Eskilstuna 2011-08-21

Domare: Bogren Bengt-Åke

Valpklass
Tikar
Lejonvinden’s Ådra Of Teddybear
SE16007/2011
f: 2011-01-08
Härlig tik vlp av bra modell Ganska bra skalle en aning smal underkäke Välansatta öron Härligt
toppline, en aning brant i korset rör sig trevligt
Valpkl 1 m HP BÄSTA VALP
Äg: Darmell Liza
Juniorklass
Hanar
Leodal’s Bilbao
SE61447/2010
f: 2010-09-29
Ngt lätt hane med ganska bra huvud, korr bett välansatta öron , fin toppline, allt för outvecklad i sin
kropp för dagen, rör sig bra bak lös i fronten, viker ut armbågen, ngt naken idag, mehöver mer tid att
utveck
Junkl kv Very Good
Äg: Klavbäck Angelsica
Miss Kelly’s Poker Face
SE37900/2010
f: 2010-05-10
Substansfull hane med bra nosparti ännu ngt smal i skallen Hals rygg ok, ngt brant i korset. Knapp
knävinkel, önskar mer drive i steget, måste bli stabilare i fronten, vacker färg bra temp
Junkl kv Very Good
Äg: Törnqvist Gunilla
Unghundklass
Hanar
Knickebockers Maffiga Magnetit
SE18100/2010
f: 2010-01-16
Hane av bra modell lång propp, välfromat huvud, snyggt bett, härlig toppline, kunde ha mera
förbröst, en aning brant i korset, tillräkl vink, rör sig ok från sidan, ännu ngt löst i fronten.
Ukl kv Exc Ukl kk 1
Äg: Järleskog Petter
Öppenklass
Hanar
La Dolce Luna’s Supersee-Me
S48839/2007
f: 2007-06-16
Substansfull ngt tung hane, kraftfullt ngt kort huvud, en aning kort i nospartiet, bra toppline, kraftig
bröstkorg, ngt knapp i knävinkeln skulle önska ngt mer elegans alltför lockig päls
Ökl kv Very Good
Äg: Joakimsson Annika
Sjöwildas Eminem
S68287/2007
f: 2007-10-29
Hane av bra modell, ganska bra huvud mörka ögon, korr bett, härlig toppline, ännu ngt smal i sin
bröstkorg, rör sig ok, dock lös i fronten, viker ut armbågen vacker päls o färg
Ökl kv Very Good
Äg: Blom Annelie
Championklass
Hanar
Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009
f: 2009-02-10
Elegant hane med kraftfullt huvud, allt för ljusa ögon, bra hals o rygg kunde ha ngt kraftigare

bröstkorg, välvink bak, en aning smal i fronten.
Chkl kv Exc Chkl kk 2
Äg: Svedugård Pia
Grindvakten High-Minded Glh
S39986/2008
f: 2008-04-21
Substansfull hane, med ganska bra huvud, en aning smal underkäke bra hals rygg, Härlig bröstkorg,
tillräkl vinkl runt om, rör sig med ngt trötta steg, vacker päls o färg, kunde ha snyggare svans
Chkl Exc Chkl kk 1 m CK Bhkl 1 CACIB BIM Äg: Ytterskog Susanne
Veteranklass
Hanar
..uch SEuch Teamaides Farbror Frej
S30272/2003
f: 2003-03-24
Härlig 8 ½ årig hane, Maskulint kraftfullt huvud, substansfull kropp, fina vinkl o röelser, tyvärr alltför
lockig päls får sitt pris tack vare sin kondition
Vetkl kv Exc Vetkl 1
Äg: Marquez Sanchez, Sundqvist Maria
Juniorklass
Tikar
Leodal’s Belize
S61448/2010
f: 2010-09-29
Elegant tik av bra modell, feminint vackert huvud, aning ljus aögon, goda vinkl o röresler, behöver
mer tid att utveck ngt naken idag, tilltalande modell som säkert blir bra
Junkl kv Very Good
Äg: Klavbäck Angelica
Unghundsklass
Tikar
Källtorps Asta
S61043/2009
f: 2009-09-12
Tik av bra modell, härligt fint femint huvud, snyggt bett vackra ögon, en aning vek i ryggen, ngt brant
i korset, önskar mer drive i steget, ngt vek i …., päls på G, behöver bli fastare i fronten.
Ukl kv Good
Äg: Eklund Karin
Öppenklass
Tikar
LPl LPll LPlll Bölelejonet Izadora
S31330/2007
f: 2007-03-13
Härlig tik med ganska bra huvud, passande ögonfärg, härligt förbröst, tillräck bröstkorg, ngt brant i
korset, kunde ha bättre vink bak, önskar mer drive i steget, päls o färg ok
Ökl kv Exc Ökl 4
Äg: Karlsson Sonja
LPl Katla Chargdottir Av Eik-Sin-Hus
S31089/2008
f: 2008-01-28
Ganska bra modell, passande ögonfärg, bra skalle, kraftfull bröstkorg, ngt tung i kroppen, tillräck vink
bak, vek i fronten står utställt fram, ej i päls i dag, ngt kort svans
Ökl kv Very Good
Äg: Strömberg Birgitta
La Dolce Luna’s Mega Harmony-Me
S39045/2009
f: 2009-05-11
Tilltlande tik av bra modell, härligt feminint huvud, passande ögonfärg, ngt vek i ryggen, ngt brant i
korset, står underställt, tillr kropp, vacker päls o färg, ngt smal i fronten
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Eriksson Agneta

Leonlands Naala
S38107/2007
f: 2007-04-18
Tik av bra storlek, feminint vackert huvus, bra hals o rygg, en aning framskjuten skuldra, tillräk kropp,
bra kors, knapp knävink, står ngt utställd fram, vacker päls o färg Mörka vackra ögon
Ökl kv Very Good
Äg: Gabrielsson Irene
Lejonvinden’s Smaragd Of Teddybear
S52738/2008
f: 2008-07-09
Extremt tilltalande tik, härlig modell vackert rastyp huvud, passande ögonfär härlig topline,
välkroppad goda vink o rörelser, päls ok
Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 2 CERT R-Cacib Äg: Klavbäck Angelica
Titt-Ut
S2009-07-16
f: 2009-07-16
Tik av bra storlek med ett ngt smalt huvud, snyggt bett ngt framskjuten skuldra kunde ha mera
förbröst, en aning brant i korset kunde ha mer knävinkel, rör sig ok från sidan, trångt bak instabilt
fram priset pga rörelserna
Ökl kv Good
Äg: Vallin Ann-Charlotte
Zir Ozzy’s Harmonia Av Tibia
S61777/2008
f: 2008-08-27
Mkt tilltalande tik Härligt huvud, ljusa ögon, ngt smal underkäke, vacker hals o rygg. Mkt bra propp,
en aning knapp knävinkel, står o går ok, vacker päls
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Undebeck Catrine
Championklass
Tikar
SEuch Kusbolejonet Interesting Surprice
S55348/2004
f: 2004-08-02
Substansfull champ tik, med ett härligt huvud, vacker toppline, välkroppad, ngt knapp knävinkel,
kunde ha snyggare svans, vacker päls o färg
Chkl kv Exc Chkl kk 2 m CK Btkll 3 R-Cacib Äg: Darmell Liza
Lilla Äventyrets Daphne
S23242/2009
f: 2009-02-10
Elegant tik med ganska bra huvud, en aning ljusa ögon, vacker toppline, önskar mer bröstkorg o
substans i kroppen, en aning knapp knävinkel, står utställd
Chkl kv Very Good
Äg: Hemming Pia
NOuch SEuch Sjö Björnens Diva-Di-Leva
S58815/2005
f: 2005-09-05
Substansfull härlig tik med fina propp, rör sig med drive i steget … värdig champion
Chkl kv Exc Chkl kk 1 m CK Btkl 1 CACIB BIR Äg: Hemming Pia

