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Domare Andersen Per Kr
Hanar

Lejonklippans Mirakel Rambo
SE62397/2012
f. 121201
Mkt tilltalande valp m bra prop, härligt uttr. Korr bett. Mkt tillt huv korr pl öron korr stop mörka
ögon, utm nacke o ö-linje ngt framskjuten skuldra utm vinkl bak utm kropp för åldern rör sig med
bra steg, använder bakbenen bra, utm päls, utm temp
Valpkl 1 Hp
Äg. Ottosson Emma
Curemidas Bacardi Brizzler
SE36163/2012
f. 120416
Mkt god typ. Stor står högt på baken, kraftigt huv som har tillr bredd i skallen, kraftig nos, korr
bett, välpl öron, mörka ögon, stram rygg, tillr kropp, bra vinkl fram, för öppna vinkl bak ger ett
mkt högt bakställ faller i korset rör sig underställt & trångt bak, behöver stöd i fronten. Bra päls
Junkl Good
Äg. Granlöf Mats
Curemidas Bonanza Brandy
SE36162/2012
f. 120416
Mkt bra typ bra prop & storl. Gott huv, korr bett, tillr stopå, bra mask, välburna öron, bra hals &
rygg, står lite högt på baken, bra kropp & front, välvinkl fram, önskas mer bak, tillr stomme, veka
m händer, rör sig med dåligt påskjut, rund i länden & trång bak, trevligt temp, päls & färg ok
Junkl Good
Äg. Olsson Malin
Lionbrook’s Knight Of Attention
SE21794/2012
f. 120221
Utm typ, bra prop, välskuret huv, korr bett, bra stop & mask, mellan bruna ögon. Korr öron, bra
hals & ö-linje, ännu lätt i kroppen vl vänta på lite bredd i fronten, ok vinkl fram & bak, rör sig
utm, mkt päls ligger hemma, trevligt temp
Junkl Exc kk 1
Äg. Bergström Julia
Martenlake’s Norjas Valp
SE53281/2012
f. 120823
Mkt bra typ, bra prop, tillt huv, mörka ögon, tillr stop, vi väntar på mer bredd i skallen, en aning
mjuk i ryggen ok kropp för ålder, välvinkl fram öppna vinkl bak, visar bättre bakbensvinkl i
rörelse, lös fram ok i kondition
Junkl Exc kk 2
Äg. Gruffman Rönnlund Mimmi
Lionbrook’s Authority Of Attention
SE21790/2012
f. 20120221
Utm typ bra storl & prop, vackert huv, korr bett, bra mask & stop, mörka ögon, bär öronen bra,
bra hals & ö-linje, välvinkl fram ok bak, rör sig lätt med gott steg, lite slarvig bak & kan fästes
mer i fronten, vacker päls & färg
Ukl Exc kk 1 Ck Bhkl 2 R-Cert
Äg. Kvarnström Martin
Radiant Star’s Brainy Balthazar
SE19763/2012
f. 20120118
Mkt bra typ, bra prop, mkt bra huv, lite trångt bett, bra mask mörka ögon, ok öron, kraftig hals,
lite hög på baken, välutv kropp, välvinkl fram, önskar vinkl bak, rör sig lätt men blir mkt trång &
slarvig bak, tar inte ut steg, högs svans, bra päls & färg
Ökl VG kk 2
Äg. Olsson Camilla

Besaroon Pavel
FIN15134/07
f. 070111
Utm typ bra prop kunde haft bredare skalle, korr bett, svart hög mask, ok öron, bra ö-linje, tillr
kropp, ok vinklar & stomme, svaga mellanhänder, rör sig lite ostabilt bak, bra päls & temp
Ökl Exc kk 1
Äg. Marika Rask
Curemidas Antiqua af Asha Aranea
SE17076/2011
f. 110112
Mkt bra typ, högställd, bra huv, bett ok, bra mask, mörka välpl ögon, bra öron, bra hals & rygg,
blir rund över länd & kors, tillr kropp men må fylles ut mkt mer, bra vinkl fram, öppna vinkl bak,
rör sig utan påskjut, lös bak, saknar stabilitet i fronten, temp ok
Ökl Good
Äg. Svensson Gerd
Hellcat’s Norrlands Dynamit
SE44399/2011
f. 110611
Utm typ ännu lite lätt, bra prop, vackert huvud, bra mask, mörka ögon, välburna öron, bra ö-linje,
lätt i kroppen, önskar mer djup i bröst, ok vinkl bak önskar mer fram, rör sig lätt lite trångt bak
tillr stabil front trots sitt dåliga stöd, mkt bra färg, bra päls
Chkl Exc kk 2
Äg. Svahn Lina
Wo-Wo Zam
S64747/2008
f. 080918
Mkt bra typ, bra prop, står lågt på fronten, ok mask, lite avfallande i skallen, korr bett,
mellanbruna ögon, bra öron, ok överlinje, bra vinklar fram, m kort överarm, kunde önska m
vinklar bak, rör sig m tillräckligt steg m blir låg i fronten, bra päls & färg, trevligt temp
Ökl VG kk 2
Äg. Björkman Claes
NORD UCH Jellonaaman Hot’m Dream
FIN31203/06
f. 060512
Utm typ, bra prop, vackert huv, med mörk mkt hög mask, bett ok, mörka ögon, markerat stop,
korr öron, aning mjuk i ryggen, ngt stel i fronten, önskar mer frambröst, ok vinkl bak bra
stomme, rör sig bra lite ostabilt bak, mörk färg bra pälskv
Chkl Exc kk 3
Äg. Nanna Naukkarinen
FI JV-11 FI UCH Kinglord’s Mr Shock Wave FIN21194/11
f. 110128
Utm typ, bra prop, mkt kraftig, utm huv, korr bett, bra mask, mellanbruna ögon, mkt bra ö-linje,
välutv kropp, bra front, välanlagd välvinkl skuldra, ngt knappa vinkl bak, mkt bra stomme, lite
lösa mellanhänder rör sig bra tillr stabil i fronten, utm päls Champ idag
Chkl Exc kk 1 Ck Bhkl 1 Cert Cacib Bim
Äg. Nanna Naukkarinen

Tikar
Fablernas 100procent Dog
SE31052/2012
f. 120419
Mkt bra typ en aning kort & hög på baken, ok huv, lätt i u-käke, bra mask, mörka ögon vi väntar
på mer bredd i skalle, ok öron, står överbyggd, öppna vinklar fram, mkt öppna vinkl bak, tillr
kropp för ålder, må fylles mer i bröstet, rör sig utan påskjut, ostabil fram o bak. Ok päls
Junkl Good
Äg. Björkman Claes
Kinglords Miss Angelica
SE14674/2012
f. 120313
Utm typ bra prop fem välskuret huv, bra mask, mörka ögon korr öron tillr hals stram rygg, en
aning lång i länden ännu lätt i kroppen ok vinkl fram, knappa vinkl bak, rör sig mkt bra, tillr

stabil front, päls ej i kondition
Junkl Exc kk 1

Äg. Ottosson Emma

Cevitas Curemida Girl
S25854/2007
f. 070305
Utm typ bra storl & prop, välutvecklad välskuret huv, korr bett, ok mask, mörka ögon, lite låga
öron, bra ö-linje, välutv kropp, välvinkl fram tillr front, önskar mer vinkla bak bra stomme, rör
sig med bra steg, lös i fronten, bra päls & temp Champ idag
Ökl Exc kk 1 Ck Btkl 2 Cert R-Cacib
Äg. Svensson Gerd
BY CH RU CH Leon’s Sabbath Berenika Barcelona B RKF3152085 f. 100924
Mkt bra typ, en aning kort och lätt byggd, bra huv, oregelmässigt bett, bra mask, ok öron, bra
rygg, ännu lätt i kroppen, ok fram, öppen bak, mjuka mellanhänder, rör sig med tillr påskjut bär
svansen bra, bra päls & färg
Ökl Exc kk 2
Äg. Grigorova Natalia
SE UCH Sjöwildas Missy Elliot
S68288/2007
f. 071029
Utm typ, mkt bra prop, super feminin, vackert huv, korr bett, bra mask, mellanbruna ögon, mkt
bra öron, bra ö-linje som utfodras av mkt vikt i kroppen välvinklad bra stomme rör sig utm bra
struktur i pälsen trevligt temp utmärkt visad
Chkl Exc kk 1 Ck Btkl 1 Cacib Bir
Äg. Andersson Helen
Martenlake’s Final Mojo Magnifico
S15904/2005
f. 041228
Utm typ bra prop bra huv, bett ok, bra mask, stop öron & ögon, bra ö-linje, bra kropp & förbröst,
välvinkl fram öppen vinkel bak, rör sig bra, lite öppna armbågar Bir vet
Vetkl Exc kk 1 Ck Btkl 3
Äg. Gruffman Rönnlund Mimmi

