Bouvier des Flandres
Rasspecial 2022-06-04
Domare: Sonny Ström
Juniorklass hanar
NORTHERN PINKPAWS HURRICANE
SE54220/2021 född: 21-07-15
e. Sarol One Of The Best
u. Frerub's Banette
Uppf: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Äg: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Juniorhane med bra proportioner och storlek, maskulint huvud och uttryck, något avrundad i skallen,
ej helt parallell, bra huvud och proportioner, mörka vackra ögon, tänder och bett OK, utmärkt hals
och rygg, lite avfallande kors och lågt ansatt svans, välvinklad och för åldern välkroppad med prima
ben och tassar, rör sig med ganska gott steg och tillräcklig drive, utmärkt färg, aningen mjuk päls,
trevlig och öppen
EXELLENT 2 CK 4 BH
NORTHERN PINKPAWS LIGHTNING
SE54224/2021 född: 21-07-15
e. Sarol One Of The Best
u. Frerub's Banette
Uppf: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Äg: Harriet Ajdén, Sundsvall
Stor kraftfull hane med bra proportioner, välformat maskulint huvud, vackra ögon, tänder och bett
OK, parallell, öron något högt ansatta, tillräcklig hals, bra rygg och kors, tillräcklig vinklar, välkroppad
med utmärkta ben och tassar, rör sig med ganska god balans, kunde ha lite mer kraft, prima
pälskvalité och färg, trevlig
EXCELLENT 1 CK 3 BH
NORTHERN PINKPAWS STORM
SE54221/2021 född: 21-07-15
e. Sarol One Of The Best
u. Frerub's Banette
Uppf: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Äg: Ester de Haan, Fellingsbro
9 månader med fina proportioner, välformat huvud med bra kraft och uttryck, ej helt parallell,
välburna öron, välpigmenterad, tänder och bett u.a., utmärkt hals och rygg, lite avfallande kors,
ganska välkroppad för åldern, utmärkta ben och tassar, typiska vinklar, rör sig med ganska god
balans, kunde ha lite bättre flyt, bra färg, ännu något mjuk i sin pälskvalité, trevlig
VERY GOOD 3

Öppenklass hanar
A'MESSAGE ODDS JAVELIN
SE39393/2020 född: 20-06-02
e. Aristocrat Astronaut
u. A'message Lesy Spirit
Uppf: Gun Landhagen & Karl-Inge Johansson, Valdemarsvik
Äg: Katie Björkroth Gustavsson, Arboga
2 år med ganska bra proportioner, på den nedre gränsen, maskulint huvud, flat skalle, ej helt
parallell, stora mörka ögon, välburna öron, tångbett med alla tänder, utmärkt hals och rygg,
välkroppad, ganska välvinklad med tillräcklig bröstkorg, utmärkta ben och tassar, rör sig med ganska
god balans, skulle vara stramare/stabilare i rygglinjen, utmärkt pälskvalité och färg, hanterbar men ej
helt bekväm
VERY GOOD 2
EXCERNO ZIPPY ZHIVA AF XTRA
SE33669/2020 född: 20-04-17
e. Cash-Usch V D Vanenblikhoeve
u. Excerno Xklusive Xtra af Vizzla
Uppf: Anna Stridh, Höganäs
Äg: Rose-Marie Ohlsson, Kumla
Medelstor lite luftig hane 2 år, ganska tilltalande huvud och uttryck, ej helt parallell, välburna öron,
mörka vackra ögon, tänder och bett OK, bra hals och rygg, lite avfallande kors, behöver utvecklas mer
i bröst och förbröst, utmärkta ben och tassar, typiska vinklar, rör sig med ganska OK balans, lite
kohasig, utmärkt pälskvalité, ej i bästa päls, hanterbar men behöver ringträning
VERY GOOD 3
RLD F RLD N FRERUB'S BONO
SE57306/2014 född: 14-09-10
e. A'message Solitair Moon
u. Nuch Quana Amber V Dafzicht
Uppf: Mari K Sjovold, Norge
Äg: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
7-årig hane, kunde komma upp på benen lite mer, maskulint huvud och uttryck, ej helt parallell,
vackra mörka ögon, tänder och bett u.a., stora välburna öron, välpigmenterad, bra hals och rygg, lite
avfallande kors, lågt ansatt svans, utmärkt bröstkorg, ben och tassar, välvinklad, rör sig med ganska
god balans och kraft, kunde vara lite krispigare i pälskvalité, bra färg
EXCELLENT 1

Championklass hanar
NO UCH NO JV-15 NO V-15 NORD JV-15 SE V-19 FRERUB'S BRINDLE BEAST
SE56438/2014 född: 14-09-10
e. A'message Solitair Moon
u. Nuch Quana Amber V Dafzicht
Uppf: Mari K Sjovold, Norge
Äg: Kikki Stölan, Kramfors
Stor kraftfull championhane av bra storlek något långsträckt, välformat huvud, parallell med stora
välburna öron och mörka vackra ögon, tänder och bett OK, utmärkt topline, välvinklad, prima

bröstkorg, ben och tassar, balanserat steg med bra kraft, lite trång bak, bra pälskvalité och färg
EXCELLENT 2 CK 2 BH
C.I.E. EE CH LV CH LT CH BALT CH EEJCH FIJW-17 HeW-17 NORDJW-17 TLNW-20 EEW-21
SAROL ONE OF THE BEST
FI53867/16 född: 16-10-19
e. Enzo Lynn V.Rijn En Ijselland
u. Sarol Vanilla Wow
Uppf: Arja Ritalahti, Finland
Äg: Jenny Kira, Finland
Championhane med utmärkt storlek och kraft, välformat huvud med bra linjer, stora välburna öron,
vackra ögon, tänder och bett OK, ganska bra proportioner, utmärkt topline, bra kors och svans,
välvinklad, välkroppad med bra förbröst, prima ben och tassar, rör sig med fint flyt, kraft och balans,
utmärkt pälskvalité, bra färg, trevlig, välvisad
EXCELLENT 1 CK 1 BH BIR

Juniorklass tikar
CHANEL OF SJO-WHO-SJI-BIB
SE63277/2021 född: 21-06-15
e. Cas Of Sjo-Who-Sji-Bib
u. Quiches Susie Q
Uppf: Ika Stegmeijer, Nederländerna
Äg: Gun Landhagen, Valdemarsvik
1-årig tik, utmärkt proportioner och bra lyft, feminint huvud och uttryck, kunde ha lite mer kraft men
ännu ung, parallell, välburna öron, tänder och bett u.a., vackra ögon, utmärkt hals och rygg, aning
lång i länden, välvinklad med bra ben och tassar, behöver lite mer volym i kroppen, rör sig med bra
balans och tillräcklig kraft, utmärkt pälskvalité och färg, trevlig och välvisad
VERY GOOD
DAZZLE OF SJO-WHO-SJI-BIB
SE10337/2022 född: 21-08-04
e. Mustang Demelza V.D. Overstort
u. Holly Of Sjo-Who-Sji-Bib
Uppf: LB Stegemeijer, Nederländerna
Äg: Kikki Stölan, Kramfors
10 månader utmärkt könsprägel, kunde ha lite bättre proportioner, mera lyft, vackert välformat
huvud med fint uttryck, tänder och bett OK, välburna öron, vackra ögon, välpigmenterad, utmärkt
hals och rygg, lite avfallande kors, välvinklad med bra ben och tassar, kunde ha mer volym i bröstkorg
och förbröst, rör sig med bra balans men lite överdrivna rörelser för rasen, bra pälskvalité och färg,
trevlig och välvisad
VERY GOOD
NORTHERN PINKPAWS MISTY
SE54226/2021 född: 21-07-15
e. Sarol One Of The Best
u. Frerub's Banette
Uppf: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Äg: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Mycket tilltalande juniortik med ganska bra proportioner, bra könsprägel, vackra ögon, stora

välburna öron, parallell, tänder och bett OK, utmärkt hals och rygg, ganska bra kors och svans,
välvinklad, prima ben och tassar, välkroppad, fria rörelser med bra balans, bra färg, lovande
pälskvalité, trevlig och välvisad
EXCELLENT 1 CK 2 BT Bästa junior och Bästa svenskfödda hund
NORTHERN PINKPAWS RAIN
SE54228/2021 född: 21-07-15
e. Sarol One Of The Best
u. Frerub's Banette
Uppf: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Äg: Mikaela Cholewo, Bergeforsen
Juniortik med utmärkt proportioner och bra storlek, väldigt tilltalande huvud och uttryck, kunde ha
lite mer bredd i skallen, Stora välburna öron vackra ögon, tänder och bett OK, parallell, utmärkt
topline, välvinklad, ganska bra bröstkorg, utmärkta ben och tassar, rör sig med ganska bra balans och
kraft, lovande pälskvalité, bra färg, behöver ringträning
EXCELLENT 3
RAPIDE OURS SIMBA
SE13586/2021 född: 21-01-19
e. Maldas Imze
u. Isamaru Von Der Burg Stain
Uppf: Anita Liew, Tenhult
Äg: Mårten Näslund, Salbohed
Medelstor juniortik med feminint huvud och uttryck, tänder och bett OK, lite slarviga öron som sitter
högt, vackra ögon, lite flackt stop, bra hals och rygg, avfallande kors, lågt ansatt svans, lite knappa
vinklar, utmärkta ben och tassar, tåar ut, behöver lite mer volym i bröst och förbröst, rör sig med
ganska bra balans men ej helt rytmiskt, utmärkt pälskvalité och färg, trevlig
VERY GOOD
RAPIDE OURS SPIRA
SE13583/2021 född: 21-01-19
e. Maldas Imze
u. Isamaru Von Der Burg Stain
Uppf: Anita Liew, Tenhult
Äg: Lotta Eriksson, Gyttorp
Juniortik som kunde ha lite bättre proportioner, ganska välformat huvud, flat skalle, lite kinder, stora
öron som sitter lite högt, vackra ögon, tänder och bett OK, bra hals och rygg, välställt kors, ganska
välkroppad, typiska vinklar fram, lite övervinklad bak, rör sig med tillräcklig balans, kunde ha ett
bättre flyt, utmärkt pälskvalité och färg
VERY GOOD
RAPIDE OURS STINA
SE13584/2021 född: 21-01-19
e. Maldas Imze
u. Isamaru Von Der Burg Stain
Uppf: Anita Liew, Tenhult
Äg: Anita Liew, Tenhult
Juniortik med ganska bra proportioner och fin könsprägel, vackra ögon, parallell, stora välburna öron,
flat skalle, tänder och bett OK, utmärkt hals och rygg, välvinklad, välkroppad, tillräckligt förbröst, bra

ben och tassar, välgående med fin balans, utmärkt päls och färg
EXCELLENT 2 CK

Öppenklass tikar
NORD JV-19 A'MESSAGE JIVA ONRUSH
SE10418/2019 född: 18-12-01
e. Oxo van de Doornhoek
u. A'message Lesy Spirit
Uppf: Gun Landhagen & Karl-Inge Johansson, Valdemarsvik
Äg: Gun Landhagen, Valdemarsvik
Mycket tilltalande öppentik, 4 år utmärkta proportioner, feminint välformat huvud med fint uttryck,
vackra ögon, tänder och bett OK, stora välburna öron, utmärkt topline, bra ben och tassar,
välkroppad med bra förbröst, välvinklad, balanserat steg med typiskt rörelsemönster, utmärkt päls
och färg, välvisad
EXCELLENT 3 CK 4 BT
A'MESSAGE ODESSA JIGSAW
SE39399/2020 född: 20-06-02
e. Aristocrat Astronaut
u. A'message Lesy Spirit
Uppf: Gun Landhagen & Karl-Inge Johansson, Valdemarsvik
Äg: Gun Landhagen, Valdemarsvik
Feminin helhet, välformat huvud med parallella linjer, korrekt bett, saknar P1 höger underkäke,
vackra ögon, slarviga öron sitter högt, välpigmenterad utmärkt topline, något lågt ansatt svans,
välvinklad, tillräcklig bröstkorg, prima ben och tassar, rör sig med ganska god balans, lite lös i
fronten, utmärkt pälskvalité och färg, trevlig
EXCELLENT 2 CK 3 BT
A'MESSAGE ONEOFF JEBBA
SE39396/2020 född: 20-06-02
e. Aristocrat Astronaut
u. A'message Lesy Spirit
Uppf: Gun Landhagen & Karl-Inge Johansson, Valdemarsvik
Äg: Anette Månsson ,Skanör
2-årig tik på den lägre gränsen som kunde ha lite med lyft för att skapa en mer kvadratisk helhet,
feminint huvud med parallella linjer, öron lite högt placerade, bra öronstorlek, vackra ögon, tänder
och bett OK, bra hals och rygg, lite lågt ansatt svans och avfallande kors, välvinklad, välkroppad,
prima ben och tassar, rör sig med ganska balanserat steg, lite lös fram, utmärkt pälskvalité och färg,
behöver ringträning
VERY GOOD 4
LT JCH LV JCH EE JCH BALT JCH EEJW-19
SAROL I AM INFINITY INGRID
Fi3201/18 född: 18-05-06
e. Sarol Velvet BlackjackF
u. Glasa Bouvi-Buzi
Uppf: Arja Ritalahti, Finland
Äg: Jenny Kira, Finland
Mycket tilltalande tik, utmärkta proportioner och bra storlek, feminint välformat huvud, flat skalle

parallell, välburna öron, vackra ögon, tänder och bett OK, utmärkt topline, välkroppad, välvinklad
med prima ben och tassar, rör sig med fint flyt och bra balans, något kohasig, prima päls och färg,
välvisad
EXCELLENT 1 CK 1 BT BIM

Championklass tikar
NO UCH NORD JV-15 FRERUB'S BANETTE
SE56626/2014 född: 14-09-10
e. A'message Solitair Moon
u. Nuch Quana Amber V Dafzicht
Uppf: Mari K Sjovold, Norge
Äg: Michaela Cholewo, Bergeforsen
7-årig tik kunde vara en tanke högre på benen, feminint ganska välformat huvud, ej helt parallell,
vackra ögon, tänder och bett OK, stora välburna öron, utmärkt hals och rygg, lite avfallande kors, lågt
ansatt svans, välkroppad med prima ben och tassar, välvinklad balanserat steg med bra drive, lite
marktrång fram, bra pälskvalité och färg
EXCELLENT 1 CK

Veteranklass tikar
NO UCH A'MESSAGE OPTIMA CHIANTI
SE14402/2014 född: 14-01-11
e. Weiland's Chester of Mufasa
u. A'message Infradig Whoops
Uppf: Gun Landhagen & Karl-Inge Johansson, Valdemarsvik
Äg: Kikki Stölan, Kramfors
Veterantik, bra storlek, utmärkt könsprägel, något lång i länden, flat skalle ej helt parallell, stora
välburna öron, vackra ögon, korrekt bett, utmärkt hals och rygg, bra kors och välansatt svans,
välkroppad med bra förbröst, välvinklad med bra ben och tassar, lite vid i fronten, balanserat steg
med bra kraft, utmärkt päls och färg, välvisad och trevlig
EXCELLENT 1 CK BÄSTA VETERAN

Avelsklass vuxna
NO UCH NORD JV-15 FRERUB'S BANETTE
SE56626/2014
Deltager med följande katalognummer
1, 2, 11, 12
Grupp efter tik, det genomgående är mycket bra proportioner, rastyp, huvuden, uttryck, konstruktion,
bra pälsar och färger. Tiken har nedärvt mycket av sina bästa detaljer
1 HP

Uppfödarklass vuxna
KENNEL A'MESSAGE
Gun Landhagen & Karl-Inge Johansson
Deltager med följande katalognummer
16, 17, 18, 21
grupp av individer från 3 kombinationer, genomgående ganska bra kvalité, utmärkt könsprägel,

proportioner, huvuden och uttryck, välbyggda med goda rörelser, pälsar och färger
2 HP
KENNEL NORTHERN PINKPAWS
Michaela Cholewo, Bergeforsen
Deltagare med följande katalognummer
1, 2, 11, 12
Grupp från 1 kombination där könsprägel, proportioner, byggnadsförhållanden och rörelser är ganska
samstämmiga, bra pälsar och rörelser
1 HP

