str, vel prop, g reisning, rasetypisk hode, tanke lav maske, ellers mgt bra, bra hals og kropp, 

aning grunn u.linje, harmonisk benst, passe vinkl, vel plass hale, bra poter, g pels kondisjon, bra farger, mgt g 

gemytt, fremhever spesielt mgt håndterbar og stødig, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jan Lien 

Norge 
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OPPDRETTER 

Johan Brandstad 
Norge 

  

   

Excellent 0100 Kritikk TF Elgkampen's Boss 
   

16 mndr, 52cm, fin str, vel prop, velskåret flott hode, vel plass tanke store ører, bitt ok, vel vinkl front, tanke 

åpne kne vinkl, g hale, mgt bra bev, g pels kondisjon, ok farger, mgt g gemytt vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jan Christer Riddargård 

Norge 

OPPDRETTER 

Tony Hageberg Kvåle 
Norge 

  

   

Very 

good 

0091 Kritikk Metzin Ivri King 

   

2 år, 52 cm, vel prop, spenstig, velskåret flott hode, litt mørk i hode, ellers bra maske, mørke glansfulle øyne, 

bitt ok, mgt bra hals og kropp, hale m herlig holdning, velgående, paralell, g pelskondisjon, bra grå farge, g 

gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Lars Anton Steinsholt 

Norge 

OPPDRETTER 

Bård Henrik Holmboe, Holmboe Mette 
Norge 

 

Good 0088 Kritikk Kolbyjagets Aksel 
   

22 mndr, 54,5 cm, maskulin, sterk spenstig, maskulint flott hode, vel plass øyne og ører, bitt ok, noe halshud, 

bra o. u linje, ok hale, særdeles g plassert, så godt vinklet som en kvadratisk hund kan være med en robust 

benst, kraftfullt steg, rik god pels, litt sot i hodet, mgt g gemytt, velvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Hansen, Ola 

Norge 

OPPDRETTER 

Nilsen, Martin Rogstad 
Norge 

  

   

Good 0093 Kritikk Skinnemoens Storm 
   

2 år, 52 cm, vel prop, spenstig, velskåret g hode, g uttr, passe store vel plass ører, bitt ok, bra hals og bra o.linje, 

litt grunn u.linje, harmonisk vinkl, ok hale, lette effektive bev, ok pels og farge, litt vel pratsom, derav premie 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Guro Gulsvik 

Norge 
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OPPDRETTER 

Leif Eidal 
Norge 

  

   

Good 0094 Kritikk TF Elgkampen's Birko 
   

1,5 år, 55 cm, stor, vel prop, spenstig, mask flott hode, vel plass ører, bitt ok, mgt bra hals og kropp, vel vinkl 

front, tanke åpne kne vinkl, mgt bra hale, g bev, bra pels kondisjon, bra farger, mgt g gemytt, vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Per Toni Grundt 

Norge 

OPPDRETTER 

Tony Hageberg Kvåle 
Norge 

  

   

Good 0099 Kritikk RAE Rolf 
   

2 år, 54 cm, litt over middels stor, aning luftig, g skåret hode, aning lys maske, vid stilte ører, bra hals og o.linje, 

grunn u.linje, tilstr stabil i frint, for avfallende kryss. lavt ans hale, men godt ringlet, bev seg bra i front, noe 

understilt bak, bra pels kondisjon, ok farger i kropp, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Simen Wastvedt 

Norge 

OPPDRETTER 

Rein Anders Ekrem 
Norge 

  

   

Sufficient 0086 Kritikk Gokstadhaugen's TONTO 
   

4,5 år, 55 cm, stor kraftig, vel prop, g hode, tanke lys maske, vel plass ører, bitt ok, bra hals, bra benst og vinkl, 

vel plass hale, kunne vært hardere rullet, bev seg bra, solide poter, bra pels kondisjon, relativt lys grå, mgt g 

gemytt, vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Espen Skjelhagen 

Norge 

OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum, Sørum Odd Gustav 
Norge 

 

Sufficient 0096 Kritikk Østerudtoppen's J-HE Miro 
   

snart 3 år, 52 cm, fin str, tanke luftig, g skåret hode, viser noe unnvikende uttr, bra øyne, ører og maske, bra 

hals, tydelig manke, vel plass men løst ringlet hale som ligger godt på siden, grunn u.linje, oppknepen buk, g 

bev, bra pels kondisjon, g farger, vel vist, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Nils Flatjord 

Norge 
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OPPDRETTER 

Stian Skjølås 
Norge 

 

Championklasse  Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 4.BHK 0101 Kritikk R-F Rexis 
     

straks 5 år, 53 cm, vel prop, aning tung kropp, mask flott hode med stødig uttr, vel vinkl, bev seg godt, vel plass 

hale, g pels kondisjon, prima gemytt, vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Miroslav Stepanov 

Norge 

OPPDRETTER 

Kjetil Ree 
Norge 

 

Veteranklasse  Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 0102 Kritikk Svartkamplia's Grom 
     

9 år gml veteran, 52 cm, mgt velholdt veteran. for alder prima kvaliteter, robust type, g skåret hode, utm hals og 

kropp, kraftige spenstige bev, prima hale, fyldig og rik pels. mgt g gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Martin Brenne 

Norge 

OPPDRETTER 

Johan Brandstad 
Norge 

 

TISPER 

Juniorklasse  Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 2.BTK 0113 Kritikk Heggbrenna's Dorte 
     

11 mndr, 48 cm, vel prop, spenstig, fem flott hode, allerede g maske, bitt ok, prima hals, kropp og benst, mgt 

bra hale, effektive flotte bev, bra pels og farge, mgt g gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Ellen Merete Krogstad 

Norge 

OPPDRETTER 

Hege Henningsen 
Norge 

 

2 Excellent  0111 Kritikk Koimyra's Ronja Røverdatter 
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9 mndr, 50 cm, spenstig fin modell, fem flott hode, vel plass tanke store ører, bitt ok, stram o.linje, passe benst, 

bev seg bra, mgt bra hale, pels og farge u/a, mgt g gemytt, vel vist 
 

Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Gry-Heidi Ruud-Wethal 

Norge 

OPPDRETTER 

Roger Seigerud 
Norge 

 

3 Excellent 0105 Kritikk Kuurakallion Gia 
    

9 mndr,49 cm, fin str, idelle prop, fem flott hode, allerede mørk flott maske, trenger og tørke noe inn, vel prop, 

harmonisk benst, g hale, bev seg ungdommelig, rik pels m g underull, mgt g gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Pettersen, Rune 

Norge 

OPPDRETTER 

Kurtti, Esa/ Kemilä, Nina 
Finland 

 

4 Excellent 0108 Kritikk Trånatten's Varga 
    

11 mndr, 49 cm, vel prop, spenstig tispe, g reisning, fem g skåret hode, tanke lyse øyne, bitt ok, tanke vid stilte 

ører, bra hals, kunne hatt strammere o.linje, g harmoni mellom frem og bak, vel plass hale, bev seg noe 

ungdommelig, men tidvis mgt bra, pels og farge u/ prima gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Per Kristian Fossmo 

Norge 

OPPDRETTER 

Ellen Nørstegård Tråen 
Norge 

 

 Excellent 0114 Kritikk Tronslia's Frøya 
    

13 mndr, 47 cm litt under middels, vel prop, prima hode og uttr, bra hals og kropp, mgt bra hale, frie bev, enda 

litt fin pels, med gode farger. mgt g gfemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Øyvind Skogli 

Norge 

OPPDRETTER 

Ida Steihaug, Dahlstrøen Bojan 
Norge 

 

 Very 

good 

0104 Kritikk Seterlia's B-C Ipa 

    

10 mndr, 48 cm, tanke lang, spenstig, fem g skåret hode, bitt ok, for alder bra front, bra hale, kunne hatt bedre 

kne vinkl, enda noe ungdommelige bev, rik pels, g farger, mgt g gemytt 
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 Last ned som pdf 
  

   

   

EIER 

Marius Olaussen 

Norge 

OPPDRETTER 

Cato Flatner, Flatner Frank 
Norge 

 

Very 

good 

0106 Kritikk Gokstadhaugen's FEA FRYD 

   

9 mndr, 48 cm, feminin, tanke lang, fem g skåret hode, g utv snutep, mørke flotte øyne, tanke kort hals, bra 

o.linje, passe benst, vel plass hale, g poter, g bev, rik g pels, prima farger. mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Irene Elisabeth H Sørum 

Norge 

OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum 
Norge 

 

Very 

good 

0107 Kritikk Trollskogens T-S Bessie 

   

10 mndr, 47 cm, lita nett uferdig tispe, fem hode, enda noe lys maske, enda noe valpete, trenger stramme seg 

opp i kroppen, passe benst og vinkl, tanke lavt ans hale, men hardt rullet, bev seg ungdommelig, rik og god 

valpe pels, flott grå farge, g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Per G Løvold 

Norge 

OPPDRETTER 

Erik Skogen 
Norge 

  

   

Very 

good 

0109 Kritikk Trånatten's Donna 

   

11 mndr, 49 cm, fin str , bra modell, fem flott hode, g reisning, bitt ok, tanke lyse øyne, bra hals, harmonisk 

kropp og benst, g bev, vel plass hale, men ligger en god del på siden, bra poter, pels og farge u/a, mgt g gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Olav Follstad 

Norge 

OPPDRETTER 

Ellen Nørstegård Tråen 
Norge 

  

   

Very 

good 
0110 Kritikk Bergsplassen's Fia 
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10 mndr, 50 cm, vel prop, bra reisning, fem flott hode, bitt ok, vel plass passe store ører, bra hals, ønskes 

strammere o.linje, tanke steil i front, noe avfallende kryss og lavt ans hale, ellers bra hale, bev seg bra i front. 

understilt bak, pels og farge u/a, g gemytt 
 

Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Hanne Marie Ruud 

Norge 

OPPDRETTER 

Odd Olav Berg 
Norge 

 

 Good 0112 Kritikk Tjennslias T-E Fia 
    

snart 1 år, 49 cm, vel prop, men mgt energisk, g skåret fem hode, bra u,kjeve, tanke lyse øyne, vel plass ører, 

bra hals pog kropp, mgt bra benst, passe vinkl, mgt bra hale, viser seg tidvis med gode bev, mgt bra pels, bra grå 

farge, mgt vennlig, men mye energi 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Kai Erland Fjeldvang 

Norge 

OPPDRETTER 

Christopher Linnerud 
Norge 

 

 Sufficient 0103 Kritikk Sandomslia's Elli 
    

10 mndr, 50 cm, for dagen litt tung, tanke lang, fem velskåret hode, tanke vid stilte ører m fin str, bitt ok, mgt 

bra hals, noe steil i front, bra o.linje, tanke åpne kne vinkl, bra hale, g poter, bev seg ok fra siden, men trangt og 

ustabilt frem og bak, mgt bra pels kondisjon, g farger, mgt g gemytt, vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Torgeir Breen 

Norge 

OPPDRETTER 

John Smedholen 
Norge 

 

Unghundklasse Hagen, Arnstein 

Plassering Katalog  

1 Excellent 0115 Kritikk Kolbyjagets Dolly 
    

2 år, 51 cm, vel prop, spenstig, fem flott hode, allerede bra maske, ok øyne farge, bitt ok, bra hals, tilstr stabil i 

front, brede flotte lår, prima hale, mgt bra pels og farge, mgt g gemytt. flott fremvist, g bev 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Heidi Fevik Olsen 

Norge 

OPPDRETTER 

Martin Rogstad Nilsen 

Norge 
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2 Excellent 0117 Kritikk Gokstadhaugen's CARMA FIE 
    

16 mndr, 49 cm, spenstig flott type, prima hode og uttr, mørke flotte øyne, bitt ok, mgt bra hals og kropp, prima 

hale, aning lett benst, bra poter, g bev, bra pels og farge, mgt g gemytt, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Irene Elisabeth H Sørum 

Norge 

OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum 
Norge 

 

3 Very 

good 

0118 Kritikk Kolbyjagets Varga 

    

snart 2 år, 46 cm, lita men spenstig, vel prop, fem flott hode, g øre plass, bra hals og kropp, mgt bra hale, g bev, 

kunne hatt bedre dekk pels, ellers bra farger, g gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Martin Rogstad Nilsen 

Norge 

OPPDRETTER 

Martin Rogstad Nilsen 
Norge 

 

 Diskvalifisert 0116 Kritikk Taiga 
    

16 mndr, 48 cm, tanke lang, sett frammante bra skalle, faller noe i skallen sett fra siden, bra snutep, har en 

ekstremt fremskutt skulder, relativt flatt kryss,mgt bra benst, mgt bra hale, bev seg svert ustabilt, med store kraft 

anstrengelser, bra poter, rik flott pels m bra grå farge, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Isak Halvorsen 

Norge 

OPPDRETTER 

Per Ivar Uthus 
Norge 

 

Åpenklasse Hagen, Arnstein 

Plassering Katalog  

1 Excellent 0122 Kritikk Gokstadhaugen's TESSA 
    

3,5 år, 49 cm, fin str, vel prop, g reisning, fem hode, vel ans ører, bitt ok, bra hals og o.linje, bra benst, frie bev, 

mgt bra pels, litt sta og stri, men mgt tilgjengelig og vennlig, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Irene Elisabeth H Sørum 

Norge 
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OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum, Sørum Odd Gustav 
Norge 

 

 Good  0121 Kritikk Lakka 
     

snart 4 år, 47 cm, lita, noe lavstilt, fem hode, kraftig hals, bra bitt, robust benst, stram o.linje, mgt g hale, g bev, 

rikelig pelset, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Bjørn Trangsrud 

Norge 

OPPDRETTER 

Geir Langset 
Norge 

 

  Diskvalifisert 0119 Kritikk Skinnemoens Frøya 
     

2 år, vel prop, fem flott hode, mørke flotte øyne, bra maske, bra hals og kropp,bra benst og vinkl, bra hale, noe 

uryddige bev, trenger ring trening, viser panisk flukt adferd, dermed premiering 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Steinar Fjellheim 

Norge 

OPPDRETTER 

Leif Eidal 
Norge 

 

  Ikke møtt 0120 Kritikk Wilma 
     

     

EIER 

Audun Solberg 

Norge 

OPPDRETTER 

Pål Oraug 
Norge 

 

Brukshundklasse Hagen, Arnstein 

Plassering  Katalog  

1 Excellent CK 1.BTK CERT BIM 0124 Kritikk Sølvrabbens Torvi 
     

straks 2 år, 49 cm, vel prop, spenstig, m g reisning, fem flott hode, tanke store ører, bitt ok, ok maske, bra benst, 

passe vinkl, effektive bev, ok pels, mgt bra farge, mgt g gemytt, g fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Bjørn Grue 

Norge 

OPPDRETTER 

Bjørn Grue, Grue Anne Mette Ruud 
Norge 

 

2 Excellent CK 3.BTK R.CERT 0135 Kritikk G-Nussira Ritni 
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4 år, 48 cm, spenstig, passe grov og kompakt, robust fem hode, mørk flott maske, prima benst, flytende flotte 

bev, g hale, mgt bra pels og farge, mgt g gemytt, g fremvist 
 

Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Bjørn Bakkeløkken 

Norge 

OPPDRETTER 

John Nystad 
Norge 

 

3 Excellent CK 4.BTK 0127 Kritikk Briskebyens Tipp 
     

snart 2 år, 48 cm, prima prop, mgt g reisning, fem utm hode, våkent uttr, prima maske, bra hals og kropp, prima 

hale, tar ut steget veldig bra, bra pels og farge, mgt g gemytt. vel vist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Anita Skedsmo 

Norge 

OPPDRETTER 

John Smedbakken 
Norge 

 

4 Excellent CK 0132 Kritikk Frøya 
     

3 år, 50 cm, robust , vel prop, g reisning, fem flott hode, mildt og stødig uttr, utm øre plass, bra hals, litt smal i 

front, vel vinkl, g hale, effektive bev, rik og god pels, g farger, mgt g gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Olav Tveit 

Norge 

OPPDRETTER 

Jan Helge Skuggedal 
Norge 

 

 Excellent  0123 Kritikk M-P STELLA NOVA 
     

14 mndr, 49 cm, vel prop, spenstig, g reisning, flott fem hode, vel ans ører, bitt ok, prima hals ans, bra o.linje, 

faller en tanke i krysset, tar likevel godt ut steget bak, g pels og farge, mgt g gemytt, g fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Kamil Kulis 

Norge 

OPPDRETTER 

Kjell Erik Skaug 
Norge 

 

 Excellent  0128 Kritikk Syksytuulen Wilma 
     

ca 4 år, 50 cm, vel prop, mgt g reisning, bra skalle, tanke lett snutep, vel plass ører, men tanke store, bra hals og 

kropp, bra benst og vinkl, aning trang in front, bra hale, bra bev fra siden, tanke trang i front, bra pels og farge 

mgt g gemytt, g fremvist 
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 Last ned som pdf 
  

   

   

EIER 

Martin Rogstad Nilsen 

Norge 

OPPDRETTER 

Juha Peltonen 
Finland 

  

   

Excellent 0131 Kritikk Hvebergskogens Cindy 
   

15 mndr, 49 cm, fin modell, g reisning, fem flott hode, vel plass ører, aning store, bitt ok, kunne hatt bedre 

maske, bra hals og kropp, passe benst og vinkl, bra hale, aning smal i front, g bev, rik og god pels, g farger, 

prima gemytt. flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Pettersen, Rune 

Norge 

OPPDRETTER 

Bredesen, Harald 
Norge 

  

   

Excellent 0133 Kritikk Trånatten's Jærvi 
   

snart 2 år, 49 cm, vel prop, sterk og robust, fem flott hode, vel plass ører, uttrykksfulle øyne, mangler 1 stk p1 i 

høyre overkjeve, bra hals og kropp, vel plass hardt rullet rikelig pelset hale, bev seg lett og ledig, rik og god 

pels, flotte fager, mgt g gemytt flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Ole-Anders Stenby 

Norge 

OPPDRETTER 

Ellen Nørstegård Tråen 
Norge 

  

   

Excellent 0138 Kritikk Såkrokens Mira 
   

2 år, 49 cm, robust, vel prop tispe, mgt g hode, bitt ok, mørke flotte øyne, vel plass ører, bra hals og kropp, 

robust benst, solide poter, mgt bra hale, tar ut steget mgt bra, pels og farge mgt bgr. prima gemytt, flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Joar Lund 

Norge 

OPPDRETTER 

Joar Lund 
Norge 

  

   

Very 

good 

0129 Kritikk Gokstadhaugen's HUMLA 

   

2,5 år, 50 cm, vel prop, spenstig, fem godt hode, bitt ok, ører av bra str, bra hals, tanke steil front, faller noe i 

krysset, ok hale, passe benst, har enda mye potensiale under bev, ok pels, bra farge, mgt g gemytt 
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 Last ned som pdf 
  

   

   

EIER 

Irene Elisabeth H Sørum 

Norge 

OPPDRETTER 

Irene Elisabeth H Sørum, Sørum Odd Gustav 
Norge 

 

Very 

good 

0130 Kritikk TeamTTs Tiril 

   

ca 2 år, 49 cm, vel prop, spenstig, fem hode, kunne hatt tydeligere stopp, noe vid stilte ører, bitt ok, bra hals, bra 

o.linje, mgt bra hale, bra benst, tanke åpne kne vinkl, rik men litt fine dekkhår, bra underull, kunne tatt ut steget 

noe bedre, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Jakob Andreas Moen 

Norge 

OPPDRETTER 

Magnus Transet Tollofsen 
Norge 

 

Very 

good 

0134 Kritikk KP- Taika 

   

2,5 år, 49 cm, fin str, spenstig, noe lettere type, fem hode, må ikke bli lettere, vel plass ører, men noe store, bra 

hals og o,linje, bra hale, noe steil i front, mgt bra vinkl bak, tanke støtende frembens bev, ellers bra bak, kunne 

hatt rikere pels, g farger, mgt g gemytt. flott fremvist 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Rune Hemli 

Norge 

OPPDRETTER 

Rune Hemli 
Norge 

  

   

Good 0125 Kritikk Rr Saga 
   

4 år, 48 cm, spenstig, men noe lang, g reisning, fem flott hode, allerede litt slitte tenner, vel plass ører, bra hals, 

slakk o.linje, slipper tidvis halen, bev seg m mgt g steg, bra poter, rik og god pels, gode farger, mgt g gemytt 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Inger Johanne Wraalsen Haneborg 

Norge 

OPPDRETTER 

Roger Reinslo 
Norge 

 

Sufficient 0136 Kritikk ON Elsa 
   

4 år, 49 cm, g reisning, men for lang, fem g hode, ok maske, bitt ok, flotte uttrykksfulle øyne, bra hals og front, 

mgt bra hale, noe over vinkl, tar ut steget mgt bra, tanke fine dekkhår, g underull, prima gemytt. flott fremvist, 
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 Last ned som pdf 

  

   

   

EIER 

Ellen Nørstegård Tråen 

Norge 

OPPDRETTER 

Ola Narverud 
Norge 

  

   

Sufficient 0137 Kritikk Bølsmarkas Dina 
   

20 mndr, 50 cm, spenstig, men litt vek, kunne hatt bedre reisning, mgt g hode, med et unnvikende uttr, bitt ok, 

bra hals, kunne hatt strammere o linje, ok hale, vel vinkl i front, tanke oppskutt lend, bev seg noe understilt, bra 

poter, ok pels og farge, trenger ring trening, 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Knut Ingar Drognes 

Norge 

OPPDRETTER 

Vidar Nygård, Nygård Eva Berdal 
Norge 

 

Diskvalifisert 0126 Kritikk TF Elgkampen's Bea @Nubos 
   

1,5 år, 45,5 cm, lita spenstig tispe, fem flott hode, mangler begge hjørne tenner på ene siden, vett att ok, bra 

hals, bra o.linje, g hale, bev seg bra, bra pels, g poter, noe ureine farger, mgt g gemytt, pga str premie graden 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Kenneth Granholt 

Norge 

OPPDRETTER 

Tony Hageberg Kvåle 
Norge 

  

   

 
Valper 

  

BIR - BEST I RASE   

Spilhaugen's Tussa Katalog: 5007  

EIER: 

Anders Semb Rønaas 

Norge 

OPPDRETTER: 

Inger Johanne Wraalsen Haneborg 

Norge 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN   

Trollelgen's Ekko Katalog: 5004  

EIER:   
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Fløtterud, Jan Ivar 

Norge 

OPPDRETTER: 

Frostad Rolf/ Holmboe Bård Henrik 

Norge 

HANNER    

Valpeklasse 6-9 måneder Karlsson, Ted  

Plassering  Katalog  

1 HP BIM 5004 Kritikk Trollelgen's Ekko 
    

mye bra helhet. maskulint hode. bra ører. utm hals, rygg. noe bratt kors. bra svans. noe kort brystben. korr 

vinkler. bra pels og farge. 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Fløtterud, Jan Ivar 

Norge 

OPPDRETTER 

Frostad Rolf/ Holmboe Bård Henrik 
Norge 

 

2  5003 Kritikk Hvebergskogens Dagfinn 
    

mye bra helhet. noe høystilt. mye bra hode. fine ører. utm hals, rygg. mye bra svans. bra bryst korg. korr 

vinkler. bev seg bra. bra pels og farge. 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Ellen Nørstegård Tråen 

Norge 

OPPDRETTER 

Harald Bredesen 
Norge 

 

3  5006 Kritikk Hvebergskogens Drazz 
    

utm helhet. mye bra hode. noe kort hals. korr rygg, bra svans. mye bra brystkorg. vel vinklet. rør seg bra. bra 

pels og farge. viser i noe høyt hold. 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Sandra Henriksen 

Norge 

OPPDRETTER 

Harald Bredesen 
Norge 

 

4  5005 Kritikk Trollelgen's Storm 
    

bra helhet. vel skåret hode. mye hals skinn. mye bra rygg, brant kors. utm svans. bra brystkorg. korr vinkler. bra 

pels, noe gul aktig pels.ønskes noe mer frimodig. 

 Last ned som pdf 
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EIER 

Leiv Roald Stensen 

Norge 

OPPDRETTER 

Bård Henrik Holmboe 
Norge 

 

TISPER    

Valpeklasse 6-9 måneder Karlsson, Ted  

Plassering  Katalog  

1 HP BIR 5007 Kritikk Spilhaugen's Tussa 
    

utm helhet. vakkert vel skåret hode. utm hals og olinje. mye bra kors og svans. bra brystkorg. vel vinklet. 

passende bstamme. utm pels og farge. 

 Last ned som pdf 
 

 

EIER 

Anders Semb Rønaas 

Norge 

OPPDRETTER 

Inger Johanne Wraalsen Haneborg 

Norge 
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