
SVENSKA NORFOLKTERRIER-KLUBBENS 
RESULTATBÖRS  
NR 2 ÅR 2015 
 

Skk nat Alfta 2015-07-04 Domare: Tuula 
Savolainen, Finland. 

 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
9 mån. Utm typ Fina proportioner Vacker 
överlinje. Vackert huvud o uttryck Mörka ögon 
Välplacerade öron Starkt nosparti o stora vita 
tänder. Bra förbröst Välbyggd kropp för sin ålder. 
Välvinklad bak. Ngt kort överarm. Bra 
benstomme. Rör sig aningen löst fram effektivt fr. 
sidan. Bra päls. Välansatt svans, som vänder på 
ryggen. Trevligt temperament. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-1 BIR 
 
Heinie's Texas Hold'Em 
3-årig hane bra proportioner. Bra överlinje. Bra 
huvud. Starkt nosparti Önskas mörkare ögon. 
Välansatta öron. Fint förbröst. Välformad stark 
kropp. Ngt rak skuldra. Välvinklad överarm. 
Välvinklad bak o bra benstomme. Bra päls o 
svans. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
9 mån. feminine. Utm. typ. Bra proportioner 
Vackert huvud o uttryck. Mörka ögon. Bra öron 
Fint förbröst. Välvinklad fram o bak. Välutfylld 
bröstkorg, som kunde vara aningen längre. Ngt 
kort bröstben. Fina raka framben. Rör sig parallellt 
fram o tillbaka, effektivt fr. sidan. bra päls o svans. 
Trevligt temperament.  
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIM 
 
Palmgårdens Lovely Dreamgirl 
2 år Bra proportioner. Vacker överlinje Bra huvud. 
Önskas aningen mer stop o lite mörkare ögon. 
Bra öron. Bra förbröst. fina raka framben. 
Välformad bröstkorg, kunde vara lite längre. 
Önskas lite bröstben. Välvinklad bak, tillräckl. fram 
Rör sig lite trångt bak, lite löst fram. med fina steg 
från sidan. Bra päls o svans. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-3 R-Cert 
 
Gerfelli's Jippie Flame 
3,5 år. Bra proportioner. Bra överlinje. Vackert 
huvud o uttryck. Mörka ögon, Bra öron. Utm. 
förbröst. Välvinklad fram. Fina raka framben. 
Välformad bröstkorg. Önskas längre bröstben. 
Välvinklad bak. Bra benstommar o tassar. Rör sig 
parallellt fr. sidan med bra steg. Bra pälskvalitet. 
Bra svans. Trevligt temperament. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 
 

Skk int Sjulnäs/Piteå 2015-07-04 Domare: Tiina 
Taulos, Finland. 

 
 

 
 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Lagoms Edda 
Excellent type, corr. prop. a bit high ears. 
Excellent pigmentation, well developed body corr. 
tail set, but shut  carriage more straight, nicely 
angulated behind, corr. coat texture, at the 
movement a bit high legs, moves very well. BIR-
Valp 
1 Hp BIR-VALP 
 
Lobeiro's Xcellent Choise 
Small ears, nice expression, coor. front, well 
developed body, corr. tailset, nicely angulated 
behind, parallel movement. Moves very well, but 
needs more training, she should move with her 
head up, nice temperament. 
valpkl 2 
 
Vuxna Hanar 
 
Lobeiro's When I Am Sixtifour 
Excellent type, nice expression, well set ears, 
excellent chest, nice compact body, nicely 
angulated behind with corr. tailset, corr. coat, 
parallel movement, tail carriage could a bit 
straight. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert Cacib BIR 
 
Mainly Kisser Nettle 
Excellent type, nice expression, good neck and 
topline, nice chest, nicely angulated behind corr. 
tailset, excellent coat texture, moves well, when 
he is not excited. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 R-Cert R-Cacib 
 
Vuxna Tikar 
 
Lagoms Disa 
Nice expression, excellent pigmentation, small 
ears, good front, well developed body, she should 
be a shorter in lain, nicely angulated behind, 
excellent tailset, corr. coat texture, She could 
carriage her stronger, move well. Could be a bit 
more compact. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-4 
 



Fay Of Bali Od Spesovske Skaly 
Good bone, nice expression , with corr. ears, 
could have a bit more chest, well developed body, 
excellent tail and tailset, well angulated behind, 
moves well, quite good coat  and texture. Could 
be shorter in loin.  
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3 R-Cert 
 
Thundersnest's Listen To Your Heart 
Compact body, light rears, dark round eyes, Could 
have more chest , short and straight upper arm, 
tail carriage should be better. Moves well. 
unfortunately not in best show condition. She has 
only the bottom coat. Because of that is the prize 
good. 
ukl Good 
 
Thundersnest's Wilma Flinta 
Compact body, small ears, corr. head shape a bit 
short neck ??? she is not caring very well, Corr. 
tail and tailset, nicely angulated behind, corr. coat 
texture, she is a bit fat, lovely temperament. 
ökl Excellent ökk 1 
 
Lobeiro's To Have And To Hold 
Excellent type, corr. size, nice expression, but 
muzzle should be stronger, corr. neck and topline, 
front legs should be more straight, needs more 
chest, lovely tail and tailset corr. behind, corr. coat 
texture, excellent temperament lovely mover. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 R-Cacib 
 
Mainly Jetset Daffodil 
Excellent type, verynice expression, enough 
chest, good neck and topline, compact body, corr. 
tailset, excellent coat texture, parallel mover 
Champion idag! 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIM 
SE UCH 
 

Skk tek Skellefteå 2015-07-05 Domare: Kimmo 
Mustonen, Finland. 

 

 
Lobeiro's When I Am Sixtifour BIR 
 

Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Lagoms Edda 
Lovande tikvalp. Korr. prop. bra bett, mkt fem. 
huv. Vackert uttryck, goda ögon o öron ngt kort i 
halsen bra överlinje, bra kropp goda vinklar Lite 
mkt mjuk päls ännu. Rör sig bra för åldern Typiskt 
temp. Bästa valp. 
1 hp BIR-VALP BIS-4-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Lobeiro's When I Am Sixtifour 
Utm typ o storl. Korr. prop. Vackert huvud, lite 
ljusa ögon, utm. öron Fin överlinje. Utm. vinklad, 
bra kropp. Utm. pälskv. men lite kort idag. Rör sig 
fritt. Utm. temp. Välvisad. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert BIR 
 

Östek Vilsta/Eskilstuna 2015-07-05 Domare: 
Falk Siewert, Tyskland. 

 

 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
young boy, excellent in type, lovely head, nice 
eyes and ears, good in front, excellent angulated, 
good tailset, nice hair and colour, correct in 
movement. Bästa junior! 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-1 Cert BIR Bir-Junior 
 
Rackartuss Burning Attraction 
dog with good temperament, nice angulated, 
typical head, correctly eyes and ears, nice in front, 
lovely topline and tailset, nice hair and colour, 
moves very well. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-2 R-Cert 
 
Donersteen Honeyryder 
excellent in body head and angulations, dark 
eyes, correct in front, good topline and tailset, 
excellent hair and colour, good in movement. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-3 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
excellent bitch, nice head, correctly eyes and 
ears, good in front, excellent angulations, nice 



topline, good tailset, correct in hair and colour, 
excellent movement. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 Cert Bim-Junior 
 
Lantlollans Kiss With Honey 
excellent in type, good in front, nice in head, 
excellent angulated, very good tailset, correct in 
hair and colour, good in movement but moves a 
little bit narrow by feet behind. 
jkl Excellent jkk 2 Ck BT-4 
 
Gerfelli's Jjippie Flame 
nice bitch, correct in body, a little bit small head, 
correctly eyes and ears, excellent angulations in 
front and behind, excellent topline and tailset, 
correct in movement, nice hair and colour. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 
 
Stummelbols Survivor 
excellent bitch, good type, typical head, good in 
front, excellent angulations, excellent tailset, nice 
temperament typical colour, moves very well. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIM 
 

Skk int Tvååker 2015-07-10 Domare: Espen 
Engh, Norge. 

 

 
 
Vuxna Hanar 
 
Allright Celtic Fox 
1,5 år gammal kompakt välproportionerad hane 
av maskulint välformat huvud Ok öron Stark hals 
Alldeles för kort o rak överarm stör dock helheten 
ngt kort stram rygg väl ansatt svans Normala 
vinklar bak Mkt bra pälsstruktur o vältrimmad 
Håller siluetten i rörelse men behöver mer 
extension i sina fram benrörelser Ok fram o bak.  
ukl Excellent ukk 1 
 
Getrilla Fred Astaire 
2,5 år gammal maskulin hane ngt långsträckt I 
sina proportioner Maskulint huvud kraftig skalle 
Runda ögon Föredrar mer hals Bra förbröst o 
överarm Stram rygg Svansen kunde vara högre 
ansatt Ok pälsstruktur, men önskas mer finess i 
trimningen Rör sig ok från sidan o bakifrån ostabilt 
framifrån. 

ökl Excellent ökk 1  
 
Kinsridge Quids In 
Mkt snygg välproportionerad maskulin hane Utm 
typ o helhet Välproportionerad hanhunds huvud 
Stark hals Moderat överarm Stram kort rygg Väl 
ansatt o buren svans Välvinklad bak Utm 
pälsstruktur o trimning Rör sig mkt bra från alla 
håll En riktigt utm representant för sin ras o kön. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR 
 
Vuxna Tikar 
 
Madfällans Ready To Be 
1,5 år gammal mkt ädel feminine tik m trevliga 
proportioner Bra benlängd Kompakt Ädelt 
tikhuvud ngt ostabila öron Typiskt uttryck Moderat 
hals Väl tillbakalagd överarm Stram rygg Kunde 
andvända sin svans mer positivt God pälsstruktur 
Normala sunda rörelser. 
jkl Excellent jkk 2 
 
Västervångs Ronja Rövardotter 
18 mån adel feminin tik . Ärtig m härligt 
temperament. Snyggt huvud fin hals, stram rygg. 
Fördras ngt kortare Ok pälsstruktur föredrar mer 
finess i trimningen Får utveckla mer kraft o 
stomme med åldern Sund ärtig i rörelserna. 
jkl Excellent jkk 1 
 
Getrilla Judy Garland 
2 år gammal mkt snygg tik Välproportionerlig Kort 
kompakt o ändå mkt rörlig Typiskt feminint huvud 
Fina öron Ngt runda ögon Stark hals Balanserad 
vinkling fram o bak Utm rygglinje o svansansättn. 
Vacker vältrimmad päls Rör sig mkt bra från alla 
håll En utm representant för sin ras o kön. Grattis 
till Championat! 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIM  
SE UCH 
 
Trollängens Tizzel Tazzel 
2,5 år gammal mkt kraftfull ändå tillräckligt feminin 
tik som är mkt prydlig stående Typiskt huvud o 
öron Typisk hals o utm förbröst Djup o ??? kropp 
Stram rygg Väl ansatt svans kunde vara kortare i 
kroppen Tyvärr rätt ung o o-entusiastisk i rörelse o 
tåar rejält. 
ökl Excellent ökk 2 
 
Adorabel Walking On Sunshine 
En flott tik Stor men feminine Typiskt huvud Ngt 
lågt ansatta öron Lite blyg i uttrycket Utm hals 
välvinklad fram o bak Står mkt bra på sina ben 
Utm rygglinje o svansansättning Tillräckligt kort i 
kroppen Rör sig riktigt sunt o effektivt från alla 
håll. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 R-Cacib 
 
Kinsridge Double Trouble 
4 år gammal mkt välproportionerad Feminin 
Typiskt huvud mellanmörka ögon Föredrar 
komplett tanduppsättning Bra öron Kort samlad 
kropp ??? svans Utm rörelsestruktur Står o går 
bra på sina ben men kunde bära upp sig lite bättre 
för dagen. 
chkl Excellent chkk 2 



 

Skk nat Tvååker 2015-07-11 Domare: Helena 
Peterzéns. 

 

 
 
Vuxna Hanar 
 
Allright Celtic Fox 
En 1,5 årig hane. Vackerty uttr. Ärtiga ögon 
Välplacerade fina öron. Utm bet Lagom hals. Utm 
svansansättning. Aningen lång i ländpartiet. Ngr 
marktrång bak, fram. Rör sig trevligt från sidan. 
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-2 Cert 
 
Getrilla Fred Astaire 
En 2 årig hane. Vackert huvud fina ögon En aning 
långt nosparti. Utm bett. Fina öron. Ngt brant 
skuldra. Härlig bröstkorg utm svansansättning Bra 
kors. Välvinklad I knä, has. Rör sig mkt trevligt 
runt om. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-3 R-cert 
 
Kinsridge Quids In 
En 3 årig championhane. Ett vackert huvud. En 
aning långt nosparti Utm bett. Utm små 
välplacerade öron. Fin topline. Härlig bröstkorg. 
Utm svansansättning. Välvinklad, muskulöst 
bakställ. Utm pälskvalite. Rör sig en aning trångt 
fram, annars utm. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM 
 
Madfällans Ready To Be 
1 årig junior tik m fina ögon. Vackert huvud Utm 
bett, Öron att växa i. Fin topline. Välutvecklad 
bröstkorg för åldern. Utm svansansättning 
välvinklad i knä, has. Rör sig trevligt runt om. 
jkl Excellent jkk 2 Ck  
 
Västervångs Ronja Rövardotter 
En 13 mån tik med ett härligt uttr. Små fina 
välplacerade öron Fina ögon utm bett. Bra 
skuldra, överarm utm svansansättning aningen 
lång i sitt länsparti. Välvinklat bakställ. Rör sig utm 
runt om. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 R-cert 
 
Millgrove's Festival 
1,5 årig vackert huvud med härligt uttr. Utm bett. 
Välplacerade öron. Fin front. Bra bröstkorg. Utm 
svansansättning Välvinklad i knä, has. Utm 

pälskvalitet. Rör sig trevligt runt om. Grattis till 
championatet idag! 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 Cert SE UCH 
 
Trollängens Tizzel Tazzel 
En 3 årig tik m fin blick. Skulle vilja ha ngt m stop. 
Ok bett Aningen lätta öron. Härlig bröstkorg. Utm 
svansansättning. Välvinklad i knä, has. Ngt lång i 
ländpartiet. Rör sig trångt fram m lösa armbågar 
annars bra. Bra päls. 
ökl Excellent ökk 2 Ck 
 
Adorabel Walking On Sunshine 
En 2,5 årig Championtik. Härlig blick. Vackert 
huvud Korrekt bett. Fina välplacerade öron. Fin 
topline. Utm svansansättning. Härlig bröstkorg. 
Fin benstomme välvinklat bakställ. Rör sig ngt 
trångt fram men med härlig drive från sidan. 
chkl Excellent chkl 1 Ck BT-1 BIR 
 
Kinsridge Double Trouble 
En 4-årig championtik m näppet huvud. 
Välplacerade öron. Ok bett. Härlig bröstkorg. Utm 
svansansättning. Tillr vinklat bakställ. Härlig päls. 
Rör sig parallellt bak ngt vid fram ok från sidan. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-4 
 

Skk int Köping 2015-07-19 Domare: Nenne 
Runsten. 

 

 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
Mkt tilltalande helhet. Maskulin Välbyggd. 10 
månader, fint huvud vackra ögon. Stora fina 
tänder. Välburna öron. Bra hals, överlinje Lagom 
vinklad fram och bak. Välansatt svans. Lite väl 
glad. Utm päls  Rör sig fritt och lätt. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-1 Cert BIM  
 
Stummelbols Kevin Keegan 
Ganska trevlig helhet 11 månader med välformat 
huvud & välburna öron. Tyvärr har han tångbett 
och ngt utåtvridna framtassar. Kunde röra sig mer 
samlat. Trevligt temperament.  
jkl Good 
 



Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
Tilltalande feminine helhet. Bra huvud. Fina öron 
Okej bett. Bra hals & överlinje. Bra förbröst. 
Lagom vinklad fram & bak. Ganska väl ansatt 
svans. Rör sig med bra steg. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-4 R-Cert 
 
Stummelbols You Don't Own Me 
Feminin. Trevligt huvud & uttryck. Välburna lite 
långa öron. Bra hals & överlinje. Väl ansatt svans. 
Lagom vinklad. Visas i ganska högt hull och inte i 
bästa päls för dagen Rör sig trevligt. 
jkl Excellent jkk 2 
 
Lantlollans Kiss With Honey 
Feminin. Trevligt huvud & uttryck Okej bett. Bra 
hals & överlinje. Väl ansatt svans. Tillräckliga 
vinklar lite fransyska framtassar. Rör sig ganska 
trångt fram men okej från sidan inte helt 
koncentrerad i ringen. 
ukl Excellent ukk 1 
 
Allright Albertine 
I minsta laget men mkt feminin & söt med trevlig 
uppsyn. Ganska välbyggd. Rör sig mkt trångt fram 
och ganska bra från sidan. Trevligt temperament 
men visas idag i underkläder och i lite högt hull. 
ökl Very Good ökk 2 
 
Dream Del Mercurio 
Ganska bra helhet. Feminin. Bra bett stora tänder. 
bra hals & överlinje. Tillräckliga vinklar. Rör sig 
väldigt trångt fram. Skulle önska henne lite 
stramare alltigenom. 
ökl Very Good ökl 3 
 
Palmårdens Lovely Dreamgirl 
Mycket trevlig helhet. Fint huvud & uttryck. Skulle 
önska mörkare ögon. Fin hals & överlinje. Fin 
ansatt svans Står bra på sina ben. I god 
pälskondition. Trevliga rörelser. Välvisad. Visad i 
ngt högt hull. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 Cert R-Cacib SE 
UCH 
 
Stummelbols Sunbeam 
Mycket trevlig helhet. Bra huvud och uttryck. 
Kunde ha mörkare ögon. Välvinklad fram & bak. 
Bra förbröst Välansatt svans. Visad i ngt högt hull. 
Rör sig lätt och effektivt I fint humör. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIR  
 
Stummelbols Survivor 
Kraftig men feminin med bra huvud och uttryck. 
Stora fina tänder. Aningen grov hals och skuldra. 
bra överlinje & svansansättning Visar sig trevligt. 
Bra rörelser. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-3 
 

Skk int Ransäter 2015-07-25 Domare: Annika 
Ullvite Moe. 

 

 
Foto Leena Hurt. 

 
Vuxna Hanar 
 
Lantlollans Love By Honey 
Bra huvud. Välplacerade öron  Bra bröstkorg kort 
nog I kroppen Bra framben. Kunde haft 
parallellare haser lite lågt placerad svans Kunde 
haft lite mera terrier anda o attityd i rörelser Bra 
pälsstruktur. 
ukl Excellent ukk 1 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Fin modell Mycket bra huvud Småfina öron. Fint 
uttryck. Kort o väl samlad kropp med bra 
benstomme o volym Utmärkt päls Rör sig väl med 
härlig attityd. Champion. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert Cacib BIR SE 
UCH 
 
Donersteen Honeyryder 
Fin i typen uttrycksfullt huvud med bra öron Kort o 
välkroppad Välplacerad svans. Breda lår utmärkt 
pälsstruktur  ??? på väg att blomma över. Rör sig 
väl. Typisk attityd. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 R-Cacib 
 
Vuxna Tikar 
 
Lantlollans Kiss With Honey 
Mycket feminin i huvud o uttryck fina öron kort o 
kompakt glatt buren svans Raka fina framben 
Breda lår. Bra pälsstruktur. Rör sig väl Härlig 
attityd. 
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIM 
 
Allright Albertine 
Feminin I huvud o uttryck kort o kompakt. 
Välplacerad svans Lite armbågsvid Härlig attityd 
Bra struktur på det lilla som finns i päls Rör sig 
mycket väl från sidan. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 R-Cert R-Cacib 
 

Vdtek Torsby 2015-07-26 Domare: Morgan 
Granander. 

 



 
 

 
Bir-Valp 

 
Valpar Tikar 4-6 mån 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
liten kompakt välgående söt tikvalp Stora tänder 
korrekt bet. Kort kompakt kropp Välvinklad utm 
svansans korta kraftiga ben. Mkt fin valp. Grattis. 
Bästa valp. 
valpkl 1 Hp BIR-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Maskulin championhane m vackert huvud o 
uttryck korrekt bett Vällagd bröstkorg. Bra front. 
Välutvecklad förbröst. Kort kropp Välansatt svans 
kunde ha lite längre o planare kors Utm päls Utm 
kondition Rör sig väl. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM 
 
Vuxna Tikar 
 
Stummelbols Survivor 
 Vacker championtik Vackert huvud o outlinje. 
Korrekt bett Små fina öron. Bra hals o skuldra 
Kraftig kropp. Välvinklad bak Välansatt svans. Tik 
av bästa sort Mycket välgående. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BIR 
 

Nntek Östersund Åsarna 2015-08-01 Domare: 
Charlott Sandberg. 

 
Inga anmälda Norfolk. 
 

Skk int Östersund 2015-08-02 Domare: 
Miroslav Zidar, Slovenien. 

 
Vuxna Tikar 

 
Fay Of Bali Od Spesovske Skaly 
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR 
 
Lobeiro's To Have And To Hold 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 R-Cacib 
 

Skk int Ronneby 2015-08-08 Domare:Eerola 
Taipo, Finland. 

 

 
Bir-Valp  och Bir 
 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
6 månader Mkt lovande. Lovande huvud ögon 
öron bett ua Kraftig bröstkorg Bra benstomme o 
vinklar Bra svans Korr päls Redan raka o effektiva 
rörelser Bra temperament Bästa valp! 
1 Hp BIR-VALP BIS-2-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Allright Celtic Fox 
Utm typ. Korr proportioner. Vackert huvud. Lätta 
öron, ögon o bett ua Tillr kraftig bröstkorg Mkt bra 
vinklar Ngt ojämna rörelser fram Bra steglängd o 
påskjut Bra päls. 
ukl Excellent ukk 1 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Utm typ vackert kraftigt huvud Vackra ögon öron 
Bett ua Kraftig benstomme o bröstkorg Utm 
vinklar Bra päls Rör sig bra Svensen över ryggen i 
rörelse. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR  
 
Synvillans Choice 
Korr. typ. Bra huvud. Aningen långt nosparti Ngt 
ljusa ögon, öron ua tångbett Kraftig bröstkorg o 
benstomme Utm vinklar Bra svans Tillr steglängd 
o påskjut Kunde visa ngt mer terriertemperament. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 R-Cacib 
 
Vuxna Tikar 
 



Björklyckans Wega 
Korr typ Bra huvud ögon öron bett ua Ännu 
ganska tunn bröstkorg Tillr vinklar Ej i 
utställningskondition i pälsen idag, mycket mjuk 
Bär svansen över ryggen Behöver bättre påskjut. 
jkl Good 
 
Västervångs Ronja Rövardotter 
Mkt bra typ Korr proportioner Vackert tillr kraftigt 
huvud, öron ögon bett ua Ännu ngt tunn bröstkorg 
Utm vinklar Bra päls Ännu ojämna rörelser fram 
Bra steglängd o påskjut Bra svans. 
jkl Excellent jkk 1 
 
April Star's Oh Happy Daysy 
Korr typ Ngt runt huvud smal skalle, öron ögon 
bett ua Ngt kort underkäke Bra bröstkorg men i 
något högt hull Aningen raka skuldra Tillr vinklar 
bak Bär svansen over ryggen Vrider framtassarna 
In I rörelse Bra steglängd Tillr påskjut. 
ökl Very Good ökk 1 
 
Palmgårdens Lovely Dreamgirl 
Korr typ Bra huvud Ngt ljus ögon öron o bett ua 
Kraftig bröstkorg Ngt korta överarmar Aningen 
tunn benstomme Bra vinklar bak Bra päls Vrider 
framtassarna in i rörelserna Bär svansen över 
ryggen Bra steglängd. 
chkl Excellent chkk 1 
 

Skk nat Askersund 2015-08-09 Domare: 
Liselott Johansson. 

 

 
 
Valpar Hanar 6-9 mån 
 
Belleville Prince Chelsea 
Mentalitet: UA. 
Kraftfullt huvud. Bra öron. Fina ögon. Bra bett. Lite 
rak i skuldran. Bra kropp för sin ålder. Tillräckligt 
vinklad bak. Aningen tunn i benst. Rör sig bra bak.  
ngt tåtrångt fram. Sträv rak päls. 
1 Hp BIM-VALP 
 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
Mentalitet: UA. 
Ärtig tikvalp. Kort o Kompakt. Fint huvud o uttryck. 
Saxbett. Utm hals o front. Korta raka framben. 
Utm kropp för sin ålder. Utm svans o bakställ. Rör 

& visar sig väl. Utm päls  & kondition BIR-VALP 
Grattis! 
1 Hp BIR-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Allright Radetzky 
Mentalitet: UA. 
Kraftfull skalle. Utm öron. Kunde ha lite bättre 
stop. Tillräcklig hals. Utm kropp för sin ålder. Kort 
o kompakt Välansatt svans. Lite knappt vinklad 
bak. Rör sig lite trångt bak, tåtrångt fram. Sträv 
rak päls. 
jkl Excellent  jkk 2 
 
Lantlollans Love By Honey 
Mentalitet: UA. 
Ngt stor hane. Kraftfull skalle. Utm bett med stora 
tänder. Bra ben o tassar. Utm hals o front. Utm 
bakställ. Sträv, rak päls. Rör sig väl. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-3 Cert  
 
Rackartuss Burning Attraction 
Mentalitet: UA. 
Välbalanserad. Utm hals o front. Korta raka 
framben. Utm benstomme. Kraftfull skalle. Utm 
stop. Korr bett. Utm öron. Utm bröstkorg. 
Välansatt svans. Kraftfullt bakställ med låg has. 
Utm rörelser. Sträv, rak päls i utm kondition. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR 
 
Donersteen Honeyryder 
Mentalitet: UA. 
Utm typ o storlek. Utm huvud o uttryck. Bra hals o 
överlinje. Utm kropp. Kort stark länd. Utm svans. 
Lite knappa vinklar fram o bak. Rör sig fritt från 
sidan. Utm pälskvalite. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-4 
 
Guestlings Bright Enough 
Mentalitet: UA. 
Härlig veteran. Mkt vackert huvud och uttryck. 
Korrekt bett. Härlig hals o överlinje. Utm kropp. 
Välansatt svans. Kraftfullt bakställ. Rör sig väl. 
Härlig rak, sträv päls i utm kondition. Bästa 
veteran! Grattis 
vetkl Excellent vetkk 1 Ck BH-2 vetkk 1 Ck Bir-
Veteran 
 
Vuxna Tikar 
 
Stummelbols You Don't Own Me 
Mentalitet: UA. 
Utm storlek. Bra proportioner i huvudet. Välburna 
öron. saxbett. Lite rak i skuldra o överarm. Utm 
svans. Välvinklad bak. En aning tunn i 
benstommen. För dagen i ngt högt hull. Bra 
pälskvalite dock en aning kort för dagen. 
jkl Excellent jkk 1 
 
Allright Albertine 
Mentalitet: UA. 
Kort, kompakt. Mörka ögon. Saxbett. Fina öron. 
Aningen kort hals. Utm bröstkorg. Bra svans. 
Tillräckliga vinklar bak. Låg has. Rör sig bra bak. 
Lite tåtrång fram. Sträv, rak päls. 
ökl Excellent ökk 3 



 
Guestlings It's Bouquet 
Mentalitet: UA. 
Utmärkt typ o storlek. Utm hals o front. Utm 
benstomme. Bra skalle, stop. Raka framben. Utm 
svans. Utm bakställ. Rör o visar sig väl. Utm päls 
o kondition. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 Cert 
 
Smalltown’s Magic Star 
Mentalitet: UA. 
Utm hals o front. Bra proportioner i huvudet. 
Saxbett. Utm öron. Bra benstomme . Utm 
bröstkorg. Utm svans. En aning ljusa ögon. 
Välvinklad bak, låg has. Aning lång i länden. Utm 
rörelser Sträv, rak päls i utm kondition. 
ökl Excellent ökk 2 Ck BT-4 R-Cert 
 
Stummelbols Sunbeam 
Mentalitet: UA. 
Bra skalle, öron. Utm bett. Ljusa ögon. Bra 
benstomme. Bra hals o överlinje. Bra bröstkorg. 
Välvinklad bak, med låg has. Välansatt svans. Rör 
sig fritt fr sidan. Bra päls. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-3 
 
Stummelbols Survivor 
Mentalitet: UA. 
Utm typ o storlek. Kort o kompakt. Utm huvud o 
uttryck. Saxbett. Korta raka framben. Utm svans 
Välvinklat bakställ för dagen i lite högt hull. Utm 
rörelser. Utm pälskvalite! 
chkl Excellent chkl 1 Ck BT-1 BIM 
 

Skk nat Eskilstuna 2015-08-15 Domare: Monica 
Vikner Stafberg. 

 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
Ursöt tikvalp Redan med lovande proportioner o 
substans. Passande benstomme. Urfeminint 
huvud. Härligt uttryck. Stark rygg för åldern. Fina 
ben o tassar. Utm päls Fin svans. Ljuvlig liten  
valp med härliga rörelser. Lovande. Bästa valp.  
1 Hp BIR-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
Fin Juniorhane som tyvärr bär svansen ringlad 
vilket stör helhetsintrycket. Utm huvud kors o 
överlinje Utm substans för åldern. Passande 
vinklar Utm pälskondition. Härliga rörelser Hoppas 
svansen rätar till sig 
jkl Excellent jkk 1 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Tilltalande Championhane av rätt kropp 
 o storlek. Maskulint huvud med utm rasdetaljer. 
Välburna öron tillräckligt förbröst o bröstkorg 
Vacker siluett. Välburen korrekt svans som kunde 
stå lite högre. I fin päls o kondition Utm rörelser. 
chkl Excellent chkk 1 CK BH-1 BIM 
 
Vuxna Tikar 

 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
Superfeminin junior av utm model Redan 
välutvecklad I kroppen för åldern Sött huvud o 
uttryck Vacker överlinje Fin substans i kroppen 
Passande vinkling väl ansatt o buren svans. 
Härliga rörelser för åldern. Utm päls o kondition. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 R-Cert 
 
Marshmallow's Cookie Dough 
Feminin ungtik av utm model. Utm massa o 
substans för åldern. Trevligt vackert huvud kunde 
ha en aning mer tillbakalagd skuldror . Stark rygg  
välburen svans Bra rörelser som kunde vara lite 
längre. Utm päls Visas i fin Kondition. 
ukl Excellent ukk 2 
 
Stummelbols You Don´t Own Me 
Superfeminin ungtik av utm kvalitet som idag 
visas i sommarkläder Välvinklad runt om. Fin 
substans för åldern. Stark hals o rygg. Väl ansatt 
o buren svans Härliga rörelser Mkt fint huvud o 
uttryck, Bra pälskvalitet på delar av kroppen Mkt 
fin ????. 
ukl Excellent ukk 1 
 
Smalltown's Magic Star 
Öppen tik av utm kvalitet o storlek. Vackert huvud 
o uttryck. Välburna öron. Fin benstomme o 
substans. Utm vinklad Stark rygg. Fin 
svansansättning Välburen svans i rörelse. Utm 
rörelser Utm utställningskondition. Champion 
idag. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert BIR SE UCH 
 
Gerfelli's Jippie Flame 
Superfeminin championtik med sött huvud o 
uttryck. Vacker hals o överlinje kunde önska 
skuldran en aning mer tillbakalagd. Balanserade 
vinklar Passande benföring. Fria rörelser Utm 
päls. 
chkl Excellent chkk 2 Ch BT-4 
 
Stummelbols Sunbeam 
Utm helhet. Feminint söt huvud en aning ljusa 
ögon. Bra vinklar runt om. Stram kropp. Fin rygg 
med bra svansansättning. Utm päls Utm rörelser. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 
 

Skk int Norrköping 2015-08-16  
Domare Valpar: Martin Johansson. 
Domare Vuxna: Elly Weijenborg-Weggemans, 
Holland. 

 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
Välskuret huvud lite runda ögon bra front 
bröstkorg i tidig utv. korrekt vinklad bak väl ansatt 
svans Bra rumpa rör sig med bra steg o stil, 
trevligt temp. 
valpkl 1 Hp BIR-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 



11 months strong mail nice head well 
proportioned, good neck well bodied tough a bit 
long good tailset a bit to curled Strong bone Nice  
double coat moved very well. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-1 Cert BIR  
 
 
Rackartuss Burning Attraction 
2 years strong male nice size Lovely body 
proportions strong well proportioned head. Nice 
ribs and bone well angulated. Lovely thick harsh 
double coat Moved very well Nice temperament. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 Cacib 
 
Gerfelli's Juggle Spark 
3,5 years, nice size would like to see more 
strength in bone and head well proportioned head, 
well ribbed a touch long in body, well angulated, 
good tailset tough to much over the back  Harsh 
double coat Moves with enthusiasm. 
chkl Very Good chkk 2 
 
Guestlings Bright Enough 
8,5 years, strong male nice type well proportioned 
head nice expression Nice neck well ribbed nice 
body length Well angulated Well set & carried tail 
Harsh double coat Moved well Lovely 
temperament. 
vetkl Excellent vetkk 1 Ck BH-3 Bir-Veteran 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
11 months, Feminine appearance well 
proportioned head could do with a little more neck 
well bodied good tailset well angulated  harsh 
double coat tough a bit on the blow Moved well 
Nice temperament. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 R-Cert 
 
Stummelbols You Don't Own Me 
18 months, quite a nice type but carring to much 
weight. Well proportioned head quite rounded in 
eye and needs more varminty well bodied well 
angulated Correct coat structure but not in the 
right condition today Could move with a little more 
enthusiasm.  
ukl Very Good jkk 1 
 
Guestlings It's Bouquet 
3 years, nice type strong bitch well proportioned 
nice expression Nice neck and body, well set tail 
Harsh double coat. Well angulated Nice bone 
Moved with a lot of enthusiasm. Lovely 
temperament Champion idag! 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIM SE 
UCH 
 
Gerfelli's Jippie Flame 
3,5 yers. Very feminine but would like to see more 
strength in bone & head a bit rounded in eye nice 
neck and topline, good ribbed, well angulated 
Harsh double coat. Moved well Nice temperament 
Head just docent balance the body. 
chkl Very Good chkk 3 
 
Smalltown's Magic Star 

2,5 years. Strong bitch well proportioned head 
Nice expression Nice neck and topline well bodied 
Nice tailset well angulated Harsh double coat. 
Moved well lots of temperament. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 R-Cacib 
 
Stummelbols Sunbeam 
4 years, very strong bitch to heavy for me wich 
here appear masculine, well proportioned head 
Light eye Nice neck and topline Well bodied well 
angulated well set tail super ??? harsh double 
coat Moved well just to masculine for me. 
chkl Very Good chkk 2 
 
Uppfödarklass 
 
Kennel Gerfelli's  
tävlade med följande uppfödningar: Gerfelli's 
Uusi Universe, Gerfelli's Juggle Spark, 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame & Gerfelli's 
Jippie Flame. 
4 nice specimen of breed really showing gender 
well proportioned heads Nice coat good 
temperament. Bästa grupp. 
uppfkl 1 Hp BIR-Uppfödare 
 

Skk nat Backamo/Ljungskile 2015-08-22 
Domare: Benny Blid von Schedvin. 

 
Vuxna Hanar 
 
Millgrove’s Act Naturally 
Välformat huvud bra öron bra hals djup kropp med 
bra ??? lite lågt ansatt svans bra benstomme 
tilltäckligt vinklad står gärna lite underställt 
behöver bli lite stramare som helhet utm päls. 
jkl Excellent jkk 1  
 
Vuxna Tikar 
 
Getrilla Judy Garland 
Välbalanserad Championtik välformat huvud bra 
öron bra överlinje o svans välkroppad  bra bakställ 
rör sig väl utm päls. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BIR 
 

Skk nat Överkalix 2015-08-23 Domare: Cindy 
Pettersson. 

 



 
 
Vuxna Tikar 
 
Lagoms Disa 
Nätt tik med bra prop. Nätt huvud m fina ögon bra 
öron o bett. Fin front. Bra hals o skuldra 
bröstkorgsdjup o längd. Välvinklad bak utm 
pälskval. Rör sig med bra steg. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIR  
 

Stokk nat Täby Galopp 2015-08-23 Domare: 
Marie Carlsson. 

 
Valpar Hanar 6-9 mån 
 
Guestlings Black Magic 
Mycket lovande valp. Bra huvud. Välplacerade 
öron. Bra hals, stark rygg. Väl ansatt svans. 
Utmärkta ben o tassar. Välkroppad. Harmoniska 
vinklad. Rör sig mkt trevligt för åldern. Positiv o 
glad valp Visar sig trevligt. 
valpkl 1 Hp BIM-VALP 
 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Guestlings Black Beauty 
Mkt lovande valp. Stt feminint huvud. Välburna 
öron. Bra hals, stark rygg. Välburen svans. 
Utmärkt kropp. ben o tassar. Harmonisk vinklad. 
Rör sig mkt trevligt för åldern. Härligt 
???temperament. trevligt visad. 
valpkl 2 Hp 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
Mkt lovande valp. Feminint välskuret huvud. 
Mörka välplacerade ögon. Korrekt bett m stora 
fina tänder. välburna öron. Bra hals, stark rygg. 
Välansatt svans. Utm kropp. Välvinklad. Rör sig 
otroligt bra för åldern. Välvisad och 
välpresenterad. Bästa valp! 
valpkl 1 Hp BIR-VALP 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
Utm helhet. Vackert maskulint huvud. Mörka 
välformade ögon. Korrekt bett. Bra hals. Utm 
överlinje. Välkroppad. Utm benstomme. Raka fina 

framben. Utm vinklad. Rör sig vägvinnande. Utm 
pälskvalitet. Välvisad o välpresenterad. 
jkl Excellent jkk 1 Ck Cert BH-3  
 
Gerfelli's Juggle Spark 
Utm helhet. Maskulint huvud. Korrekt bett. 
Välburna öron och bra storlek. Bra hals o rygg. 
Utm kropp till storleken. Ngt kort överarm. 
Välvinklad bak. Rör sig m bra steglängd från 
sidan. Ngt löst fram. Utm päls. Välvisad o 
välpresenterad. 
chkl Excellent chkk 4 Ck 
 
Heinie's Texas Hold'Em 
Utm helhet. Maskulint huvud. Välburna öron. 
Välformade ögon. Korrekt bett. Bra hals, starkt 
rygg. Välkroppad. Ngt kort överarm. Utm vinklad 
bak. Rör sig m bra drive från sidan. Aningen brett 
fram. Utm päls. trevligt temperament. Välvisad. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-4 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Utm helhet. Vacker o maskulin huvud. Välformade 
mörka ögon. Välburna öron. Bra hals, stark rygg. 
Välformad bröstkorg. Utm ben o tassar. 
Välvinklad. Rör sig med sunda vägvinnande 
rörelser. Utm pälskvalitet. Välvisad o 
välpresenterad. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BIR 
 
Guestlings Bright Enough 
Utm helhet. En väl bibehållen veteran av mkt hög 
kvalitet. Maskulint huvud. Välburna små öron. 
Mörka ögon. Bra hals, stark rygg. Välformad 
bröstkorg. Välvinklad. Rör sig m härlig drive. Utm 
pälskvalite. Välvisad o välpresenterad. Bästa 
veteran! 
vetkl Excellent vetkk 1 Ck BH-2 Bir-Veteran 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
Utm helhet. Vackert huvud m ett härligt uttryck. 
Korrekt bett. Välformade ögon. Välburna öron. Bra 
hals, stark rygg. Välformad bröstkorg. Raka fina 
framben. Harmoniskt vinklad. Rör sig sunt runt 
om. Utm pälskvalite. Välvisad o välpresenterad. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-2 Cert 
 
Fay Of Bali Od Spesovske Skaly 
Utm helhet. fem huvud. Mörka ögon. Korrekt bett. 
Välburna öron. Bra hals, stark rygg. Välansatt 
svans. Välformad bröstkorg. Tillräcklig 
benstomme. Harmoniskt vinklad. Pigga alerta 
rörelser. Okej pälskvalite. Härligt temperament. 
Trevligt visad. 
ukl Excellent ukk 1 Ck R-cert 
 
Guestlings It's Bouquet 
Utm helhet. Fem huvud m härligt uttryck. Mörka 
välform ögon. Välburna öron. Bra hals, utm 
överlinje. Välansatt svans Utm kropp. Raka fina 
framben. Välvinklad. Rör sig mkt trevligt runt om. 
En äkta liten terrier. Utm päls. Välvisad. 
chkl Excellent chkk 1 BT-1 BIM 
 
Gerfelli's Jippie Flame 



Utm helhet. Sött fem huvud. Mörka vackra ögon. 
Välburna öron Bra hals o överlinje. Utm kropp. 
Passande benstomme. Raka fina framben. 
Harmoniskt vinklad. Rör sig sunt runt om. Utm 
pälskvalite. Välvisad o välpresenterad. 
chkl Excellent chkk 2 BT-3 
 
Lobeiro's To Have And To Hold 
Utm helhet. fem huvud m alert uttryck Små 
välburna öron. Bra hals o överlinje. Välkroppad. 
Passande benstomme. Välvinklad. Rör sig trevligt 
runt om. Bra pälskvalite. Välburen svans. Härligt 
temperament. 
chkl Excellent chkk 3 Ck BT-4 
 
Stummelbols Survivor 
Utm helhet. vacker o fem huvud välformade 
mörka ögon. Bra hals. Plan överlinje. Välburen 
svans. Välkroppad. Tillräckligt vinklad fram. Utm 
bak. Rör sig m bra steglängd från sidan. Brett 
fram. Helheten störs av att hunden visas i för högt 
hull. Bra päls. trevligt temperament. 
chkl Excellent chkk 4 
 
Kennel Gerfelli's  
tävlade med följande uppfödningar: Gerfelli's 
Uusi Universe, Gerfelli's Juggle Spark, 
Gerfelli's Unelma Uniquely & Gerfelli's Jippie 
Flame. 
En grupp bestående av två kombinationer. En mkt 
högklassig grupp m fina rasreseptanter. Vackra 
huvuden. Härliga uttryck. Välburna öron. Korrekta 
pälsar o temperament. Grattis! Bästa 
uppfödargrupp. 
uppfkl 1 Hp BIR-Uppfödare 
 

Skk nat Visby 2015-08-29 Domare: Per Kristian 
Andersen, Norge. 

 
 
Kritker saknas 
 
Vuxna Tikar 
 
Stummelbols Survivor 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIR 
 

Skk int Visby 2015-08-30 Domare: Mats 
Lindborg. 

 
Kritiker saknas 
 
Vuxna Tikar 
 
Stummelbols Survivor 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIR 
 

Sntk inoff Vadstena Camping 2015-08- 30. 
Domare: Charlotta Mellin, Sverige. 

 
BEDÖMNINGSKLASS 
 
April Star’s Oliver Twist 

Välbyggd välgående Hane, Välformat huvud, 
ögonen kunde vara lite mörkare Bra hals + 
överlinje Välansatt svans Utmärkta vinklar fram + 
bak, något utåtvridna framtassar, Klippt och mjuk 
päls. 
 
VALPKLASS Hanar 4-6 mån 
 
April Star’s Prins Caspian  
Tilltalande hanvalp, härligt huvud + uttryck 
tillräcklig hals, Något framskjuten skuldra, Bra 
kropp välansatt svans, utmärkta vinklar bak Rör 
sig ännu ganska trångt bak lite slarvigt fram 
lovande päls  utmärkt temperament. 
valpkl1 2 Hp 
 
Mistily’s Yorkshire Pudding  
Synnerlig tilltalande valp, utmärkt huvud välutfylld 
under ögonen, kort rygg välformad bröstkorg, 
harmoniska vinklar fram + bak, rör sig redan med 
utmärkt parallellitet Härlig päls, utmärkt 
temperament . 
valpkl1 1 Hp BIS-VALP   
 
VALPKLASS 1 Tikar 4-6 mån 
 
Mistily’s Chocolate Trifle   
Mycket söt + feminin tikvalp lovande huvud, 
välutfylld under ögonen för dagen något slarviga 
öron, Bra hals + överlinje, Välansatt + buren 
svans, utmärkta vinklar runt om, Rör sig med ett 
bra steg lovande päls, Trevligt temperament. 
valpkl1 3 Hp  
 
Mistily’s Smartie Pants   
Mycket söt + charmig tikvalp välformar tikhuvud, 
små fina öron, utmärkt hals + överlinje, välansatt 
svans, härliga vinklar, rör sig i mycket fin balans, 
lovade päls. 
valpkl1 1 Hp 
 
Mistily’s Toffee Pudding   
Mycket söt + charmig tikvalp, välformat huvud, 
kraftigt nosparti, utmärkt hals + överlinje, välansatt 
+ buren svans, härlig bröstkorg, utmärkta vinklar 
runt om mycket välgående, utmärkt päls. 
valpkl1 2 Hp 
 
Västervångs Lina I Katthult   
Härligt uttryck, Välformat huvud, tillräckligt kraftigt 
nosparti något knappt vinklad fram, utmärkt kropp, 
välansatt men något glatt buren svans Rör sig lite 
hastrångt bak vevande fram med ett tillräckligt 
sidsteg Trevligt temperament. 
valpkl1 4 Hp 
 
VALPKLASS 2 Hanar 6 – 9 månader 
 
Guestlings Black Magic   
Trevligt huvud + uttryck Fina ögon, Bra hals + 
resning, Välformad bröstkorg något knappt vinklad 
fram Bra vinklar bak men rör sig med ett kraftlöst 
steg vilket gör att han inte får något flyt i 
sidostegen För dagen något mjuk päls Trevligt 
temperament. 
valpkl2  1- 
 



 VALPKLASS 2 Tikar 6– 9 månader 
 
Guestling Black Beaty   
Feminint huvud + uttryck något tunn i nospartiet 
välplacerade öron, utmärkt hals + resning härlig 
kropp Fina vinklar runt om Rör sig med ett utmärkt 
sidsteg, För dagen ganska slarvigt fram, trevligt 
temperament. 
valpkl2 3 Hp 
 
Millgrove's Beginning   
Utmärkt helhet + välformad skalle, kunde vara 
mer utfylld under ögonen, utmärkt hals + överlinje, 
välansatt något glatt buren svans Välkroppad, 
frambenen kunde vara rakare, Rör sig lite trångt 
bak men med ett bra sidsteg utmärkt päls, Trevligt 
temperament 
valpkl2 2 Hp 
 
Rackartuss Emiline De Winter   
Mycket feminin Tilltalande huvud + helhet fina 
små ögon ganska tunn i nospartiet Härlig hals + 
kropp välansatt + buren svans utmärkta vinklar, 
utmärkta rörelser, härlig päls. 
valpkl2  1 Hp BIM-VALP 
 
Trollängens More Or Less   
Tilltalande helhet Härligt huvud + uttryck underbar 
hals + resning Kort rygg, välansatt svans utmärkta 
vinklar runt om kraftig kropp som för dagen bär för 
mycket hull, tyvärr ganska nytrimmad Rör sig med 
ett utmärkt steg, lite slarvigt fram trevligt 
temperament. 
valpkl2  4 Hp 
 
JUNIORKLASS Hanar 9 – 15 månader 
 
Allright Radetzky  . 
Utmärkt storlek + proportioner Maskulint huvud + 
uttryck Fina små öron, tångbett utmärkt hals + 
överlinje kraftig kropp, lösa armbågar Frambenen 
skulle vara rakare, utmärkt bakställ Rör sig men 
bra sidsteg , Utmärkt päls. 
jkl 1 Hp BH-4 BIS-JUNIOR 
 
Gefelli’s Uusi Universe  
Storvuxen kille, allt för hög på benen, utmärkt 
huvud + uttryck tillräcklig hals stram rygg, 
välansatt men ej välburen svans, tillräcklig kropp 
för åldern Rör sig med god parallellitet rak + fin 
front, utm päls, mycket väl presenterad. 
jkl 2- 
 
UNGHUNDSKLASS Hanar 15 – 24 månader 
 
Allright Celtic Fox   
Härligt huvud + uttryck Välplacerade öron, kraftigt 
nosparti, utmärkt hals + resning, stram rygg, rak 
fin svans, frambenen kunde vara rakare, brant 
kors + något knappt vinklad bak Rör sig därför 
med ett ganska kraftlöst steg Utmärkt päls + trim. 
ukl 1 Hp BIS-UNGHUND 
 
ÖPPEN KLASS Hanar 2 – 8 år 
 
Adorabel Cure For A Broken Heart   

Utmärkt storlek + proportioner härligt huvud + 
uttryck fast öronen skulle ligga bättre, välvinklad 
fram raka fina framben, utmärkt kropp stram rygg, 
tillräckligt vinklad bak går utmärkt fram men lite 
struttigt bak, pälsen kunde vara strävare. 
ökl 1 Hp BIM-ÖPPEN 
 
CHAMPIONKLASS 1 Hanar 2-4 år 
 
Mistily's Full of Charm   
Kraftig kille utmärkta proportioner, härligt huvud + 
uttryck, utmärkta öron, bra hals + överlinje 
välansatt + buren svans, Välvinklad raka fina 
framben, hårlag stomme kraftig kropp Rör sig 
utmärkt från alla håll, Bra päls dock I längsta laget 
chkl1  2 Hp  
 
Rackartuss Burning Attraction   
Utmärkt storlek + proportioner Bra huvud uttryck 
Kort stram rygg, Välansatt men ej så bra buren 
svans utmärkta vinklar, utmärkta rörelser runt om, 
härlig pälskvalite. 
chkl1 1 Hp BH-1 BIS  
 
CHAMPIONKLASS2 Hanar 4 år och uppåt 
 
Getrilla Buster Keaton   
Bra storlek + proportioner Uttrycket störs av stora 
runda ögon, Fina välliggande små öron, tångbett, 
något knappt vinklad fram, stram rygg, välansatt + 
buren svans bra vinklar bak ganska ansträngt 
fram vilket påverkar sidsteget, utmärkt päls. 
chkl2  1 Hp BH-3 
 
VETERANKLASS  Hanar 8-10 år 
 
Guestlings Bright Enough   
Imponerande hane Härligt huvud + uttryck utmärkt 
hals + resning utmärkt stomme + kropp mycket 
välvinklad + välgående härlig päls. 
vetkl1 1 Hp BH-2 BIS-VETERAN 
 
VETERANKLASS 2 Hanar 10 år och uppåt 
 
Easy Black Gold For Redriff   
Mycket välb.beh 11 ½ år, Bra huvud något runda 
ögon, Fina tänder, Utmärkt kropp + stomme 
Utmärkta vinklar, Rör sig som tåget. Härligt sträv 
päls. 
vetkl2 1 Hp  
 
JUNIORKLASS Tikar 9-15 mån 
 
Adorabel Time After Time   
Bra storlek + proportioner Välformat huvud, något 
runda ögon, utmärkt hals + överlinje, Välansatt 
något glatt buren svans, rak + fin front, Kraftig 
kropp För dagen något högt hull utmärkta vinklar 
+ rörelser Mycket välpresenterad. 
jkl 2 Hp  
 
Björklyckans Wega   
Feminin tik, bra storlek fina öron, något runda 
ögon, skulle vara kraftigare i nospartiet, raka 
framben, något knappa vinklar fram, behöver 
stabiliseras i kroppen, svansen kunde bäras 



bättre, bra vinklar bak, Rör sig ok men ganska 
okoncentrerat, Ganska mycket päls. 
jkl 4- 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame  
Mycket tilltalande feminin tik Härligt huvud + 
uttryck Utmärkt hals, välvinklad fram, raka fina 
framben Svansen kunde vara högre ansatt, 
utmärkt bakställ Rör sig bra från alla håll. 
jkl 3- 
 
Västervångs Ronja Rövardotter 
Utmärkt storlek + proportioner Välformat huvud 
med härligt uttryck, tillräcklig hals Välansatt svans 
som dock kunde bäras bättre, utmärkta vinklar 
runt om, Rör sig med ett bra steg men ändå 
ganska ostabilt. 
jkl 1 Hp BT-3 BIM-JUNIOR 
 
ÖPPEN KLASS Tikar 2-8 år  
 
April Star's Nikolina   
Utmärkt storlek, Bra huvud + uttryck, något 
slarviga öron utmärkta vinklar fram + bak kraftig 
kropp, Frambenen kunde vara rakare, Rör sig lite 
trångt bak + löst fram bra sidosteg, behöver dock 
koncentrera sig mer på sin uppgift. 
ökl 3- 
 
April Star's Oh Happy Daysy   
Bra storlek aningen lång i ryggen, Bra huvud + 
uttryck, dock något tätt placerade öron, kraftig 
välmusklad kropp, utmärkt vinklad fram + bak, 
raka framben, välansatt svans Rör sig med bra 
steg utmärkt parallellitet.  
ökl 1 Hp BIS-ÖPPEN 
 
Smalltown's Winterdream   
Utmärkt storlek + proportioner mycket nätt 
tikhuvud Söt men med för tunt nosparti, utmärkt 
hals + stram rygg, välansatt svans, kort kraftig 
kropp tillräckliga vinklar, Rör sig brett + kraftfullt 
bak något för brett fram men med ett balanserat 
sidsteg Utmärkt päls. 
ökl 2 Hp 
 
Trollängens Tizzel Tazzel   
Mycket tilltalande helhet Härligt kraftigt välformat 
huvud, små något lätta öron, utmärkt hals + 
överlinje, Välansatt svans, kraftig kropp, utmärkta 
vinklar fram, något knappa bak, Rör sig 
marktrångt fram, sidorörelserna ser något 
ansträngda ut, utmärkt päls. 
ökl 4- 
 
CHAMPIONKLASS 1 Tikar 2 – 4 år 
 
Adorabel Walking On Sunshine   
En kraftfull tik Härlig kropp + stomme Välformat + 
välutfyllt huvud Utmärkta vinklar fram + bak Raka 
fina framben Välansatt + buren svans Rör sig med 
ett härligt kraftfullt långt steg Utmärkt parallellitet. 
chkl1 1 Hp BT-1 BIM 
 
Gerfelli's Jippie Flame   
Utmärkt storlek, mycket feminin, välformat huvud 
härligt uttryck, Utmärkt hals + resning, något kort 

överarm, kort bra kropp kraftfullt baksteg, Rör sig 
med lite kort steg fram för övrigt utmärkt. 
chkl1 4 Hp 
 
Guestlings It's Bouquet   
Utmärkt storlek + proportioner mycket flott outline 
Välformat huvud, snygga öron, härligt uttryck raka 
fina framben, harmoniska vinklar fram + bak, Rör 
sig parallellt med ivriga steg, en mycket lycklig 
hund, utmärkt päls. 
chkl1 2 Hp BT-2  
 
Millgrove's Festival   
Kraftig välbyggd tik välformat huvud, starkt 
nosparti, öronen kunde ligga bättre, bra hals 
något lång i ryggen Välansatt svans, utmärkta 
vinklar runt om, Rör sig med ett harmoniskt 
flytande steg. 
chkl1 oplac 
 
Mistily's Plum Pudding   
Utmärkt storlek, Feminint huvud väl utfyllt 
uttrycket störs utav något ljusa ögon + lätta öron, 
Kort + kompakt + kraftig kropp, Utmärkta vinklar 
härliga rörelser från alla håll, riktigt sträv päls. 
chkl1 3 Hp 
 
Smalltown's Magic Star   
Mycket tilltalande kraftfull tik Härligt huvud, fina 
öron något ljusa ögon utmärkt hals + överlinje, 
välansatt + svans, mycket välvinklad, raka fina 
framben Rör sig mycket välbalanserat utmärkt 
parallellitet Utmärkt päls i trim. 
chkl1 oplac. 
 
 
CHAMPIONKLASS 2 Tikar 4 år och uppåt 
 
Adorabel Helt Fantastisk  
Utmärkt storlek + proportioner Feminint huvud, 
bra öron Något runda + ljusa ögon Bra vinklar 
fram men frambenen skulle vara rakare Utmärkt 
kropp, välansatt + buren svans, Något knappt 
vinklad i knät Rör sig bra bakifrån mindre bra 
fram, kort baksteg 
chkl2 4 HP 
 
Gabnor Gryningsång   
Utmärkt storlek Kort + kompakt kropp Feminint 
huvud, något ljusa ögon, utmärkta vinklar fram, 
raka fina framben Något glatt buren svans 
Tillräckliga vinklar bak men instabil i hasen skulle 
röra sig med mer flyt Utmärkt päls. 
chkl2 2 Hp 
 
Gerfelli's Hoax In The Garden   
Utmärkt storlek + proportioner mycket söt + 
feminin, nätt huvud mörka men något runda ögon, 
utmärkt hals + överlinje, välansatt + buren svans, 
raka fina framben, tillräckliga vinklar Rör sig med 
utmärkt parallellitet + tillräcklig steglängd. 
chkl 2 1 Hp BT-4 
 
Smalltowns Raindance   
Utmärkt storlek + proportioner kraftfull tik Härligt 
huvud + uttryck Utmärkt hals + topline Välansatt + 
buren svans Härlig stomme raka fina framben Rör 



sig med god parallellitet Något kort steg bak 
Utmärkt päls. 
chkl2 3 Hp 
 
VETERANKLASS 1 Tikar 8 – 10 år 
 
Smalltown's Vildvittra   
Utmärkt storlek + proportioner Härligt huvud + 
uttryck Fina tänder, välbyggd fram kort + kompakt 
kropp Kort rygg, Utmärkt bakställ Rör sig 
harmoniskt med utm parallellitet Utmärkt päls. 
vetkl1 1 Hp 
 
VETERANKLASS 2 Tikar 10 år och uppåt 
 
Cantab Copycat  . 
Väl bibehållen 11 ½ år Utmärkt storlek, mycket 
feminin, nätt tikhuvud något smal käkarna fram, 
Kort + kompakt kropp, Bra vinklar runt om, lite 
trötta rörelser men rör sig med god balans när hon 
vill, Utmärkt päls. 
vetkl2 1 Hp 
 
AVELSKLASS 
 
Mistily's Plum Pudding Tävlade med följande 
avkommor: Mistily's Yorkshire Pudding, 
Mistilys Chocolate Trifle, Mistily's Smartie 
Pants och Mistily's Toffee Pudding. 
En kull bestående av 4 valpar, Hunden har präglat 
valparna, Sunda rörelser korta ryggar, Fina 
svansar Genomgående har valparna lovande 
huvuden + fina ögon + lovande pälsar, en kull att 
vara stolt över 
1 Hp BIS-Avelsgrupp 
 
UPPFÖDARKLASS 
 
Diana Stoll, Kennel Gerfelli's tävlade med 
följande uppfödningar: Gerfelli's Uusi 
Universe, Gerfelli's Unelma Uniquely, Gerfelli's 
Jippie Flame och Gerfelli's Hoax In The 
Garden. 
3 kombinationer Utmärkta storlekar Feminina 
tikar, maskulin hane, några lite stora runda ögon, 
Alla väl samlade kroppar + harmoniska rörelser, 
Vältrimmade. 
1 Hp BIS-Uppfödargrupp 
 
Christina Daniels, Kennel Mistily's tävlade med 
följande uppfödningar: Mistily's Yorkshire 
Pudding, Mistilys Chocolate Trifle, Mistily's 
Smartie Pants och Mistily's Toffee Pudding. 
En kombination bestående av 4 mån valpar Alla 
mkt typlika, otroligt välgående + välkonstruerade 
Fina svansar, härliga temperament. 
2 Hp 
 
Anne Johnsen Kennel Adorabel tävlade med 
följande uppfödningar: Adorabel Cure For A 
Broken Heart, Adorabel Time After Time, 
Adorabel Walking On Sunshine och Adorabel 
Helt Fantastisk. 
En grupp med 4 kombinationer Alla mkt lika i 
storlek + proportioner, Bra huvuden uttryck, 
genomgående mkt Välkonstruerade + välgående 
hundar, Utmärkta pälsar. 

3 Hp 
 
Birgitta & Sarah Jegenberg Kennel 
Smalltown's Tävlade med följande 
uppfödningar: Smalltown's Raindance, 
Smalltown's Winterdream, Smalltown's 
Vildvittra. 
4 kombinationer Några ojämna i storlek 
könsprägel, alla har härliga huvuden uttryck 
Några skulle kunna ha bättre bakkärror + mer flyt i 
stegen, men i huvudsak Välbyggda 
representanter för sin ras. 
4 Hp 
 
Vandringspriser utöver finaler 
 
Bästa Svenskfödda Norfolk: 
SE UCH SE JV-14 SE V-14 SE V-15 Rackartuss 
Burning Attraction   
 
Bästa Svenskfödda Championtik: 
SE UCH Guestlings It's Bouquet 
 
Bäst Trimmad och Presenterad: 
Gerfelli's Uusi Universe 
 

Skk nat Öland 2015-09-05 Domare: Monica 
Vikner Stafberg. 

 
Vuxna Tikar 
 
April Star's Oh Happy Daysy 
Söt helhet, fina proportioner, bra storlek m 
passande benstomme, vackert huvud och uttryck, 
mörka fina ögon, harmoniskt vinklad, fin siluett 
som dock störs av att svansen går lite högt över 
ryggen, bra rörelser, utm päls, trevlig helhet. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert BIR  
 
April Star's Nikolina 
Utm helhet, feminint huvud och uttryck, aning 
ljusa ögon, bra hals, stark rygg, harmoniskt 
vinklad, svansen kunde vara ngt mindre ringlad, 
rör sig bra från sidan, aning löst m armbågarna 
framifrån, utm päls, vill inte riktigt visa sig i rörelse. 
ökl Excellent ökk 2 
 

Sytek Bjuv 2015-09-12 Domare: Andrew 
Westwood UK. 

 



 
 
 

 
 
Kritiker saknas 
 
Valpar Tikar 4-6 månader 
 
Västervångs Lina I Katthult 
valpkl1 1 hp BIR-valp 
 
Vuxna Hanar 
 
Kinsridge Quids In 
chkl BIM 
 
Adorabel Cure For A Broken Heart 
ökl BH-2 Cert SE UCH, DK UCH 
 
Getrilla Fred Aststaire 
ökl BH-3 R-Cert 
 
Vuxna Tikar 
 
Västervångs Ronja Rövardotter 
jkl BT-3 R-Cert 
 
April Star's Nikolina 

ökl BT-2 Cert SE UCH 
 
April Star's Oh Happy Daysy 
ökl BT-4 
 
Adorabel Walking On Sunshine 
chkl BIR 
 

Skk nat Eslöv 2015-09-13 Domare: Jul Hamlot 
Norge. 

 
Vuxna Hanar 
 
Getrilla Fred Aststaire 
Mkt snyggt huvud, kunde önska ngt mindre ögon, 
utmärkt bett m stora kraftiga tänder, bra hals, mkt 
bra kropp, välvinklad, mkt trevliga rörelser. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-2 Cert 
 
Adorabel Cure For A Broken Heart 
Mkt snygg hane, utmärkt typ, mkt trevligt huvud, 
bra hals och överlinje, god kropp, välvinklad, rör 
sig mkt bra. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-3 
 
Kinsridge Quids In 
As good as it gets! (I think) 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM 
 
Vuxna Tikar 
 
Västervångs Ronja Rövardotter 
Ung tik av utmärkt typ, snyggt huvud, härligt 
uttryck, utmärkt hals, god kropp, välvinklad, rör sig 
mkt bra. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 R-Cert  
 
April Star's Oh Happy Daysy 
Mkt trevlig tik, kunde ha ngt bredare skalle, bra 
hals, stark rygg, utmärkt kropp, välvinklad, rör sig 
mkt bra. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 Cert  
 
April Star's Nikolina 
Snyggt huvud och uttryck, kunde önska ngt 
mindre ögon, bra hals och överlinje, välvinklad, 
välkroppad, kunde önska mer parallella rörelser 
fram och bak. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-4 
 
Adorabel Walking On Sunshine 
Dette tiken vann! 
chkl Excellent chkk 1 Ck BIR 
 

Skk int Sandviken/Högbo Bruk 2015-09-13 
Domare: Jeff Luscott, England. 

 



 
                  BIR                        BIM 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
A live and alert, good head, skull and ear set, 
slightly longer in body than I prefer, great coat, 
well set tail, good front and rear angles, moving 
well and easy. 
jkl Excellent 1 
 
Synvillans Choise 
Good balance and shape, good width of head, 
prefer a little less muzzle, good chest and ribs, 
straight topline, well set tail and rear end, moves 
easily. 
chkl BH-1 BIM Cacib 
 
Guestlings Bright Enough 
9 year old veteran, alert ,active, well balanced in 
head and body, good width in skull, well set tail, 
has the coat type, happy boy and well handled. 
vetkl BH-2 Bir-Veteran. 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
Quality youngster excellent head, well made in 
jaw, good body balance, lovely topline, coat 
coming through, great on the move, active and 
lively. 
jkl BT-2 Cert 
 
Stummelbols You Don't Own Me 
Good type, well set balance through head and 
body, good skull width and muzzle length, strong 
teeth and jaw, good tail set, moving ok, could 
have a little more animation on the move. 
ukl BT-3 R-Cert R-Cacib 
 
Madfällans Äva 
Longer in over all profile and muzzle, good coat 
and ear set, strong rear quarters, moves well on 
side gate, ok in rear but narrow in front. 
ökl Very Good ökk 1 
 
Guestlings It's Bouquet 
Lovely side action, active and alert, good 
muzzle, would like a little more width in skull, 
strong in front, good chest, little longer in loin, 
happy in the move, good action. 
chkl Excellent chkk 2 
 

Stummelbols Sunbeam 
Great type, typical in head, skull, muzzle, strong 
teeth and jaw, good trough neck, front, topline and 
rear quarters, active, alert and happy. 
chkl BT-1 Cacib BIR  
 

Vätek Tånga Hed 2015-10-03 Domare: Francis 
Chapman-King, Storbritannien. 

 
April Star’s Oh Happy Daysy 
ökl Very Good ökl 1 
 
April Star’s Nikolina 
chkl Excellent chkk 1 BT-1 BIR 
 

Nntek Sundsvall/Njurunda 2015-10-10 Domare: 
Monica Vikner-Stafberg. 

 

 
                       BIR                                    BIM 
 
Vuxna Hanar 
 
Heinie's American Gigolo 
5-årig hane som ej visas i utst. kondition tyvärr, 
mkt fint huvud o uttryck, mörka fina ögon, fina ben 
o tassar, bra svans, ger ett klumpigt intryck i 
rörelse, priset pga. konditionen. 
chkl Very Good 3 
 
Heinie's Texas Hold'Em 
Trevlig aning kraftfull ch-hane, fint huvud, en 
aning lång nos, mörka fina ögon, fint uttryck, 
harmoniskt vinklad, stark rygg, fin 
svansansättning, utmärkta rörelser, aning instabil 
fram, trevligt temperament. 
chkl Excellent 2 
 
Marshmallow's Pombär 
Utmärkt modell, typ o storlek, maskulint välformat 
huvud med mörka ögon, stark hals o rygg, 
passande benstomme, harmoniskt vinklad, 
utmärkta rörelser, fin resning. 
chkl BIM 
 
Vuxna Tikar 
 
Heinie's Special Edition 
Fin ch-tik, harmoniskt byggd, mkt feminint huvud o 
uttryck, fin storlek, harmoniskt vinklad, robust 



kropp, utmärkt päls, utmärkta rörelser, bär 
svansen fint. 
chkl BT-2 
 
Lagoms Clara 
Utmärkt modell, fint huvud o uttryck, bra storlek, 
normalt vinklad, bra kropp, utmärkta rörelser, 
utmärkt päls, välpresenterad. 
chkl BT-3 
 
Stummelbols Survivor 
Synnerligen tilltalande tik i bästa 
utställningskondition, mkt feminint huvud o uttryck, 
harmoniska vinklar, mkt välbalanserad helhet, rör 
sig med attityd. 
chkl BIR 
 

Skk int Sundsvall 2015-10-11 Domare: Henrik 
Johansson 

 

 
                            BIR 
 
Vuxna Hanar 
 
Gerfelli's Uusi Universe 
Mkt god typ, hane på den större, längre sidan, välf 
huvud, bra br mellan öronen som är ngt stora, 
mörka välf ögon, utm front, fin svansansättn, bra 
bröstk, skulle önska honom kortare i ryggen, rör 
sig ledigt o fritt, bra päls. 
jkl Excellent 1 
 
Heinie's American Gigolo 
Utm typ o subst o stomme, vackert huvud, väl 
ans, ngt stora öron, mkt bra front o bakst, plan 
rygg, hög svansans, kunde röra sig men ngt bättre 
påskj bak, ngt fyllig i kond idag. 
chkl Excellent 1 
 
Heinie's Texas Hold'Em 
Ch.hane m god subst o stomme, välf skalle, bra 
stop, väldans stora öron, bra front, plan rygg, bra 
svansans o vinkl, skulle önska bättre steg bak, 
god kond o päls. 
chkl Excellent 2 

 
Mainly Jasper Willow 
Mkt god typ, ngt långstr hanh, skulle önska ett 
vackrare huvud m bättre stop, ngt lågt ans öron, 
bra förbr, ngt veka m-händer, bra svansans, ngt 
lång i-rygg, bra vinklar bak, bra pälsstruktur, skulle 
önska betydligt bättre rörelser. 
chkl Very Good 4 
 
Marshmallow's Pombär 
Utm typ o strl, bra br mellan öron, kunde ha mer 
kraft framf ögonen o mera mark stop, bra förbr, 
kunde ha stramare front, bra svansans, skulle 
önska eff rörelser särskilt bak. 
chkl Excellent 3 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
Mkt god typ, fin strl, kunde ha mer stomme o 
subst, fortf ngt tunt huvud, välans välb öron, fin 
ögon, ok front, skulle önska bet. bättre svansans o 
planare kors, rör sig bundet bak, bra päls o 
struktur. 
jkl Very Good 1 
 
Stummelbols You Don't Own Me 
Utm typ, tillt ung tik, välsk huvud m bra stop, väl 
ans ngt stora öron, kunde ha ngt mindre ögon, 
utm ö-linje, front, bakst, utm päls, rör sig helt ok 
när hon vill. 
ukl BIR Cert Cacib 
 
Heinie's Special Edition 
Utm typ o strl, kompakt, välf skalle, bra stop, väl 
ans välb öron, ngt stora ögon, ok front, plan rygg, 
fin svansans, rör sig m tillr påskjut, kunde vara ngt 
stramare fram i rörelse, bra päls. 
chkl BT-3 
 
Lagoms Clara 
Utm typ, bra subst o stomme, välf skalle, bra stop, 
kunde ha ngt mindre o mörkare ögon, ngt stora 
öron, utm front, bra rygglinje o svansans, bra vinkl 
bak, rör sig ok. 
chkl BT-2 R-Cacib 
 
Stummelbols Sunbeam 
Utm typ, bra stomme o subst, välf skalle, bra stop, 
stora ögon o öron, bra hals, plan rygg, bra 
svansans, raka framben, bra vinkl bak, önskar 
lägre has, pälsen ej i utst.kond. 
chkl Excellent 4 
 
Stummelbols Survivor 
ha rakare Utm välbal typ m utm stomme o subst, 
välf skalle, bra stop, välb öron, bra förbröst, kunde 
ha rakare framben, ngt stramare m-händer, utm 
rygg o svansans, bra vinkl bak, kunde ha ngt lägre 
has, bra pälskval. 
chkl Excellent 3 
 

Skk int Växjö 2015-11-01  
Valpar: Liselott Johansson. 
Vuxna: Domare: Per Iversen, Norge. 

 



Valpar Hanar 6-9 mån 
 
Mullsorkarnas Fox Smart 
Mask hanvalp, bra prop i huvudet, utm öron, bra 
bett, bra benstomme, lite kort hals, stark rygg, bra 
svans, lite knappa vinklar både fram o bak, rör sig 
väl, bra pälskvalité. 
valpkl 1 Hp BIR-valp  
 
Valpar Tikar 6-9 mån 
 
Villassa Cherry Flare 
Mkt lovande valp, välbalanserad, utm hals o front, 
kort , kompakt kropp, utm bakställ o svans, bra 
pigment, bra bett, utm pälskvalité, för dagen 
överväldigad av situationen, men ge inte upp. 
valpkl 1 
 
Vuxna Hanar 
 
Allright Celtic Fox 
Ung hane, mkt bra prop o storlek, mkt bra huvud o 
uttr, bra bett, små öron, kunde haft lite längre 
hals, välkroppad för åldern, välansatt svans, bra 
ben, kunde haft lite bättre tassar, utm 
välpresenterad päls, rörelserna är svårbedömda. 
ukl Very Good ukk 1 
 
Getrilla Fred Astaire 
Mask hane, härligt terriertemp, bra huvud, kunde 
haft lite mer bredd, bra uttr, önskar lite längre 
hals, välkroppad, stark rygg, utm bakställ, ngt 
ostabil i frontrörelser, utm päls. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-3 Cert 
 
Adorabel Cure For A Broken Heart 
2,5 år, härligt humör, bra storlek, kunde haft lite 
mer bredd I huvudet, bra uttr, god hals, 
välkroppad, god pälskvalitet, rör sig med bra steg 
från sidan. 
chkl Excellent chkk 3 
 
Klintagummans Walter 
Härligt temp, ngt tung hane, önskar bättre päls, 
bra huvud men aningen lång I nosen, välansatta 
öron, bra kropp o rygg, välvinklad bak, rör sig med 
bra steg från sidan, välvisad. 
chkl Excellent chkk 4 
 
Mistily's Full Of Charm 
Utm typ, riktigt flott hane, utm proportioner, härligt 
humör, utm huvud, bra öron, härlig hals o front, 
välkroppad, välansatt svans utm päls, 
toppresentation, rör sig på ett effektivt sätt. 
chkl Excellent ckk 1 Ck BH-1 Cacib BIM 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Mask hane, härligt huvud, korr öron, mkt bra hals, 
välkroppad, bra ben o tassar, full päls o ser därför 
ngt tyngre ut än vad han är, rör sig med utm steg, 
utm stora tänder, välvisad. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cacib 
 
Vuxna Tikar 
 
Adorabel Time After Time 

14 mån ung lovande tik, mkt bra prop, rör sig på 
ett utm sätt, huvudet under utveckling, bra uttr, 
aningen fladdriga öron, välkroppad, härligt 
bakställ, utm päls, härligt humör. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 Cert 
 
Björklyckans Fiffi 
Ung tik som behöver mkt träning på bordet, svårt 
att få intryck av henne, bra storlek, fem huvud, bra 
uttr, kunde varit mer utfylld I nosparti,önskar 
längre hals, välkroppad, rörelserna är 
svårbedömda. 
jkl Very Good jkk 3 
 
Rackartuss Emiline De Winter 
9 mån ung tik, ännu ganska valpig på alla sätt 
men charmig, ganska litet huvud som behöver 
utvecklas, bra uttr, utm öron, bra hals, behöver utv 
mer i fronten, välkroppad, bra rörelser, tidvis 
ostadig fram, härlig päls, välpresenterad. 
jkl Excellent jkk 2 
 
Madfällan Ready To Be 
Ung tik under utv, mkt rörlig, bra storlek, ännu inte 
färdigutvecklad, mkt fem huvud som kunde haft 
mer bredd, bra öron, kunde haft lite längre hals o 
lite bättre vinkling I fronten, bra kropp o rygglinje, 
bra ben o tassar, välansatt svans, sträv men kort 
päls. 
ukl Excellent ukk 1 
 
Klintagummans Ice Cream 
Drygt 2 år b&t tik med härlig päls, välpresenterad, 
lite tung I kroppen, fem huvud, härligt uttr, bra 
hals, utm överlinje, välansatt svans, effektiva 
rörelser, välvisad. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-4 R- Cert  
 
Trollängens Madonna Medici Mayer 
Tik med härlig päls, bra storlek, kunde haft lite 
bättre huvud, bra hals, välkroppad, balanserad 
vinkling, bra rörelser från sidan, harklar sig både 
på bordet och i rörelse, blir bättre senare i 
bedömelse. 
ökl Very Good ökk 2 
 
Aldorabel Walking On Sunshine 
Härlig utstrålning, utm rörelser, härligt huvud o 
uttr, välburna öron, mkt bra hals, välkroppad, står 
gott på sina ben, välpresenterad päls, härligt 
terriertemp. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib Bir  
 
April Star's Nikolina 
Fem liten tik med härligt humör, mkt bra päls, fem 
huvud som kunde haft lite mer bredd både i skalle 
och nosparti, bra uttr, god hals, välkroppad, bra 
ben o tassar, rörelserna kunde ha varit bättre 
idag. 
chkl Excellent chkk 3 
 
Mistily's Plum Pudding 
En tik som kommer till sin rätt i rörelse, rör sig 
med utm drive, kompakt tik med fem huvud o bra 
uttr, kunde brukat öronen mer, välkroppad, utm 
päls, kunde haft lite mer humör. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 R-Cacib 



 
Smalltown's Magic Star 
Ganska stor tik, kunde varit mer fem, 
välbalanserat huvud, bra hals, kropp o överlinje, 
kunde idiellt sett varit ngt kortare I kroppen, bra 
bakställ, välansatt svans, bra päls, härligt humör, 
rör sig med bra steg. 
chkl Excellent chkk 4 
 

Östek Sollentuna 2015-11-07 Domare: Frauke 
Hinsch, Tyskland 

 

 
Foto Inger Lundström  BIR             BIM 
 
Valpar Tikar 4-6 mån 
 
Madfällans Honeysuckle Rose 
Excellent breed type, lovely head o expression, 
small dark eyes, excellent ears, teeth just coming 
trough,  well made in front 0 behind, could have a 
shape more neck, well carried tail, excellent coat, 
moves well for age. 
valpkl 1 Hp  
 
Valpklass Tikar 6-9 mån 
 
Guestlings Black Beauty 
Excellent breed type, lovely head & expression, 
small dark eyes, well carried ears, correct bite, 
very well constructed in front & behind, correct 
topline, excellent tail, good coat quality & nice 
condition, very well handled, correct mover, very 
promising. 
valpkl 1 Hp BIR-VALP 
 
Stummelbols Black Bird 
Correct breed type, well made for age, well 
proportioned head with correct expression, good 
front, very good angulation behind, ok tail, 
excellent coat quality, moves a shade wide in 
front, correct bite, very promising. 
valpkl 2 Hp 
 
Vuxna Hanar 
 
Belleville Prince Chelsea 
Excellent breed type, very well constructed head 
with good eyes & ears, correct bite, well made in 
front & behind, compact & short in body, tail a bit 
too flat over the back, coat quality ok, moves with 
drive. 
jkl Excellent jkk 2 Ck BH-3 R-Cert  
 

Gerfelli's Uusi Universe 
Excellent dog, presented in very nice condition, 
typical head, expression, dark eyes & well carried 
ears, good bite, very well made in front & behind, 
a bit higher on leg, could do with better tail 
carriage, excellent coat, moves very well, very 
nice picture all around. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-2 Cert Bir-Junior 
 
Dondersteen Honeyryder 
Excellent type, short compact dog, correct head & 
expression, a bit upright in shoulder, excellent 
coat quality, moves with drive, a shape narrow 
behind. 
chkl Excellent chkk 2 Ck 
 
Rackartuss Burning Attraction 
Excellent breed type, lovely picture all around, 
correct head & expression, eyes could be a shape 
darker, very nice topline & short compact body, 
well constructed in front & behind, tail carriage not 
the very best, excellent coat & condition, moves 
very well, excellent handling. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR 
 
Guestlings Bright Enough 
Excellent condition for age, 9 years old, lovely 
outline with super-reach of neck, very well made 
head with correct eyes & ears, well constructed in 
front & behind, excellent coat, lovely condition, 
moves very well, excellent handling. 
vetkl Excellent vetkk 1 BH-4 Bir-Veteran 
 
Vuxna Tikar 
 
Gerfelli's Unelma Uniquely Flame 
Correct breed type,  very well made in head with 
correct eyes & ears, correct bite, very nice straight 
front legs & well angulated behind, correct topline, 
ok tail, excellent coat in good condition, moves 
very well & with drive. 
jkl Excellent jkk 2 Ck 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
Excellent breed type, correct head & expression, 
perfect bite, lovely topline, compact body on short 
legs, well angulated in front & behind, excellent 
coat & condition, nice tail, moves well 
jkl Excellent jkk 1 Ck Bim-Junior 
 
Jiffy Golden Star 
Correct breed type, good size, very nice head 
expression, well carried ears, good eyes, correct 
bite, well constructed front & behind, correct 
length of body, very good coat, moved well. 
ukl Excellent ukk 3 Ck 
 
Lantlollans Kiss With Honey 
Excellent type & size, typical head & expression, 
correct bite, well constructed in front & behind, tail 
a bit too flat in the back, short, compact in body, 
moves with drive, a shade narrow behind, 
excellent hard coat quality. 
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3 Cert Bir-Unghund 
 
Stummelbols Be My Baby 



Correct breed type, on the bigger side, a shade 
longer, not in the best coat of the day, correct 
head & expression, well constructed in front & 
behind, tail a bit too much over the back, coat 
texture ok, paddling a bit in front maybe of 
excitement, very nice dog. 
ukl Excellent ukk 4 
 
Stummelbols You Don't Own Me 
Correct breed type & size, very nice overall 
picture & outline, very good head & expression, 
correct tail, compact body, very good coat, 
swinging a bit in front on the move, good bite. 
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-4 R-Cert 
 
Gerfelli's Hoax In The Garden 
Typical norfolk-bitch, correct head proportions, 
nice ears, a bit too big round eyes, well made 
front & behind, ok tail, good coat quality, a bit 
short for today, missing the rough around the neck 
& some front leg furnishing, moves a shade 
narrow behind. 
chkl Excellent chkk 3 
 
Gerfelli's Jippie Flame 
Very nice overall picture, excellent trained & 
handled, lovely head & expression, correct bite, 
eyes & ears, very well constructed in front & 
behind, ok tail carriage, excellent coat in very nice 
condition, moves with drive, shows very well. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BIM 
 
Stummelbols Sunbeam 
Very nice compact bitch, carrying a bit too much 
weight & coat not in condition for today, correct 
head & expression, very good in front & behind, 
moves with drive, not always happy today, eyes 
could be  a bit darker. 
chkl Excellent chkk 4 
 
Stummelbols Survivor 
Excellent type, substantial dog, carrying a bit too 
much weight, correct head & expression, very 
nice eyes & ears, correct topline & well angulated 
behind, excellent coat, moves with lots of drive, 
swinging the front a little bit, very nice overall 
picture. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 
 
Uppfödarklass 
 
Kennel Gerfelli's 
deltar med: Gerfelli's Uusi Universe, Gerfelli's 
Unelma Uniquely Flame, Gerfelli's Hoax In The 
Garden, Gerfelli's Jippie Flame 
A lovely group, all of them very alike in type, all of 
them very similar in head & expression, excellent 
coats, a very good presentation, honor to the 
breeder. 
uppfkl 1 Hp BIR-Uppfödare 
 
Kennel Stummelbols 
deltar med: Stummelbols Be My Baby, 
Stummelbols You Don't Own Me, Stummelbols 
Sunbeam, Stummelbols Survivor 

Very nice group, all of them compact in body, nice 
moves, all of them very much the same type, 
good coats, nice movers, credit to the breeder.  
Uppfkl 2 Hp 
 

Skk int Nord V-15 Stockholm 2015-12-13 
Domare: Siv Jernhake. 

 
Vuxna Hanar 
 
Adorabel Time Bandit 
En välbyggd junior som ej skall växa mer. Bra 
huvud med mörka ögon. Ngt stora öron. Bra hals 
& rygg. Fin svans. Ngt utåt ställda framben. Bra 
benstomme. Bra päls. Sunda rörelser. 
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-4 NORD JV-15 
 
Gerfellis Uusi Universe 
Maskulin hane Mkt bra huvud. Utm hals & rygg. 
Bär svansen i en böj över ryggen. Bra brostkorg 
stabil front. Väl vinklad bak. Utm sträv päls. Rör 
sig väl. 
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-3 R-Cert 
 
Porrigito Gimp 
Utm välbalanserad hane med vackert huvud & bra 
uttryck. Mkt bra kropp & benstomme. Bra front. 
Välvinklad. Korrekt svans. Bra rörelser. 
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert Cacib BIR  
SE UCH NORD V-15 
 
Hypericum Most Wanted 
En välbyggd hane av bra stil. Fint huvud. 
Tillräcklig hals. Bra rygg. Bär svansen allt för böjd 
över ryggen. Bra bakställ. Härlig pälskvalitet. Rör 
sig väl. 
chkl Excellent chkk 2 
 
Rackartuss Burning Attraction 
En härlig hane av bra stil. Mkt bra huvud. Härlig 
hals. Bra skuldra. Lagom rygglängd. Bra 
benstomme. Sunda bra rörelser. Bra päls. Lite för 
glad svans. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 R-Cacib 
 
Vuxna Tikar 
 
Adorabel Adore Me 
Trevlig junior som ännu är valpig. Fint huvud. Bra 
rygg. Lägger svansen i en böj över ryggen. Bra 
front. Tillräckligt vinklad bak. Pälsen bra för 
åldern. Rör sig bra. 
jkl Excellent jkk 3 
 
Rackartuss Emeline De Winter 
En lovande junior. Behöver utvecklas lite mer i 
skallen partiet. Bra överlinje & svans. Mkt bra 
kropp. Välvinklad. Bra päls för åldern. Rör sig bra 
för ålder. 
jkl Excellent jkk 1 NORD JV-15 
 
Stummelbols Black Bird 
Junior av trevligt format. Bra längd på huvudet. 
Lite tunn i nospartiet. Bra kropp. stark rygg. Kunde 
ha ngt högre svansansättning. Bra vinklad. Sträv 
bra päls. Rör sig o visar sig trevligt. 



jkl Excellent jkk 2 
 
Gerfellis Unelma Uniquely Flame 
Välbalanserad tik av trevlig strl. Härligt huvud o 
uttryck utm hals skuldra o front. Lagom rygglängd. 
Bär svansen i en krok över ryggen. bra bakställ 
kunde ha lite rakare pälskvalitet. Rör sig  o visar 
sig väl.  
ukl Excellent ukk 2 
 
Stummelbols Be My Baby 
Välutvecklad tik. Bra huvud onödigt mycket hår på 
skallen. Bra hals o rygglinje. Bär svansen i en böj 
över ryggen. Stram päls på kroppen men onödigt 
mkt mjuk päls på ben o mage. Lite instabil i 
frambens rörelser. Bra vinklar bak. 
ukl Excellent ukk 3 
 
Stummelbols You Don´t Own Me 
En tik med bra proportioner. Fint huvud. Bra öron. 
Bra hals o stark kraftig kropp. Bra vinklar. Sträv 
bra päls. Rör sig parallellt. En aning högt hull. 
ukl Excellent ukk 1Ck BT-3 R-Cert 
 
Dream Del Mercurio 
En tik av utm format. Fint huvud med mörka ögon 
små fina öron Utm hals o front. Bra rygglinje. Fin 
svans. Tillräckligt vinklad bak. Bra pälskvalitet. 
Rör sig o visar sig bra. 
ökl Excellent ökk 1 Ck 
 
Theacher’s Nobless 
En tik av lagom strl. Tyvärr är hon helt otrimmad 
vilket gör att det är svårt att få en bra helhetsbild. 
Huvudet är välformat men bör befrias från lång 
mjukt hår. Rygg pälsen är lite lång men har rätt 
struktur. Benen underredet o svansen bör trimmas 
att följa konturen. Att klippa runt tas ger ett mycket 
intryck . Hunden behöver trimmas och att gå i 
koppel för dagen kan ett kvalitetspris ej sättas.  
ökl Can not be judged 
 
Adorabel Royal Jewel 
Välbalanserad tik med härligt uttryck fina öron o 
ögon. Mkt bra kropp. Utm överlinje o svans. 
Sunda parallella rörelser Championat. 
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 Cert R-Cacib SE 
UCH 
 
Gerfelli’s Hoax In The Garden 
Proportionerlig tik med trevligt huvud. Bra hals. 
Välutvecklad bröstkorg Ngt kort i steget. Bra 
pälskvalitet. 
chkl Excellent chkk oplac Ck 
 
Gerfelli’s Jippie Flame 
Välbyggd tik av mkt trevlig typ Utm huvud o 
uttryck. Mkt bra överlinje. Bra front Välvinklad bak 
Härlig päls Mkt showig. 
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIM 
NORD V-15 
 
Guestlings It’s Bouquet 
Tik med utm prop. Fint huvud Välbu. öron Mkt bra 
hals o front. Kompakt kropp. Härligt bakställ. 
Visas I lite lång päls I dag. Rör sig väl. 
chkl Excellent chkk 3 Ck BT-4 

 
Palmgårdens Lovely Dreamgirl 
Kompakt tik kunde ha lite kraftfullt huvud. Bra hals 
o överlinje. Bra vinklar. Sträv bra päls. Rör sig väl. 
chkl Excellent chkk 4 
 
Stummelbols Survivor 
En tik som visas i för högt hull i dag vilket stör 
helhetsintrycket av hunden Trevligt huvud Mkt fina 
öron Bra hals 0 skuldra. Lite väl lång i ryggen som 
vippar pga tyngden Bra päls.  
chkl Very Good chkk oplac 
 
Guestlings Glittertind 
En härlig 12 årig tik i utm kondition Bra huvud fina 
öron Bra front Går med bra steg lite tätt bak Bra 
päls. Bästa veteran 
vetkl Excellent vetkk 1 Ck Bir-Veteran NORD 
VV-15 
 
Avelsklass 
 
Stummelbols Sunbeam 
Tävlade med följande avkommor: 
Stummelbols Black Bird, Stummelbols  Be My 
Baby, Stummelbols You Don’t  Own Me & 
Stummelbols Survivor. 
En trevlig grupp efter en mkt vacker tik. 
Avkomman har ärvt moderns korr. prop. bra 
fronter o trevliga temp. Tycker nog att modern är 
stjärnan i gruppen. Bästa avelsgrupp. 
avelskl 1 Hp BIR-AVELSGRUPP 
 
Uppfödarklass 
 
Diana Stoll, Järfälla, kennel Gerfelli’s. 
Tävlade med följande uppfödningar: Gerfelli’s 
Uusi Universe, Gerfelli’s Unelma Uniquely 
Flame, Gerfelli’s Hoax In The Garden & 
Gerfelli’s Jippie Flame. 
En gr. bestående av ngt ojämna hundar som dock 
har gemensamma positiva detaljer så som bra 
pälsar mörka ögon men också negativa detaljer 
så som allt för glada svansar. Bästa 
uppfödargrupp. 
uppfkl 1 Hp BIR-UPPFÖDARGRUPP 
 
Gunilla Jansson, Alunda, kennel Stummelbols 
Tävlade med följande uppfödningar: 
Stummelbols Black Bird, Stummelbols  Be My 
Baby, Stummelbols You Don’t  Own Me & 
Stummelbols Survivor. 
En gr. kraftiga hundar med lite varierande prop. 
Trevliga huvud o bra uttryck. Bra pälskvalitet men 
olika stadier av trimning. Bra benstommar. 
uppfkl 2 Hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


