
Unghund 12-18 månader 
 
Hanar 

 

 SE20188/2019 

Daloms Tenderly 
Heroiska Haico 

Född 2019-03-02 

Ägare: Camilla 
Vanhatalo 

 

 SE24969/2019 

Lapinpoika's Gimli 

Född 2019-03-29 

Ägare: Emma 
Jeppsson 

 

NO47156/19 

Lappekoias Jacko 

Född 2019-05-27 

Ägare: Anette 
Grøtan 

 

 

 SE11962/2019 

Lappholens Luke 
skywalker 

Född 2018-12-13 

Ägare: Amanda 
Brink 

 

Unghane med sött utseende. Fint pig-
ment. Bra hals och rygg. Passande vinklar, 
men borde ha kraftigare benstomme. Står 
inte till sin fördel.

Tilltalande unghane med utmärkta pro-
portioner. Fin huvudprofil, stark nacke 
och rygg. Ok svans. Balanserade vinklar 
fram och bak med passande benstomme.

Placering: 2

Unghane av trevlig modell med fin ele-
gans. Fin huvudprofil på en stark hals av 
bra längd. Stark rygg och välburen svans. 
Balanserade vinklar. Kunde möjligen ha 
aningen mer benstomme.

Placering: 4

Kraftig hane som ger en aning lågställt in-
tryck. Maskulint huvud och uttryck. Stark 
hals och bra rygg. Välburen svans. Passan-
de vinklar och benstomme. Står en aning 
underställt.

Placering: 3



Unghund 12-18 månader 
 
Hanar 

 

 SE38825/2019 

Lapprotts Cupido 

Född 2019-05-29 

Ägare: Sandra 
Jonsson 

 

 SE11732/2019 

Pufflingens 
Eriophorum 

Född 2018-12-30 

Ägare: Agneta 
Alriksson 

 

SE29529/2019 

Sarakkas Idja Eira 

Född 2019-02-04 

Ägare: Victoria 
Wikström 

 

 

   

Högställd hane som kunde ha varit kraft-
fullare rakt igenom. Nospartiet är lite tunt 
och snipigt. Tillräcklig hals. Tillräckliga 
vinklar. Höga hasor. Tunn benstomme.

Unghane av trevlig modell. Bra huvud i 
profil på en välansatt hals av bra längd. Ser 
ut att vara mer vinklad fram än bak. Svaga 
mellanhänder. Lite kraftigare benstomme 
hade varit klädsamt.

Mycket tilltalande modell av unghane, 
med utmärkt huvudprofil på en stark 
och välburen hals. Bra rygg och välburen 
svans. Balanserade vinklar runt om. Han 
hade sett ännu bättre ut om han visades 
upp i kortare gräs, så att hela benlängden 
syntes.

Placering: 1
BIR Unghund



Unghund 12-18 månader 
 
Tikar 

 

 SE31641/2019 

Gloivas Danzi 

Född 2019-05-05 

Ägare: Marie Sköld 

 

 SE22836/2019 

Gärstad Stuteri 
Braweheart 

Född 2019-02-22 

Ägare: Calinne 
Mattsson 

 

SE24131/2019 

Samenäsets Betina 

Född 2019-03-24 

Ägare: Marie-Louise 
Edvardsson 

 

   

Mycket tilltalande ungtik med fint huvud 
och uttryck. Välansatt och buren hals som 
övergår i en kort och stark rygg. Hade 
inte varit någon nackdel om hon valt att 
bära svansen på ryggen. Balanserande 
vinklar fram och bak med bra stomme. 
Låga hasor.

Placering: 1

BIM Unghund

Feminin ungtik med fin huvudprofil. Bra 
hals och stark rygg. Välburen svans. Pas-
sande vinklar fram. Ser ut att ha mer vink-
ling i knä än i has, vilket ger lite obalans. 
Höga hasor. Tillräcklig benstomme.

Placering: 2

Lite lågställd ungtik. Nospartiet hade 
med fördel kunnat vara kortare. Tillräck-
lig hals som ganska brant går i den starka 
ryggen. Välburen svans. Välvinklad fram 
och bak. Ser lite trång ut i fronten. Hade 
gärna fått ha lite kraftigare benstomme.

Placering: 3


