Gävle Sandviken 2011-09-18

Domare Hanar; Olli Kokkonen
Domare Tikar; Eva Eriksson
Valpar 4-6 månader
Hanar

Fablernas Ojojoj I AM A Winner
SE27343/2011
f. 2011-03-23
Mycket lovande valp, kraftig benstomme, korrekta proportioner, bra vinklar & överlinje, utmärkt
huvud, utmärkt mask, mellanbruna ögon, rätt ansatta öron, rör sig bra, bra temperament, rätt
pälskvalitet
Valpklass 4-6; 1,HP, BIM-valp 4-6 mån
Ägare: Victoria Wildering
Lejonvinden’s Ädel
SE27985/2011
f. 2011-03-22
Lovande valp som har bra kraftig benstomme, korrekta proportioner, tillräckliga vinklar, mycket
bra huvud, jämnbred nosrygg, bra mask, vackra mörkbruna ögon, korrekt bett, rör sig lättställt
och med lösa armbågar. Bra temperament, saknar idag en testikel
Valpklass 4-6; 3
Ägare: Iréne Holmqvist
Zeldas Easy Rider
SE39152/2011
f. 2011-05-05
Mkt lovande 4 månaders valp som har kraftig benstomme, bra könsprägel, korrekta proportioner,
bra vinklar, mkt bra överlinje, mkt bra huvud, utmärkt mask, korrekt bett, vackra ögon, bra päls 6
temperament, rör sig bra för åldern
Valpklass 4-6; 2, HP
Ägare: Leena Korpi
Valpar 4-6 månader
Tikar
Fablernas Ojojoj Obs Pga Speciell
SE27344/2011
f. 2011-03-23
6 mån gammal tikvalp, fem. helhet, bra huvud, medelstora ovala ögon, mkt bra kropp, tillräcklig
benstomme, men behöver en högre muskelkondition, goda vinklar, ngt försiktiga rörelser,
lovande päls
Valpklass 4-6; 2
Ägare: Anneli Jansson
Fablernas Ojojoj O-Koll
SE27346/2011
f. 2011-03-23
Mkt tilltalande tikvalp på 5,5 måb, fem. välformat huvud, korrekt bett, mörka ovala ögon med
vackert uttryck, välplacerade öron, bra hals, mkt bra kropp & benstomme, välvinklad både fram
& bak, sunda fina rörelser, lovande päls, har säkert en ljus framtid
Valpklass 4-6; 1, HP, BIR-valp 4-6 mån, BIS-valp
Ägare: Elisabeth Joelsson
Zeldas Wild Angel
SE39156/2011
f. 2011-05-05
Fem. tikvalp, välformat huvud. Mörka medelstora ögon, i tandömsning, välplacerade öron, bra
hals, kropp & benstomme, bra rygg & kors, tillräckliga vinklar bak, lite vek i mellanhanden, ngt
oregelbundna valpiga rörelser, lovande päls, trevligt temp.
Valpklass 4-6; 3
Ägare: Leena Korpi

Valpar 6-9 månader
Hanar
Lejonvinden’s Åskan Of Teddybear
SE16012/2011
f. 2011-01-08
8 månaders bra valp, bra benstomme, korrekta proportioner, tillräckliga vinklar, bra hals, korrekta
proportioner i huvudet, mkt bra mask, mellanbruna ögon, rött ansatta öron, bra päls men för
mycket vitt på vänster ben, rör sig bra från sidan men lös i fronten, bra temperament
Valpklass 6-9; 3
Ägare. Anna Höglund
Lejonvinden’s Åtrå Of Teddybear
SE16014/2011
f. 2011-01-08
Mkt lovande valp, utmärkt typ, mkt bra uttryck, kraftig benstomme, bra vinklar & överlinje, mkt
bra huvud, korrekt bett, bra mask, mkt bra päls och temperament, rör sig bra, utmärkt kondition
för åldern
Valpklass 6-9; 1, HP, BIR-Valp 6-9 mån
Ägare: Gunilla Hallgren
Viljanshof Kusten Är Klar
SE16001/2011
f. 2011-01-18
Mkt lovande valp, mkt bra uttryck, korrekta proportioner, mkt bra vinklar, bra huvud, utm. Mask,
vackra mörkbruna ögon, korrekt bett, mkt bra pigment i munnen, rör sig bra, bra temperament,
bra päls & färg
Valpklass 6-9; 2, HP
Ägare: Linda Rydgren
Viljanshof Listig Som En Räv
SE15999/2011
f. 2011-01-18
8 mån, bra valp, bra överlinje, benstommen kunde vara kraftigare, kroppen kunde vara bredare,
bra könsprägel, korrekta proportioner i huvudet, korrekt öronansöttning, mellanbruna ögon, mkt
bra mask, korrekt bett, annu valpiga röresler, bra temperament, bra päls
Valpklass 6-9; 4
Ägare: Lena Svensson

Valpar 6-9 månader
Tikar
Lejonvinden’s Ådra Of Teddybear
SE16007/2011
f. 2011-01-08
Välutvecklad tikvalp drygt 8 mån., fem. huvud, korrekt bett, mörka ögon, ngt lågt ansatta öron,
mkt bra kropp, ngt rund om magen, mkt bra benstomme, bra rygg & kors, rör sig lite ostabilt
fram, bra fr. sidan, ganska glad över sin svans. Lovande päls.
Valpklass 6-9; 1, HP, BIM-valp 6-9 mån
Ägare: Liza Darmell
New Love Vom Löwengarten
SE29085/2011
f. 2011-01-01
Välutvecklad tikvalp, fem. huvud, korrekt bett, mörka ovala ögon, ngt lågt ansatta öron, mkt bra
kopp & benstomme, tillräckl. Vinklar bak, växer förmodligen lite till, är ngt överbyggd, rör sig
bra från sidan, ngt trångt bak, lovande päls
Valpklass 6-9; 2
Ägare: Anne Marie Krigh

Nordanlejonets Corona
SE17073/2011
f. 2011-01-14
Fem. tikvalp, välformat huvud, mörka ovala ögon, väl ansatta öron, läpplinjen kunde vara lite
torrare, bra hals, mkt bra kropp, man ska inte vara rundare, bra benstomme, goda vinklar, rör sig
bra från sidan, kan bli stadigare fram
Valpklass 6-9; 3
Ägare: Anna Ehrling
Radiant Star’s Audacious Aquila
SE16719/2011
f. 2011-01-26
7 mån tikvalp, fem. helhet, bra huvud, korrekt bett, mörka ögon, välplacerade ögon, br hals, bra
kropp & benstomme, ngt lång i länden, har tid att utvecklas, är ngt trång bak, tillräcklig päls
Valpklass 6-9; 4
Ägare: Margaretha Stigell
Hanar
Juniorklass
Dragongårdens Rackarunge
SE47456/2010
f. 2010-06-17
Passande benstomme, bra storlek, korrekta proportioner, bra vinklar, bra överlinje, underlinjen är
inte färdig, bra könsprägel, mkt bra huvud, korrekt bett, mkt bra mask, mellanbruna ögon, rör sig
bra men ryggen ”rullar”, bra rödbrun färg, bra päls
Junkl kv Excellent, Junkl kk 2
Ägare: Marie Ahlgren
Fablernas Michelin Gubben
SE38814/2010
f. 2010-04-09
1,5 år gammal hanhund med korrekta proportioner, mkt bra överlinje, passande benstomme, bra
vinklar, mkt bra uttryck, söndrig mask, vackra mellanbruna ögon, korrekt bett, bra pigment i
munnen, rör sig mkt bra, bra temperament
Junkl kv Excellent, Junkl kk 1, CK
Ägare: Elisabeth Joelsson
Gep’s Big Bear’s Chief Blackfoot
SE59626/2010
f. 2010-09-07
1 år gammal hane med korrekta proportioner, benstommen kunde vara kraftigare, tillräckliga
vinklar, bra hals, kroppen kunde vara bredare, kmt bra uttryck, korrekta proportioner i huvudet,
mkt bra mask, djupt sittande mörkbruna ögon, rör sig bra från sidan, men lösa armbågar, bra
pälskvalitet
Junkl kv Very Good
Ägare: Gina Ekström Persson
Lejonhjärta Achelous
SE52549/2010
f. 2010-07-06
13 månaders hande, korrekta proportioner, passande benstomme, bra överlinje, bra vinklar, bra
proportioner i huvudet, mkt bra mask, något runda mellanbruna ögon, korrekt bett, något
hängande mungipor, rör sig bra från sidan men något trångt bak, bra pälskvalitet, bra
temperament
Junkl kv Very Good
Ägare: Dick Wennberg

Unghundsklass
Aldibaras Lonesome Traveller
N58154/09/2010
f. 2009-09-25
Välkroppad 2 årig hane, utm uttryck, korrekta proportioner, utm. Kraftig benstomme, korrekta
vinklar fram kunde önska bättre vinklar bak, utm. Huvud, korrekt bett, korrekta mellanbruna
ögon, mkt bra mask och pigment, rör sig bra med långa steg, mkt bra temperament, utm.
pälskvalitet
Ukl kv Excellent Ukl kk 1, CK, Bhkl 2, CERT
Ägare: Christina Johnsen
Artemis Cerberus
SE16164/2010
f. 2010-01-21
20 månader hane, tillräcklig benstomme, bra vinklar, bra överlinje, kroppen kunde vara bredare,
mkt bra huvud, korrekt öronansättning, mellanbruna ögon, skulle önska bättre mask, korrekt bett,
rör sig bra men med för hög svans, korrekt päls men idag inte i bästa kondition, bra temperament
Ukl kv Very Good
Ägare: Monica Theimer
Hjerpegårdens Orion Of Darkness
SE512163/2010
f. 2009-12-03
1 årig hane med kraftig benstomme, mkt bra proportioner, korrekt överlinje och underlinje, ,mkt
bra bröstkorg, bra proportioner i huvudet, korrekt öronansättning, mkt bra mask, korrekt bett,
något runda, mellanbruna ögon, rör sig bra, bra temperament
Ukl kv Excellent, Ukl kk 2
Ägare: Birgitta Hagelin
Knickerbockers Luriga Lapis
SE18101/2010
f. 2010-01-15
20 månaders hane med mkt bra kroppslängd, tillräckliga vinklar, bra ö-linje, passande
benstomme, något fransysk fram, mkt bra huvud, mkt bra uttryck, korrekt öronansättning, bra
mask, vackra mellanbruna ögon, korrekt bett, rör sig bra från sidan men med hög svans, rör sig
tätt bak, bra temperament
Ukl kv Very Good
Ägare: Zophie Larsson
Lejonkullen Punkt Se de Faro
SE21424/2010
f. 2010-01-29
1 år & 7 månaders hane, bra överlinje, korrekt benstomme, tillröckliga vinklar bak, knappa
vinklar fram, kort överarm, kunde vara bredare i kroppen, bra huvud, korrekt öronansättning,
korrekt bett, ljusbruna ögon, något lösa nedre ögonlock, rör sig bra från sidan med långa steg, bör
svansen högt i rörelse, något tättställt bak, bra temperament, bra päls
Ukl kv Very Good
Ägare: Mikael Axenhag
Öppenklass
Bölelejonet Izor
S31328/09/2007
f. 2007-03-13
4-årig hanhund som kunde ha kraftigare benstomme, bra kroppslängd, bra vinklar, bröstkorgen
kunde vara bredare, korrekta proportioner i huvudet, korrekt öronansättning, vackra mellanbruna
ögon, bra mask, korrekt bett, rör sig bra, mkt bra pälskvalitet, bra temperament
Ökl kv Very Good
Ägare: Anette Hellberg
Cevitas Comfortably Numb
S25857/2007 f. 2007-03-05
4-årig hanhund med korrekta proportioner, bra överlinje, passande benstomme, bra vinklar, mkt
bra uttryck, korrekt öronansättning, ljusbruna ögon, bra mask, korrekt bett, pigmentförlust i
mungiporna, rör sig bra, vacker rödbrun färg, bra päls, bra temperament
Ökl kv Excellent
Ägare: Anna Höglund

Gep’s Big Bear’s Hunting Hawk
S57131/2008
f. 2008-07-31
3-årig hanhund, korrekt benstomme, bra överlinje, kroppen kunde vara längre, tillräckligt vinklad
bak och fram, bra hals, mkt bra proportioner i huvudet, mellanbruna ögon, korrekt bett, något
lösa mungipor, rör sig bra, bra temperament, bra pälskvalitet
Ökl kv Excellent
Ägare: Anna Lena Hallstensson
Gep’s Big Bear’s Italian Stallion
S35718/2007
f. 2007-04-09
4-årig hanhund, kraftig benstomme, korrekta proportioner, bra vinklar fram men kunde vara
bättre vinklad bak, bra underlinje, stark och kraftig skalle, djupt sittande mörkbruna ögon, korrekt
öronansättning, korrekt bett, rör sig bra, bra pälskvalitet & temperament, söndrig mask
Ökl kv Excellent, Ökl kk 2, CK
Ägare: Gina Ekström Persson
Gep’s Big Bear’s White Thunder
S37258/2009 f. 2009-04-17
2-årig hane av midre storlek, korrekta proportioner, bra vinklar, passande benstomme, bra
överlinje. Nosen kunde vara längre, korrekt öronansättning, bra mask, npgot runda ljusbruna
ögon, korrekt bett, rörö sig bra från sidan, svansen rullar över rygglinjen, bra pälskvalitet &
temperament, kvalitetspriset på grund av svansen
Ökl kv Very Good
Ägare: Birgitta Hagelin
Hjerpegården Romeo af Borbein
S70970/2007 f. 2007-12-02
Knappt 4-årig hane, bra storlek, passande benstomme, vinklarna kunde vara bättre, bra överlinje,
bra hals, bröstkorgen kunde vara djupare, bra proportioner i huvudet, korrekt öronansättning,
ljusbruna ögon, söndrig mask, korrekt bett, rör sig bra från sidan men med för hög svans, bra
päls, bra temperament
Ökl kv Very Good
Ägare: Susanne Ytterskog
Lejonklippans Zorro
S62472/2007 f. 2007-09-12
4-årig hane med passande benstomme, bra överlinje, tillräckliga vinklar, kroppen kudne vara
bredare, mkt bra uttryck, korrekt öronansättning, mörkbruna ögon, bra mask, korrekt bett, rör sig
bra från sidan, men med lösa mellanhänder i rörelse, bra temperament, bra päls
Ökl kv Good
Ägare: Gun Andersson
Lejonvinden’s Wackra Wiktor
S57620/2009 f. 2009-08-24
2-årig hane med korrekta proportioner, kraftig benstomme, mkt bra vinklar, bra hals, korrekta
proportioner i huvudet, mkt bra uttryck, mkt bra mask, mellanbruna ögon, korrekt bett, mkt bra
pigment i munnen, rör sig bra med långa steg, bra temperament, bra päls
Ökl kv Excellent, Ökl kk 4
Ägare: Irene Holmqvist
Lorebergs Vampyr
S56593/2007
f. 2007-07-30
Hane med passande benstomme. Bra proportioner, ngt lös överlinje, bra vinklar, mkt bra
proportioner i huvudet, korrekt bett, mkt bra mask, djupt sittande mellanbruna ögon, rör sig med
långa steg, frambensrörelserna är inte korrekta, bra pälskvalitet, bra temperament
Ökl kv Very Good
Ägare: Helen Andersson

Sjöwildas Eminem
S68287/2007
f. 2007-10-29
4-årig hane med kraftig benstomme & korrekta proportioner, mkt bra vinklar, bra överlinje, mkt
bra bröstkorg, utm. Uttryck, korrekt öronansätta, mellanbruna ögon, bra mask, tångbett, bra
pigment i munnen, rör sig mkt bra, bra päls & trevligt temperament
Ökl kv Excellent, Ökl kk 1, CK, Bhkl 4, Reservcert
Ägare: Annelie Blom
Vannroy On The Button
SE49266/2011 f. 2006-04-29
Kraftig tung hanhund som ger ett lågställt intryck, bra vinklar runt om, kraftig benstomme, bred
skalle, öronen ansatta långt bak, utmärkt mask, mellanbruna ögon, korrekt bett, hängande
mungipor med pigmentförlust, rör sig bra från sidan men lös i fronten, bra temperament, bra färg
Ökl kv Very Good
Ägare: Leena Korpi
Villa Björnebo’s Enjoy Teodor
NO23152
f. 2007-09-15
Stor kraftig hane med bra längd i kroppen, kraftig benstomme, tillräckliga vinklar, bra kraftig
bröstkorg, bra proportioner i huvudet, bra öronansättning, mellanbruna ögon med lösa nedre
ögonlock, tångbett och kunde vara i bättre linje P1 i vä. överkäke är dubbel, rör sig bra, trevligt
temperament, bra päls
Ökl kv Excellent, Ökl kk 3, CK
Ägare: Edel Och Jan Sunde
Villmobackens Franz Jäger
S16635/2008
f. 2008-01-06
3,5 år gammal hane med bra överlinje, bra längd i kroppen, passande benstomme, kunde vara
bättre vinklad. Skallen & nosen önskas bredare, bra mask, korrekt bett, rör sig med långa steg
men lösa mellanhänder, bär svansen för högt i rörelse, bra päls, trevligt temperament
Ökl kv Very Good
Ägare: Jan Rauseus
Villmobackens Gösta
S19496/2009 f. 2009-02-01
2,5 årig hane, luftigt uttryck, kunde önska kraftigare benstomme och bredare kropp, bra vinklar,
korrekt öronansättning, mellanbruna ögon, bra mask, skallen & nosen kunde vara bredare, rör sig
bra från sidan men med lösa armbågar, bra temperament, bra pälskvalitet, idag inte i bästa form
Ökl kv Good
Ägare: Jan Rauseus
Championklass
SE UCH Amazing Noisy’s Atlas
S15086/2007
f. 2007-01-14
5-årig hane med korrekta proportioner, välkroppad, kraftig benstomme. Mkt bra vinklar i fronten,
tillräckliga vinklar bak, Bra hals, utm. Uttryck, korrekt öronansättning, ngt runda mörkbruna
ögon, mkt bra mask, korrekt bett, rör sig bra, trevligt temperament, mkt bra päls
Chkl kv Excellent
Ägare: Lena Källström
SE UCH Dragongårdens Clint Eastwood
S68547/2006
f. 2006-10-30
5-årig hane, bra storlek, passande benstomme, bra vinklar, bra längd på kroppen, mkt bra
bröstkorg, korrekta proportioner i huvudet, korrekt öronansättning, ljusbruna ögon, korrekt bett,
bra mask, npgot fransysk i fronten, rör sig med långa steg men med lösa mellanhänder, kastrerad
med vet. Intyg, trevligt temperament, bra päls
Chkl kv Excellent
Ägare: Helena Berg

C.I.B NORD UCH SE V-10 Gep’s Big Bear’s Peace
S53274/2007
f. 2007-06-30
4 år gammal hane med korrekta proportioner, kraftig benstomme, mkt bra storlek, mkt bra
vinklar, bra bröstkorg, bra hals, utm. Yttryck, mkt bra bred skalle, nosryggen kunde vara längre,
vackra mellanbruna ögon, korrekt bett, pigmentförlust i mungipan, utmärkta rörelser, bra
temperament & päls, välvisad
Chkl kv Excellent, Chkl kk 1, CK, Bhkl 1, BIR
Ägare: Gina Ekström Persson
SE UCH Gep’s Big Bear’s White Wolf
S37255/2009
f. 2009-04-17
2-årig hane med passande benstomme, bra överlinje, mkt bra längd på kroppen, bra vinklar,
underlinjen är inte klar ännu, mkt bra uttryck, korrekt öronansättning, korrekt bett, bra mask,
ljusbruna ögon, rör sig utmärkt, korrekt päls, trevligt temperament
Chkl kv Excellent, Chkl kk 2, CK, Bhkl 3
Ägare: Gina Ekström Persson
SE UCH Grindvaktens High-Minded Glh
S39986/2008
f. 2008-04-21
4-årig hane med bra storlek, kraftig benstomme, korrekta proportioner i kropp & huvud, kunde
vara bättre vinklad, mkt bra uttryck, mörkbruna djupt sittande ögon, saxbett men tandlinjen är
inte bra, mkt bra mask, rör sig bra med något rullande rygg, bra päls, bra temperament
Chkl kv Excellent, Chkl kk 4, CK
Ägare: Susanne Ytterskog
SE UCH Kungslejonets Attila
S34077/2008
f. 2008-03-20
4-årig hane av mindre storlek, passande benstomme, bra vinklar, korrekt längd på kroppen, bra
djup på bröstkorgen, bra uttryck, ljusbruna ögon, tångbett, mkt bra mask, rör sig bra med långa
steg, bra pälskvalitet & färg, trevligt temperament.
Chkl kv Excellent
Ägare: Marie Ahlgren
NORD JV-10 Lejonklippans Äkkinen Utan H
S47183/2009
f. 2009-06-29
2-årig hane med bra benstomme, bra längd på kroppen, brant kors, tillräckl. vinklar fram, bra
vinklar bak, utm. uttryck, korrekt öronansättning, mkt bra mask, korrekt bett, mellanbruna ögon,
rör sig bra, bra päls & trevligt temperament
Chkl kv Excellent
Ägare: Ville Niiranen
SE UCH Lejonvinden’s Quality Of Teddybear S40624/2007
f. 2007-04-28
4-årig hane, kraftig och stor, passande benstomme, bra överlinje, bröstkorgen kunde vara bredare,
kunde vara bättre vinklad, maskulint huvud, korrekt öronansättning, ljusbruna ögon, söndrig
mask, pigmentförlust i mungiporna, saxbett, rörelserna kunde önskas bättre, rör sig trångt fram,
bra päls & bra temperament
Chkl kv Very Good
Ägare: Chanette Söderkvist
SE UCH Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009
f. 2009-02-10
2 årig hane av mindre storlek, passande benstomme, mkt bra överlinje, bra vinklar fram & bak,
underlinjen är inte färdig ännu, mkt bra proportioner i huvudet, korrekt bett, söndrig mask, mkt
ljsubruna ögon, korrekt öronansättning, rör sig bra, bra päls med lejongul färg, trevligt
temperament
Chkl kv Excellent
Ägare: Pia Svedugård

SE UCH Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009
f. 2000-03-08
2-årig hane av bra storlek, kraftig benstomme, korrekta proportioner i kropp & huvud, mkt bra
vinklar, bra hals, utm. uttryck, korrekt öronansättning, mellanbruna ögon, mkt bra mask &
pigment i munnen, korrekt bett, rör sig bra men med för hög svans, bra päls, bra temperament
Chkl kv Excellent, Chkl kk 3, CK
Ägare: Catrin Eriksson
SE UCH Villmobackens Forest Gump S16637/2008
f. 2008-01-06
3,5-årig hane med korrekta proportioner & passande benstomme, korrekta vinklar, bra rygglinje,
något lösa mellanhänder, mkt bra uttryck, korrekt öronansättning, djupt liggande mellanbruna
ögon, mkt bra mask, korrekt bett, pigmentförlust i mungiporna, rör sig bra, korrekt päls, trevligt
temperament
Chkl kv Excellent
Ägare: Marina Fredriksson
Veteranklass

FI UCH SE UCH Björntassens Himmler S51221/2002
f. 2000-08-08
11 år väl bibehållen veteran, kraftig benstomme, korrekta proportioner, bra vinklar, bra hals, mkt
bra bröstkorg, mkt bra proportioner i huvudet, korrekt öronansättning, mörkbruna ögon, nedre
ögonlocken lösa, bra msak, korrekt bett, rör sig bra, bra päls, bra temperament
Vetkl kv Excellent, Vetkl kk 3
Ägare: Irene Holmqvist
SE UCH Gep’s Big Bear’s Herethereeverywher S26048/2002
f. 2002-03-19
9,5 år gammal hane med korrekta proportioner, kraftig benstomme, mkt bra ö-linje, mkt bra
vinklar, mkt bra huvud, korrekt öronansättning, mellanbruna ögon, bra mask, korrekt bett, rör sig
bra, bra päls & färg, trevligt temperament
Vetkl kv Excellent, Vetkl kk 1, CK
Ägare: Markus Kokk
NO UCH SE UCH Temaides Farbror Frej S30272/2003
f. 2003-03-24
8-årig veteranhane med korrekt benstomme, korrekta proportioner, mkt bra vinklar, bra hals, mkt
bra uttryck, korrekt öronansättning, mellanbruna ögon, bra mask, korrekt bett, rör sig bra, bra
pälskvalitet, bågot vågig päls, trevligt temperament
Vetkl kv Excellent, Vetkl kk 2
Ägare: Susanna Johansson

Tikar
Juniorklass
Lejonhjärta Auregia
SE52548/2010
2010-07-06
Fem tik, korrekt bett, välformat huvud, mörka ovala ögon, välplacerade öron, milt uttryck, bra
hals, utm kropp & benstomme, fina vinklar, bra rygg & kors, för dagen ej i bästa pals, rör sig mkt
väl med bra steglängd, visar sig väl
Junkl kv Excellent, Junkl kk 1
Ägare: Annette Lerjeus
Leodal’s Belize
SE61448/2010
2010-09-29
Fem välutvecklad juniortik med pälsen på utväxt, korrekt bett, bra huvud, mörka ovala ögon,
välplacerade öron, mkt bra kropp & benstomme, sunda lätta rörelser, lite mer pals hade varit
klädsamt
Junkl kv Excellent, Junkl kk 3
Ägare: Angelica Klavbäck
Lilla Äventyrets Inca
SE12056/2011
2010-11-22
Trevlig juniortik, mycket vackert huvud & uttryck, mörka ovala ögon, korrekt bett, bra hals, utm
kropp & benstomme, bra rygg & kors samt vinklar bak, saknar en del underull, lätta rörelser som
kunde vara ngt friare bak, kan ännu utvecklas i förbröstet, visar sig väl
Junkl kv Excellent, Junkl kk 2
Ägare: Edel & Jan Sunde
Miss Kelly’s Bad Romance
SE37903/2010
2010-05-10
Fem juniortik som har lämnat alla kläderna hemma, korrekt bett, med välformat huvud, mörka
ovala ögon, välplac. öron, tillräckl. hals, bra kropp, tillr. benstomme, överarmen kan vara batter
vinklad mot skuldran, bra rygg, ngt kort kors, lätta rörelser, lite trånga bak
Junkl kv Very Good
Ägare: Catarina Wiberg
Unghundsklass
Fairytrolls X-mas Elf Zoccer
SE14237/2010
2009-12-22
Välutvecklad ungtik som är väl rund om magen, korrekt bett, ganska bra huvud, underkäken
kunde vara kraftigare, mörka ovala ögon, bra hals, mkt fin benstomme, bra rygg & kors, men
svansen kunde va snyggare, fin pals, visar sig mkt väl
Ukl kv Very Good
Ägare: Maria Andersson
Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss
SE12714/2010 2009-12-15
Tilltalande ungtik med vackra linjer & flotta sidrörelser, korrekt bett, fem. välformat huvud,
mörka alerta ögon, bra hals, utmärkt kropp & benstomme, fina vinklar, bra rygg & kors, bra pals,
kan vara lite stabilare i fronten
Ukl kv Excellent, Ukl kk 2, CK
Ägare: Gunilla Hallgren
NORD JV-10 Lejonvinden’s Yummie Yam Yam
SE12713/2010 2009-12-15
Synnerligen tilltalande ungtik, utm. helhet, korrekt bett, välformat huvud, mörka ögon, vacker
överlinje, utm. kropp & benstomme, goda vinklar, sunda fina rörelser av utmärkt steglängd,
välvisad, välpresenterad
Ukl kv Excellent, Ukl kk 1, CK, Btkl 4, Reservcert
Ägare: Jessica Junehall

Miss Kelly’s Dance Freak
SE37905/2010
2010-05-10
Fem ungtik korrekt bett, underkäken kunde vara lite kraftigare, bra huvud, mörka ögon, halsen
kunde vara längre, behöver tid att utvecklas & få mer substans i kropp & benstomme, flr dagen ej
i pals, rör sig bra fram men kan ha ett finare steg fr. sidan
Ukl kv Very Good
Ägare: Pernilla Söderlund
Öppenklass
Bölelejonet Madonna-Made-By-Eddie
S14298/2008
2007-12-17
Kraftfull tik, korrekt bett, välformat passande huvud, mörka ovala ögon, halsen önskas längre,
utm. kropp & benstom. ngt rund om magen, ngt brant i korset, goda vinklar, pälsen på utväxt &
ngt vågig, rör sig väl, men ngt tungt
Ökl kv Excellent
Ägare: Anders Larsson
Bölelejonet Nicki
S24183/2008
2008-02-11
Synnerligen tilltalande tik med utm. helhet, korrekt bett, välformat fem. Huvud, medelstora ovala
ögon, snygg överlinje, både står & går väl på sina ben, utm. kropp & benstomme, ”drottninglik
resning”, vacker färg & päls, en tik full av kvalitet från nos till svans, välvisad
Ökl kv Excellent, Ökl kk 1, CK
Ägare: Elisabeth Joelsson
Bölelejonet Qandida
SE14374/2010
2009-12-24
Välutvecklad tik, korrekt bett, ganska bra huvud, mörka ovala ögon, välplacerade öron, tillräcklig
hals, mkt bra kropp men behöver vara i högre muskelkondition, goda vinklar, bra rygg & kors,
ostabila rörelser både fram & bak, flr dagen ej i bästa päls
Ökl kv Very Good
Ägare: Edvard Ekberg
Bölelejonet Qharma
SE14371/2010
2009-12-24
Rundnätt dam som behöver gå ner lite, korrekt bett, nospartiet kunde vara lite mer utfyllt, vackra
mörka ögon, bra hals, mkt bra kropp, tillräcklig benstomme, goda vinklar, tunga rörelser, för
dagen utan päls
Ökl kv Very Good
Ägare: Edvard Ekberg
Cevitas Rock An’Roll Angel
S47007/2008
2008-06-08
Välutvecklad tik, korrekt bett, välformat vackert huvud, mörka ovala ögon, tillräcklig hals, utm.
kropp, mkt bra benstomme, ngt kort kors, rör sig bra men kunde vara lite friare i steget bak,
tillräcklig päls
Ökl kv Excellent
Ägare: Patrick Skärström
Dragongårdens Big Is Beautiful
S41514/2007
2007-05-13
Välutvecklad tik som lever ganska gott! Korrekt bett, bra huvud, mörka ovala ögon, tillräcklig
hals, utm. kropp & benstomme, bra rygg & kors, goda vinklar, är trång & ostabil bak i sina
rörelser, bra från sidan, tillräcklig päls
Ökl kv Excellent
Ägare: Johan Hagström

Endless Edens Rainbow Starshine
S62230/2008
2008-09-14
Sommarklädd tik med fina linjer, korrekt bett, ganska bra huvud, mörka ögon, bra hals, förbröstet
kunde vara kraftigare & överarmen bättre vinklad mot skuldran, bra kropp & mkt bra
benstomme, fina vinklar, rör sig mkt väl när hon samarbetar med matte, skulle önska en rikare &
djupare färg
Ökl kv Very Good
Ägare: Linda Rydgren
Furudalens Beuty Kween
S33464/2006
2006-03-17
Tilltalande tik med utm. helhet, en tanke åt det lågställda hållet, korrekt bett, välformat huvud,
mörka ovala ögon med en alert blick, bra hals, utm. kropp, benstomme, fina vinklar, starka haser,
sunda fria rörelser, en aning hög svans, välpresenterad päls
Ökl kv Excellent, Ökl kk 4, CK
Ägare: Christina Thynell
Gep’s Big Bear’s Dream Catcher
S57134/2008
2008-07-31
Tilltalande tik med utm. helhet, välformat huvud med milt uttryck, korrekt bett (2 avslagna
tänder, vet-intyg uppvisat), bra hals, utm. kropp & benstomme, kunde ha lite kraftigare förbröst
& stadigare armbågar, fina vinklar, rör sig m. mkt bra steg, ngt vid i fronten, bra päls
Ökl kv Excellent, Ökl kk 2, CK
Ägare: Lena Källström
Golden Charmer Baywatch Beach Bunny
EST03433/09
2009-07-06
Välutvecklad tik, korrekt bett, mörka ovala ögon, bra huvud, bra hals, mkt bra kropp &
benstomme, ngt rund om magen, fina vinklar, rör sig m. bra steg fr. sidan, lite ostadig bak, skulle
föredra att hon presenteras utan långt hår i pannan, trevligt temperament
Ökl kv Excellent, CK
Ägare: Tone Mosby
Hellcat’s Nothing Else Matters
S19184/2008
2008-02-01
Välutvecklad tik, korrekt bett, välformat huvud m. mörka ögon, milt uttryck, bra hals, utm kropp
& benstomme, goda vinklar bak, bra päls, rör sig ngt ostabilt bak & fram, svansen kunde vara
snyggare, aningen vek i mellanhanden
Ökl kv Excellent
Ägare: Mikael Axenhag
LPI SE VCH Knockando’s Precious Piemonte S59129/2007
2007-08-20
Fem. tik, välformat huvud, korrekt bett, mörka ovala ögon, välansatta öron, bra hals, utm. kropp
& benstomme, ryggen kunde vara lite stramare, fina vinklar, rör sig bra från sidan, ngt ostadigt
bak, saknar ganska mkt päls
Ökl kv Very Good
Ägare: Margaretha Stigell
Lejonvinden’s Safir To Teddybear
S52739/2008
2008-07-09
Välutvecklad tik, korrekt bett, välformat huvud, mörka ögon, tillräckl. hals, utm. kropp &
benstomme, kunde var alite bättre vinklad i skuldran, tillräckl. vinklar bak, vacker päls, väl hög
svans över rygglinje, ganska tunga rörelser som borde ha mer drive & lätthet, vacker päls
Ökl kv Very Good
Ägare: Christina Rennerstav

Lilla Äventyrets Fantasia
S60585/2009
2009-09-10
Fem. tik som jag gärna skulle se ha lite mer substans, korrekt bett, passande huvud, alert uttryck,
bra hals, kunde ha lite mer förbröst, goda vinklar bak, mkt bra benstomme, lätta rörelser, för
dagen helt naken
Ökl kv Good
Ägare: Patrick Skärström
Sjöwildas Missy Elliot
S68288/2007
2007-10-29
Välutv. Tik, mkt trevlig helhet, korrekt bett, välformat huvud, mörka milda ögon, underkäken
kunde vara ngt kraftigare, tillräckl. hals, utm. kropp & benstomme, fina vinklar, ngt kort kors, rör
sig m. bra steg, fin päls, dock ngt mjuk, visar sig väl
Ökl kv Excellent
Ägare: Lisbeth Andersson
Skjaergaardens Wet’n Wild
S388770/2009
2008-10-27
Fem. tik, korrekt bett, vackert välformat huvud, mörka ovala ögon, bra hals, utm. kropp &
benstomme, kunde vara lite mer vinklad bak, lätta rörelser som jag skulle önska kunde ha lite
längre steglängd, bra päls
Ökl kv Excellent
Ägare: Åsa Hemberg
Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
2009-03-08
Välutvecklad tik, med mkt vacker helhet, välformat huvud, korrekt bett, ovala ögon, bra hals,
utm. kropp & benstomme, med fina vinklar & starka haser, vacker välpresenterad päls, sunda fria
rörelser, en kvalitetstik
Ökl kv Excellent, Ökl kk 3, CK
Ägare: Jennie Trouin

Championklass
Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear
S52738/2008
2008-07-09
Tilltalande ch-tik, korrekt bett, mkt vackert välformat huvud, milt uttryck, utm. kropp &
benstomme, goda vinklar, välpresenterad päls, lätta rörelser m. mkt god steglängd, ryggen kunde
vara lite stramare
Chkl kv Excellent, CK
Ägare: Angelica Klavbäck
SE UCH Duvasgårdens Pretty Purple
S40729/2008 2008-04-30
Tilltalande ch-tik m. vackert huvud, korrekt bett, mörka ovala ögon, bra hals, utm. kropp & mkt
bra benstomme, tillräckl. vinklar bak, bra rygg, bra päls, lätta rörelser m. god steglängd
Chkl kv Excellent, CK
Ägare: Ilona Mickelsson
C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
2004-08-02
Kraftfull ch-tik, korrekt bett, välformat huvud, bra hals, utm. kropp & benstomme, ngt kort i
korset, goda vinklar bak, ryggen kunde vara ngt stramare, rör sig med mkt bra steg, vacker päls
Chkl kv Excellent, Chkl kk 4, CK
Ägare: Catrin Eriksson

SE UCH Kusbolejonet Interesting Surprice
S55348/2004
2004-08-02
Tilltalande ch-tik i full harmoni, vackert välformat huvud, korrekt bett, milt uttryck, bra hals,
utm. kropp & benstomme, välutv. Förbröst, fina vinklar bak, vacker välpresenterad päls, utm.
rörelser m. bra steglängd
Chkl kv Excellent, Chkl kk 3, CK
Ägare: Liza Darmell
NO UCH SE UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva
S58815/2005 2005-09-05
Kraftfull flott fem. Ch-tik, vackert huvud, korrekt bett, mörka medelstora ögon, bra hals, utm.
kropp & benstomme i harmoni, fina vinklar bak, bra rygg & kors, vecker välpresenterad päls,
sunda fria rörelser m. mkt god steglängd, en tik full av kvalitet
Chkl kv Excellent, Chkl kk 1, CK, Btkl 1, BIM
Ägare: Pia Hemming
WW-10 NO UCH Skjaergaardens Halloween Memory N28547/08 2008-10-30
Tilltalande ch-tik m. mkt vackra linjer & harmonisk helhet, vackert huvud, korrekt bett, mörka
ovala ögon, bra hals, utm. kropp & benstomme, fina vinklar bak, ngt mjuk päls, välpresenterad &
riktig, rör sig mkt väl
Chkl kv Excellent, Chkl kk 2, CK, Btkl 2, CERT, SE UCH Idag! Ägare: Tone Mosby

Veteranklass
LPI LPII SE UCH SE VCH TJH Bölelejonets Xitha
S18802/2002 2002-01-31
9,5 årig veterantik i mkt god condition, välformat huvud, milt uttryck, korrekt bet, tillräcklig hals,
utm. kropp, mkt bra benstomme, stark rygg, bra kors, lite tel i knärörelserna, rör sig i övrigt bra,
bra päls
Vetkl kv Very Good
Ägare: Sonja Karlsson
SE UCH SE V-06 Lejonvinden’s Jasmine Of Teddybear S35870/2002
2002-04-25
9,5 årig vet-tik i mkt god condition, välformat huvud, mörka ögon, korrekt bett, läpplinjen kunde
vara ngt torrare, bra hals, utm. kropp & benstomme, saknar lite pals, men fullt tillräckligt, lugna
stabila rörelser
Vetkl kv Excellent, Vetkl kk 3
Ägare: Chanette Söderkvist
VWW-11 VWW-10 NO UCH INT UCH NORD UCH Mathoka’s Eihwas Av Runa
S51531/2001
2001-08-24
10,5 årig vet-tik i mkt god kondition & m. många fina kvaliteter, mkt vackert huvud & uttryck,
korrekt bett, utm. kropp & benstomme, stark rygg, bra kors, fina vinklar, mkt vacker päls, rör sig
väl m. bra steglängd, en äkta ”grand old lady”
Vetkl kv Excellent, Vetkl kk 2, CK
Ägare: Catrine Undebeck
SE UCH Sjö Björnens Äventyr
SE37905/2010 2010-05-10
Mkt tilltalande härlig vet-tik i sina bästa år, korrekt bett, veckart välformat huvud &med en
ungdomlig blick, en reslig tik med mkt kvalitet & harmoni rakt igenom, stark rygg, fina vinklar,
välpresenterad päls, mkt välgående från alla håll
Vetkl kv Excellent, Vetkl kk 1, CK, Btkl 3
Ägare: Pia Hemming

Uppfödarklass
Lejonvindens Kennel
Utmärkt grupp från två kullar, alla hundar med utmärkt uttryck, utmärkt mask, korrekta
proportioner, bra benstomme, alla hundar rör sig bra, bra pälskvalitet & färg, trevliga
temperament, mycket harmonisk grupp
Bästa Uppfödarklass, HP
Uppfödare: Gunilla Hallgren
Gep’s Big Bear’s Kennel
Utmärkt grupp från 4 kullar, samtliga hundar har rastypsikt uttryck, bra benstomme, bra
proportioner, bra könsprägel, samtliga hundar rör sig bra, har bra päls & trevliga temperament
Uppfödarklass kk 2, HP
Uppfödare: Gina Ekström Persson

