
UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAP VIJHN 
 

Uitslagen Clubkampioenschap VIJHN op  6 juni 2010 te Soest.  
Keurmeester: Mevrouw Roel van Veen. 
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 Florus frá Isafold, Cat.nr: 1. 

3 maanden, black and tan, aantrekkelijk reutje met goede snuitpartij en goed gevuld onder 
de ogen. Oor goed aangezet, lichaam al ver ontwikkeld. Dubbele wolfsklauwen puppyvacht, 
beweegt zich goed. 
    1. Veelbelovend 
 

 Vargur, Cat.nr: 2. 
3 maanden, goed gevormd hoofd, mooie snuitpartij, mooi oog, goed geplaatst oor. Al ver in 
ontwikkeling, iets hoge hak, links dubbel, rechts 1 wolfsklauw. Nog puppy vacht, beweegt 
goed. Momenteel 1 testikel. 
     2. Veelbelovend  
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Embla, Cat.nr: 3. 
3 maanden, tri colour, vrouwelijk hoofdje, goed gevormd, donker oog, goed oor. Goed 
ontwikkeld in lichaam. Nog puppyvacht links en rechts 1 w.k. Ze gaat al regelmatig met 
goede staartdracht. 
     4. Veelbelovend 

 Dilka frá Isafold, Cat.nr:4. 
4 maanden, Al ontwikkeld, mooi hoofd, driehoekig met prima voorsnuit en kinpartij, mooi 
oog, goed oor. Goed bot, puppyvacht. Links & rechts 1 w.k. Gaat al goed door de ring. 
      2. Veelbelovend 
 

 Isaldur’s Disa,  Cat.nr: 5. 
4 maanden, ver ontwikkeld, mooi gevormd hoofd, driehoekig. Goed geplaatst oog, bruin 
pigment, goed geplaatst oor, goed bot, nog puppyvacht. Links & rechts dubbele w.k. Ze gaat 
al goed. 

1. Veelbelovend, Beste baby. 
 

 Draumur frá Isafold, Cat.nr: 6. 
4 maanden goed gevormd vrouwelijk hoofd, goede snuit, donker oog, mooi oor. Het 
lippigment mag zich nog iets verdiepen. Nog in puppyvacht, goed bot. Links 1 en rechts 2 
w.k. Beweegt zich al gemakkelijk. 

3.  Veelbelovend  
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 Tryggur Bayuksson van de Groenkamp, Cat.nr: 7. 

 
         Absent 
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Ylgur frá Fridarstödum, Cat. nr: 8. 
8 maanden, vrouwelijk hoofdje nog iets fijn in snuit, schaargebit, donker oog. Ietsje groot 
oor. Goed lichaam, bene en voeten. Goede vacht, ze gaat al gemakkelijk. Links & rechts 
dubbele w.k. 
         Belovend 

 

Duna Máylasdottir van de Groenekamp, Cat.nr 9. 
9 maanden, zwart, vrouwelijk hoofd, goedgevormd. Schaargebit, prima pigment, donker, iets 
klein oog, goed oor. Ze lijkt een beetje lang in lendenen. Goede vacht. Bij gaan is ze achter 
een beetje nauw. Links en rechts dubbele w.k. 
           Belovend 



 
Leira frá Isafold, Cat.nr: 10. 
8 maanden, typisch teefje, mooi teven hoofd, goede snuit, mooie driehoek. Schaargebit, 
prima pigment, mooi oog, mooi geplaatst oor. Goed lichaam en bot. Goede vacht. Links & 
rechts 1 w.k. Gaat goed. 

1. Veelbelovend, Beste Puppy. 
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Wahkan van Rogici, Cat.nr: 11. 
3 jaar, prima type, goed gevormd hoofd, goede snuitpartij, sterk schaargebit, prima 
pigment. Goed gevormd oor, mooi oor, goed lichaam & bone, prima vacht, goede vacht. 
Links 1 en rechts 2 w.k. Goed gangwerk. 

2. Uitmuntend 
 

 

Ana Camptis Foss Frodo, Cat.nr: 12. 
2, 5 jaar, goed type, goed gevormd hoofd passend bij het lichaam, prima snuitpartij, 
schaargebit. Goed pigment, mooi oog en oor. Goed lichaam, benen, voeten en staart. 
Links & rechts 1 w.k. Goed gangwerk. 
       Uitmuntend 
 

 

Krafta frá Hesta gard Hekla, Cat nr. 13. 
                Absent 

 

Samur AV Isheim, Cat.nr: 14. 
2 jaar,mannelijk, goed type, met erg veel wit op hoofd, krachtig hoofd, schaargebit. Bruine 
neus en lippen en lichte ogen. Goed lichaam, benen, voeten, staart voldoende hoog 
aangezet. Goede vachtstructuur. Links en rechts 2 w.k. 
Testikels voelen erg hard aan en zijn verkleefd. 
    Zeer goed 
 

 

Ulfar frá Fridarstödum, Cat.nr: 15. 
2,5 jaar, prima type, mooi reuenhoofd, sterke snuit. Krachtig schaargebit, goed pigment, 
mooi oog, prima oor. Goed lichaam, benen en voeten. Goede vacht. Links en rechts 2 w.k. 
Goed gangwerk. 

1. Uitmuntend 
 

 

Dagur frá Isafold, Cat.nr: 16.                           
3 jaar, goed type, sterk reuen hoofd. Schaargebit, goed pigment, goed oog en oor. Goed 
lichaam, benen en voeten. Goede vacht en staart. Links & rechts 2 w.k. Gangwerk achter 
iets nauw, voor wat los. 
        Uitmuntend 
 

 

Páll frá Isafold, Cat.nr: 17. 
2,5 jaar, prima type, sterk reuenhoofd. Krachtige snuitpartij, prima pigment. Mooi oog, 
goed oor, lichaam, benen en voeten. Links en rechts 2 nagels. Goede vacht en staart. 
Gaat gemakkelijk voor ietsje “toeing in”. 

 3.  Uitmuntend 
 

 

Bjarki, Cat.nr: 18. 
3 jaar, goed type, prima gevormd hoofd, schaargebit, prima pigment, net aan de maat. 
Goed oog en oor. Iets gewelfde schedel. Goed lichaam, hoekingen, benen, voeten. Goede 
staart en vacht. Links & rechts 2 w.k. Gangwerk wel regelmatig, van achter iets nauw, mag 
zich iets vrijer tonen. 
       Zeer Goed 
 

 

Agnar frá Aegir, Cat.nr: 19. 
3,5 jaar, mooie maat, krachtige reu, prima hoofd, prima pigment, sterk schaargebit. Mooi 
oog en oor. Goed lichaam en hoekingen, goede voeten. Links en rechts 2 w.k. Goede 
vacht en staart. Goed gangwerk. 

4.  Uitmuntend 
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Blenmarin Draugur, Cat.nr: 20. 
1,5 jaar, goed type, prima hoofd, schaargebit. Goed pigment. Goed oog en oor, goed 
lichaam, benen en voeten. Goede vacht, staart mag iets hoger aangezet. Links & rechts 2 
w.k. Bij het gaan achter iets nauw en voor wat los. 

2.   Zeer goed 

 

Tobbi frá Isafold, Cat. nr: 21. 
1,5 jaar, prima type, doeg hoofd, iets diepe stop. Krap schaargebit. Goed oog en oor, goed 
lichaam, benen en voeten. Links en rechts 1 w.k. Goede vacht en staart. 
Regelmatig gangwerk. 

1.  Uitmuntend 
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Igor frá Esjubergi, Cat.nr: 22. 
1 jaar, nog wat jeugdig uitziend reutje, kort haar. Goed schaargebit. Nog iets fijne 
snuitpartij, goed donker oog. Goed oor, lichaam, benen en voeten en staart. Goede vacht. 
Links en rechts dubbele w.k. bij het gaan achter wat nauw. 

2. Zeer Goed 

 

Fagur van Rogici, Cat.nr: 23. 
11 maanden, goed type, goed hoofd, schaargebit, goed pigment. Goed geplaatst oog en 
oor. In lichaam nog wat jeugdig. Goede vacht, staart mag iets hoger aangezet. Links & 
rechts 2 w.k.  
Bij gaan voor nog erg los. 

3.   Zeer goed 

 

Leikur, Cat.nr: 24. 
Absent  

 

Fimur van Rogici, Cat.nr: 25. 
11 maanden, goed type, nog jeugdig in verschijning. Goed driehoekig hoofd, schaargebit. 
Prima pigment, goed oog en oor. Nog iets diepe stop en de welving in het voorhoofd mag 
nog wat uitvlakken. Goede vacht en staart. 
Links % rechts 1 w.k. Bij het gaan toont hij al goede pas, maar is nog los in voorhand. 

1. Uitmuntend 

 

Tryggur frá Esjubergi, Cat.nr: 26. 
1 jaar, goed type, al ver ontwikkeld. Goed hoofd, schaargebit. Nog wat veel welving boven 
de ogen. Goed pigment, oog en oor. Links en rechts 2 w.k. De vacht is open en wat 
‘wavy’. Staart mag iets hoger aangezet. Bij het gaan achter wat nauw. 

4. Zeer goed 
 

 

Vyggo van Rogici, Cat.nr: 27. 
11 maanden, een zwart witte met teveel wit. Goed hoofd, schaargebit. Goed pigment. Wat 
klein middenbruin oog. Goed geplaatst oor, goed lichaam en vachtstructuur. Gaat 
regelmatig met goed gedragen staart. 
Om de kleur een Goed. 
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Fiskilaekjar Litfari, Cat.nr: 28. 
7 jaar, uitmuntend type, goede maat, goed reuen hoofd. Schaargebit, lichtbruin goed 
gevormd oog. Mooi oor, prima pigment. Goed lichaam, benen en voeten. 
Links & rechts 2 w.k. Goede vachtstructuur en staartaanzet. 
Goed gangwerk. 

1. Uitmuntend,  C.A.C., B.O.B. 
Beste Reu 
 



 
Pjakkur frá Thytur Stadir, Cat.nr: 29. 
7 jaar, Uitmuntend type, goed hoofd, maar iets sterke welving boven de ogen. 
Schaargebit, prima pigment, mooi oog en goed oor. Goed lichaam, benen en voeten. 
Goed aangezette staart. Goede aanliggende vacht. Links & rechts 2 w.k. Gaat goed door 
de ring. 

2. Uitmuntend, Res. C.A.C 
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Snorri frá Fridarstödum, Cat.nr: 30. 
Bijna 10 jaar, prima type, mooie maat, goed hoofd, beetje onregelmatig gebit. Donker oog, 
iets wijd geplaatst oor. Goed lichaam, benen en voeten. Goede vacht, goed gedragen 
staart. Links en rechts 2 w.k. Gaat met goede pas, achter iets nauw. 
      2.  Uitmuntend 
 

 
 

Mika frá Isafold, Cat.nr: 31. 
Bijna 9 jaar, goed type, goed reuenhoofd. Schaargebit, goed pigment, middenbruin oog. 
Goed geplaatst oor, dat voldoende afgerond is. Goed lichaam, benen en voeten. Goede 
aanliggende vacht. Links en rechts 2 w.k. Goede staart aanzet. Gaat gemakkelijk, achter 
fractie nauw. 

1. Uitmuntend 
 

 
 

Bjarki frá Yggdrasil, Cat.nr: 32. 
8 jaar, goed type, goed gevormd, maar wat klein hoofd. Schaargebit, donker oog, mooi 
oor. Goed lichaam, benen en voeten. Goede vacht en staart. Links en rechts 2 w.k.  Goed 
gangwerk. 

3. Uitmuntend 
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Kinka frá Isafold, Cat.nr. 33. 
4 jaar, vrouwelijk teefje, goed hoofd, krachtig schaargebit. Prima pigment, goed gevormd 
donker oog. Iets hooggeplaatst oor. Goed lichaam, maar de rug mag wat sterker. Goede 
benen en voeten. Goede vacht met teveel wit. Links en rechts 2 w.k.. Staart mag iets 
hoger aangezet. Gangwerk is wat moeilijk te beoordelen. 
   Zeer Goed 
 

 
 

Flikka frá Isafold, Cat.nr. 34. 
5 jaar, mooi teven hoofd, prima pigment, mooi geplaatst oog, vlakke schedel, prima oor. 
Goed lichaam, benen en voeten. Goed aangezette staart. Goede vachtstructuur. Goed 
regelmatig gangwerk. 
Links en rechts 1 w.k. 

1. Uitmuntend, Res. C.A.C.  
 

 
 

Unnur Ulfsdottir frá Gull Lyklinum, Cat.nr.35. 
6 jaar, vrouwelijk type, korthaar. Schaargebit, teven hoofdje met vlakke schedel. Donker 
oog, goed oor. Beetje rond van rib. Regelmatig gehoekt. Staart kan hoger aangezet. In 
gaan achter wat nauw. 
     Zeer Goed 
 

 
 

Gaefa frá Aegir, Cat.nr: 36. 
4 jaar, vrouwelijk, goed gevormd hoofd, vlakke schedel. Schaargebit, mooi oog, goed oor, 
prima pigment. Goed lichaam. Momenteel niet geheel in vacht. Staart voldoende hoog 
aangezet. Links & rechts dubbele w.k. Gangwerk toont regelmatig, maar iets wijd in 
ellebogen.  
     Zeer Goed 
 

 
 

Skila, Cat.nr: 37. 
3 jaar, goed type teefje, goed hoofd, vlakke schedel. Schaargebit, goed pigment, donker 
oog. Tippende oren. Iets rond van rib en heeft wat overgewicht. Regelmatig gehoekt. Links 
& rechts 2 w.k. Vacht goede structuur, Staart kan beter gedragen worden. 
Bij het gaan kan ze iets meer temperament tonen. 
      Zeer Goed 



 
 Saeunn frá Isafold, Cat.nr: 38. 

Absent 
 

 Isa-Björk van Rogici, Cat.nr: 39. 
2 jaar, goed type, vrouwelijk, goed gevormd hoofd. Schaargebit, prima pigment. Donker 
oog, goed oor. Goed lichaam en hoekingen. Goede vacht, goed gedragen staart. Dubbele 
w.k. links en rechts. Goed gangwerk. 
   3. Uitmuntend 
 

 Urdur frá Fridarstödum, Cat.nr: 40. 
2,5 jaar, goed type, w.k. rechts dubbel links enkel. Driehoekig hoofdje, voldoende 
opgevuld onder de ogen. Schaargebit, prima pigment, goed oor. Goed lichaam. Voor wat 
weinig gehoekt. Goede vacht en staart. Goed gangwerk. 

4. Zeer Goed 
 

 Skippa frá Blautur Faetur, Cat.nr: 41. 
3 jaar, goed type, goed hoofd. Schaargebit, prima pigment, donker oog, goed geplaatst 
oor. Goed lichaam, benen en voeten. Goede vachtstructuur, goed aangezette staart, voor 
en achter dubbele w.k. Gaat goed en gemakkelijk, van voren gezien lichtjes ‘toeing in’. 

2. Uitmuntend 
 

 Sóley Rót frá Fridarstödum, Cat.nr: 42. 
3,5 jaar, goed type, goed gevormd, maar wat klein hoofd en wat veel welving. Iets groot 
oor, goed geplaatst. Voldoende lange hals. Iets rond van rib, goed gehoekt. 
Links en rechts 2 w.k. Goede vacht en staart, goed gangwerk. 
    Zeer Goed 
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Vaena frá Isafold, Cat.nr: 43. 
1,5 jaar, goed type, prima gevormd hoofd, schaargebit. Prima pigment, goed oog, oor 
voldoende afgerond. Goed lichaam en hoekingen. Links en rechts 2 w.k. Goede 
vachtstructuur, goed aangezette staart. Goed regelmatig gangwerk, voor nog wat los. 
    Uitmuntend 
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1 jaar, nog jeugdig in lichaam, goed tevenhoofd, prima driehoek. Schaargebit. Prima 
pigment, donker oog, schedel mag nog iets vlakker worden. Goed oor. Goede hoekingen, 
goed aangezette staart. Links en rechts 2 w.k. Goede vachtstructuur, maar wit overheerst. 
Gangwerk al zeer regelmatig. Om de kleur een:   Goed 
 

 Fold frá Sydra-Kolugil.Cat.nr: 45. 
11 maanden, nog zeer jeugdig tonend, maar mooi type. Vrouwelijk, goed gevormd hoofd, 
schaargebit. Goed pigment, donker oog, goed oor. Evenredig gehoekt. 
Vacht van goede structuur, hoog aangezette staart. Links en rechts 2 w.k. 
Goed gangwerk. 

3. Uitmuntend 
 

 Skella Björk van Rogoci, Cat.nr: 46. 
11 maanden, tenger teefje, passend fijn hoofdje, schaargebit. Prima pigment, donker oog , 
goed geplaatst oor. Al ver ontwikkeld in lichaam. Goede hoekingen, goed aangezette 
staart. Goede vachtstructuur. Links 1 en rechts 2 w.k. 
Half wit hoofd. Gaat al goed door de ring. 
    Zeer Goed 
 

 Lois, Cat.nr: 47. 
13 maanden, goed type, goed hoofd, schaargebit, donker oog. Goed lippigment. Klein 
oortje. Goed lichaam, evenredig gehoekt, goed bot. Links & rechts 2 w.k. 
Goede vacht, hoog aangezette staart. Ze gaat al heel regelmatig door de ring. Half wit 



hoofd. 
1.  Zeer Goed 

 
 
 
 
 
 
 

Regla Frá Isafold, Cat.nr: 48. 
1,5 jaar, goed type, korthaar, goed gevormd hoofd, vlakke schedel, schaargebit, goede 
snuitpartij. Donker oog, goed pigment, goed oor. Goed lichaam, evenredig gehoekt, staart 
goed aangezet, goed bot. Links en rechts 2 w.k. Gaat al regelmatig. 

2. Zeer Goed 
 

 Ysja, Cat.nr: 49. 
11 maanden, wat tenger gebouwd teefje. Goede verhoudingen, passend hoofd met wat 
fijne voorsnuit. Schaargebit, donker oog, goed oor. Evenredig gehoekt, goede 
vachtstructuur. Goede staartdracht. Links en rechts 2 w.k. Gaat achter iets nauw, voor wat 
los. 
     Zeer Goed 
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Veisla frá Fridarstödum, Cat.nr: 50. 
8 jaar, prima type, vrouwelijk goed gevormd teven hoofd, schaargebit, goed oog en oor. 
Goed lichaam en hoekingen. Goede vacht, voldoende hoog aangezette staart. Links en 
rechts 2 w.k. Goed gangwerk. 

1. Uitmuntend, C.A.C.,  
Beste teef, Beste veteraan 
 

 
 
 


