
Utstillings- og jaktprøveresultater, Curly coated retriever 
Sist oppdatert 15. september 2016 

Ålesund Ringcurl's Brutus 

7.-8.5.16 3 years. Black. Good head. Level topline, tail well set. Typical coat. 
Enough angulation. moves and shows well. 

Jef Verrees Exc. CK 1.BHK CACIB BIR 

  Ringcurl's Atlas 

  7 year old liver. Nice face. Little grey. Good topline. Tail well set. 
Good coat condition. Enough quarters. Could move with more 
drive. 

  Excellent 

    

Kongsvinger Curlygames Gypsy Queen 

B-prøve AK Søk: Søker effektivt og dekker området godt. Fart og utholdenhet: 
God. Nese: Brukes godt. Dirigerbarhet: Godt i hånd for klassen. 
Markeringsevne. Noe upresis, spesielt på første. Skuddreaksjon. 
God. Almen oppførsel: Følger fører pent, men tar et skritt frem i en 
situasjon. Apporteringslyst: Stor. Apportgrep: Tilstrekkelig spontan, 
med gode grep, hjemkomster og avlevering. Samrv.vilje: God. 
Hundetoleranse: God.  

29.04.16 Sammenfattende kritikk: En god jakthund som løser alle oppgaver. 
Markerer bra, søker godt, og er godt i hånd på dirigering.  

Asbjørn 
Kristiansen 

  

Bergen Lilholm's Easy Rider 

16.-17.4.16 Mask hanne, tilt helhet, bra str., vakkert hode og uttrykk, bra hals, 
noe åpne fr.beinsvinkl, velkroppet, bra bakparti, rør seg m brea 
steg fra siden, tirekk knut men med bra stuts 

Hans, 
Rosenberg 

Excellent , CK 1.BHK CERT BIR 

  Elerrina Mellyrn 

  mask hanne, mykket god typ, noe burkig i sin helhet, fint utrykk, 
kort hals, fremskutte skuldre, kraftfull kropp, lett pæreformet i botn, 
utm beinst og tasser, brant i sitt kors, rør seg m kort steg bak og 
fram, saknade rette lokkerne 

  Very good 

  Jollycurl Brio Waltzing Mathilda at Curlycrest 

  fem tik, av god typ, for dagen veldig umogen, et flott hode, fint 
uttrykk, bra utfylt nosparti, åpne fr.beinsvinkl, tynn over 
brystkassen, lett i lenden, bra kors, tilrekkelig bakbeinsvinkl, ei 
korrekte lokker 

  Good 

  Mörkehäll Cinderella Goes Vestcurl 



  fem tik, meget god typ, av den mindre siden av skalaen, tik som gir 
et grovt helhetsinntr, savner stil, bra neseparti, markerede 
kinnbein, bra hals, noe åpne frambeinsvinkl, noe kort i brystbeinet, 
bra bein og tasser, bra bakparti og lår, bra pelsstrukt, rør seg med 
bra steg fra siden, utmerket pels 

  Very Good 

Kristiansand Hayabusa's Loud Karizma 

12.-13.3.16 Bra hode. Vel plasserte ører. Sterk overlinje og vel båret hale. 
Kraftige ben og fine føtter. Tilstrekkelig med kropp. Tett krøll. 
Beveger seg balansert. 

Annika Ulltveit-
Moe 

Excellent CK 1.BTK CERT CACIB BIR  

Bø Jollycurl Brio Waltzing Mathilda At Curlycrest 

20.-21.2.16 Meget tilt. tispe m fin str. velsk kilef. hode med godt rolig uttryk bra 
bitt fin hals, kunne hatt mer f.bryst og bedre v. foran, grei kropp for 
alder, men litt smal i lenden, godt kryss med velans hale,kunne 
hatt litt mer lårbredde og bak, fin b.sta og ok pels 

Børge Espeland   

Bergen Elerrina Mellyrn NHSB2880574 

10.-11.10.15 Very maskulin. 3,5 uears. Correct eues. Very typical coat. Medium 
length, ex neck, slightly ??? croup could be stronger in 
hindquarters. Nice temper.  

Laurent Pichard Pris: Very good 1 AKK 
  Lilhom's Easy Rider DK00359/15 

Young dog, 9 months, lovely put together. Need to be more 
confident. Already mature. Exc head, beautiful expression, good 
front. Slightly loose in elbows. Need some treining, but is worth it! 

Pris: Very good 1 JKK 

Bergen Lilhom's Easy Rider DK00359/15 

10.-11.10.15 God type og balanse. Vellformet maskulint hode med godt uttrykk. 
god hals, vellkroppet men kunne vært strammere i rygg og bedre 
konis. Noe avfallende kryss og lavt haleansett. Bra vinklet. Meget 
god pels. Meget reservert i ringen som preger bevegelsene. Får 
ikke kontrollert bitt, derfor får den KIP (kan ikke bedømmes). 

Svein Bjarne 
Helgesen 

  

  Elerrina Mellyrn NHSB2880574 

God type og balanse. Maskulint hode. Vellformet. Noe smal 
underkjeve. Noe kort hals. Fremskutte skuldre. Vell kroppet. Noe 
kort avfallende kryss. Normalt vinklet. Bevegelsene mangler 
steglengde 
Pris: Good 

  Mörkehäll Cinderella Goes Vestcurl SE58816/2011 

Exc type med god balanse. Velformet hode. Meget smal 
underkjeve. God hals, vel kroppet. Meg god bakpart, kunne hatt 
bedre haleansett. Meget god pels. Bevegelsene kunne hatt noe 
mer steglengde bak.  
Pris: Exc 1 CHKK 



Vikersund Ringcurl's Beautiful Siri NO47389/13 

22.8.2015 Tispe av utm. type, bra størrelse, noe kort, vakkert velskåret hode, 
bra hals, sterk rygg, godt brandt kryss, tilstr. vinkler fram og bak. 
Passende kropp og stamme, kunne hatt fastere krøller og litt mer 
energi i bevegelse.  

Jens Karlsson Pris: Exc 1 AKK CK Res. Cert 2 BTK 
  Hayabusa's Loud Karizma SE20486/14 

Tispe av utm. type, bra størrelse, fine proprosjoner. Velmeislet 
hode med lyse øynde, flott hals og halsisetning. Sterk rygg med 
noe brandt kryss. Tilstrekkelige vinkler og stamme, velkroppet med 
fin brystkasse, bra pels. 
Pris: Exc 1UKK CK CERT 1 BTK BIR 3 BIS unghund 5 BIS 

 Gjøvik Ringcurl's Brutus NO47384/13 

 9.8.2015 Kraftfull champion av utm. typ. Huvud m God linje, dock noget 
romersk nesa. Bra ögon och uttryck. Utm överlinje och underlinje. 
Harmoniska vinklar fram och bak. R¨r sig m. god steglängd. Utm. 
pelskvalitet. 

 Lena Hägglund Pris: exc 1 Chk CK 1BHK BIM 
  Ringcurl's Atlas NO44637/09 

Kraftfull ngt tung, vackert hovud och härligt uttryck. Välansatt hals. 
Harmoniska vinklar fram och bak. Utm. underlinje. Ngt vek i 
haserna vilket också merks i rörelse. Ganska bra steglängd men 
ngt tung. Utm. pelskvalitet och färg. 
Pris: Exc 

  Kelsmere Klover KCAP02733610 

Vacker vällinjerat championtik av utmerket typ. H¨rligt hovud och 
uttryck. Utmerket överlinje och underlinje. Balanserade vinklar. 
God lårbredd. Rör sig rastypiskt med bra steglängd. Utmerket päls. 
Trevligt visad. 
Pris: Exc 1 CHK CK 1BTK BIR 

  Ringcurl's Beautiful Siri NO47389/13 

Elegang tik med vackert hovud, god hals, s¨ttning, stark rygg, 
slutande kors, bra underlinje. Annu väl tunn i bakstället och 
behöver få en kraftfullare vinkling där. Rör sig med noget kort sted, 
men god stabilitet. Bra päls. Trevligt visad. 
Pris: Exc 1AK  

Trondheim Hayabusa's Njord Ironhead 

4.7.2015 16 mnd maskuling hanhund. God proporsjon. Utmerket tyrpe. 
Balansert. Fine rasetypiske trekk. Vakkert hode og uttrykk. 
Velkonstruert front. Fin rygglinje. Aning langt kryss. Tilstrekkelig 
vinkel bak. Korrekt pels. Meget bra bevegelighet. Godt gemytt. 
Trenger litt trening. 

Sven Slettedal Pris: Exc 1UKK CK CERT 1 BHK BIR 2 BIS unghund 

Oslo,  B-prøve Curlygames Gypsy Queen 



27.9.2015 Søk: Dekker marken både i bredde og dybde. Gjør et effektivt 
søksarbeid. Fart og utholdenhet: Vel anpassad og holder vel. 
Nese: Anvendes vel. Markeringsevne: Utmerket markeringsarbeid. 
Skuddreaksjon: Oppmerksom. Almen oppførsel: Tyst og fast. 
Apporteringslyst: Spontane opptak med bra innleveringer. 
Apportgrep: Korrekte grep med bra avleveringer. Svømmesett og 
arbeidsvilje i vann: Svømmer bra og arbeider gjerne i vann. 
Samarbeidsvilje: Følger sin fører gjennom hele prøven. 

Dommer: Bengt 
Gustafsson 

En tispe som gjennomfører prøven på et utmerket sett, med bra 
markeringsarbeid og effektivt søksarbeid. 1. premie BK. 

Oslo  Ringcurly's Bountus Belmondo 

7.6.2015 2 years old nice male. Very good size. Lovely head and 
expression.Long neck. Exc topline and tailset. Very good layback 
and shoulder. Nice ribcage. Enough Depth of chest. Very nice feet. 
Shown in an exc. coat condition. Moves with enough character. 
Very friendly expression. Well presented. 

Dommer: Pris: Exc 2 AKK CK Res Cert 2BHK 

Petra Bannach   
  Ringcurl's Adamus William 

6 years old. Very nice boy. Typical head and expression. Very nice 
eyes. Long muscular nexk. Exc angulations both ends. Excellent 
front. Bones fit to the body. Shown in an exc coat condition. Very 
good mover, prallel both ends. Excellent presentated.  

Pris: Exc 1 AKK CK Cert 1BHK BIM 
  Ringcurl's Beautiful Siri 

2 years old bitch shown in a very good size. Very nice head and 
wxpression. Enough long neck. Very nice topline and tailset. Very 
good laiback of shoulders. Enough depth of chest. Bones fit to the 
body. Would like to see the coat more curledall over the body. 
Moves with long steps parallelle both ends. Such a friendly 
character. 
Pris: Exc 1 AKK CK Cert 2BTK 

  N UCH Mörkehäll Disa 

2 1/2 years old lovely bitch shown in a wonderful condition giving a 
perfect picture over all. Wonderful head and expression. Exc 
pigment. Strong long neck. Exc topline and tailset. Exc developed 
chest in all details. Exc angualtions both ends. Shown in a very 
good coat condition. Parallel while standing and moving. Excellent 
presentated and I'm very glad to have seen her in the ring.  

Pris:Exc. 1 CHk CK 1 BTK BIR  

Hamar Curltemple Adventurer 

14.5.2015 Velbygget junior som er bra utviklet for sin alder. mgt bra hode og 
utrykk. Bra hals og rygglinje. Fint halefeste. Bra bryst, kraftig 
benstamme, bra vinkler. En meget lovende junior som fortsatt skal 
utvikles. Bra pels.  

Dommer: Rodi 
Hübenthal 

Pris: Excellent JK, 1 JKK, CK, Cert, 2BHK 

  SE U(u)CH N UCH NV-13 Uved's Black Zebra Tomato 



  Meget god type. Maskulin med gode proporsjoner. Bra hode, litt for 
markert stopp. Meget bra hals. Stram, fin rygglinje. Velutviklet 
bryst. korrekt vinklet. Typiske bevegelser. Meget bra pels.  

  Pris: Exc CHK, 1CHKK, CK, 1 BHK, BIR 

  N UCH Kelsmere Klover 

  Meget god type, men kunne gjerne vært litt kortere i kroppen. 
Feminint hode, bra hals, stram fin rygglinje, bra halefeste, meget 
dypt bryst. Bra vinkler, bra pels.  

  Pris: Exc CHK, 1CHKK, CK, 1BTK, BIM 

Stiklestad Hayabusa's Njord Ironhead 

26.4.2015 14 mnd stor hanne. Gode proporsjoner. Velformet hode, kunne 
vært lengre i formen. Bra øyne og uttrykk. Bra hals. Bra lengde 
overarm. Noget framskutte skuldre. Bra brysdyp. Kort kryss, 
tilstrekkelig vinkler bak. Fin storslek, passande benstamma, 
velknutne tasser. Pelsen ennu ikke ferdig, men bra kvalitet. Herlig 
temperament.  

Dommer: Pris: Excellent JK, 1 JKK 

Rune 
Fagerström 

Hayabusa's Noisy Electra 

  5 år. Tik som kunne vært mer høystilt samt kraftigare benstamme. 
Feminint hode, lyse øyne forstyrrer utrykket. Pelsen på rygg ok, 
men kunne vært bedre på lår. Bra tasser, normal rørelse. Typisk 
temp.  

  Pris: Very Good AK, 1 AKK 

  Aristocurl's Kimberly 

  3 år, av mindre storlek. Aks. kroppsprop. Kunne hatt bedre lengde i 
hodet, spesielt nesepartiet. Lyse øyne forstyrrer uttrykket. Bra ører, 
vakker hals, rak overarm, bra brystdybde. Velutviklet bak, 
tilrekkelig benstamme, rør seg trant bak. Pels ok. Temp ok.  

  Pris: Very Good CHK, 1 CHKK 

Verdal Hayabusa's Njord Ironhead 

25.4.2015 14 mnd gaml hanhund, under utvikling. Maskulint hode, godt 
uttrykk, korrekt bitt. Herlig hals og overlinje. Velkroppet, velvinklet 
foran og bak. Flytende bevegelser, herlig pels, godt temperament. 

Dommer: Pris: ExcJK, 1JKK, CK, Cert, 1BHK, BIM 

Jens Martin 
Hansen 

Aristocurl's Kimberly 

  Harmonisk, velbygd tispe, feminint hode, godt uttryk, korrekt bitt. 
Pen hals og overlinje. Velvinklet foran og bak. Velkroppet. Flytende 
bevegelser. Pen pels, godt temperament 

  Pris: Exc AK, 1 AKK, CK, Cert, 1BTK, BIR 

  Hayabusa's Noisy Electra 

  Kraftig kompakt tispe. Feminint hode, korrekt bitt. Utmerket hals 
m/litt framlagte skuldre. God overlinje. Tilstrekkelig vinklede bein. 
Litt lav i haleansetning. Velkroppet. Beveger seg utmerket, svaner 
litt energi. Pelsen unne vært i bedre kondisjon. Utmerket 
temperament.  



  Pris: Exc AK, 2 AKK 

Bø i Telemark Hayabusa's Loud Karizma - SE20486/2014 

21-22.2.2015 1 år gammel tispe, utmerket type og helhet. Velskapt fint hode, bra 
hals, tilstrekkelig vinklet fremme, bra ben og poter. God overlinje, 
fin bakpart. beger seg bra. Fin pels. Kunne ha vært gladere. 

Jan Roger 
Sauge 

Pris: Excellent, 1. JKK, 1. BTK, Cert, BIR 

  Curlygames Mothers Daughter - NO37813/14 

  Tispe av meget god type, trivelig hode, god hals, kunne hatt bedre 
vinkler foran og bak. sterk rygg, lett avf. kryss. Beveger seg lett og 
ledig. God pelskvalitet. Excellent, 2 JKK 

Kristiansand S U(u)CH Curly Cottage Opus (S) - SE61489/2012 

14-15.3.2015   
Dommer: Dan 
Ericsson 

Høyreist, mask. hund av perf. storlek. Mask. lite grovt hovud. Utm 
benstamme. Bra hals og overlinje. Herlig pels. Burde hatt mer lite 
betre kors. Underbart temprement. Rør seg ok. Excellent. Cert, 
Cacib, 1. BHK, BIR 

Sarpsborg Curltemple Adventurer - KCAR02566605 Valp 6-9 måneder 

18.4.2015 8,5 mnd. Utm. typ. Mask godt hode m/trivelig uttrykk. Utm. hals og 
rygglinje. Fallende kors. Tilstr. vinkler fram og bak. Utm. ben og 
tassar. Tilstr. kropp for haler. Pra rørelser for alder. Bra pels for 
alder.  (BIR valp) 

Dommer: Filip 
Johnsson 

Curly Cottage Kevin - S53191/2009 

  Grovt mask. hode, ønskes edlere. Tilstr. hals, bra rygglingje. 
Fallende kors. Tilstr. vinkl. fram og bak. Velutv. kropp. rør sig ok 
från sidan, trångt bak. Bra pels. Ønsker mer selvtillitt i ringen. Exc. 
1. AK 

  S U(u)CH N UCH NV-13 Uved's Black Zebra Tomato - 
S47778/2009 

  Champion vel verdig sin tittel. Mask. hode m/trivelig uttrykk. Utm 
hals og rygglinje. Tilstr vinkler fram og bak. Velutv. kropp. Bra ben 
og tassar. Utm rørelser. Bra pels. Exc, CK 1. BHK, BIR 

B-prøve 
Elverum 

Curlygames Gypsy Queen 

12.8.2015 Søk: Søker noe usystematisk, mangler en del motivasjon og 
konsentrasjon i arbeidet. Fart og utholdenhet: God. Nese: 
Anvendes. Markeringsevne: Konsentrert med gjennomgående god 
oppførsel på land og vann. Skuddreaksjon: Oppmerksom. Almen 
oppførsel: Positiv. Apporteringslyst: Spontan. Apportgrep: Gode 
grep + avleveringer. Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Går villig i 
og svømmer godt. Samarbeidsvilje: Mgt god.  

Dommer: Heidi 
Kvan 

Sammenfattende kritikk: En hund som i dag gjør et solid 
markeringsarbeid på land og vann. Manglende effektivitet i søket 
gjør at høyeste premie ikke kan gis. Godt ført.  2. premie B-prøve 
BK 

    

B-prøve 
Kongsvinger 

Søk: Søker fornuftig og dekker området godt. Bringer hurtig to 
ender. Settes i søk etter kanin som bringes.  



22.8.2015 Fart og utholdenhet: God. Nese: Brukes godt. Dirigerbarhet: Godt 
dirigerbar for klassen. Markeringsevne: Markerer sikkert på de 
enkle. Løser dobbel ved hjelp av dirigering. Skudd reaksjon: Rolig 
og oppmerksom. Almen oppførsel: Pent i hånden med fører. 
Apporteringslyst: stro. Apportgrep: Stort sett fine grep, 
hjemkomster og avleveringer. Legger ned den kanin men belastes 
av hard behandling av siste fugl. Samarbeidvilje: God for klassen 
(meget). Hundetoleranse:  

Dommer: 
Asbjørn 
Kristiansen 

Sammenfattende kritikk: Hund som løser oppgavene og viser sine 
gode kvaliteter. Godt i hånd på dirigeringer og markerer sikkert. 
Dagens belastning kommer på den siste fuglen. 0. premie B-prøve 
AK. 

B-prøve 
Elverum 

Curlygames Gypsy Queen 

24.8.2015 Søk: Starter mgt godt og bringer hurtig vilt. Spør en gang på siste 
slag, men jobber godt videre. Fart og utholdenhet: Mgt stor. Nese: 
Brukes godt. Markeringsevne: Markerer godt og tar førers signal 
når hun ved en anledning blir distrahert. Skuddreaksjon: Rolig og 
oppmerksom. Almen oppførsel: Følger fører meget pent. 
Apporteringslyst: Mgt stor. Apportgrep: Fine grep, hjemkomster og 
avlev. Spontan i opptak. Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Går 
villig i og svømmer godt. Samarbeidsvilje: Mgt god.  

Dommer: 
Asbjørn 
Kristiansen 

Sammenfattende kritikk: En hund som viser gode kvaliteter prøven 
igjennom. Fin balanse mellom selvstendighet og samarbeid. Føres 
veldig stille og pent.   1. premie B-prøve BK 

 


