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Domare Annika Berner  
Den här kategorin har varit en riktig 
utmaning. Så många bra profiler, 
och bara 5 platser att förfoga över.  
 
Jag har utgått ifrån Skogkatten 
sedd i profil där jag kunnat göra en 
bedömning av profilen som helhet. 
Profilen hos våra Skogkatter har en 
specifik karaktär, vilket gör att vi 
bara genom att se siluetten av 
huvudet omedelbart förstår vilken 
ras vi har att göra med.  

Vinnare klass 3 – Bästa profil



 # 5 Bästa profil

 Nr 5  
Mjukt feminin… 
 
En ung tjej med fin längd och 
bra profil som övergår i en 
mjukt rundad panna och bra 
topp. Hon har en väl balanserad 
helhet där höjd och djup ger en 
vacker siluett.  
Stark och feminin på samma 
gång.  

 Fertil hona 1.5 år, n 09 22. 

 Ägare: Kattis Strahl (902)



 # 4 Bästa profil
 

Nr 4  
POWER! 
 
En fantastiskt häftig styrka, helt enkelt 
power hela vägen, från nosspets hela 
vägen upp mellan öronen. Avslutet, i 
det här fallet underpartiet, är precis 
lika härligt starkt och balanserar hela 
huvudet. 

 Fertil hane 7 månader, d 09 24  
 
Ägare: Tigerlilja Libenhed (3352)



 # 3 Bästa profil
 Nr 3  

Vackert... 
 
Feminint präglad i sin profillinje. 
Bra styrka och god balans 
mellan profil och haka. Trots 
åldern håller huvudet 
fortfarande härlig höjd, och 
hakans linje ger en god balans 
till siluetten.  

 Kastrerad hona, 6 år f 03  
 
Ägare: Gunilla Eriksson (2970) 
 



 # 2 Bästa profil
 Nr 2. 

Spännande..... 
 
En ung hankatt med en lovande 
höjd i sitt huvud.  Redan 
maskulin med en lång fin 
profillinje. En härlig haka med 
bra djup och styrka.  
En härlig balans och harmoni.  

 Fertil hane 8 månader, n 03 24 

 Ägare: Cecilia Gylling (660) 
 
 



# 1 Bästa profil

 
Nr 1. 
En symfoni av harmoni. 
En vacker helhet, rak profil med 
härligt rundad panna. Starkt 
underparti med en haka som 
möter upp nospartiet på ett 
harmoniskt sätt. En helhetsprofil 
som utstrålar styrka och en väl 
avvägd balans.  
 
1-årig fertil hane, n03  
Ägare: Mikaela Rustad (3712) 
 
 


