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1 201227100

Godt middels høyde, fint kryss, gode bruksegen. Middels grov. Litt knip, god lengde, godt 

kjøttsett. Middels lår, gode bein. 8 9 90

2 201227107

Høyreist, god lengde, middels til fin beinbygning, godt kryss, gode bruksegen, middels 

kjøttsatt vær. Litt lang koder foran, middels bein. 9 8 90

3 201227113

Knapt middels høyde. Grove bein. Ok bruksegen, god lengde, gode lår, knip, høy manke. 

Gode bein 8 9 94

4 201227123 God høyde, middels grov, gode bruksegenskaper, jevn harmoniskt vær, gode bein. 10 9 97

5 201126382 Godt middels høyde, litt grove bein, meget god lengde. Meget godt kjøttsatt. God rygg 10 8 140

6 201227416 Lav, greie bruksegen, middels til gode bein, god lengde, godt kjøttsett, mangler litt framme 8 9 98

7 201227417

God høyde, litt sid, middels beinbygning, gode bruksegen, middels bein, god lengde, litt høg 

manke 9 8 125

8 201227468

Middels høyde, fin beinbygning, middels kryss, middels lengde, middels kjøttsatt. Smekker, 

fin type 8 9 90

9 201227469 Middels høyde, smekre fine bein, god lengde, middels kjøttsatt 9 9 102

10 201227028

Middels høy, fin beinbygning, god lengde, god bakpart, mangler litt foran, rette haser, litt 

myke koder 9 7 110

11 201227043 Middels høy, stram, fin beinbygning, middels bruksegen, jevn, harmonisk, flott type. 10 8 100

12 201227045

Middels høy. Fin beinbygning, langt kryss, gode bruksegen, harmonisk, jevn, godt kjøttsatt, 

lite utviklet 9 9 92

13 201227018 Middels høyde, middels beinbygning, godt kjøttsatt, middels bruksegen 10 9 105

14 201126225 Fin beinbygning, godt muskelsett, jevn, litt sid. Middels høyde, bra overlinje 10 8 127

15 201227248

Godt middels høy, fin beinbygning, god lengde, litt tynn, spiss framme, krum rygg, uferdig 

vær. Noe lange klauver, litt skjeve bakbein. 7 8 87

16 201227262

Knapt middels høy, middels beinbygning, gode bruksegen Litt lange koder. Middels lengde, 

kniper litt, gode lår, godt kjøttsatt 9 7 103

17 201227264

Middels beinbygning, middels høyde, godt kjøttsatt, gode lår, middels lengde. Harmonisk, 

fin type. 9 9 100

18 201227269

Fin beinbygning, god høyde, litt skjeive bein, lang god overlinje, gode bruksegenskaper, 

middels kjøttsatt 10 8 103

19 201227270

God høyde, middels grove bein, gode bruksegenskaper, harmonisk, god lengde, jevn godt 

kjøttsatt 10 8 107

20 201227275 Høystilt, god lengde, gode bruksegenskaper, middels bein. 10 7 100

21 201227297 Middels høyde, god lengde, middels kjøttsatt, middels beinbygning 9 8 92

22 201227299 God høyde, litt sid, middels bein, god lengde, kort kryss 9 8 110

23 201227314

Middels beinbygning, meget lanng, knapt middels høyde, høy manke, krom rygg, dårlig 

beinstilling framme, uharmonisk type 8 8 141

SPÆL

24 201126450 Middels beinbygning, middels høyde, bratt kryss, høy manke, godt kjøttsatt 8 9 89

25 201126473 Middels høyde, middels beinbygning, harmonisk type, jevn, meget godt kjøttsatt 10 9 88

26 201227340

Middels beinbygning, middels høyde, langt hellende kryss, spiss på manken, middels 

kjøttsatt 8 9 80

27 201227343 Lågstilt, middels beinbygning, meget godt kjøttsatt, litt høg manke 9 9 85

28 201227347 Lågstil, middels beinbygning, meget godt kjøttsatt, litt høg manke. 9 9 74

29 201126440 Fine smekre bein, god høyde. Uferdig vær, gode bruksegen,  harmonisk type 9 10 78

30 201126448 God høyde. Middels beinbygning, harmonisk type, middels kjøttsatt 9 10 80


