
Mälarpinscher	  25	  augusti	  2013
Domare:	  Carina	  Andersson	  Rapp
Ringsekreterare:	  Tanja	  Lehtonen
Ringsekreterare:	  Ammie	  Hultin

HANAR	  VALPKLASS	  I Bedömning:

1 Ängagårdens	  Black	  Eyed	  Blitz Oplacerad
SE25885/2013	  SR	  FÖDD	  2013-‐03-‐31
E.	  SE&NO	  UCH	  C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  F	  RLD	  A	  RLD	  N	  Noticeable	  Human	  Nature
U.	  KORAD	  C.I.B	  NORD	  UCH	  NORD	  V-‐11	  NORD	  V-‐12	  SE	  V-‐12	  Fundora's	  Hera
Uppf	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga
Ägare	  Larsson	  Karl,	  Linköping

2 Ängagårdens	  Black	  Thunder Oplacerad
SE25886/2013	  SR	  FÖDD	  2013-‐03-‐31
E.	  SE&NO	  UCH	  C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  F	  RLD	  A	  RLD	  N	  Noticeable	  Human	  Nature
U.	  KORAD	  C.I.B	  NORD	  UCH	  NORD	  V-‐11	  NORD	  V-‐12	  SE	  V-‐12	  Fundora's	  Hera
Uppf	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga
Ägare	  Rödjare	  Jessica,	  Stockholm

3 Ängagårdens	  Bumpy	  Ride	  In	  Storm Oplacerad
SE25882/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐31
E.	  SE&NO	  UCH	  C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  F	  RLD	  A	  RLD	  N	  Noticeable	  Human	  Nature
U.	  KORAD	  C.I.B	  NORD	  UCH	  NORD	  V-‐11	  NORD	  V-‐12	  SE	  V-‐12	  Fundora's	  Hera
Uppf	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga
Ägare	  Nellevad	  Per,	  Stockholm

4 Ängagårdens	  Burning	  Flame	  Of	  Pixel	   Valpklass	  placering	  4
SE25884/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐31
E.	  SE&NO	  UCH	  C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  F	  RLD	  A	  RLD	  N	  Noticeable	  Human	  Nature
U.	  KORAD	  C.I.B	  NORD	  UCH	  NORD	  V-‐11	  NORD	  V-‐12	  SE	  V-‐12	  Fundora's	  Hera
Uppf	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga
Ägare	  Sjöberg	  Lisa,	  Lidingö

5 Ishbels	  Fennel	   Valpklass	  placering	  3	  HP
SE24568/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐04
E.	  SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu
U.	  SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora	  
Uppf	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg	  



Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg

6 Ishbels	  Tarragon	   Valpklass	  placering	  2	  HP
SE24565/2013	  SR	  FÖDD	  2013-‐03-‐04
E.	  SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu
U.	  SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora	  
Uppf	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg	  
Ägare	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta

7 Megamagee	  C'Mon	  Feel	  The	  Noise Valpklass	  placering	  1	  HP	  
FI24124/13	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐12 BIR	  valp	  4-‐6	  månader
E.	  Rivendells	  Midninght	  Eagle
U.	  Rattenjäger	  Minne	  Fur	  Megamagee	  
Uppf	  Suomalainen	  Karoliina,	  Finland
Ägare	  Suomalainen	  Karoliina,	  Finland

TIKAR	  VALPKLASS	  I

8 Ängagårdens	  Beautiful	  Iris	   Valpklass	  placering	  2	  HP	  
SE25881/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐31
E.	  SE&NO	  UCH	  C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  F	  RLD	  A	  RLD	  N	  Noticeable	  Human	  Nature	  
U.	  KORAD	  C.I.B	  NORD	  UCH	  NORD	  V-‐11	  NORD	  V-‐12	  SE	  V-‐12	  Fundora's	  Hera
Uppf	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga
Ägare	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga

9 Ishbels	  Cinnamon Valpklass	  placering	  3	  HP	  
SE24561/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐04
E.	  SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu
U.	  SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora
Uppf	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg	  
Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg

10 Ishbels	  Nutmeg	   Valpklass	  placering	  4
SE24562/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐04
E.	  SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu
U.	  SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora
Uppf	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg	  
Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg

11 Ishbels	  Rosemary	   Valpklass	  placering	  1	  HP	  
SE24563/2013	  R	  FÖDD	  2013-‐03-‐04 BIM	  valp	  4-‐6	  månader
E.	  SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu
U.	  SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora
Uppf	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg	  
Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg

HANAR	  VALPKLASS

12 Legendorf	  Superb	  Style	  For	  Hickson Valpklass	  placering	  1	  HP
RKF0000000	  SR	  FÖDD	  2013-‐02-‐04
E.	  Goron	  Vom	  Lotter	  Kreuz



U.	  Dark	  Angels	  Runika	  For	  Legendorf
Ägare	  Måård	  Joanna,	  Nybro

TIKAR	  VALPKLASS

13 Conspirol	  Cava Valpklass	  placering	  3	  HP
SE12302/2013	  SB	  FÖDD	  2012-‐12-‐09
E.	  NORD	  JV-‐07	  Quebec's	  Alm	  Bravo
U.	  Conspirol	  Avantage
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs	  
Ägare	  Spångberg	  Sandra,	  Stockholm

14 Conspirol	  Chamonix Valpklass	  placering	  2	  HP
SE12303/2013	  SB	  FÖDD	  2012-‐12-‐09
E.	  NORD	  JV-‐07	  Quebec's	  Alm	  Bravo
U.	  Conspirol	  Avantage
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs	  
Ägare	  Tahvanainen	  Susanna,	  Harbo

15 Conspirol	  Classique	   Valpklass	  placering	  4	  
SE12301/2013	  SB	  FÖDD	  2012-‐12-‐09
E.	  NORD	  JV-‐07	  Quebec's	  Alm	  Bravo
U.	  Conspirol	  Avantage
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs	  
Ägare	  Persson	  Birgitta,	  Söderhamn

16 Fundora's	  Kisandra Valpklass	  placering	  1	  HP
SE30964/2013	  SR	  FÖDD	  2013-‐02-‐21
E.	  EE	  CH	  FI	  UCH	  Sini-‐Minin	  Nando
U.	  Fundora's	  Hertha
Uppf	  Nyman	  Berit,	  Finland	  ,
Ägare	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga

17 Immer	  Treu	  v	  Oakwwod	  Sweetheart Deltog	  ej
WS43352101	  SR	  FÖDD	  2013-‐02-‐11
E.	  LPI	  LPII	  SE	  UCH	  SE	  UCH	  LP	  1	  LP	  2	  Rivendells	  Alpha
U.	  CH	  Oakwood	  v	  Kaitler	  Rainy	  Night	  In
Uppf	  Shore	  Lorraine,	  Usa
Ägare	  Shore	  Lorraine,	  98324wa,	  Usa

AVELSKLASS	  Valpar

29 C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  F	  RLD	  A	  RLD	  SE&NO	  UCH	  	  N	  Noticeable	  Human	  Nature	   Deltog	  ej
SE28817/2010	  R	  FÖDD	  2010-‐04-‐20
E.KORAD	  DK	  V-‐10	  NORD	  UCH	  Xitamiz	  Trayan
U.	  SE	  VCH	  Gangland	  Wolfrider´s	  Joyleaf
Uppf	  Larsson	  Karin,	  Karlstad
Ägare	  Appelqvist	  Malin,	  Västra	  Frölunda
KAN	  TÄVLA	  MED:	  1	  2	  3	  4	  8

45 Conspirol	  Avantage Deltog	  ej
S38873/2006	  SB	  FÖDD	  2006-‐04-‐19



E.	  Romfartuna's	  Viper
U.	  SE	  UCH	  Taquine	  de	  La	  Ferme	  de	  L'Abbaye
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
Ägare	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
KAN	  TÄVLA	  MED:	  13	  14	  15

53 	  SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora Placering	  1	  HP
SE35357/2010	  R	  FÖDD	  2010-‐04-‐07 BÄSTA	  GRUPP	  4-‐6	  månader
E.	  Quebec's	  Inachos	  Ileo Deltog	  med:	  5	  9	  11	  
U.	  SE	  UCH	  Quebec's	  Exactly	  Exetta
Uppf	  Rossbäck	  Birgitta,	  Skoglund	  Håkan,	  Österfärnebo
Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg
KAN	  TÄVLA	  MED:	  5	  6	  9	  10	  11

59 SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu Deltog	  ej
S32557/2009	  R	  FÖDD	  2009-‐02-‐16
E.	  Ceriinan	  Herbert	  Dw
U.	  Ceriinan	  Illucia
Uppf	  Nikkonen	  Anja,	  Finland
Ägare	  Nilsson	  Susanne,	  Märsta
KAN	  TÄVLA	  MED:	  5	  6	  9	  10	  11

61 C.I.B	  KORAD	  NORD	  UCH	  NORD	  V-‐11	  NORD	  V-‐12	  SE	  V-‐12	  Fundora's	  Hera Deltog	  ej
S11028/2009	  R	  FÖDD	  2008-‐10-‐06
E.	  LV	  CH	  EE	  CH	  C.I.B	  FI	  UCH	  Clefell's	  Osiris	  
U.	  Idaco's	  Isabella
Uppf	  Nyman	  Berit,	  Finland
Ägare	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga
KAN	  TÄVLA	  MED:	  1	  2	  3	  4	  8

UPPFÖDARKLASS	  Valpar
UPPFÖDARE:	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg,	  Kennel	  Ishbels Placering	  1	  HP
TÄVLAR	  MED:	  5	  6	  9	  10	  11
UPPFÖDARE:	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga,	  Kennel	  Ängagårdens Deltog	  ej
TÄVLAR	  MED:	  1	  2	  3	  4	  8
UPPFÖDARE:	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs,	  Kennel	  Conspirol Deltog	  ej
TÄVLAR	  MED:	  13	  14	  15

HANAR	  JUNIORKLASS

18 Hickson	  Lotuz	  Lovegear	   Juniorklass	  2	  HP
SE32655/2012	  SR	  FÖDD	  2012-‐04-‐05 4	  Bästa	  huvud	  &	  uttryck
E.	  SE	  UCH	  Hickson	  Hilton
U.	  SE	  UCH	  Comtessa
Uppf	  Måård	  Joanna,	  Nybro
Ägare	  Måård	  Joanna,	  Nybro

19 Lilla	  Enebys	  Col'clifford Juniorklass	  3
SE46308/2012	  SR	  FÖDD	  2012-‐08-‐03
E.	  SE	  UCH	  US	  CH	  Leilani's	  Strawberry	  Preserve
U.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Pin'Prinzess	  



Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Gryding	  Petter,	  Stockholm

20 Lilla	  Enebys	  Don'Dexter	   Juniorklass	  1	  HP
SE46328/2012	  SR	  FÖDD	  2012-‐08-‐04 BIR-‐Junior
E.	  SE	  UCH	  US	  CH	  Leilani's	  Strawberry	  Preserve	   BIR
U.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Top'Tapira 2	  Bästa	  rörelse
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta

UNGHUNDSKLASS

21 Conspirol	  Campione Unghundsklass	  1	  HP
SE12472/2012	  SB	  FÖDD	  2011-‐12-‐11 2	  Bästa	  hane
E.	  NORD	  V-‐10	  Conspirol	  Canepa 1	  Bästa	  rörelse
U.	  SE	  UCH	  Falkenheide	  Wolta
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
Ägare	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs

ÖPPEN	  KLASS

22 Duffyco's	  Xsharo Deltog	  ej
SE13315/2011	  R	  FÖDD	  2010-‐07-‐18
E.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Canjo
U.	  SK	  CH	  DE&VDH	  CH	  IT	  CH	  Duffyco's	  Que	  Belle
Uppf	  Hertzsch	  Helga,	  Tyskland	  
Ägare	  Lampinen	  Emma,	  Vällingby

23 Quebec's	  Icecool	  Indigo Öppenklass	  1	  HP
SE35351/2010	  R	  FÖDD	  2010-‐04-‐07 4	  Bästa	  hane
E.	  Quebec's	  Inachos	  Ileo
U.	  SE	  UCH	  Quebec's	  Exactly	  Exetta
Uppf	  Rossbäck	  Birgitta,	  Skoglund	  Håkan,	  Österfärnebo	  
Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg

CHAMPIONKLASS

24 DK	  UCH	  DK	  V-‐12	  SE	  UCH	  Hickson	  Johnny	  Be	  Good Championklass	  2	  HP
SE12531/2011	  R	  FÖDD	  2010-‐12-‐11
	  E.	  SE	  UCH	  FR	  CH	  WW-‐11	  Hickson	  Bull's	  Eye	  Of	  Taurus	  
U.	  SE	  UCH	  Comtessa	  
Uppf	  Måård	  Joanna,	  Nybro
Ägare	  Nilsson	  Madeleine,	  Halmstad

25 SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Hummer	  Vom	  Usdauer	  Hof Oplacerad
SE15944/2011	  SR	  FÖDD	  2010-‐08-‐20
E.	  Nero	  Vom	  Cronsbach	  
U.	  Wiana	  von	  Lexow	  
Uppf	  Usdau	  Katrin,	  Tyskland	  
Ägare	  Grundström	  Jeanette,	  Finspång



26 NORD	  JV-‐11	  SE	  UCH	  Jumping	  All	  Over	  Capricorn	  Jr Championklass	  4	  HP
SE20556/2011	  SR	  FÖDD	  2011-‐02-‐19
E.	  NORD	  V-‐08	  C.I.B	  NORD	  UCH	  Rivendells	  Capricorn
U.	  SE	  UCH	  Sd	  Mad	  Hatters	  Tempest
Uppf	  Bäckström	  Linda,	  Örebro
Ägare	  Zackariasson	  Cathrin,	  Uppsala

27 SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Canjo Deltog	  ej
S13780/2006	  R	  FÖDD	  2006-‐01-‐12
	  E.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Rosso
U.	  SE	  UCH	  Jagastamm's	  Abilene	  Lena
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Åkersberga
Ägare	  Lampinen	  Emma,	  Vällingby

28 C.I.B	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  La	  'Ludwig	   Championklass	  1	  HP
S69040/2008	  SR	  FÖDD	  2008-‐12-‐09 3	  Bästa	  hane
E.	  KORAD	  C.I.B	  FI	  UCH	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Fabulous	  Rocko 4	  Bästa	  rörelse
U.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Carma	  
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Nilsson	  Ulf,	  Nilsson	  Susanne,	  Märsta

29 	  C.I.B	  DK	  UCH	  FDI	  RLD	  A	  RLD	  F	  RLD	  N	  SE&NO	  UCH	  Noticeable	  Human	  Nature Championklass	  3	  HP
SE28817/2010	  R	  FÖDD	  2010-‐04-‐20
E.	  KORAD	  DK	  V-‐10	  NORD	  UCH	  Xitamiz	  Trayan
U.	  SE	  VCH	  Gangland	  Wolfrider's	  Joyleaf
Uppf	  Larsson	  Karin,	  Karlstad
Ägare	  Appelqvist	  Malin,	  Västra	  Frölunda

30 SE	  UCH	  Zepzax	  Veni	  Vidi	  Vici	   Oplacerad
S58003/2008	  R	  FÖDD	  2008-‐08-‐08
E.	  CZ	  CH	  FI	  UCH	  Ceriinan	  Danilo
U.	  Lilla	  Enebys	  Zafir	  To	  Zepzax
Uppf	  Kapanen	  Mirka,	  Holmberg	  Saila,	  Bro
Ägare	  Försti	  Mirka,	  Bålsta

VETERANKLASS

31 FI	  UCH	  NO	  UCH	  SE	  UCH	  Asketvetens	  Cerutti Oplacerad
S21762/2001	  R	  FÖDD	  2001-‐02-‐26
E.	  SE	  V-‐00	  SE	  V-‐01	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Leonardo
U.	  Classic	  Dream's	  Fixhie
Uppf	  Munter	  Thomas,	  Munther	  Pernilla,	  Ödskölt
Ägare	  Försti	  Mirka,	  Bålsta

32 	  INT	  UCH	  SE	  UCH	  VWW-‐12	  VWW-‐13	  Havalidens	  Wonderful	  Valentino Veteranklass	  1	  HP
S39793/99	  R	  FÖDD	  1999-‐06-‐02
E.	  KBH	  V-‐03	  VDH	  CH	  NORD	  UCH	  INT	  UCH	  LU	  CH	  DE	  CH	  Kårdholmens	  Big	  Boss
U.	  SE	  UCH	  Kinrha	  Prima	  Quest
Uppf	  Svensson	  Vivi-‐Anne,	  Sölvesborg	  
Ägare	  Olsson	  Kjell,	  Sävsjö



33 FR	  CH	  SE	  UCH	  WW-‐11	  Hickson	  Bull's	  Eye	  Of	  Taurus Deltog	  ej
S18656/2005	  SR	  FÖDD	  2005-‐02-‐09
E.	  SE	  V-‐07	  FI	  UCH	  NORD	  UCH	  INT	  UCH	  Xitamiz	  Kaxe
U.	  SE	  UCH	  Electra	  Vom	  Traum	  Der	  Jugend
Uppf	  Måård	  Joanna,	  Nybro	  
Ägare	  Olsson	  Annika,	  Nybro

34 NO	  UCH	  NORD	  VV-‐11	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Qing	  Mickey	  Mouse Veteranklass	  2	  HP
S55520/2000	  SR	  FÖDD	  2000-‐10-‐03
E.	  Ceriina	  Nino
U.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Maia	  
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Bromma
Ägare	  Försti	  Mirka,	  Bålsta

35 LPI	  LPII	  SE	  UCH	  Rivendells	  Alpha Oplacerad
S19104/2004	  R	  FÖDD	  2004-‐01-‐31
E.	  SE	  V-‐00	  SE	  V-‐01	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Leonardo
U.	  NO	  V-‐04	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Quiz	  
Uppf	  Eklöf	  Catrine,	  Bergman	  Catharina,	  Saltsjö-‐Boo
Ägare	  Lindgren	  Marie	  Christine,	  Tyresö

TIKAR	  JUNIORKLASS

36 Conspirol	  Corinne	   Juniorklass	  2	  HP
SE42709/2012	  R	  FÖDD	  2012-‐06-‐02
E.	  SE	  UCH	  US	  CH	  Leilani's	  Strawberry	  Preserve
U.	  Conspirol	  Avantage
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
Ägare	  Spångberg	  Sandra,	  Stockholm

37 Ellemaxi	  Viva	  Victoria	  I	  I	   Juniorklass	  4
SE17132/2013	  SR	  FÖDD	  2012-‐06-‐07
E.	  SE	  UCH	  US	  CH	  Leilani's	  Strawberry	  Preserve
U.	  GE	  CH	  BG	  CH	  MK	  CH	  ME	  CH	  RU	  CH	  RO	  CH	  Tim	  Spirit	  Viva	  Victoria
Uppf	  Gulyaeva	  Elmira,	  Ryssland
Ägare	  Fahlén	  Pernilla,	  Västerås

38 Hickson	  Luna	  Lovelight	   Juniorklass	  3	  HP
SE32659/2012	  R	  FÖDD	  2012-‐04-‐05
E.	  SE	  UCH	  Hickson	  Hilton
U.	  SE	  UCH	  Comtessa
Uppf	  Måård	  Joanna,	  Nybro	  
Ägare	  Måård	  Joanna,	  Nybro

39 HJ	  CH	  Lilla	  Enebys	  Be'´	  Briska Juniorklass	  1	  HP
SE27784/2012	  R	  FÖDD	  2012-‐04-‐16 BIM-‐Junior
E.	  KORAD	  C.I.B	  FI	  UCH	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Fabulous	  Rocko BIM
U.	  US	  CH	  Immer	  Treu	  Midnight	  Dreamer 1	  Bästa	  huvud
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta

40 Rivendells	  Qwittra Oplacerad



SE59982/2012	  SR	  FÖDD	  2012-‐11-‐19 2	  Bästa	  huvud
E.	  US	  CH	  Primo-‐Dutch-‐Dream	  von	  Cronestein
U.	  CA	  CH	  Rivendells	  Leende	  Leia
Uppf	  Eklöf	  Catrine,	  Saltsjö-‐Boo
Ägare	  Jakobsson	  Carina,	  Järfälla

UNGHUNDSKLASS

41 Conspirol	  Chiara	  de	  La	  Tara	   Unghundsklass	  1	  HP
SE12473/2012	  SB	  FÖDD	  2011-‐12-‐11 1	  Parklass
E.	  NORD	  V-‐10	  Conspirol	  Canepa
U.	  SE	  UCH	  Falkenheide	  Wolta
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
Ägare	  Nordgren	  Anna,	  Södertälje

42 Hot	  Sweets	  Thing'	  Takida Unghundsklass	  2	  HP
SE13203/2012	  SR	  FÖDD	  2012-‐01-‐23
E.	  C.I.B	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  La	  'Ludwig
U.	  Lilla	  Enebys	  Red'Ruby
Uppf	  Persson	  Birgitta,	  Persson	  Anders,	  Söderhamn
Ägare	  Persson	  Birgitta,	  Söderhamn

43 Lilla	  Enebys	  Be'´	  Beyonce Unghundsklass	  3
SE27787/2012	  R	  FÖDD	  2012-‐04-‐16
KORAD	  C.I.B	  FI	  UCH	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Fabulous	  Rocko
U.	  US	  CH	  Immer	  Treu	  Midnight	  Dreamer	  
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Brännerud	  Annika,	  Tyresö

44 Magleddies	  Touch	  My	  Heart	   Unghundsklass	  4
SE19773/2012	  SR	  FÖDD	  2012-‐02-‐23
E.	  SE	  VCH	  NORD	  UCH	  Beebronx	  Black	  Angel	  
U.	  SE	  UCH	  Yippi	  Vom	  Unteren	  Niederrhein
Uppf	  Johansson	  Thomas,	  Johansson	  Lena	  &	  Mattias,	  Västerås
Ägare	  Käck	  Annika,	  Nyköping

ÖPPEN	  KLASS

45 Conspirol	  Avantage Öppen	  klass	  2	  HP
S38873/2006	  SB	  FÖDD	  2006-‐04-‐19
E.	  Romfartuna's	  Vipe
U.	  SE	  UCH	  Taquine	  de	  La	  Ferme	  de	  L'Abbaye	  
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
Ägare	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs

46 RLD	  F	  RLD	  N	  Conspirol	  Callista Öppen	  klass	  1	  HP
SE13307/2010	  SR	  FÖDD	  2009-‐12-‐09 1	  Parklass
E.	  Quebec's	  Inachos	  Ileo
U.	  SE	  UCH	  Falkenheide	  Wolta
Uppf	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs
Ägare	  Nordgren	  Anna,	  Södertälje



47 Flängan's	  Gaja	   Öppen	  klass	  3
SE19094/2011	  SR	  FÖDD	  2011-‐01-‐31
E.	  DK	  V-‐09	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Frost	  
U.	  SE	  UCH	  NO	  UCH	  Flängan's	  Doris
Uppf	  Lindberg	  Torbjörn,	  Lindberg	  Mona,	  Fagersta	  
Ägare	  Lambrou	  Katarina,	  Knivsta

48 Tunnbindarens	  Ester Oplacerad
SE28318/2011	  SR	  FÖDD	  2011-‐03-‐21
E.	  C.I.B	  FI	  UCH	  NORD	  UCH	  DK	  V-‐11	  Rivendells	  Cúthalion
U.	  C.I.B	  SE	  UCH	  NO	  UCH	  Tunnbindarens	  Bella	  
Uppf	  Carle	  Emma,	  Carle	  Christer,	  Mölnbo
Ägare	  Duvenett	  Göran,	  Sollentuna

49 	  Zepzax	  v	  I	  P Öppen	  klass	  4
S58004/2008	  R	  FÖDD	  2008-‐08-‐08
E.	  CZ	  CH	  FI	  UCH	  Ceriinan	  Danilo
U.	  Lilla	  Enebys	  Zafir	  To	  Zepzax
Uppf	  Kapanen	  Mirka,	  Holmberg	  Saila,	  Bro
Ägare	  Försti	  Mirka,	  Bålsta

CHAMPIONKLASS

50 SE	  UCH	  Comtessa Championklass	  4
S19945/2009	  R	  FÖDD	  2008-‐12-‐12 3	  Bästa	  huvud
E.	  VDH	  CH	  Dark	  Angels	  Blade	  Mystic	  Black
U.	  Idaco's	  Ivette
Uppf	  Okkonen	  Niina,	  Finland
Ägare	  Svensson	  Evacarin,	  Söderåkra

51 JWW-‐12	  SE	  UCH	  Hickson	  Jinxed	  By	  Java Championklass	  2	  HP
SE12524/2011	  R	  FÖDD	  2010-‐12-‐11 Bästa	  tikklass	  4
E.	  SE	  UCH	  FR	  CH	  WW-‐11	  Hickson	  Bull's	  Eye	  Of	  Taurus
U.	  SE	  UCH	  Comtessa
Uppf	  Måård	  Joanna,	  Nybro
Ägare	  Måård	  Joanna,	  Nybro

52 US	  CH	  Lilla	  Enebys	  Xip'Xperia Championklass	  1	  HP
SE54809/2011	  R	  FÖDD	  2011-‐09-‐22 Bästa	  tikklass	  2
E.	  SE	  UCH	  Ceriinan	  Pikachu 3	  Bästa	  rörelse
U.	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Pin'Prinzess
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Shore	  Lorraine,	  98382sequim	  Wa,	  Usa

53 SE	  UCH	  SE	  V-‐11	  Quebec's	  Ibitza	  Isadora Oplacerad
SE35357/2010	  R	  FÖDD	  2010-‐04-‐07
E.	  Quebec's	  Inachos	  Ileo
U.	  SE	  UCH	  Quebec's	  Exactly	  Exetta	  
Uppf	  Rossbäck	  Birgitta,	  Skoglund	  Håkan,	  Österfärnebo
Ägare	  Björkvik	  Malin,	  Rosersberg



54 SE	  UCH	  Zepzax	  Yessie Championklass	  3	  HP
S34284/2006	  SR	  FÖDD	  2006-‐04-‐12
E.	  SE	  UCH	  Sultan	  de	  La	  Perle	  Du	  Cap
U.	  Lilla	  Enebys	  Zafir	  To	  Zepzax
Uppf	  Kapanen	  Mirka,	  Holmberg	  Saila,	  Bro
Ägare	  Försti	  Mirka,	  Bålsta

VETERANKLASS

55 SE	  UCH	  Falkenheide	  Wolta Veteranklass	  1	  HP
S64740/2004	  SB	  FÖDD	  2004-‐09-‐29 Bästa	  tikklass	  3
E.	  LPI	  SE	  UCH	  NO	  UCH	  Quebec's	  Titan	  Turbo
U.	  SE	  UCH	  Taquine	  de	  La	  Ferme	  de	  L'Abbaye
Uppf	  Axelsson	  Pernilla,	  Mariefred
Ägare	  Falk	  Joakim,	  Strängnä

56 SE	  UCH	  VWW-‐10	  VWW-‐12	  VWW-‐13	  Havalidens	  Black	  Shadow	  Rakcha Veteranklass	  3
S43842/2001	  SB	  FÖDD	  2001-‐06-‐28
E.	  SE	  V-‐00	  SE	  V-‐01	  SE	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Leonardo	  
U.	  SE	  UCH	  Kinrha	  Prima	  Quest	  
Uppf	  Svensson	  Vivi-‐Anne,	  Sölvesborg
Ägare	  Olsson	  Kjell,	  Hultqvist	  Annika,	  Sävsjö

57 DK	  VV-‐12	  KORAD	  NO	  UCH	  NORD	  UCH	  NORD	  VV-‐12	  SE	  VCH	  Plexus	  Meja Veteranklass	  2
S30236/2001	  R	  FÖDD	  2001-‐03-‐21
E.	  NO	  UCH	  Pinbas	  Nero
U.	  KORAD	  LPI	  Xitamiz	  Azzmira	  Aktiva
Uppf	  Svenblad	  Lena,	  Haninge
Ägare	  Wistrand	  Heidi,	  Arboga

58 INT	  UCH	  NO	  UCH	  NO	  V-‐05	  SE	  UCH	  Quebec's	  Zanny	  Zazza Deltog	  ej
S29717/2002	  SR	  FÖDD	  2002-‐04-‐10
E.	  FI	  UCH	  Fundora's	  Charmat
U.	  SE	  V-‐99	  SE	  V-‐00	  SE	  V-‐01	  SE	  V-‐02	  NORD	  UCH	  Quebec's	  Innocente	  Ilona
Uppf	  Rossbäck	  Birgitta,	  Skoglund	  Håkan,	  Österfärnebo	  
Ägare	  Carle	  Christer,	  Carle	  Emma,	  Mölnbo

AVELSKLASS

50 SE	  UCH	  Comtessa Avelsklass	  2	  HP
S19945/2009	  R	  FÖDD	  2008-‐12-‐12 Deltog	  med:	  24	  38	  51
E.	  VDH	  CH	  Dark	  Angels	  Blade	  Mystic	  Black
U.	  Idaco's	  Ivette
Uppf	  Okkonen	  Niina,	  Finland
Ägare	  Svensson	  Evacarin,	  Söderåkra
Kan	  tävla	  med:	  16	  24	  38	  51

55 SE	  UCH	  Falkenheide	  Wolta Avelsklass	  1	  HP
S64740/2004	  SB	  FÖDD	  2004-‐09-‐29 Deltog	  med:	  21	  41	  46
E.	  LPI	  SE	  UCH	  NO	  UCH	  Quebec's	  Titan	  Turbo
U.	  SE	  UCH	  Taquine	  de	  La	  Ferme	  de	  L'Abbaye



Uppf	  Axelsson	  Pernilla,	  Mariefred
Ägare	  Falk	  Joakim,	  Strängnä
Kan	  tävla	  med:	  21	  41	  46

60 SE	  UCH	  US	  CH	  Leilani's	  Strawberry	  Preserve Deltog	  ej
SE16589/2012	  R	  FÖDD	  2007-‐10-‐01
E.	  US	  CH	  Leilani's	  I	  Think	  Therefore	  I	  Am
U.	  US	  CH	  Leilani's	  That	  That	  Is	  Is
Uppf	  Hapgood	  Ken	  &	  Mounts	  Karen,	  Usa
Ägare	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Kan	  tävla	  med:	  19	  20	  36	  37

63 KORAD	  C.I.B	  FI	  UCH	  NORD	  UCH	  Lilla	  Enebys	  Fabulous	  Rocko Deltog	  ej
S20080/2007	  SR	  Född:	  2007-‐02-‐16
E.	  Falkheide	  Wito
U.	  Lilla	  Enebys	  Ämaja
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Grubin	  Anna,	  Hjärup
Kan	  tävla	  med:	  28	  39	  43

64 Lilla	  Enebys	  Zafir	  to	  Zepzax Deltog	  ej
S13975/2004	  SR	  Född	  2003-‐12-‐25
E.	  Lilla	  Enebys	  Mad-‐Ghiblin
U.	  Lilla	  Enebys	  Nikita
Uppf	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta
Ägare	  Försti	  Mirka,	  Bålsta
Kan	  tävla	  med:	  30	  49	  54

UPPFÖDARKLASS

UPPFÖDARE:	  Måård	  Joanna,	  Nybro,	  Kennel	  Hickson Uppfödarklass	  3	  HP
TÄVLAR	  MED:	  18	  24	  33	  38	  51 Deltog	  med:	  24	  38	  51

UPPFÖDARE:	  Nilsson	  Susanne,	  Nilsson	  Ulf,	  Märsta,	  Kennel	  Lilla	  Enebys Uppfödarklass	  1	  HP
TÄVLAR	  MED:	  19	  20	  27	  28	  34	  39	  43	  52 Deltog	  med:	  20	  39	  52

UPPFÖDARE:	  Falk	  Joakim,	  Strängnäs,	  Kennel	  Conspirol Uppfödarklass	  2	  HP
TÄVLAR	  MED:	  21	  36	  41	  45	  46 Deltog	  med:	  21	  36	  46

UPPFÖDARE:	  Kapanen	  Mirka,	  Holmberg	  Saila,	  Bro,	  Kennel	  Zepzax Deltog	  ej
TÄVLAR	  MED:	  30	  49	  54

UPPFÖDARE:	  Rossbäck	  Birgitta,	  Skoglund	  Håkan,	  Österfärnebo,	  Kennel	  Qubeck´s Deltog	  ej
TÄVLAR	  MED:	  23	  53	  58


