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VJU-dagen 2015 domarkommentar. 

Först vill jag tacka alla som anmälde sina hundar till den här 
dagen, det gjorde att dagen blev något utöver det vanliga. Sen 
ett stort tack till VJU- kommittén med Mariana i spetsen för ett 
utmärkt arrangemang, Mariana lyckades till och med att blidka 
vädergudarna!

Jag anlände Säters camping som ligger så vackert vid vattnet, 
såg den lilla tältbyn runt ringen och magen blev fylld av små 
förväntansfulla fjärilar.  När så bedömningen till slut började 
så flöt allt på bra, min tanke var från början att ha öppen kritik 
men när anmälningssiffran passerade 50 så la jag det åt sidan.

Överlag tyckte jag tikarna höll bättre kvalité, hanarna var mer 
ojämna och trots stora klasser hade jag lite svårt att hitta det 
där jag letade efter. Det som var mest positivt under dagen var 
de underbara temperamenten, jag hörde inte ett gruff på hela 
dagen, sen har vi mycket bra kors och bakställ. På minus sidan 
finns fortfarande den svåraste biten i avelsarbetet: fronterna, 
många raka och glappa överarmar och många frontpartier som 
är helt framskjutna. Jag tycker också att en del hanar är för 
små tillika tikar som är för stora och med det följer bristande 
könsprägel hos en del.

Dagen började med helt underbara miniorhanar.

1:a med HP Hot Sensation´s Dreamhack
En välgående och maskulin liten kille med ett utmärkt huvud 
och uttryck. Han var helt igenom välkonstruerad med stadiga 
rörelser och en härlig  ‘lashing tail‘. Lovande!
En fröjd för ögat, min BIR Minior.

Sen över till valparna.
1:a med HP Frinan Entertaining Coppers.
En elegant hane med ett vackert välskuret huvud, tyvärr störs 
uttrycket av aningen ljusa ögon. Han är ‘upp på benen’ vilket 
lovar gott inför framtiden. En välkonstruerad kille som ger 
honom utmärkta vägvinnande rörelser med en vackert vif-
tande svans.
Slutligen min Reserv bästa hane.

Juniorklassen hade 8 anmälda.
1:a med HP Fairhaven United In A Dream
En rejäl hane med ett vackert huvud med bra könsprägel, en 
vackert välvd hals, en bra topline och ett långt plant kors. Han 
rörde sig väl med bra steglängd.

2:a med HP Fairhaven Uncover Me. 
En trevlig hane, lite knappare i sina vinklar runt om än sin 
bror.

Sen över till min största klass för dagen Unghundsklass I.
1:a med HP Ethelreds Dallasdhu.
Bakom all päls och busiga uppförande fanns en mycket välkon-
struerad och välgående kille med ett mycket vackert maskulint 
huvud och uttryck. Med träning och lite trimning så kan det 
nog bli fler roliga utställningsresultat framöver. Han vann även 
priset ’ Dagens bästa hoppare ’!

2:a med HP Copper’s Snowgrouse .
En trevlig hane av den lite mindre modellen, mycket vackert 
huvud och uttryck. Fin topline som han höll i rörelse. Vacker 
päls .

I unghundsklass II fann jag min Bästa hane och BIS I för dagen!
1:a med HP Bright Soul’s King Of Marmalade.
En mycket vacker hane med dagens bästa huvud, så klassiskt 
och med ett ljuvligt uttryck. Välkonstruerad med en vacker 
topline och ett långt kors med utmärkt svansansättning. En 
hane som är ‘upp på benen’ och som rör sig utmärkt med 
vägvinnande steg och ‘lashing tail’. Jag skulle önska en bättre 
vinklad överarm. Han har en vacker päls med liv i, ska bli kul 
att få följa honom i framtiden . 

2:a Eel Gardens Super Hero.
En rejäl hane med ett maskulint huvud och uttryck. Lite vid och 
rak i sin front.

Efter en kortare paus med Barn med hund och Junior handling 
så var det dags för tikarna.
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��M Unghund E���lred� Da�las�h� 

�IR H�  Sensa�ion’� Slo�l� But Sur�l�

In kom de söta miniortikarna.
1:a med HP Fairhaven Winter Dreams 
Hon såg inte ut som någon annan men var så söt, välkroppad 
och välgående. Hon har en naturlig resning, det ska bli mycket 
intressant att se vad det kommer att bli av den här lilla tjejen.

I valpklassen vann systern till den vinnade valphanen.
1:a med Hp Frinan Evergreen Copper.
En underbar tik som har ett ljuvligt huvud med det ‘rätta ut-
trycket’. Hon är välkonstruerad rakt igenom och har bra rörelser. 
Älskar hennes päls.
BIR valp.

2:a Meadway Mingla.
En välkonstruerad tik som behöver utvecklas lite mer i huvudet. 
Hon har utmärkta rörelser med fin resning.

Juniorklassen vanns av.
1:a med HP Hot Sensation’s LilyLolo 
En mycket vacker tik i balans med ett välskuret huvud, en vacker 
hals och topline. Visad i utmärkt kondition och vacker päls. Hon 
rörde sig utmärkt runtom med bra resning. 
 BIR junior och slutligen min Reserv bästa tik.

2:a med HP Coxokhol Relalalaxa.
En vacker tik med ett utmärkt huvud med feminint uttryck.  
Vacker topline, välkroppad med utmärkta rörelser.

 Unghundsklass I en lite ojämn samling tikar.
1:a med Hp Hot Sensation’s Slowly But Surely.
Ännu en vacker tik i balans med ett vackert feminint huvud och 
uttryck. Aningen brant skuldra, visad i utmärkt pälskondition. 
Rörde sig mycket bra med fin resning.
BIR unghund I

2:a med HP Kaylin Crystal Clear.
En rejäl välkonstruerad tik med ett vackert huvud, bra topline. 
Rör sig väl från sidan aningen trångt bak.

Sen till sista klassen för dagen, där jag fann min Bästa tik och BIS 
2.
1:a med HP Copper’s Törnrosa.
En mycket vacker välgående och välvisad tik, hon hade det bästa 
huvudet bland tikarna, klassiskt och välskuret med det rätta ut-
trycket. Mycket välkonstruerad rakt igenom och precis som den 
vinnande hanen har hon en perfekt ‘gently sloping topline’ med 
betoning på gently. Visad i vacker päls och i utmärkt kondition.

2:a Applegrove It’s Red Irish Aida.
En kraftfull tik, bra hals och topline, välkroppad rörde sig väl 
runt om.

Den här dagen kommer jag att minnas länge länge. Det var en 
fantastisk dag, atmosfären runt ringen var glad och solen sken! 
Tack alla igen och väl mött nästa år då stafett pinnen går över till 
Christina Dyrendahl kennel Hot Sensation. 

Sinnika Thåg Karlson
Kennel Danamoor
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Foto 7

VJU VJU VJU................

Jag skulle vilja tacka er som kom och förgyllde årets VJU dag och gjorde den till en 
fantastisk succé!! Hela 61 anmälningar var mer än jag vågade hoppas på!! Även 

om jag var en hmmm smula förvirrad, hade missat någons anmälning, inte kunde 
räkna riktigt bra, glömde vad ni hette… sa att jag aldrig skulle göra detta igen… så 

kan jag inte låta bli att känna mig sååå stolt, glad och så totalt tillfreds att jag nästan 
spricker, så många härliga människor och fina, fina röda hundar!!  

     Tusen Tusen Tack för i år!!

 Jag vill här passa på att tacka Sinnika Thåg för årets domarinsats och Hälsa 
Christina ”Kikki” Dyrendahl välkommen att döma nästa år!!  Väl mött då och må bäste 
valp, junior och unghund vinna vare sig det är på rygg, på mage, i luften eller som det 

ska vara på alla fyra ben!! Hoppas ni hade en lika fantastisk dag som jag!!! 
// Mariana Åhnberg , VJU  

Vill du döma på VJU-dagen?
Skicka då in en intresseanmälan till TK

tk@isfsidan.se
VÄLKOMNA!

Här kommer fler foton från VJU dagen (foto Camilla ÖStman)

Bästa hane från vänster; minoren , valpen , junioren ,
 unghund 1 och unghund 2.

Dagens Bästa Hoppare och Bästa unghund 1 Ethelreds Dallasdhu. Sista varvet om dagens BIS-1 och BIS-2 som blev;
Bright Soul’s King Of Marmalade. och Copper’s Törnrosa

Soligt & mysigt hade vi ...

ISF-ARKIV
ISF-UTSTÄLLNINGAR 2015


