
Valpar 6-9 månader 
 
Hanar 

 

 SE58637/2019 

Dynamic Angels 
Norton ”Nubbe” 

Född 2019-11-19 

Ägare: Familjen 
Velin 

 

 SE58212/2019 

Fairdogs Tuuli 

Född 2019-10-26 

Ägare: Victoria Lilja 

   

   

Tilltalande hanvalp. Lite kort hals, för-
modligen pga framskjuten skulda. Stark 
rygg. Välburen svans. Överarm av bra 
längd ger lodräta ben under hunden, 
men han ser ut att vara lite trång i fron-
ten.Normala vinklar bak. Passande bens-
tomme.

Placering: 2

Elegant hanvalp med bra huvudprofil. 
Utmärkt längd på halsen. Stark rygg och 
välburen svans. Passande vinklar fram och 
bak. Möjligen en aning höga hasor. Pas-
sande benstomme.

Placering: 1

BIM valpar 6-9 mån



Valpar 6-9 månader 
 
Tikar 

 

 SE59631/2019 

Brickebos Vilja 

Född 2019-11-09 

Ägare: Eva 
Andersson och 
Catrin Wemmer 

 

 SE52815/2019 

Helmi 

Född 2019-09-16 

Ägare: Katarina 
Tisell 

 

SE55464/2019  

Lappligans Bästa 
Cha-Cha 

Född 2019-10-08 

Ägare: Lena 
Svensson 

 

 

 SE59861/2019 

Majålkes Unni-Ajtti 

Född 2019-11-02 

Ägare: Anna-Stina 
Roslin 

Tikvalp av tilltalande modell med utmärk-
ta proportioner, men som ger ett lite 
tungt intryck. Fint huvud med utmärkt 
pigmentering. Grov hals. Stark rygg. 
Passande vinklar. Möjligen lite lågt ansatt 
svans. Benstommen passar till storleken, 
men upplevs nästan som lite tunn pga 
tung kropp.

Placering: 3

Välbalanserad tikvalp med fina propor-
tioner. Med svansen uppe skulle hon se 
lite kortare ut. Bra huvudprofil, lång stark 
hals. Överlinjen ser aningen överbyggd ut, 
men kan bero på att tiken står i lätt ned-
försbacke. Balanserade vinklar fram och 
bak. Passande benstomme. 

Placering: 1

BIR Valpar 6-9 mån

Tik av trevlig modell med bra proportio-
ner. Bra huvudprofil och fin hals. Stark 
rygg. Lite lågt ansatt svans. Passande vink-
lar fram och bak och utmärkt benstom-
me. Kunde stå lite mer balanserat.

Placering: 2

Lite högställd tik med fin huvudprofil. 
Lite kort hals som går över i en stark rygg. 
Möjligen ett lite brant kors, vilket förkla-
rar att hon står lite underställt. Normala 
vinklar fram. Benstommen kunde vara 
lite kraftigare till storleken. Lite höga 
hasor.

Placering: 4


