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Domare Lena Björkander Jag är så glad att jag fick döma just 
den här klassen. Det har varit så roligt 
att se alla bilder och verkligen 
analysera vad det är som gör ett 
skogisöra fantastiskt (för mig). Jag 
började misströsta lite när jag gallrat 
ner till 11 verkliga favoriter och jag 
satt och möblerade om ordningen 
väldigt, väldigt många gånger. Till sist 
landade jag i den kvintett som var min 
allra först utgallrade topp fem och 
som jag tycker dels har fantastiska 
öron om man tittar på enbart örat, 
men också där örat förstärker 
helheten med sin harmoni och 
placering.

Vinnare klass 2 – Bästa öron



 # 5 Bästa öron
 

Ung hona med väldigt snygg 
form på sina öron, raka linjer, 
breda baser med snygg spets, 
förstärkt med väldigt fina tofsar. 
Sitter väldigt fint i hennes 
trekant och förstärker helheten 
på ett väldigt fint sätt. 

  

 Fertil hona n 23 1 år 9 mån. 

 Ägare: Carina Berntson (1810) 



 # 4 Bästa öron
 

Ung hane med väldigt flashiga 
stora öron, nästan väl stora för 
full harmoni med huvudet i 
dagsläget men för mig i princip 
optimala för åldern han är i. 
Häftiga tofsar som bidrar till en 
väldigt rå och häftig helhet.  

 Fertil hane 5½ månad n 09 24 

 Ägare: Barbro Åberg (970) 



 # 3 Bästa öron
 

Ung hona med väldigt snygga 
öron med en placering som ger 
en väldigt attraktiv harmoni med 
huvudet, speciellt med tanke på 
hennes unga ålder. Breda baser 
och raka linjer, toppade av små 
fina tofsar. 

 Fertil hona 6 mån, nfo n 03 22. 

 Ägare: Charlotta Åström (2018) 



 # 2 Bästa öron
 

Ung hane med väldigt fin 
storlek på sina öron. De har 
breda fina baser med raka, fina 
sidor och sitter snyggt och 
öppet placerade, avslutade av 
små, fina tofsar. 

 Kastrerad hane, 1,5 år 03 24 

 Ägare: Weronica Bergqvist 
(2209)



# 1 Bästa öron
 

Ung hane med väldigt snygg 
form på sina öron. De har raka 
fina linjer, med breda baser och 
en nästan helt optimal placering 
där örat väldigt harmoniskt följer 
huvudets linjer och avslutas 
med tofsar som ytterligare 
förstärker den fina formen. 

 Fertil hane 1,5 år, d 03 22 
 
Ägare: Anna Ringberg (3610) 


