
NSHK utstillingsresultater

NSHK Spesialutstilling 2003

BIR Nay-La-Chee`s Cool Running Kenoia
(Unisaks Jet Bandit x Avatacs Brave Ulveline)
Eier/Oppdr Rikke Bergendahl
 

BIM Ingo
(Snøfjellets Odin x Raisa Smetanina av Vargevass)
Eier/Oppdr Hågen Bjørgum

Dommer: Kari Granaas Hansen

Ringsekretær: Beate Grøvan

Valp 3-6 md. – hann
100 Run Roy’s Though Enough Kaspar 23408/02, 01.12.02, sort/hvit
Eier: Mari S. Tømmerås, Roy Arne Bergeng, 2318 Hamar^
Oppdretter: Eier
(Sibirstjerna’s Ask Mizar x Run Roy’s Lucky Strike Pochahontas)
Snart 6 mnd valp av meget god type, vakkert hode og uttrykk med små velplasserte ører, ønskes noe mer vinkler i front, velvinklet bak, pelsen noe åpen 
og krøllet, men kan bli bedre med alderen, beveger seg fritt og fint, men ennå ganske løs i fronten, meget lovende. BIM-valp

Valp 6-9 md. – hann
101 Stitch av Brattalid 00768/03, 03.10.02, sort/hvit
Eier: Jan Frydenlund, 2380 Brummunddal
Oppdretter: Ingstad/Sandberg, 0781 Oslo
(Spock av Brattalid x Nuna av Brattalid)
7 mnd hannvalp, ganske stor for alderen, bra hode, dog aning store og bredt ansatte ører, velutviklet kropp, bra front, god benstamme, kunne hatt noe 
lengre kryss og tenderer til å bære halen noe stramt, utmerket pelskvalitet, trivelig temperament og beveger seg bra.

 Valp 3-6 md. – tisp
102 Run Roy’s Though Enough Kleopatra 23410/02, 01.12.02, sort/hvit/rød
Eier: Mari S. Tømmerås, Roy Arne Bergeng, 2318 Hamar
Oppdretter: Eier
(Sibirstjerna’s Ask Mizar x Run Roy’s Lucky Strike Pochahontas)
Snart 6 mnd søt og feminine tispe, vakkert hode og uttrykk, bra kropp for alder, tilstrekkelig vinklet fram og bak, god benstamme, beveger seg meget bra 
fra siden og bak, løs og ustabil fram, hvilket kan bli bedre med alderen, valpepels, meget lovende BIR-valp

Valp 6-9 md. – tispe
103 Seppa av Brattalid 00772/03, 03.10.02, sort/hvit
Eier: Peter Aleström, 0875 Oslo
Oppdretter: Ingstad/Sandberg, 0781 Oslo
(Spock av Brattalid x Nuna av Brattalid)
Snart  7 mnd tilspe, feminin, ville likt mer markert stopp, noe store ører, god hals, velutviklet kropp for alder, god benstamme, noe kort kryss og stram 
hale, beveger seg ledig og lett, meget god pels.

Juniorklasse – hann^*
01     Lemmy Birk 14968/02, 23.06.02, grå/hvit
Eier: Anne-Katrine Kroken, 2652 Svingvoll
Oppdretter: Larry Berntsen, 2618 Lillehammer
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nay-La-Chee’s Gråtass Sina)
Trivelig ung hann av utmerket type, herlig hode og uttrykk, korrekte ører, meget velutviklet og velbygd for alderen, tilstrekkelig vinklet, utmerket 
benstamme, god pels, gode bevegelser, skulle ønske et noe lengre kryss og korrekt haleføring.1JK, 1JKK, HP

Åpen unghundklasse – hann
02     Run Roy’s Lucky Strike Nanok 17616/01, 22.08.01, sort/hvit
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Eier: Eiere: Mari S. Tømmerås, Roy Arne Bergeng, 2318 Hamar
Oppdretter: Eier
(Blåmann x NUCH Bikkjom’s Bring Me Luck Sherry)
Snart 2-årig hann av meget god type, vakkert hode og uttrykk, god hals, god rygg og kropp for alder, meget god benstamme, for kort kryss og bærer sin 
hale for stramt, trang og ustabil i frambensbevegelser, beveger seg fritt og fint fra siden, pels i felling, men av god kvalitet.
1AUK, 1 AUKK

Åpen klasse – hann
03     Mikki 17484/00, 10.06.00, ulvegrå
Eier: Sissel og Terje Pihl, 3715 Skien
Oppdretter: Eier
(Morris av Vargevass x Mirella av Vargevass)
Meget god type, maskulint hode og uttrykk, bra ører, utmerket hals og overlinje, utmerket benstamme, tilstrekkelig vinklet, lette gode bevegelser, pels i 
felling, men av utmerket kvalitet.1AK

04     Nakki S46749/98, 21.07.98, hvit
Eier: Jan Frydenlund, 2380 Brummunddal
Oppdretter: Mikael Lindgren, Sverige
(Wolf Tribe’s Kloker x Unisak’s Jagna)
Maskulin hann av meget god type, framsstilles i noe for godt hold for dagen, god hals, velutviklet kropp, stiller seg med noe fallende overlinje, god 
benstamme, tilstrekkelig vinklet, beveger seg med ganske bra steg, men kunne vist seg noe friere, velstelt god pels.1AK, 4VK, CK, 4BHK

05     Victor 09057/00, 13.04.00, grå/hvit
Eier: Larry Berntsen, 2618 Lillehammer
Oppdretter: Eier
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nay-La-Chee’s Gråtass Sina)
Herlig hann av utmerket type, vakkert hode og uttrykk, tvers igjennom velbygd  og velvinklet, utmerket pels, meget god benstamme, gode bevegelser, men 
kunne vært litt friere.1AK,

06     Jose av Vargevass 20459/98, 29.05.98, viltfarget
Eier: Geir-Olav Myrann, 3950 Brevik
Oppdretter: Karsten Grønås, Hønefoss
(Houston av Vargevass x Gitana av Vargevass)
Maskulin hann av meget god type, vakkert hode og uttrykk, bra hals og rygg, tilstrekkelig vinklet, meget god benstamme, aning kort kryss, beveger seg 
lett og fint, utmerket pelskvalitet.1AK

 07     White Eagle 16870/97, 17.05.97, hvit
Eier: Rigmor og John Bjarne Johnsen, 4950 RisørOppdretter: Eier
(Prikken x Little Snow Tussi)
Maskulin hann, kraftig hode med godt uttrykk, god hals, velutviklet kropp, tilstrekkelig vinklet, god benstamme, beveger seg meget bra, utmerket og 
velstelt pels.1AK

08     Ozzy 07240/02, 19.05.01, brun/hvit
Eier: Hans P. Lønning og Anne-Katrine Kroken, 2652 Svingvoll
Oppdretter: Kjetil Tangen og Wenche Nerheim, 1892 Degernes
(Polarbreens Lobo x Snøheimens Joma)
Stor men av meget god type, vakkert hode og uttrykk, god hals, velutviklet kropp, utmerket benstamme, meget god pels, beveger seg glimtvis bra.1AK

09     Nay-La-Chee’s Cry Wolf Vadim 11044/01, 16.02.01, grå/hvit
Eier: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
Oppdretter: Eier
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nay-La-Chee’s Svarte Ildico)
Trivelig hann av meget god type, vakkert hode og uttrykk, god hals, velutviklet kropp, gode vinkler og benstamme, noe kort kryss, beveger seg glimtvis 
fritt og fint, utmerket pelskvalitet.1AK, 5VK, CK, 5BHK

10     Ingo 02615/99, 29.11.98, viltfarget
Eier: Hågen Bjørgum, 7500 Stjørdal
Oppdretter: Eier
(Snøfjellet’s Odin x Raisa Smetanina av Vargevass)
Stor hann av utmerket type, vakkert maskulint hode og uttrykk, velbygd og velvinklet med meget gode bevegelser, utmerket benstamme, utmerket pels, 
viser seg glimtvis meget bra.1AK, 1VK, CERT, 1BHK, BIM

11     Junior 14182/00, 07.05.99, grå/hvit
Eier: Hans-Chr. Ørjestad, 0672 Oslo
Oppdretter: Eier
(Vargteam’s Fredrik x Vargteam’s Tine)
Hann av utmerket type, vakkert hode og uttrykk, velbygd og velvinklet, god benstamme, meget god pelskvalitet, beveger seg fritt og fint.1AK 4VK, CK, 
4BHK
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12*   Blue Eye Siber 19862/99, 29.04.99, brun/grå/hvit
Eier: Rigmor og John Bjarne Johnsen, 4950 Risør
Oppdretter: Eier
(Æsulv’s Arctic-American-Gold-Cree x Vibby)
Hann av meget god type, vakkert hode og uttrykk, god hals, tilstrekkelig vinklet, god pelskvalitet, men i felling, beveger seg lett og ledig fra siden, noe 
ustabil i front.1AK

13     Gizmo 02617/99, 29.11.98, viltfarget
Eier:  Bjørn Erik Bjørgum, 7500 Stjørdal
Oppdretter: Hågen Bjørgum, 7500 Stjørdal
(Snøfjellet’s Odin x Raisa Smetanina av Vargevass)
Maskulin hann av meget god type, typisk hode og uttrykk med velansatte ører, utmerket hals og rygglinje, tilstrekkelig vinklet, utmerket kondisjon, 
beveger seg meget bra, ”sommerpels” av utmerket kvalitet.1AK, 3VK, CK, 3BHK

14     Nay-La-Chee’s Iver Glipp 11736/96, 15.05.98, grå/hvit
Eier: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
Oppdretter: Eier
(Alka Shan Fudge of Sno Fire x Nay-La-Chee’s Running Kenoia)
Hann av meget god type, vakkert hode og uttrykk, utmerket hals og overlinje, velutviklet kropp, velvinklet front, ønsker litt lengre kryss og bedre 
haleføring under bevegelser (for ringlet), meget god benstamme, utmerket pels, bittet ikke helt korrekt (tang), lette fine bevegelser.1AK

15     Geir av Vargevass 25507/95, 11.07.95, vilt
Eier: Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar
Oppdretter: Karsten Grønås, 2092 Minnesund
(Troll x Black Sabath av Vargevass-A)
Hann av meget god type, bra hode og uttrykk, dog litt runde øyne, god hals, kraftig velutviklet kropp, god benstamme, dessverre framstilles han litt for 
tykk for dagen, hvilket påvirker helhetsinntrykket, beveger seg med bra steglengde, god pelskvalitet.1AK

Veteranklasse – hann
16     Geir av Vargevass 25507/95, 11.07.95, vilt
Eier: Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar
Oppdretter: Karsten Grønås, 2092 Minnesund
(Troll x Black Sabath av Vargevass-A)
Se katalog nr. 15, En velholdt veteran! Gratulerer! HP, 1VETK

Juniorklasse – tispe
17     Ruth 14974/02, 23.06.02, grå/hvit
Eier: Larry Berntsen, 2618 Lillehammer
Oppdretter: Eier
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nay-La-Chee’s Gråtass Sina)
Særdeles feminin og lovende ung tispe, herlig hode og uttrykk, velutviklet for alderen, velvinklet med god benstamme, beveger seg meget bra, noe myk 
pels for dagen (valpepels i felling).1JK, 3JKK, HP

18     Nay-La-Chee’s Aussie Zita 11877/02, 09.04.02, grå
Eier: Christian Leegaard, 1363 Høvik
Oppdretter: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nordviks Road to Glory)
Tretten mnd junior av meget god type, vakkert hode og uttrykk, særdeles velutviklet kropp for alderen, som ikke bør bli mer rundribbet, velvinklet, meget 
gode bevegelser, velstelt pels av utmerket kvalitet.1JK, 1JKK, HP, 4VK

19     Nay-La-Chee’s Djerve Hermine 13142/02, 03.04.02, grå/hvit
Eier: Iver og Ingeborg Neumann, 0781 Oslo
Oppdretter: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Arctic Song’s Djerva)
Feminin tispe, vakkert hode og uttrykk, dog for store ører som er korrekt ansatt, god hals, velutviklet kropp for alderen, god benstamme, lette fine 
bevegelser, ønsker bedre haleføring under bevegelse (for ringlet), velstelt pels av utmerket kvalitet 1JK, 5JKK

20     Lure Larka 14973/02, 23.06.02, grå/hvit
Eier: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
Oppdretter: Larry Berntsen, 2618 Lillehammer
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nay-La-Chee’s Gråtass Sina)
Søt og feminin tispe av utmerket type, særdeles velbygd og velvinklet for alderen, meget god benstamme, kraftig pels i felling (valpepels), trenger 
ringtrening, vanskelig å bedømme bevegelser, men traver glimtvis meget bra.1JK, 2JKK, HP

20 b (på grunn av at påmeldingen har kommet bort i posten kom ikke denne hunden med i katalogen til tross for at det var betalt innen fristen) 
Nay-La-Chee’s Chill out Itkillik 13159/02, 30.03.02, grå/hvit
Eier: Jan Olav Solstad, 2670 Otta
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Oppdretter: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
(Sledge Dog Kennel Effendy x Nay-La-Chee’s Cool Running Kenoia)
Vakker velbygd tispe, bra hode, aning store ører, god hals og rygglinje, utmerket vinkler fram og bak, meget god benstamme, pels av god kvalitet, men 
avrøytet for dagen, beveger seg bra, vel vist.1JK, 4JKK, HP

Åpen unghundklasse – tispe
21     Vilde Wild at Heart 17824/01, 03.07.01, grå/hvit
Eier: Jan Frydenlund, 2380 Brummunddal
Oppdretter: Yngve og Ingri Brurberg
(Nakki x Privalova)
Feminin tispe med vakkert hode og uttrykk, aning store ører, noe åpent bitt, god hals, kraftig velutviklet kropp, bra vinkler og benstamme, meget gode 
bevegelser, ”sommerpels” av korrekt kvalitet.1AUK, 1AUKK

22     Lerkelund’s Biors Sue Suki 09176/03, 29.09.01, sort/hvit
Eier: Eirik Sandberg og Benedicte Ingstad, 0781 Oslo
Oppdretter: Chr.  og Peter B. Engelschiøn, Hurdal
(Lerkelund’s Biors Tserko x Nay-La-Che’s Svarte Ildico)
Tispe av god type med vakkert feminint hode og uttrykk, aning store ører, god hals, kroppen trenger ennå mye utvikling, ønskes mer vinkler i front og 
dypere brystkasse, noe kort rett kryss, god benstamme, bærer halen noe for ringlet, lette bevegelser som kunne hatt litt mer steg, pels av god kvalitet, men 
avrøytet for dagen.2AUK

23     Molinka III av Brattalid 22736/01, 25.07.01, sort/hvit
Eier: Benedicte Ingstad og Eirik Sandberg, 0781 Oslo
Oppdretter: Benedicte Ingstad og Johanne Sundby, 0781 Oslo
(Lerkelund’s Biors Tserko x Varga av Brattalid)
Feminin tispe med vakkert hode og uttrykk, noe for store ører, tilstrekkelig vinklet, kroppen trenger ennå utvikling, aning kort kryss, beveger seg bra, 
”sommerpels” av god kvalitet.1AUK, 2AUKK

Åpen klasse - tispe
24     Tanya 071090/01, 14.01.00, viltfarget
Eier: Simen Ensby, 2636 Øyer
Oppdretter: Eier
(Vargteams Aika x Finse av Seppalaska)
Feminin tispe av meget god type, vakkert hode og uttrykk, aning store ører, god hals og rygglinje, velvinklet, god benstamme, bra bevegelser, pels av god 
kvalitet, men avrøytet.1AK 

25 *  Nay-La-Chee’s Cool Running Kenoia 11739/96, 29.10.95, grå/hvit
Eier: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
Oppdretter: Eier
(S(polar)Ch Unisaks Jet Bandit x Avatacs Brave Ulveline)
Herlig tispe av utmerket type, tvers igjennom vakker og velbygd, vakkert feminint hode og uttrykk, velvinklet med meget gode bevegelser, utmerket 
pelskvalitet.1AK, 1VK, CERT, 1BTK, BIR

26     Ivri 09058/00, 13.04.00, grå/hvit/gylden
Eier: Larry Berntsen, 2618 Lillehammer
Oppdretter: Eier
(Nay-La-Chee’s Iver Glipp x Nay-La-Chee’s Gråtass Sina)
Vakker tispe av utmerket type, vakkert hode og uttrykk, velvinklet, god benstamme, dessverre i noe for godt hold for dagen, beveger seg bra, pels av 
utmerket kvalitet, men i felling.1AK, 2VK, CK, 2BTK

27     Fina av Vargevass 19365/01, 13.05.01, viltfarget/brun
Eier: Hågen Bjørgum, 7500 Stjørdal
Oppdretter: Karsten Grønås, 
(Eddie x Snowy Queen av Vargevass)
Tispe av meget god type, bra hode som dog kunne hatt noe mer velplasserte ører, god hals, velutviklet kropp for alderen, beveger seg med særedeles god 
steglengde, men ganske løst (valpete i front), super bakpart, avrøytet pels, men av god kvalitet.1AK, 5VK

28     Fanny Jean 16872/97, 17.05.97, brun/hvit
Eier: Rigmor og John Bjarne Johnsen, 4950 Risør
Oppdretter: Eier
(Prikken x Little Snow Tussi)Tispe av meget god type, feminint hode og uttrykk, korrekte små ører, velvinklet, kunne hatt bedre utfylt brystkasse, 
tilstrekkelig benstamme, utmerket kryss og bakpart, beveger seg med god steglengde fra siden, aning ustabil for og bakfra, helt avrøytet for dagen, men 
ser ut til å ha korrekt pelskvalitet.1AK

29     Vaina av Vargevass 13421/99, 31.05.98, viltfarget
Eier: Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar
Oppdretter: Karsten Grønås, 2092 Minnesund
(Spassky x Tellervo av Vargevass)
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Tispe av meget god type, feminint hode og uttrykk, aning store, men velplasserte ører, aning runde øyne, for øvrig velbygd og velvinklet, bra benstemme, 
beveger seg med tilstrekkelig steg, pels av god kvalitet, men avrøytet for dagen.1AK

30     Nay-La-Chee’s  Cool’n Rude Dilla 11042/01, 22.05.01, sort/grå/hvit
Eier: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
Oppdretter: Eier
(Northome’s Rude-E at Axia x Nay-La-Chee’s Cool Running Kenoia)
Feminin tispe av meget god type, meget velbygd og velvinklet, velutviklet kropp, god benstamme, utmerket pelskvalitet, trenger travtrening, men viser seg 
glimtvis meget bra, gode bevegelser.
1AK, 3VK CK

Veteranklasse – tispe

31     Chigga Naomi av Brattalid 02731/96, 22.10.95, sort/hvit
Eier: Sundby/Ingstad, 0781 Oslo
Oppdretter: Ingstad, 0781 Oslo
(Kakkinak av Brattalid x Alasuq av Brattalid)
Feminin tispe i utmerket kondisjon for sin alder, god hals, velutviklet kropp, tilstrekkelig vinklet, noe kort kryss, men beveger seg bra, god pels.(1AK), 
2VETK, HP

32     Raisa Smetanina av Vargevass 22145/96, 24.04.96, viltfarget
Eier: Hågen Bjørgum, 7500 Stjørdal
Oppdretter: Karsten Grønås
(Pirtu av Vargevass-A x Likka av Vargevass)
Feminin tispe av meget god type, vakkert hode og uttrykk, bra hals, velutviklet kropp, dessverre litt tykk for dagen, bra vinkler, benstamme og bevegelser, 
god pelskvalitet (1AK), 1VETK, HP

33     Varga av Brattalid 02722/96, 22.10.95, sort/hvit
Eier: Sundby/Ingstad, 0781 Oslo
Oppdretter: Ingstad, 0781 Oslo
(Kakkinak av Brattalid x Alasuq av Brattalid)Tispe av god type, feminint hode og uttrykk, ønsker dog litt mer markert stopp og mer velplasserte ører, god 
hals og rygglinje, kraftig velutviklet kropp, noe knapp vinklet, god benstamme, litt kort kryss, beveger seg med tilstrekkelig steg. (1AK), 3VETK, HP

Avlsklasse
34     Nay-La-Chee’s Iver Glipp 11736/96, 15.05.98, grå/hvit
Eier: Eier: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner
Oppdretter: Eier
(Alka Shan Fudge of Sno Fire x Nay-La-Chee’s Running Kenoia)
Hannen preger sine avkom med herlig rasetype, vakre hoder, uttrykk, gode pelser og bevegelser. En særdeles vakker klasse og den får hederspremie HP, 
1AVLK

Oppdretterklasse
35     Rikke Bergendahl, 2016 Frogner, Nay-La-Chee’s Kennel.
En oppdretterklasse med fire meget bra individer, samtlige er velbygde, har vakre hoder og uttrykk, utmerket pels og meget gode bevegelser. En vel 
fortjent hederspremie HP, 1OPPDK
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