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Domare Elisabet Janzon
Valpar
Hanar

Endless Edens Rainbow Warrior
S 62225/2008
f. 2008-09-14
Mask. hanvalp Vackert huvud o uttryck, bra kropp o benstomme, för dagen lite knappt
vinklad i bakstället, rör sig bra för åldern, trevligt temprament
Valpkl 1 Hp
Äg. Lynch Robin

Valpar
Tikar
Altonastigens Darkest Light
S 60158/2008
f. 2008-08-29
Kraftig tikvalp bra huvud o uttryck utm kropp o benstomme, tillräckliga vinklar, rör lite has
trångt och ringlar svansen väl mkt i rörelse trevligt temprament. Bästa Valp
Valpkl 1 Hp
Äg. Johansson Lars-Gösta
Endless Edens Rainbow Star
S 62228/2008
f. 2008-09-14
Feminim tikvalp lite lösa ögonlocks kanter, bra kropp o benstomme för dagen lite bakhög,
med knappa bakbensvinklar, rör sig med hyggligt steg
Valpkl 3
Äg. Berntsson Annette
Endless Edens Rainbow Starlight
S 62229/2008
f. 2008-09-14
Feminim tikvalp bra uttryck korr bett, bra kropp o benstomme, lite vid i armbågarna, lite
bakhög för dagen, rör sig med bra steg från sidan
Valpkl 2 Hp
Äg. Berntsson Annette
Knickerbockers So Comfortable
S 58214/2008
f. 2008-08-30
Feminim tikvalp lite ljusa ögon, bra kropp, tillräcklig benstomme lite knappa vinklar, rör sig
löst fram, hyggligt steg från sidan
Valpkl 4
Äg. Elvesson Ulmenhed Katarina

Hanar
Juelsbo´s Alfred af Löve Grissle (72cm)
S 52740/2008
f. 2008-06-03
Mask ung hane, mörka ögon, korr bett, tillräcklig kropp för åldern behöver utvecklas i fronten
bra rygg lite brant i korset, skulle önska mer bakbens vinkling, skulle ha mer kraft o driv i
sina rörelser, pälsen ännu outvecklad
Junkl Kv 2
Äg. Andersson Marie-Louise
Knockando´s Qmp Quincy red (72,5cm)
S 32020/2008
f. 2008-04-07
Imponerande ung hane, bra huvud, lite ljusa ögon, tillräcklig kropp utm benstomme o vinklar
rör sig fritt o spänstigt bra päls.
Junkl Kv 1 Junkl Kk1 Ck Bhkl 3
Äg. Lintonsson Ruth

La Dolce Luna´s Supersee-Me (74cm)
S 48839/2007
f. 2007-06-16
Ung hane, bra proportioner, bra uttryck, tillräcklig hals, bra kropp för åldern, utm benstomme,
tillräckliga vinklar, rör sig med bra steg från sidan.
Ukl Kv1 Ukl Kk 2 Hp
Äg. Joakimsson Annika
La Dolce Luna´s Supershow-Me (74cm)
S 48840/2007
f. 2007-06-16
Mask hane, lite ljusa ögon, behöver bli starkare o stramare både i fronten o bakstället,
tillräcklig kropp för åldern, bra rygg, rör sig löst fram o bak, skulle ha mer kraft från sidan.
Ukl Kv 1 Ukl Kk 3
Äg. Rådberg Anders
Lilla Äventyrets Callisto (71cm)
S 17643/2008
f. 2008-01-07
Kraftig mask hane, bra huvud, mörka ögon utm kropp o benstomme tillräckliga vinklar
aningen brant kors rör sig m. bra steg från sidan behöver få mer självförtroende.
Ukl Kv 1 Ukl Kk 4
Äg. Hemming Pia
Lorebergs Vampyr (73cm)
S 56593/2007
f. 2007-07-30
Mask hane, bra proportioner, utm huvud o uttryck, behöver strama upp sig i fronten,
tillräcklig kropp, bra benstomme o vinklar, rör sig m. bra steg från sidan.
Ukl Kv 1 Ukl Kk1 Hp
Äg. Andersson Maria-Helén
Mohinhi´s Kimbo Climbs Kebnekaise (76,5cm) S 43928/2007
f. 2007-05-09
Kraftig ung hane, lite ljusa ögon, mkt kropp, kraftig benstomme, vid i armbågarna, skulle ha
mer bakbens vinklar, avfallande i korset, önskar mer kraft o driv i rörelserna.
Ukl Kv 2
Äg. Kvistrum Veronica
Aldibara´s Dj Maximillan (74,5 cm)
S 46939/2004
f. 2004-05-05
5-årig hane, bra huvud, skulle önska mer kropp o massa, och en stabilare front, tillräckliga
vinklar bak, skulle ha mer kraft o spänst i sina rörelser o lite bättre svans föring.
Ökl Kv 2
Äg. Hansen Bill
Altonastigen Kaiser (76 cm)
S50855/2006
f. 2006-06-30
Mask hane, bra huvud, lite ljusa ögon bra kropp o benstomme, kunde ha lite mer bakbens
vinklar, rör sig med bra steg.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 4
Äg. Johansson Lars-Gösta
Endless Edens Rain (76,5)
S 20748/2007
f.2007-02-24
Mask hane, bra huvud o uttryck, bra kropp o benstomme, skulle ha en stabilare front o lite
mer bakbensvinkling, rör sig med bra steg.
Ökl Kv 1 Ökl Kk R
Äg. Lynch Robin
Freid Is Gay Av Eirabelstone (75 cm)
N 01851/2004
f. 2003-12-31
Kraftig mask hane, utm huvud, ngt ljusa ögon, bra kropp o benstomme, lite mjuka mellan
händer, överbyggd, skulle ha mer vinklar bak, önskar mer kraft o spänst i rörelserna, samt en
bättre svans föring
Ökl Kv 2
Äg. Alfredsen Mona
Gep´s Big Bear´s Great Guy (81 cm)
S 36485/2006
f. 2006-04-10
Stor mask hane, bra huvud o uttryck bra kropp o benstomme, kunde ha mer bakbensvinklar,
rör sig med hyggligt steg från sidan, kunde ha bättre svans föring.
Ökl Kv 1
Äg. Olander Annika

Gep´s Big Bear´s Peace ( 73,5 cm)
S 53274/2007
f. 2007-06-30
Mkt tilltalande hanhund, maskulin, bra proportioner, utm kropp, benstomme o vinklar, rör sig
med kraft o spänst.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 1 Ck Cert Bhkl 2
Äg. Persson Ekström Gina
Infinito Sulle Orme Di Antigua (73,5 cm)
S 62182/2006
f. 2006-02-22
Hanhund som gärna kunde vara lite maffigare o mer maskulin, tillräckliga kropp o
benstomme, lite knappa vinklar både fram o bak, rör sig trångt bak, skulle ha mer driv från
sidan, trevligt temprament.
Ökl Kv 2
Äg. Olson Mikael
Löveliens Grim Of Barney (76 cm)
N 11477/2006
f. 2006-06-16
Mask. hane bra huvud o uttryck bra kropp o benstomme, kunde ha en stramare front, lite mer
bakbensvinklar, rör dsig med bra steg från sidan, kunde ha bättre svans föring.
Ökl Kv1 Ökl Kk 2 Ck Bhkl 4
Äg. Nordmo Hilgjerd o Vegard
Millijor´s Knekten (74cm)
S 15586/2007
f. 2007-01-17
Bra huvud men ljusa ögon, tillräcklig kropp, skulle ha mer vinklar både fram o bak, tillräcklig
benstomme, avfallande kors, skulle ha mer kraft o spänst i sina rörelser.
Ökl Kv 2
Äg. Hedlund Anne-Marie
NORDJV-07 Racystar Asronomic (76 cm)
S 31015/2007
f. 2007-03-12
Mask. hane bra propotioner, bra huvud o uttryck, bra kropp o benstomme kunde ha mer
vinklar bak rör sig tätt bak, hyggligt steg från sidan ej i bästa päls.
Ökl Kv 1
Äg. Andreassen Trine
Sjöwildas Bjäller Klang (78 cm )
S14175/2006
f. 2005-12-14
Mask hane, ngt ljusa ögon, bra kropp o benstomme, lite knappt vinklad både fram o bak,
skulle ha en stramare front, önskar mer driv i sidorörelserna o bättre svans föring
Ökl kv 2
Äg. Blom Annelie
Teamaides Glass Gubben (81cm)
S21676/2004
f. 2004-02-18
Mask hane, bra huvud o uttryck ngt ljusa ögon, bra kropp, alltför tunn o smal i fronten,
tillräckliga vinklar bak, skulle önska sundare rörelser framifrån o bakifrån o mer kraft o spänst
i sidosteget.
Ökl Kv 2
Äg. Axelsson Nina
Teamaides Intelligent Indigo (79 cm)
S 19826/2005
f. 2005-02-04
Mask. hane lite ljusa ögon, tillräcklig kropp o benstomme, skulle önska mer vinklar både fram
o bak rör sig med hyggligt steg från sidan.
Ökl Kv 1
Äg. Reberg Marita
Teamaides Klark Kent
S 55805/2006
f. 2006-07-19
Mask hane, bra huvud ögonen kunde vara mörkare, tillräcklig kropp o benstomme, skulle ha
mer bakbensvinklar rör sig med bra sido steg.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 3
Äg. Skarnehall Margareta

DKUCH SUCH Fairytroll´s Zorakzoran (78 cm) S 34228/2005
f. 2005-05-04
Pampig imponerande champion hane bra propotioner, vackert huvud o uttryck utm kropp,
benstomme o vinklar, rör sig med kraft o spänst
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM
Äg. Andersson Maria
FIUCH SUCH Teamaides Hjälten Hero (76 cm) S48289/2004
f. 2004-06-17
Mask hane med bra propotioner vackert huvud lite ljusa ögon bra kropp, benstomme,
tillräckliga vinklar rör sig med bra steg från sidan
Chkl 2 Ck Bhkl R
Äg. Szabo Ulrika
DKUCH SUCH Vendari´s Eggfis (70 cm)
S 41454/2001
f. 2001-03-12
Mask veteran hane, bra huvud o uttryck bra kropp o benstomme kunde ha mer vinklar bak rör
sig bra för åldern lite tätt bak.
Vetkl 1 Hp Bästa Veteran
Äg. Nilsson Anne
Tikar
Belle Epoque Van de Waranhoeve (66 cm)
S 23255/2008
f. 2008-02-20
Feminin tik, lite ljusa ögon, lite kort hals, bra kropp o benstomme lite knappa vinklar rör sig
med hyggligt steg.
Junkl Kv 1 Junkl Kk R
Äg. Olson Mikael
Gep´s Big Bear´s Falling Snowflake (64 cm)
S 57136/2008
f. 2008-07-30
Söt o tilltalande junior tik, bra proportioner, vackert huvud o uttryck bra kropp o benstomme,
lite knappa vinklar bak rör sig fritt o spänstigt.
Junkl Kv 1 Junkl Kk 1 Ck Btkl 4
Äg. Persson Ekström Gina
Knockando´s Qmp Troja Qiuci Red (64 cm) S 32026/2008
f. 2008-04-07
Feminin tik, bra huvud lite ljusa ögon, bra kropp tillräcklig benstomme, kunde ha mer vinklar
bak, rör sig med lätt o spänstigt steg
Junkl Kv 1 Junkl Kk 2 Hp
Äg. Östling Annika
Teamaides Pricilla Presley (66 cm)
S 54267/2008
f. 2008-07-08
Feminin junior tik, vackert huvud, lite ljusa ögon tillräcklig kropp och benstomme, lite
knappa bakbens vinklar rör sig med bra steg från sidan.
Junkl Kv 1 Junkl Kk 4
Äg. Kvistrum Veronica o Josefine
Teamaides Päls Pralinen (66 cm)
S 54270/2008
f. 2008-07-08
Feminin junior tik, vackert huvud o uttryck, bra kropp o benstomme tillräckliga vinklar rör sig
med lätt o spänstigt steg.
Junkl Kv 1 Junkl Kk 3 Hp
Äg. Neumann Robin
Ami For Mathoakas Av Miss Juniverse (70 cm) S 10355/2008
f. 2007-08-20
Kraft full tik, bra huvud o uttryck bra kropp o benstomme, kunde ha lite mer bakbensvinklar,
rör sig kraft fullt o spänstigt steg från sidan.
Junkl Kv 1
Äg. Petré Ann-Charlott

Fairytroll´s Gorakiki Walking Stick (67 cm) S 45501/2007
f. 2007-06-09
Kraftig tik, vackert huvud o uttryck tillräcklig hals bra kropp o benstomme, lite knappa
bakbens vinklar rör sig m bra sidosteg.
Ukl Kv 1
Äg. Andersson Maria
Hellcat´s Holy Smoke ( 68 cm)
S 19183/2008
f. 2008-02-01
Feminin tik vackert huvud o uttryck, tillräcklig hals bra kropp o benstomme, kunde ha ett
kraft fullare mer välvinklat bakställ rör sig trångt bak bra steg från sidan.
Ukl Kv 1 Ukl Kk R
Äg: Lerjéus Annette
Knockando´s Precious Paarl (66,5 cm)
S 59126/2007
f. 2007-08-20
Feminin tik vackert huvud o uttryck, bra hals, kropp o benstomme, tillräckl. Vinklar rör sig
lite trångt bak spänstigt steg från sidan.
Ukl Kv 1 Ukl Kk 3 Hp
Äg. Lintonsson Ruth
Lilla Äventyrets Capella (68 cm)
S 17646/2008
f. 2008-01-07
Mkt tilltalande tik bra proportioner, vackert huvud o utryck, bra kropp o benstomme,
tillräckliga vinklar rör sig lätt o spänstigt.
Ukl Kv 1 Kk 2 Ck Bhkl 3
Äg Hemming Pia
Longate´s Belki (67 cm)
N 00368/2008
f. 2007-09-07
Feminin tik, kunde ha mörkare ögon, tillräcklig hals, bra kropp o benstomme, kunde ha mer
bakbens vinklar, rör sig lite tätt bak bra steg från sidan.
Ukl Kv 1 Ukl Kk 4
Äg. Alfredsen Mona
Sjöwildas Missy Elliot (69 cm)
S68288/2007
f.2007-10-29
Kraftig tik, bra huvud o uttryck, lite kort hals, bra kropp o benstomme, kunde ha mer vinklar
fram o bak, avfallande i korset, rör sig med hyggligt steg från sidan.
Ukl Kv 1
Äg. Andersson Maria-Helén
S VCH Teamaides Mamma Mia (67 cm)
S43558/2007
f.2007-05-15
Kraftig yik, lite ljusa ögon, lite kort hals, tillräcklig kropp o benstomme, för dagen bak hög,
skulle ha mer bakbens vinklar, rör sig trångt bak, kunde ha mer kraft i sina sido rörelser.
Ukl Kv2
Äg. Utbult Christina
Villmobackens French Kiss ( 68,5 cm)
S16644/2008
f. 2008-01-06
Välbyggd tik, vackert huvud o uttryck, bra kropp o benstomme, kunde ha mer bakbens
vinklar, bra rygg, rör sig med lätt o spänstigt steg.
Ukl Kv 1 Ukl Kk 1 Ck Btkl 2
Äg. Fredriksson Marina
Chateau-Fleur´s Light Of Earendell (67,5 cm) S 33527/2005
f.2005-04-16
Feminin tik, ljusa ögon, bra kropp tillräcklig benstomme, alltför brant o avfallande i korset,
kunde ha mer vinklar både fram o bak, skulle ha mer spänst o driv i sina sido rörelser.
Ökl Kv 2
Äg. Klementsson Mikael
Con-Cordelias you´re My Temtation ( 63 cm) S 23429/2007
f. 2007-03-09
Feminin tik, kunde ha mörkare ögon, bra kropp, tillräcklig benstomme, önskar mer vinklar
både fram o bak o mer kraft o spänst i rörelse.
Ökl Kv 2
Äg. Lerjéus Frida

Knockando´s Donna Leia Loire (67 cm)
S 65163/2003
f. 2003-11-24
Tilltalande tik, vackert huvud o uttryck, tillräcklig hals, bra kropp o benstomme, tillräckliga
vinklar, krok på svansen, rör sig med spänstigt steg.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 4
Äg. Östling Annika
Knockando´s lady Neuchatel (70 cm)
S 44486/2006
f. 2006-05-24
Spänstig o välbyggd tik, vackert huvud o uttryck, tillräcklig hals, bra kropp o benstomme,
tillräckliga vinklar, bra rygg, rör sig spänstigt.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 1 Ck Cert Btkl 1 BIR
Äg. Lintonsson Ruth
Liongate´s Another Diamond ( 73 cm)
N 11968/2007
f. 2007-03-21
Rejäl tik, bra huvud o uttryck, lite ljusa ögon, bra hals, krop o benstomme, kunde ha mer
vinklar bak, lite fattig i fronten, rör sig med bra steg från sidan.
Ökl Kv 1
Äg. Alfredsen Mona
Nuch Löveliens Grace Of Barney ( 68 cm)
N 11482/2006
f. 2006-06-16
Kraftfull välbyggd tik, härligt huvud o uttryck, utm kropp benstomme, tillräckliga vinklar, rör
sig mjukt o spänstigt.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 2 Ck Btkl R
Äg. Nordmo Hilgjerd& Vegard
Racystar Auriga (66 cm)
S 31016/2007
f. 2007-03-12
Femini tik, bra huvud, kunde ha mörkare ögon, tillräcklig hals, bra kropp o benstomme, lite
knappa bakbensvinklar, bra rygg, rör sig med spänstigt steg.
Ökl Kv 1 Ökl Kk R
Äg. Andreassen Trine
Teamaides Håriga Hulda (68 cm)
S 48290/2004
f. 2004-06-17
Feminim tik, bra proportioner, vackert huvud o uttryck, bra hals, kropp o benstomme,
tillräckliga vinklar, lite avfallande i korset, rör sig m. hyggligt steg från sidan.
Ökl Kv 1 Ökl Kk 3
Äg. Joakimsson Annika
Wänerlands Huntress Henna (71 cm)
S6854572006
f. 2006-11-12
Kraftig tik, skulle ha stramare ögon kanter, bra kropp o benstomme, bak hög och med för
knappa bakbens vinklar, avfallande i korset, skulle ha starkare o mer effektiva sido rörelser.
Ökl Kv 2
Äg. Andersson Lisbeth

Uppfödargrupp
Kennel Knockando´s
Typmässigt jämn grupp 4 utm ras representanter vackra huvuden rejäla kroppar o benstommar
bra rörelser, Grattis till uppfödaren
Uppfkl 1 Hp Bästa uppf. grupp
Uppfödare: Lintonsson Ruth

