My Dog 20130106

Domare: Susanna Johansson

Valpklass
Hanar
Endless Edens Rock Like A Hurricane
SE32863/2012
f. 120428
Lovande maskulin hane o utm helhet. Välkroppad för åldern, välskuret huvud, korr mask, korr
bett, ngt lågt ansatta stora öron, utm över o underlinje, utm förbröst o bröstkorg för åldern, fina
ben o tassar, passande benstomme, mkt bra päls o än ngt mörk, rör sig med ett utm steg , men ngt
rullande hull, glad svans, välvisad, trevligt temp. Bästa valp
Valpkl 1 Hp
Äg. Berntsson Anette
Hjältarnas Ståpäls
SE38459/2012
f. 120511
Kraftfull hanvalp i stark tillväxt, långskuret huvud med ännu stora o lågt ansatta öron, acc
pigment, ngt runda ögon, mkt bra ö-linje, välkonstruerad front, välvinklad men ännu instabil i sitt
bakställ, lovande benstomme men för dagen platta tassar, rör sig ännu löst o med glad svans. Utm
päls o färg, mask, en fin valp som behöver tid. Välvisad
Valpkl 4
Äg. Szabo Ulrika
Knockando’s Vinho Verde Un Classico
SE28422/2012
f. 120415
Lovande mask hane av utmärkt helhet som för dagen är ngt överbyggd. Välskuret huvud med ngt
valpstora öron, välkonstruerad front, markerat förbröst, välkropp för åldern, välformad bröstkorg,
passande benstomme, ngt lösa tassar, utm päls färg o mask, rör sig ngt ovilligt o ngt hastrångt,
välburen svans, välvisad, trevligt temperament
Valpkl 2 Hp
Äg. Lintonsson Ruth
Milijor’s Buster
SE34944/2012
f. 120509
Mask hanvalp, som för dagen är ngt överbyggd. Välskuret huvud m ngt tunn underkäke, aningen
runda ögon, välkropp för åldern med passande benstomme o välutvecklad bröstkorg. Normala
vinklar fram o bak, ngt hög has, rör sig ännu valpigt o med glad svans. Utm färg o päls, trevligt
temerament, välvisad
Valpkl 3 Hp
Äg. Öberg Tina

Valpklass
Tikar
Fablernas Midsommar Blomma
SE38926/2012
f. 120622
Fem mkt liten tik med ett ej komplett underbett i en alltför klen o deformerad underkäke, ngt
tätsittande mörka ögon, utm mask, utomordentligt välkonstruerad front, på gränsen till
övervinklad bak, välkroppad med för dagen alltför mjuka mellanhänder både i stående o gående,
ngt mjuk o riklig päls, välvisad, trevligt temperament
Valpkl 4
Äg. Joelsson Elisabeth
Hjältarnas Pälsängel

SE38466/2012

f. 120511

Fem tik av utm helhet, välskuret huvud som kunde haft ngt grövre underkäke, ngt runda o ljusa
ögon, vacker över/underlinje, rastypiska vinklar, passande benstomme, ngt platta tassar, ngt
knappt förbröst, rör sig sunt med ngt trångt o löst med ngt glad svans, lovande päls, välvisad,
trevligt temperament
Valpkl 1 Hp
Äg. Szabo Ulrika
La Dolce Luna’s Dream Pearl For Me
SE40777/2012
f. 120602
Fem tik på det större slaget av utm helhet, kraftfullt huvud med alltför tunn underkäke där vänster
hörntand sitter felplacerad, kraftiga ögonbrynsbågar, ngt stora öron, utm vinklar fram/bak. Utm
benstomme, lovande päls, rör sig ngt kort med sunt, välvisad, trevligt temperament men ngt
matglad
Valpkl 3
Äg. Von Holten Elise
La Dolce Luna’s Dream Poppet For Me
SE40779/2012
f. 120602
Kraftfull tillräckligt könspräglad tik av det större slaget. Kraftfullt huvud med klen underkäke o
felplacerade hörntänder. Utm mask, en tanke valpstora öron, normala vinklar fram, för åldern bra
bröstkorg, ngt lång länd o ngt avfallande kors, välvinklade knän, knapp i has. Står o går kohasigt
för dagen pga kraftig tillväxt, lovande päls, välvisad, trevligt temperament
Valpkl opl
Äg. Joakimsson Börje
Milijor’s Starlet
SE34946/2012
f. 120509
Fem tik av utm helhet, ännu ofärdig i sitt huvud ngt ljusa runda ögon, normala vinklar fram o
bak, för åldern tillräckligt bröstkorg. Passande benstomme. Utm päls o färg, ngt sprucken mask,
rör sig sunt, fina ben o otassar, för dagen ngt överbyggd, välvisad, trevligt temperament
Valpkl 2 Hp
Äg. Johansson Lillemor
Hanar
Fairytroll’s Soul Of A Lion
SE27780/2012
f. 120327
Kraftfull lovande teddybjörn. Utm helhet. Välskuret huvud, ngt valpstora öron, välvinklad
fram/bak för åldern, väldigt stabil i sin konstruktion, passande benstomme, fina ben o tassar,
aningen mjuk o ullig päls i riklig mängd. Utm färg o mask, rör sig ovanligt stabilt för åldern,
välvisad, trevligt temperament
Junkl Exc kk 1 Ck Bhkl 3 Cert
Äg. Andersson Maria
Laquettas Dole
SE15467/2012
f. 120102
Elva månder kraftfullt könspräglad hane, maskulint huvud, mörka uttrycksfulla ögon, bra hals o
rygg ngt lång länd, normala vinklar fram, knappa bak med ett ngt avfallande kors, passande
benstomme, ngt lösa tassar, rör sig med paddlande framben o instabila haser o en alltför glad
svans, välvisad, trevligt temperament
Junkl Vg
Äg. Svensson Anna
Wildering’s Fort Knox Gold Raiders
SE40624/2011
f. 110610
Väl könspräglad hane av utm helhet, ngt ljusa aningen runda ögon, kunde haft grövre underkäke,
tillräcklig mask, välplacerad skuldra, markerat förbröst, för åldern välutvecklad bröstkorg, ngt
avfallande kors med tillräckliga vinklar bak, rör sig ngt löst fram o hastrångt bak med ngt glad
svans, passande benstomme, utm päls. Välvisad, trevligt temperament

Ukl Exc kk 2

Äg. Ronkainen Minna

Wildering’s Fortknoxlittlegoldheart
SE40629/2011
f. 110610
Kraftfull hane, ännu ofärdig i sitt huvud, tunn underkäke, ngt djupt sittande ögon med ngt löst
sittande ögonkanter, mkt bra hals o rygg, markerat förbröst, för åldern passande bröstkorg,
passande benstomme, rör sig med härligt drive men alltför hög svans. Ngt mjuk o torr päls som
kunde varit bättre utborstad, välvisad, trevligt temperament
Ukl Exc Ukk 1
Äg.Wildering Victoria
Wildering’s Rob Prey From Fort Knox
SE40628/2011
f. 110610
Väl könspräglad hane av det mindre måttet, utm huvud, utm mask, ngt lösa ögonkanter, mörka
ögon, ngt framskjuten skuldra, välutvecklad bröstkorg, utm benstomme, lovande päls, fina ben o
tassar, rör sig med för dagen alltför mjuk rygg o lösa mellanhänder men med kraft o drive,
välvisad, trevligt temperament
Ukl Vg kk 3
Äg. Joelsson Elisabeth
LV CH NO UCH NO V-12 I-Zack-Son Av Eirabelstone NO4671/06 f. 061218
Kraftfull väl könspräglad hane på det lägre slaget, välskuret huvud m ngt tunn underkäke, ngt
öppna o lösa ögonkanter, mkt bra hals o rygg, ngt lång land, ngt avfallande kors, välvinklad fram,
ngt knappa bak, ngt mjuka mellanhänder, utm mask, ngt torr pals, välvisad, rör sig väl från sidan,
slarvar ngt fram o bak, trevligt temperament
Ökl Exc kk 2
Äg. Alfredsen Mona
DK UCH Knockando’s Qmp Quillion Red
S32021/2008
f. 080407
Tillräckligt könspräglad hane, ngt tunn underkäke, ljusa runda ögon, bra hals, ngt mjuk rygg, ngt
lång länd, avfallande kors, ngt kors overarm, utm pals o färg o mask, ngt knapp benstomme, rör
sig styltigt, välvisad, trevligt temperament
Ökl V kk 3
Äg. Peter Dyhr
Skjaergaardens Halloween Voodoo Man
S42522/2009
f. 081030
Kraftfull hane, maskulint huvud, markerade ögonbrynsbågar, aningen stora öron, bra hals o rygg,
ngt lång länd, välplacerad skuldra, ngt rak överarm, tillräcklig bröstkorg, välkonstruerat bakställ,
utm benstomme, ngt raka handlovor, rör sig sunt men med en kraftigt höjd svans, bra päls o färg,
välvisad, trevligt temperament
Ökl Exc kk 1
Äg. Tone Mosby
DK UCH IT CH SE UCH Endless Edens Rain S20748/2007
f. 070224
Maskulin väl könspräglad hane av utm helhet, kraftfullt huvud av det kortare slaget. Ngt runda
ögon, vacker över/underlinje, välvinklad och välgående champion väl värd sin titel. För dagen ej i
bästa päls, rör sig med en ngt glad svans. Välvisad matglad med trevligt temperament
Chkl Exc kk 4 Ck
Äg. Berntsson Anette
C.I.B NORD UCH SE V-10 SE V-11 Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007 f. 070630
Han kom Han sågs HAN SEGRADE!
Chkl Exc kk 1 Bhkl 1 Cacib BIR
Äg. Ekström Persson Gina
C.I.B DK UCH DK V-12 INT UCH LT CH NO UCH NO V-11 NORD UCH SE UCH SL

CH Knockando’s Qmp Quincy Red
S32020/2008
f. 080407
Kraftfull hane, utm helhet, väl värd sin titel, välskuret huvud, en tanke ljusa ögon, välkonstruerad
fram o bak, utm benstomme, ngt lösa tassar, utm päls o färg, rör sig väl men kunde varit piggare,
välvisad trevligt temperament
Chkl Exc kk 2 Ck Bhkl 2 R-Cacib
Äg. Lintonsson Ruth
DK UCH EE CH NORD UCH SE UCH Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210
Medelstor kraftfull hane av utm helhet, väl värd sin titel. Kraftig skalle, ngt ljusa runda ögon, utm
över/underlinje, utm proportioner, utm benstomme, rör sig väl men med glad svans, utm päls,
välvisad, trevligt temperament
Chkl Exc kk 3 Ck Bhkl 4
Äg. Svedugård Pia
Tikar
Laquettas Lane
SE15470/2012
f. 120201
Fem tik av det lägre slaget som tyvärr för dagen är hals. Nätt huvud, ngt stora öron, mörka ngt
öppna ögon som är ngt röda, bra hals & rygg, lång länd, knappa vinklar fram & bak, flat
bröstkorg, tillräcklig benstomme, ngt kort mjuk päls, haltar fram därav pris
Junkl Kep
Äg. Truedsson Kristina
Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011
f. 110719
Lovande tik av utm helhet, ännu ofärdig I sitt huvud, öppna ögonkanter, behöver fylla ut skalle
såväl som nos. Vacker över & underlinje, raka vinklar fram, mkt bra bak, rör sig ändå sunt, för
dagen ej i bästa päls. Utm benstomme, fina ben & tassar, trevligt temperament välvisad
Junkl Exc kk 1 Ck
Äg. Von Holten Elise, Mosby Tone
Hjältarnas Sockerbit
SE29091/2011
f. 110403
Feminine tik av det längre slaget, I stark tillväxt, en tik med potensial men som för dagen växt ur
sig & står & går kohasigt med alltför platta tassar. Ännu ofärdig i sitt huvud i så väl skalle som
nos, ljusa runda ögon, ännu ofärdig i sin bröstkorg, utm päls o färg. Välvisad, trevligt
temperament, behöver tid
Ukl G
Äg. Szabo Ulrika
NORD JV-12 Knockando’s Princess of Umbria SE54296/2011
f. 110918
Feminin tik av utm helhet, välskuret huvud, korrekt mask, tillräcklig underkäke, mkt bra
över/underlinje, rastypiska vinklar, passande benstomme, ngt mjuk päls, rör sig väl men med glad
svans, välvisad, trevligt temperament
Ukl Exc kk 1 Ck
Äg. Lintonsson Ruth
Wildering’s Heart Safe As Fort Knox
SE40626/2011
f. 110610
Feminin tik på det nättare slaget, ännu ofärdig i sitt huvud med en alltför klen underkäke, vacker
överlinje, ofärdig I sin bröstkorg, ngt öppna vinklar fram & bak, bra pals & färg, där höger
framtass är på gränsen till för mkt vitt, passande benstomme, rör sig sunt men löst, välvisad
trevligt temperament
Ukl G
Äg. Johansson Thomas
Bumbi-Bear

SE53106/2010

f. 100707

Medelstor feminin tik, välskuret huvud, ngt ljusa runda ögon, mkt bra över/underlinje, rastypiska
vinklar fram & bak. En tanke lång länd, passande benstomme, ngt lösa tassar, ngt mjuk päls, rör
sig sunt, välvisad, trevligt temperament
Ökl Exc kk 2 Ck Btkl 3 R-Cert
Äg. Martinsson Johanna
Fairytroll’s X-Mas Elf Zoccer
SE14237/2010
f. 091222
Kraftfull imponerande tik av utm helhet, tillräckligt könspräglad, ngt rundad skalle, utm mask,
ngt tunn underkäke, välplacerad skuldra, ngt rak overarm, utm bröstkorg dock klädd med ett
alltför högt hull vilket inverkar negativs på rörelserna, bra päls & färg, ngt avfallande kors,
välvisad trevligt temperament
Ökl Exc
Äg. Andersson Maria
Lejonhjärta Auregia
SE52548/2010
f. 100706
Feminin tik av utm helhet, mkt tilltalande med härlig utstrålning, välskuret huvud, utm
över/underlinje, utm vinklar fram & bak, passande benstomme, utm välskött päls, fina ben &
tassar, rör sig med ett utm steg & välburen svans, välvisad, trevlig kondition, trevligt
temperament
Ökl Exc kk 1 Ck Btkl 1 Cert Cacib BIM
Äg. Lerjéus Anette
Mathoaka’s Lycko Troll
SE28568/2010
f. 100331
Kraftfull feminin tik av det större slaget, välskuret huvud med ngt öppna ögon, välplacerad
skuldra, rastypiska vinklar fram/bak, passande benstomme, fina ben & tassar som dock har mkt
vitt, utm pälskvalitét välvisad, trevligt temperament
Ökl Exc kk 3 Ck Btkl 4
Äg. Petré Ann-Charlott
Skjaergaardens Halloween Hocus Pocu
N28553/08
f. 081030
Feminin tik av utm helhet, ngt utmejslat huvud, ngt öppna ögon, bra hals & rygg, ngt lång länd,
ngt framskjuten skuldra & rak överarm, tillräcklig bröstkorg klädd i ett alltför högt hull, passande
benstomme, rör sig väl trots högt hull med välburen svans, riklig ngt mjuk päls, tänk på att inte
springa för fort, trevligt temperament
Ökl Exc kk 4
Äg. Tone Mosby
Strandens Mårran
SE42554/2010
f. 100617
Feminin tik mkt god helhet, fina linjer & konstruktion men som tyvärr har lämnat både päls &
kropp hemma, välkonstruerad både bak & fram flat bröstkorg, fina tassar, totalt urfälld, men med
ut kvalitet på det lilla som finns kvar, rör sig mkt väl, välvisad
Ökl Vg
Äg. Lindstrand Marie
Teqimbo’z Florida-Sansi’s Girl
SE44366/2010
f. 100530
Feminine av det mindre slaget, av utm helhet på fränsen till lågställd, välformat huvud med ngt
stora öron & ngt ljusa runda ögon, välkonstruerad front, välformad bröstkorg, klädd i ett godd
hull, ngt avfallande kors, rastypiska vinklar bak, bra päls & färg, trevligt temperament, välvisad
Ökl exc
Äg. Kvistrum Veronica
C.I.B DK UCH FR CH INT UCH NO UCH NO V-11 NORD UCH SE UCH Knockando’s
Winther In Salinas
S67089/2009
f. 091104
Kraftfull feminine tik av kvalitet, utm helhet, välkonstruerad & rastypiskt vinklad fram & bak,

välskuret huvud med en aning ljusa ögon, passande benstomme, utm tassar, utm pals & färg
välvisad I fin utställningskondition, trevligt temperament, väl värd sin titel
Chkl Exc kk 1 Ck Btkl 2 R-Cacib
Äg. Lintonsson Ruth
JWW-10 SE UCH La Dolce Luna’s Mega Heavenly-Me S39046/2009 f. 090511
Feminin tik som för dagen ej är i bästa utställningskondition & lämnat päls & stabilitet hemma,
ngt framskjuten skuldra, tillräcklig bröstkorg, rastypiska vinklar, passande benstomme, fina ben
& tassar, välvisad, trevligt temperament
Chkl Exc kk 2
Äg. Andersson Carina

Uppfödarklass
Kennel Knockando’s
En grupp med tre kombinationer, en relativt jämn grupp, med rastypiska huvud & bra kroppar &
genomgående sund anatomi, en grupp väl värd sitt hederspris. Bästa uppfödargrupp
Uppfkl 2 Hp
Uppfödare: Lintonsson Ruth

