Larv 2007-05-05
Domare Martin Johansson – valpar
Dan Ericsson - vuxna
Valpar
Hanar
Akilles S66188/2006 f. 061028
Välskuret huvud med bra uttryck, bra mask, bra hals o front, bra bröstkorg f åldern, brant i korset, tillr
vinkl bak rör sig bra fram, skjuter upp länden och blir underställd i bak. Bra päls o färg.
Valpkl 3 Äg. Marie Göthberg
Gullefjuns Vallhund S59545/2006 f. 060824
Bra huvud uttryck o mask, bra ögon o öron bra bröstkorg bra vinklar bak, rör sig bra fram, trångt
underställd bak pg av sluttande kors, bra temperament.
Valpkl 2 Äg. Mia Persson
Leijonahovin Don Giovanni S69590/2006 f. 061012
Lovande valp, huvud behöver utvecklas, bra mask, bra proportioner, bra bröstkorg, rör sig m
vägvinnande steg, ngt trångt bak, bra temperament.
Valpkl 1 Hp Äg. Susanna Johansson
Valpar
Tikar
Gullefjuns Ullstrumpa S59550/2006 f. 060824
Mkt lovande valp m fem välskuret huvud, bra uttryck, ngt brant skuldra, bra bröstkorg, bra prop, bra
bakställ, rör sig mkt bra för åldern, bra päls och temperament. Bästa valp!
Valpkl 1 Hp Äg. Cecilia Westlund
Hanar
Con-Cordelias Golden Eyes S27136/2006 f. 060317
Välbyggd ung hanhund, med bra front, utm ben o tassar, bra kropp o rygg för åldern, ok bak, pälsen i
stark fällning men av god kvalitet, rätt bra huvud som kunde ha bättre utfyllt nosparti o mörkare ögon,
tyvärr ej korrekt bett. Går bra från sidan. Trångt bak.
Junkl 2 Äg. Mikael Olson
Arplyckan’ s Gordano Van Michael S33457/2006 f. 060406
Mkt snygg unf hanhund av rätt storlek o typ, fint huvud o uttryck, lite ljusa ögon, prima kropp o rygg,
bra hals, rejäl benstomme, lite knappa vinklar bak. Borde bära svansen bättre, pälsen av god kvalitet
men i stark fällning, rör sig med bra steg, behöver stabiliseras, mkt lovande.
Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Marie-Louise Andersson
Garplyckan’ s Grofri Van Michael S33458/2006 f. 060406
Ung hanhund med fint huvud lite ljusa ögon. Bra ben o tassar, ännu ganska tunn i kroppen, lite rak bak.
Vacker färg, päls av god kvalitet men, urfälld idag. Mkt lös o slängig i rörelsen. Borde ha mer steg, högt
buren rullad svans, stör helheten rejäkt.
Junkl 2 Äg. Malin Wallgren
Infinito Sulle Orme DI Antigua S62182/2006 f. 060222
Snygg hund, mkt välvinklad o välbyggd men han behöver växa ännu, fint huvud, borde ha lite djupare
mask. Ovanligt bra front, hals o skuldra, bra kropp, bra bakställ, pälsen i stark fällning, går med lite hög
svans. Rör sig väl från sidan.
Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Peder Molin
Knockando’ s Oran Reserva S54081/2006 f. 060725
Kraftig lite lågställd 9 mån juniorhane, fint huvud, ljusa ögon, utm benstomme, lös i armbågarna ännu o
borde ha bättre bakställ, utmärkt kropp o rygg, vacker päls o färg, mkt trång bak i rörelse o ännu lös i

fronten.
Junkl 1 Junkk R Äg. Ruth Lintonsson
Teamaides King Kong S55806/2006 f. 060719
Stor mask. Hane fint huvud, bra ögon, kort hals, branta skuldror, utm benstomme, prima kropp o
bakställ, ganska lockig päls idag. Går med bra steg.
Junkl 1 Junkk 3 Äg. Rosangela Hansen
Teamaides Klark Kent S55805/2006 f. 060719
Kraftig mask hund, ganska grov skalle, rejäl benstomme, bra rygg, knappa vinklar fram, I ganska högt
hull, vilket avspeglas i rullande rygg o lösa rörelser, ganska lockig päls idag men av god kvalitet, trevligt
temperament.
Junkl 1 Junkk 4 Äg. Margareta Skarnehall
Dragongårdens Dennery de Lucia S12007/2006 f. 051213
Stor reslig hanhund som borde ha bättre uttryck, allt för rund grov skalle, tunn benstomme o branta
skuldror, bra rygg ännu tunn i kropp o bakställ borde vara bättre, högt buren ringlad svans stör
helheten, tyvärr rejält halt därav priset.
Ukl KEP Äg. Camilla Abrahamsson
Fablernas Beautiful Boy af Zeugma S53891/2005 f. 050804
Sunt byggd lite tikbetonad hanhuvud, fin front, hals o skuldra. Bra bakställ o rygg, behöver utvecklas i
kroppen. Skulle önska honom större allt igenom. Fint huvud med ofullständig mask. Goda rörelser o mkt
välpresenterad.
Ukl 1 Ukk 3 Äg. Eva Englund
Garplyckan’ s Fleetwood Av Gizmo S52266/2005 f. 050713
Mask reslig hund av rätt storlek. Mkt maskulint huvud med fint uttryck, bra ben o tassar, prima kropp o
rygg, borde ha bättre tillbakalagda skuldror o mer vinkel bak, men välburen svans, vacker päls, visar sig
väl.
Ukl 1 Ukk 4 Äg. Malin Biberg
Sjöwildas Bjäller Klang S14175/2006 f. 051214
Kraftig mask hund visad i ganska högt hull. Grovt hanhundshuvud med ofullständig mask. Borde ha
bättre uttryck, kraftig benstomme. Branta skuldror, bra rygg o päls, brant kors o allt för rak bak, trevligt
temperament, borde gå med längre steg.
Ukl 2 Äg. Annelie Blom
Zir Ozzy’ s Prince Of Darkness S59616/2005 f. 050903
Fin välbyggd hund med vackert huvud o uttryck. Bra benstomme. Goda vinklar fram. Stark bra rygg. Fin
päls. Ännu lite tunn i kroppen samt behöver djupna. Rör sig väl. Hög svans stör.
Ukl 1 Ukk 2 Ck Bhkl opl Äg. Catrine Undebeck
Aldibara’ s Dj Maximillan S46939/2004 f. 040505
Reslig mask hund av utm typ, fint huvud o uttryck. Bra front o benstomme, lite tunn i kroppen, bra rygg,
borde ha bättre kors o bakställ o bära svansen mer korrekt. Trevligt temperament.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl opl Äg. Bill Hansen
Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019
Kraftig mask hund av utm typ o storlek. Bra front, mkt bra kropp o rygg o OK bak. Riklig päls i fällning,
borde bära svansen bättre. Uttrycket störs av lite flackt stop. Smal underkäke med ena hörntanden rakt
upp i gommen därav priset. Fina rörelser.
Ökl 0 Äg. Jenny Bergdahl
Fairytroll’ s Zorakzoran S34228/2005 f. 050504
Snygg mask hund av rätt storlek o modell. Mkt kraftig benstomme, bra kropp o rygg, knappa vinklar
fram o bak o ganska grovt huvud. Fin päls o färg, visar sig väl.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl Äg. Maria Blixt

Gullefjuns Mördarsnigel S30858/2003 f. 030422
Ganska liten tikbetonad hund som borde ha bättre vinklar fram o bak. Brant kors o lite grund i kroppen.
Fin pälskvalitet. Lite rund i skallen. Bra bett fin mask. Rör sig OK. Pälsen i fällning.
Ökl 2 Äg. Jenny Robertsson
Knockando’ s Don Lambrusco S65169/2003 f. 031124
Stor mask hund, fin modell, bra kropp o rygg, välformat bak o framställ, vacker päls, kunde ha lite bättre
uttryck med mörkare ögon. Mkt snygg i stående men rör sig slängigt o ostadigt.
Ökl 1 Ökk 4 Äg. Ruth Lintonsson
Kusbolejonet Hollywood Boy S13768/2004 f. 031221
Kraftig allt för lågställd hund med mkt vacker päls o färg. Bra benstomme, utm kropp, framskjutna
skuldror, mkt rak bak, uttrycket störs av ofullständig mask o klen underkäke. Sjunker fram i rörelse.
Verkar bakhög. Välpresenterad.
Ökl 2 Äg. Merja Andersson
Lejonshines Edward Took S17661/2005 f. 050130
Lite luftig hanhund med bra rygg men allt för rak bak med brant kors o han behöver ännu utvecklas i
kropp. Bra benstomme. Uttrycket störs mkt av påfallande ljusa ögon o den bleka masken. Ganska
ostadiga rörelser.
Ökl 2 Äg. Annelie Levin
Leonskall’ s The Cool Sisqo S12543/2002 f. 011209
3-årig lite lågställd hanhund som borde ha stramare rygg o betydligt bättre frambensrörelser. Bra
bakställ. Päls av god kvalitet i stark fällning. Djup kropp, mask huvud med fint uttryck men lite flackt
stop. Som helhet en smula lågställd, välpresenterad.
Ökl 1 Ökk R Äg. Pirrko Andersson
Slåttvika’ s Nothern Teddy Dream S82215/2005 f. 050417
Fint huvud o uttryck. Bra benstomme, goda vinklar fram. Lite flat i bröstkorgen o borde kraftfullare
bakställ med bättre kors o svans. Vacker päls, mkt ljus i färgen. Rör sig bra från sidan. Typiskt
hanhundshuvud. Som inte får vara kortare i nospartiet.
Ökl 1 Äg. Jane Blom
Swedstars Silver Bullet S62083/2002 f. 021008
Snygg hanhund av rätt modell. Mkt mask huvud prima front ben o tassar. Härlig kropp. Utm bakställ.
Pälsen borde vara presenterad i lite bättre skick. Goda rörelser. Beter sig mkt illa i ringen o gör utfall mot
de andra hanhundarna i konkurrensbedömningen, vilket gör att priset ändras till 0-pris.
Ökl 0 Äg. Camilla Thunberg
Teamaides Glass Gubben S21676/2004 f. 040218
Stor mask hund med ganska grovt huvud o rund skalle. Kraftig benstomme, smal o fransysk i fronten.
Ännu ganska tunn i kroppen. Fallande kors o hög svans i rörelse. Vacker päls, trevligt temperament.
Ökl 2 Äg. Nina Axelsson
Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040817
Snygg hund med prima helhet. Mask huvud o kunde ha lite stramare läppar. Utm benstomme. Bra
kropp. Lite knappa vinklar o han bär svansen väl högt i rörelse. Päls av god kvalitet. Fina rörelser.
Ökl 1 Ökk 3 Ck Bhkl opl Äg. Ulrika Szabo
Wänerlands Fight For Future S24024/2005 f. 050305
Kraftig hanhund visad i alltför högt hull o med rullande rygg o trånga bakbensrörelser. Fin päls o färg.
Kraftig benstomme, grovt huvud med lös hud. Väl kort nosparti, ganska vek i ... o borde vara
frimodigare.
Ökl 2 Äg. Lisbeth Andersson
SUCH Björntassen Michael S49552/2001 f. 010714
Mkt sund välbyggd hund med fina rörelser, särskillt bak. Men han borde vara lite mer maskulin o önskar
honom större allt igenom med kraftigare benstomme. Vacker färg. Fint huvud. Trevligt temperament.

Chkl 4 Äg. Tina Lindberg
SUCH Knockando’ s Iphofen Original S48047/2001 f. 010801
Kraftig hanhund av utm typ o storlek. Fint huvud o uttryck. Mkt bra front o bakställ. Rätt bra päls. Lite
tung i kroppen o en smula lågställd. Rör sig o visar sig väl. Fin överlinje.
Chkl 2 Ck Bhkl 2 Äg. Jane Blom
NORDUCH NUCH NV-06 SV-05 SV-06
Teamaides Gästrike Gutten S21675/2004 f. 040218
Stor mask hund. Imponerande jelhet. Bra kropp o rygg. Utm fram o bakställ. Vacker päls. Fina rörelser.
Orde ha lite bättre huvud med fullständig mask. Fantastisk benstomme.
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM Äg. Susanna Johansson
DKUCH SUCH Varndari’ s Eggfis S41454/2001 f. 010312
Mask lite lågställd hund med goda vinklar fram o bak. Fina bakställ, utm päls, typiskt huvud som borde
ha lite mer stop. Sjunker fram i rörelse. Välpresenterad.
Chkl 3 Ck Bhkl R Äg. Anne Nilsson
Tikar
Altonastigens Lotus S50858/2006 f. 060630
Mkt fem juniortik med bra kropp o rygg. Lite tunn i nosparti. Behöver bättre kors o kraftigare
benstomme. Går med bra steg o visar sig trevligt.
Junkl 1 Junkk 4 Äg. Marie Karlsson
Domptörerna’ s Windstar S50848/2006 f. 060706
Välvinklad juniortik med prima skuldror. Bra bakställ, utm rygg. Huvudet behöver utvecklas rejält ännu.
Rör sig väl, ok svans!
Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Anneli Jansson
Knockando’ s Lady Napa S44485/2006 f. 060524
Reslig tik av fin modell, bra kropp o rygg, ok bak, bra päls för åldern. Framskjutna skuldror o lite smal i
fronten. Typiskt huvud, gåt bra från sidan. Lite trassligt fram.
Junkl 1 Junkk 3 Äg. Anneli Lejon
Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f. 060524
Snygg välbyggd tik, med mkt bra front. Utm kropp o rygg. Prima bakställ. Vacker päls. Fin hals o
skuldra. Feminint huvud som kunde ha lite mer stop o jämnare bett. Mkt välpresenterad. Tyvärr halt på
ena frambenet.
Junkl KEP Äg. Ruth Lintonsson
Lilla Äventyrets Andromeda S33452/2006 f. 060409
Verkligt fin juniortik i prima päls o kondition. Fint bak o framställ. Bra kropp o rygg. Goda rörelser.
Huvudet behöver utvecklas ännu. Verkligt lovande.
Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl opl Äg. Pia Hemming
Meus Amicus Faline S64862/2006 f. 060503
Blyg tik som ogärna låter sig hanteras o som måste bli säkrare i temperament. Typiskt huvud men ljusa
ögon. Bra kropp för åldern. Knappa vinklar o lite tunn benstomme. Trivs inte i ringen.
Junkl 2 Äg. Anette Jacobsson
Bernmarkens Annabell af Lucia S51487/2005 f. 050707
Fem tik med bra proportioner, utm kropp o rygg, prima bakställ, lite kort hals o skuldra borde vara
bättre tillbakalagd. Fint huvud o uttryck. Rör sig bra från sidan men borde vara parallellare fram o bak.
Ukl 1 Ukk R Äg. Bengt Olsson
Blizzmajazz Baby Phat S63342/2005 f. 051017
Stor reslig tik med mkt bra kropp o rygg. Utm front, lite rak bak. Fem huvud med ofullständig mask. Går
bra från sidan mkt trångt bak. Skulle önska henne frimodigare.

Ukl 1 Ukk opl Äg. Anette Jacobsson
Garplyckan’ s Farina Av Gizmo S52287/2005 f. 050713
Stilig tik, fint huvud o uttryck, parallella bra framben. Utm benstomme. Fin kropp o rygg. Bra päls. Rör
sig mkt väl. Svänger lite med svansen. Som helhet en kvalitetstik.
Ukl 1 Ukk 3 Hp Äg. Marie-Louise Andersson
Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905
Mkt snygg tik med fantastiskt fina rörelser från alla håll. Bra kropp o rygg. Fint bakställ o bra svans. Fem
huvud med ofullständig mask. Mkt välpresenterad.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 3 Äg. Pia Hemming
Skjaergaardens Promise For New Year S27130/2006 f. 061229
Lite väl långsträckt tik som sjunker rejält fram i rörelse o som går med mkt lösa armbågar. Bakhög med
raka knän. Fin päls o färg. Utm benstomme. Borde ha bättre huvud o uttryck.
Ukl 2 Äg. Ulrika Szabo
Zir Ozzy’ s I Just Want You S59609/2005 f. 050903
Mkt fem tik med bra kropp o rygg. Prima bakställ o päls. Smal i fronten. Fem huvud som kunde ha mer
stop o mörkare ögon. Rör sig väl från sidan. Trångt fram.
Ukl 1 Ukk 4 Äg. Agneta Eriksson
Zir Ozzy’ s Staying Alive S59610/2005 f. 050903
Snygg fem tik med vackert huvud o uttryck. Mkt bra front. Prima rygg. Behöver utvecklas i kroppen
ännu. Stor päls i fällning. Mkt goda rörelser. Utm ben o tassar.
Ukl 1 Ukk 2 Ck Btkl opl Äg. Catrine Undebeck
Altonastigens Hestia S11119/2005 f. 041205
Högklassig tik. Underbar helhet. Fint huvud o uttryck, mkt bra front. Prima kropp o rygg. Utm bakställ.
Vacker päls i fint skick. Goda rörelser.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert Äg. Lars-Gösta Johansson
Chateau-Fleur’ s Idril Celebrindal S33529/2005 f. 050418
Kraftig tik. Mkt bra kropp o rygg. Fin päls. Bra bakställ. Borde ha bättre front. Svaga mellanhänder vilket
avspeglas i rörelse. Fem vackert huvud. Ganska ljusa ögon. Går bra bak. Mkt slängigt fram.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Pamela Abrahamsson
Dizeros A Smashing Scoop S34386/2004 f. 040425
Kraftig tik med fint huvud o uttryck. Bra front. Borde ha bättre tassar. Välutvecklad kropp. Knappa
vinklar bak och borde gå med mer påskjut från sidan.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Maria Blixt
Enjoy Bear’ s Amazing-Grace S37970/2002 f. 020526
Mkt typisk helhet o fina proportioner. Prima kropp o rygg. Bra fram- o bakställ, lite platta tassar. Fem
huvud med fint uttryck. Vacker päls o färg. Lite tung i rörelse. Välpresenterad.
Ökl 1 Ökk 3 Ck Btkl opl Äg. Pirkko Andersson
Garplyckan’ s Carrera Van Yellow S56584/2003 f. 030917
Mkt fem tik med fin helhet. Finthuvud o uttryck. Bra front o kropp. Vacker päls o färg, allt för rak bak
med fallande kors. Rör sig väl från sidan. Trångt bak.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Marita Carlsson
Garplyckan’ s Dagmar von Yellow S30169/2004 f. 040405
Fin tik med idealiska proportioner. Fint huvud. Lite ljusa ögon. Mkt bra front. Fin benstomme. Bra rygg
trots det höga hullet. Bra päls. Lite fallande kors, Går med bra steg o fin hållning.
Ökl 1 Ökk R Äg. Marie-Louise Andersson
Garplyckan’ s Electra von Michael S63253/2004 f. 041004
Fem lite lågställd tik som borde ha stramare rygg. Mkt vackert huvud o uttryck. Bred i fronten. Lite lösa

armbågar. Utm bakställ. Fin päls. Ger ett allt för lågställt intryck.
Ökl 2 Äg. Marie-Louise Andersson
Garplyckan’ s Empress von Michael S63257/2004 f. 041004
Reslig tik av utm storlek. Bra front. Utm kropp. Allt för lösa armbågar o hon borde ha bättre huvud o
uttryck. Fin päls. Mkt trång bak i rörelse och allt för lös fram i rörelse.
Ökl 2 Äg. Kerstin Sjöberg
Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214
Kraftig tik, fin modell, utm huvud, ljusa ögon, typisk front, bra benstomme, prima kropp, ej i bästa päls
idag. Visar sig väl.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Dan Truedsson
Knockando’ s Donna Leia Loire S65163/2003 f. 031124
Mkt vacker tik. Fin helhet. Prima rörelser. Vackert huvud o uttryck. Mkt djupt liggande ögon, bra ben o
tassar. Prima hals o skuldra. Front o kropp. Bra päls. Går lite trångt bak. Men fin hållning från sidan. Inte
så rolig svans.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Annika Östling
Knockando’ s Hessiche Grand Cru S12025/2001 f. 001226
Fem tik med bra kropp o rygg, päls i fällning, rak bak, lite tunn benstomme o allt för svaga
mellanhänder. Hon går o står med lösa armbågar. Fem i huvud tunnt nosparti med klen underkäke,
trevligt temperament.
Ökl 2 Äg. Ida Henrysson
Knockando’ s Kärlek Till Modesto S57977/2004 f. 040825
Kraftig tik med fint huvud o uttryck. Knappt vinklade skuldror. Hon går lite stötigt fram. Bra rygg. Lite
urfälld päls för dagen. Bra kors. Rör sig ok från sidan, trångt bak.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Christer Reinhold
Lorebergs Queenie Pie S37000/2005 f. 050416
Fin tik med utmärkt huvud o mörka bra ögon. Bra kropp o rygg. Borde vara parallellare i fronten. Vacker
päls. Går bra från sidan, lite trångt bak.
Ökl 1 Ökk 4 Ck Btkl opl Äg. Kirti Zackrisson
Mathoaka’ s Gryning S28209/2004 f. 040318
Stor lite långsträckt tik med fint huvud, bra front, utm kropp, lite lång i länden, prima bakställ, pälsen ej
i bästa skick. Hon borde bära svansen bättre, går med mkt bra steg från sidan.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Catrine Undebeck
LP1 Mathoaka’ s Love Song S49613/2000 f. 000819
Tung, lite lågställd tik som borde ha stramare rygg. Bra ben o tassar. Utm bakställ, fint huvud med
ganska stora runda ögon som stör uttrycket. Pälsen ej i bästa skick. Visar sig trevligt.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Jenny Robertsson
Skorres Lamira S54887/2003 f. 030908
Välvinklad tik med bra hals o skuldra. Utm bakställ, allt för lös i armbågarna i rörelse o bär svansen
ganska högt i rörelse. Sjunker allt för mkt fram i stående. Fint huvud o uttryck, stora öron. Borde ha lite
mer päls. Mycket livliga rörelser. Trevligt temperament.
Ökl 1 Ökk opl Äg. Maria Pasanen
Teamaides Håriga Hulda S48590/2004 f. 040617
Reslig tik, bra kropp o rygg, mkt trång bak i rörelse. Står fransyskt i fronten med lite öppna armbågar,
fin päls, utm huvud som borde ha mörkare ögon o kraftigare mask. Allt för trång bak i rörelse.
Ökl 2 Äg. Annika Joakimsson
DKUCH SUCH Blizzmajazz Jazzmatazz S64244/2004 f. 041019
Tung snygg tik, fint huvud o uttryck, bra hals o skuldra, lite svaga mellanhänder o borde ha stramare
överlinje, vacker päls o färg. Utm bakställ, visar sig trevligt och rör sig ganska parallellt.

Chkl 4 Äg. Jenny Bergdahl
SUCH Dragongårdens Modesty S51517/2000 f. 000828
Mkt väl byggd tik med fint huvud o ljusa ögon. Står lite fransyskt i fronten. Bra kropp o rygg, prima
bakställ, vacker päls, rör sig med bra steg, men verkar lite tung i rörelse.
Chkl 3 Ck Btkl opl Äg. Tina Lindberg
NORDUCH PLCH
Knockando’ s Donna Les Preuses S65184/2003 f. 031124
Mkt sund välkonstruerad tik med sunda rörelser. Fin front, bra bakställ, fem huvud med lite flackt stop,
bra rygg, utm svans, visad i sommarlätt klänning.
Chkl 1 Ck Btkl R Äg. Ruth Lintonsson
SUCH Mathoaka’ s Vårvind S28212/2004 f. 040318
Mkt vacker tik i fantastisk kondition o med enastående rörelser. Perfekt front o bakställ. Fint huvud o
uttryck, vacker päls, som kunde ha lite jämnare röd färg, presenterad i förstklassig kondition.
Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR Äg. Elise von Holten
Uppfödargrupp
Kennel Knockando’ s
BÄSTA GRUPP
En mkt trevlig grupp med 3 ck-belönade hundar av mkt fin kvalitet. Alla med fina huvuden o sunda ben o
tassar, men i varierande ålder o pälskondition. Genomgående trevliga temperament.
Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ruth Lintonsson
Kennel Garplyckan’ s
En ganska väl könspräglad grupp med fina huvuden o bra storlekar. Utm pigment, kors o bakställ
behöver förbättras genomgående och ögonen önskas mörkare. Men sammantaget en grupp bra hundar.
Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Marie-Louise Andersson
Avelsgrupp
SUCH Björntassen Michael S49552/2001 f. 010714
BÄSTA GRUPP
En grupp väl könspräglade leonberger med sund anatomi, men där några höga svansar stör helheten o
där huvudtypen är ganska varierande. Men som helhet är gruppen trevlig o väl präglad av avelshunden.
Avelskl 1 Hp Ägare: Tina Lindb

