
Valpar upp till 4 månader 
 
Hanar 

 

 SE22732/2020 

Lapinlunas 
Barkkijatar 

Född 2020-02-17 

Ägare: Stina 
Lidström 

 

 SE22731/2020 

Lapinlunas 
Barkkipoika 

Född 2020-02-17 

Ägare: Lena 
Lidström 

 

SE32858/2020 

Samerajerna’s 
Hunkpapa 

Född 2020-04-21 

Ägare: Lotta Sandin 

 

   

Hanvalp med fin resning. Fin profil i 
huvudet. Tillräcklig hals. Kort stark rygg. 
Bra ansatt svans. Passande vinklar fram 
och bak. Bra benstomme. En aning höga 
hasor. 

Placering: 2

Balanserad hanvalp med maskulint huvud 
och uttryck. Tillräcklig hals och kort stark 
rygg. Väl ansatt svans. Passande vinklar 
fram och bak, men något svaga mellan-
händer. Korta hasor.

Placering: 3

Söt liten hanvalp. Fin huvudprofil. Öro-
nen ännu ej resta. Stark hals och rygg. 
Bra ansatt svans. Balanserade vinklar fram 
och bak.

Placering: 1

BIR Valpar upp till 4 mån



Valpar upp till 4 månader 
 
Tikar 

 

 SE20578/2020 

Lapinlunas Aliina 

Född 2020-02-08 

Ägare: Jenny 
Larsson 

 

 SE20581/2020 

Lapinlunas Ariella 
"Noora" 

Född 2020-02-08 

Ägare: Amanda 
Feodoroff 

 

SE19318/2020 

Pufflingens Isatis 

Född 2020-02-14 

Ägare: Johanna 
Rydenmalm 

 

 

 SE32860/2020 

Samerajerna’s 
Henya 

Född 2020-04-21 

Ägare: Lotta Sandin 

Söt tikvalp med fin huvudprofil. Tillräck-
lig hals. Stark rygg. Svansen kunde vara 
aning högre ansatt, men bärs väl över 
ryggen. Passande vinklar fram. Står lite 
underställt och hasorna kunde vara lite 
lägre.

Placering: 2

Feminin tikvalp med fin huvudprofil. Fin 
hals. Välvinklad fram. Tillräckliga bak. Ser 
ut att behöva stabiliseras i sitt bakställ och 
verkar stå lite hastrångt. Bra kropp för 
åldern. Kunde ha lite kraftigare benstom-
me.

Placering: 3

Kompakt tikvalp med fin huvudprofil. 
Kort hals. Kort stark rygg. Lite lågt ansatt 
svans. Framskjuten skuldra. Bakstället 
svårt att bedöma pga högt gräs.

Ung tikvalp med ännu ej resta öron. Fina 
proportioner höjd-längd. Mörka ögon. 
Står ej med frambenen rakt under sig, 
vilket gör framstället svårt att bedöma. 
Normalt vinklad bak men i bilden finns 
ingen balans mellan vinklarna fram och 
bak, vilket gör att hon ger intryck av att 
vara lite bakhög.



Valpar upp till 4 månader 
 
Tikar 

 

 SE32859/2020 

Samerajerna’s Hopi 

Född 2020-04-21 

Ägare: Lotta Sandin 

 

 

 SE21123/2020 

Vinterköldens Bira 

Född 2020-02-26 

Ägare: Josefina 
Vikström 

   

   

Välbalanserad tikvalp. Fin huvudprofil 
med ännu ej resta öron. Stark hals och 
rygg. Välansatt svans. Passande vinklar 
fram och bak. 

Placering: 1

BIM Valpar upp till 4 mån

Söt tikvalp med fin huvudprofil. Tillräck-
lig hals. Kort stark rygg. Välburen och 
ansatt svans. Ser ut att ha en framskjuten 
skuldra. Normala vinklar bak, men lite 
höga hasor. Hade med fördel kunnar vara 
en aning längre för att inte se så kvadra-
tisk ut.

Placering: 4


