
Öppen klass  
Hanar 

 

 SE51653/2018 
 
Björkvallens Wyatt 
Earp 
 
Född 2018-08-27 
 
Ägare:Maria 
Olofsson 
 
Resultat: 
 

 

 DK20511/2016 

Vapslapp Danto 

Född 2016-12-01 

Ägare: Trine Marie 
Rasmussen 

 

 

SE16866/2017 

Black Tracks 
Casino 

Född 2017-01-17 

Ägare: Anneli 
Jörfeldt 

 

 

 SE30532/2016 

Lapprott´s Bärgarn 

Född 2016-04-19 

Ägare: Camilla 
Häggström 

Maskulin hane med bra huvudprofil. Till-
räcklig hals som kunde användas bättre. 
Stark rygg. Normala vinklar fram och bak. 
Passande benstomme. Visar inte upp sig 
till sin fördel på bilden.

Välbalanserad hane med bra proportioner. 
Maskulint huvud med mörka ögon och 
fint uttryck. Bra hals och rygg. Ok svansan-
sättning. Balanserade vinklar fram och bak 
med bra stomme.

Hane med bra höjd-längd. Svårbedömt 
huvud, men ser möjligen ut att kunna 
ha något ner utfyllt nosparti. Bra hals. 
Svansen ser ut att vara lite lågt ansatt. Ok 
vinklar fram, men hänger lite tungt på 
sina framben.Normala vinklar bak men 
står lite underställt.

Trevlig modell av hane med fin huvudpro-
fil. Lite kort hals vilket troligen beror på 
en framskjuten skuldra. Mellanhändera 
kunde vara lite stramare. Bra överlinje. 
Lite rak i hasen. Tillräcklig benstomme till 
storleken.



Öppen klass  
Hanar 

 

 Reg nr: 
SE53362/2017 
Brickebo Njord 
”Sten” 
 
Född:20170920 
 
Ägare :Eva 
Anderson 
 

 

 SE3285/2018 
Brickebo Stig 
 
Född 20180911 
 
Ägare : Eva 
Anderson 
 

 

SE24650/2017 

Emylovias Albus 

Född 2017-04-11 

Ägare: Esben 
Skaue Jorgensen 

 

 

 SE55503/2012 

Rödmossa Loke 

Född 2012-09-21 

Ägare: Rebecka 
Gustafsson 

Hane av tilltalande modell med fin hu-
vudprofil. Lite kort hals beroende på 
trolig framskjuten skuldra. Stark rygg. Ok 
svansansättning. Frambenen är placerade 
lodrätt under hunden. Välvinklat bakställ. 
Passande benstomme.

Hane med bra proportioner höjd-längd. 
Fin huvudprofil. Lite kort hals. Stark rygg. 
Framstället upplevs som mer vinklat än 
bakstället, vilket ger känslan av att hunden 
sjunker ner lite fram. Välburen svans och 
passande benstomme.

Hane med bra proportioner höjd-längd. 
Nospartiet kunde vara aningen kortare. 
Bra hals och överlinje. Bra ansatt svans. 
Passande vinklar fram och bak. Mel-
lanhänderna kunde vara lite stramare. 
Passande benstomme.

Maskulin helhet liksom bra förhållande 
mellan längd och höjd. Fin huvudpro-
fil. Välburen hals som övergår i en stark 
rygg. Ok svansansättning. Balanserade 
vinklar fram och bak. Lite kraftigare 
benstomme hade varit klädsamt.



Öppen klass  
Hanar 

 

 SE40317/2015 
  
Black Track's 
Ökömökö Mini 
 
Född 2015-06-16 
 
Ägare: Malin Fräki 
 

 

 SE56474/2016 

Trollflickans 
Bentley 

Född 2016-10-21 

Ägare: Lina 
Duvander 

 

SE13457/2016 

Lapinlunas Sankari 

Född: 2015-12-27 

Ägare: Axel 
Konradsson 

 

 

 

 SE39905/2013 

Vallarjäntans Jango 

Född: 2013-06-23 

Ägare: Erica 
Månsson 

 

Tilltalande helhet. Utmärkt huvud och ut-
tryck med mörka ögon. Vinklarna fram är 
svårbedömda pga fotovikel, men troligen 
är hela framstället framskjutet. Fronten 
hade med fördel kunnat vara något bre-
dare med bättre utfyllt förbröst. Normala 
vinklar bak med låga hasor. Tillräcklig 
benstomme.

Trevlig helhet med fin huvudprofil där 
man tydligt ser att det är en hane. Fint 
ansatt hals som övergår i en stark rygg 
som avslutas med en välburen svans. Lite 
framskjutet framställ men vinklarna fram 
och bak är balanserade. Passande bens-
tomme.

Placering: 4

Hane som ger ett lite tungt och låg-
ställt intryck, troligen delvis pga kraftig 
päls. Ok huvudprofil med pigment som 
harmonierar med pälsfärgen. Kort hals. 
Stark rygg. Välburen svans. Lite svaga 
mellanhänder. Normalt vinklad bak med 
låga hasor.

Bra förhållande mellan höjd och längd. 
Huvudprofil med maskulin prägel. Till-
räcklig hals. Hunden står inte balanserat 
vilket gör det svårt att bedöma vinklarna, 
men de ser balanserade ut. Lite tunn 
benstomme.



Öppen klass  
Hanar 

 

 SE35111/2018 

Herding Instinct’s 
Xcellent Brun 
’Frasse’ 

Född 2018-04-10 

Ägare: Sanna 
Fridström 

 

 SE46882/2018 

Samerajerna’s 
Delaware 

Född: 2018-07-13 

Ägare: Mari 
Ahlström 

 

SE27040/2017 

Lapinlumon Banda 

Född: 2017-03-03 

Ägare: Mari 
Ahlström 

 

 

 SE14696/2018 

Dynamic Angels 
Eco Tommasi 
”Mario” 

Född: 2018-01-05 

Ägare: Familjen 
Velin 

Tilltalande helhet. Underkäken ser ut att 
kunna önskas lite bättre utfylld. Bra hals 
och rygg. Ok svans. Passande vinklar fram 
och bak. Tillräcklig benstomme.

Lite lång hane där helhetsintrycket störs 
av att vinklarna fram och bak inte balan-
serar. Välvinklad fram och rak i knä och 
has bak så hunden verkar falla framåt.
Trevlig huvudprofil. Mellanhänderna 
kunde vara stramare.

Kompakt hane med fin huvudprofil. Kort 
och grov hals. Kort stark rygg. Helhetsin-
trycket hade blivit bättre med svansen på 
ryggen. Framskjutet framställ. Normalt 
vinklad bak. Passande benstomme.

En aning högställd hane men av tilltalan-
de modell. Vacker huvudprofil, hals och 
överlinje. Välburen svans. Välvinklad fram 
och bak vilket ger en balanserad helhet. 
Passande benstomme.



Öppen klass  
Hanar 

 

 SE58724/2017 

Dynamic Angels 
Autumn Breeze 
”Buddha” 

Född: 2017-11-09 

Ägare: Familjen 
Velin 

 

 SE59846/2014 

Bredbäcks Otis ” 
Wookie” 

Född: 2014-12-11 

Ägare: Familjen 
Velin 

 

SE 27370/2018 

Samejäntans 
Obelix 

Född 2018-03-08 

Ägare: Anna-Karin 
Norberg 

 

 

 SE57652/2018 

Lapinlunas Ånni 

Född 2018-10-31 

Ägare: Céleste 
Fremlin 

En lite högställd hane. Maskulint huvud i 
profil. Halsen är kort och grov. Rakställd 
skuldra. Normala vinklar bak. Lite höga 
hasor. Ok benstomme.

Hane som tappar lite elegans pga kort 
och grov hals. Bra proportioner höjd-
längd. Balanserade vinklar fram och bak. 
Lite höga hasor. Ok benstomme.

Hane som borde vara mer maskulin. Hu-
vudprofilen störs av tunn underkäke. Ok 
hals och vinklar fram. Lite rak i vinklar-
na bak. Står underställt.

Välbalanserad hane av tilltalande mo-
dell. Huvudet kunde ha något mer 
maskulin prägel. Bra hals och överlinje. 
Välansatt svans. Passande vinklar fram 
och bak. Utmärkt benstomme.

Placering: 3



Öppen klass  
Hanar 

 

 SE24649/2018 

Emylovias Aquilo 

Född 2017-04-11 

Ägare: Céleste 
Fremlin 

 

 SE53185/2017 

Herding Instinct's 
Winning Edge 

Född 2017-08-24 

Ägare: Pernilla 
Magnusson 

 

SE38751/2018 

Daloms Tenderly 
Calle 

Född 2018-06-08 

Ägare: Saga Li 
Thomas 

 

 

 SE57651/2018 

Lapinlunas Åboy 

Född 2018-10-31 

Ägare: Mariana 
Skoglund 

Mycket tilltalande hane med utmärkta 
proportioner höjd-längd. Utmärkt hals 
och rygglinje. Högt ansatt svans. Välvink-
lad fram och bak. Visas ej i full päls och 
mer päls hade absolut varit klädsamt.

Placering: 2

Fullpälsad hane som har härlig utstrål-
ning och balans. Utmärkt huvud och 
stark hals. Bra rygg som avslutas med en 
välansatt svans. Utmärkta och balanserade 
vinklar fram och bak. Bra benstomme.

Placering: 1

BIR Öppen klass

Lite lågställd hane där uttrycket störs 
lite av något stora ögon och öron. Lite 
kort hals. Stark rygg. Välburen svans. Ok 
vinklar fram och bak. Benstommen kunde 
vara lite kraftigare.

Hane med bra förhållande mellan höjd 
och längd. Fin huvudprofil med masku-
lin prägel. Ok hals. Stark rygg. Välansatt 
svans och välburen svans. Framskjuten 
skuldra. Normala vinklar bak. Passande 
benstomme.



Öppen klass  
Hanar 

 

 SE56473/2016 

Htm1, RLD A, 
RLD F, RLD N 
Trollflickans Bond 

Född 2016-10-21 

Ägare: Annie 
Gottfridsson 

 

 SE45540/2016 

Samenäsets Kian 

Född 2016-07-11 

Ägare: Anne-Carin 
Klinge Sporrong 

 

SE41305/2017 

Samenäsets Aron 

Född 2017-06-14 

Ägare: Anne-Carin 
Klinge Sporrong 

 

 

 

 SE31774/2018 

Lapinlunas Zeeke 

Född 2018-05-10 

Ägare: Hanna 
Sloberg 

Proportionerlig hane. Huvud med mörka 
ögon. Tillräcklig hals. Plan rygg. Fram-
stället ser ut att vara något mer vinklat än 
bakstället, vulket kan förklara att hunden 
ser lite överbyggd ut på bilden. Passande 
stomme.

Tilltalande hane som ser något lång ut. 
Bra huvud och maskulint uttryck. Lite 
kort hals. Framskjutet framställ. Ok vink-
lad bak. Hade kunnat ha lite kraftigare 
benstomme.

Lite högställd hane som kunde vara lite 
kraftigare rakt igenom. Bra huvudprofil. 
Välburen hals, stark rygglinje. Framskju-
tet framställ. Normalt vinklad bak. Lite 
höga hasor.

Hane som kunde vara lite mer maskulint 
präglad. Fin huvudprofil med pigment 
enligt färgen. Kort hals. Stark rygg. Väl-
buren svans. Framskjuten skuldra och 
lite kort överarm. Ok vinklar bak. Lite 
höga hasor. Ok benstomme.



Öppen klass  
Tikar 

 

 DK06482/2018 

LappTowns Frigg 

Född 2018-04-17 

Ägare: Louise 
Larsen 

 

 

 SE39804/2017 

Lejoncrona Ona 
Lumi 

Född 2017-06-14 

Ägare: Denise 
Borgström 

 

SE11660/2013 

Lygnökvarnens Twix 

Född 2012-12-06 

Ägare: Maine 
Carlsson 

 

 

 SE56803/2017 

Liljekonvaljens Axie 
( Zelda ) 

Född 2017-10-17 

Ägare: Lenny 
Gustinger 

Lite högställd tik med feminint huvud och 
uttryck. Lite kort hals. Stark rygg. Välbu-
ren svans. Framskjuten skuldra. Lite raka 
vinklar i knä och has. Kunde ha lite krafti-
gare benstomme.

Svårbedömd bild, men tiken ger intryck 
av att vara lite högställd. Bra hals. Norma-
la vinklar. Svansen hade gärna fått bäras 
bättre i rörelse.

Lite lågställd tik med kort och kompakt 
kropp.  Fin huvudprofil. Lång hals. Plan 
rygg. Fallande kors. Normala vinklar 
fram. Mellanhänderna kunde vara stra-
mare. Lite rak i knä och has. Ok bens-
tomme.

Lite långsträckt tik med tilltalande ut-
strålning. Vacker huvudprofil med mörka 
ögon. Fin hals och stram rygg. Lite fram-
skjutet framställ. Normala vinklar bak. 
Passande stomme.

Placering: 2



Öppen klass  
Tikar 

 

 SE17502/2016 

Samerajerna’s 
Apache 

Född 2016-01-23 

Ägare: Lotta 
Sandin 

 

 
 

 

 SE27044/2017 

Lapinlumon Biksi 

Född 2017-03-03 

Ägare: Seija 
Hiltunen 

 

SE12619/2012 

Toffiefee 

Född 2011-12-22 

Ägare: Annie 
Carlsson 

 

 

 SE10267/2017 

Lappligans Tindra 

Född 2016-12-05 

Ägare: Irene 
Fjellborg 

Tilltalande helhet med utmärkta propor-
tioner höjd och längd. Vacker huvudpro-
fil med utmärkt utvecklad underkäke. Fin 
hals som övergår i en plan rygg. Välburen 
svans. Lite framskjuten skuldra. Mellan-
händerna kunde vara lite stramare. Väl-
vinklad bak. Utmärkt benstomme.

Placering: 1

BIM Öppen klass

Tik som inte är uppställd till sin fördel 
och därför blir lite svårbedömd. Huvud-
profil med feminin prägel. Kort hals. 
Svårbedömda vinklar. Benstommen kunde 
vara lite kraftigare.

Välbalanserad tik med feminin utstrål-
ning. Fin huvudprofil. Lite kort hals. 
Framskjuten skuldra. Normala vinklar 
bak. Lite mer päls hade varit klädsamt.

Tik med utsmärkta proportioner höjd-
längd. Huvudprofilen störs lite av det 
snipiga nospartiet som skapas av den 
tunna underkäken. Bra hals och rygg. 
Välburen svans. Balanserade vinklar 
fram och bak. Utmärkt benstomme.

Placering: 4



Öppen klass  
Tikar 

 

 SE25604/2018 

Gloivas Cheimon 

Född 2018-04-03 

Ägare: Marie Sköld 

 

 SE55178/2014 

Ikijään Johtotähti 

Född 2014-09-10 

Ägare: Marie Sköld 

 

SE45409/2018 

Domras Amina 

Född 2018-07-06 

Ägare: Caroline 
Karlsson 

 

 

 SE31776/2018 

Lapinlunas Zafiira 

Född 2018-05-10 

Ägare: Pernilla Ås 

Välpälsad tik med bra förhållanden mel-
lan höjd och längd. Fin huvudprofil med 
mörka ögon. Lite kort hals. Stark rygg. 
Välburen och mycket välpälsad svans. 
Framskjuten skuldra. Normala vinklar 
bak. Lite mer benstomme hade varit kläd-
samt.

Trevlig modell av tik med bra proportio-
ner mellan höjd och längd. Bra huvud. 
Lite kort hals. Stark rygg. Välpälsad och 
välburen svans. Framskjuten skuldra. Bra 
vinklad bak med låga hasor. Passande 
benstomme.

Högställd tik som borde ha mer substans 
rakt igenom. Hängande öron gör att 
huvudet tappar karaktär. Ok hals. Länd-
partiet är högre än manken, vilket kan 
bero på att framstället är mer vinklat än 
bakstället. Lite avfallande kors. Borde ha 
mer benstomme.

Lite lång tik. Bra huvudprofil. Lite kort 
hals. Stark rygg. Ok svans. Framskjuten 
skuldra. Lite raka vinklar i knä och has 
samt ett lite avfallande kors. Står under-
ställt. Ok benstomme.



Öppen klass  
Tikar 

 

 SE40616/2017 

Alva 

Född 2017-06-15 

Ägare: Minna 
Koskela 

 

 SE18126/2015 

Nitiva’s 
fläskpannkaka 
(Falli) 

Född 2015-01-21 

Ägare: Tove 
Johansson 

 

SE21274/2018 

Bernadett 
Nezkrotna Markyza 

Född 2017-11-15 

Ägare: Lovisa Fracke 

 

 

 SE19351/2018 

Lappliisas Otilia 

Född 2018-03-14 

Ägare: Berit Lenning 

Trevlig modell av tik, som olyckligtvis står 
i nedförsbacke, vilket inte är till hennes 
fördel. Vacker huvudprofil och välansatt 
hals som går över i en stark rygg. Välbu-
ren svans. Vinklarna är svårbedömda pga 
sättet tiken står, men de ser ok ut.

Lågställd tik. Nospartiet kunde möjligen 
vara aningen kortare. Kort hals, stark rygg. 
Välburen svans. Framskjuten skuldra. 
Mellanhänderna kunde vara lite strama-
re. Välvinklad bak. Hade önskat lite mer 
benstomme.

Reslig tik. Vacker huvudprofil. Hals av 
bra längd. Bra rygg och välburen svans. 
Rak överarm. Välvinklad bak. Ok bens-
tomme.

Placering: 3

Tik av trevlig modell. Bra huvudprofil, 
men öronen är ansatta lite långt bak på 
skallen. Lite kort hals. Bra rygg. Välburen 
svans. Framskjutet framställ. Ok vinklad 
bak. Lite kraftigare benstomme hade 
varit klädsamt.


