Vallentuna 090823
Domare: Carin Åkesson

Valpkl Hanar
Lilla äventyrets Dactil S23239/2009 född:090210
En substansfull hanvalp m. utm prop välformat huvud, bra uttryck, välplac öron, bra överlinje,
utm bröstdjup o välvning av revbenen för åldern, välvinkl. Rör sig m. vägvinn. Steg ännu lite
lösa armbåg. framifrån valp
Valpkl BIM HP ägare: Morell Irene
Valpkl Tikar
Kustkärans Tingeling S10805/2009 född: 081219
Tikvalp m. bra bett siluett o fina prop. Huvudet är ännu ngt smal i skallen , mandelform ögon,
bra hals, behöver utv. förbröstet o välvningen av revbenen, ngt öppna vinkl. Fram rör sig m.
bra steg ännu löst framifrån behöver få lite mer substans.
Valpkl 4 ägare: Cederblad Marika
Lejonvindens under bordet S10454/2009 född: 081203
En substansfull valp m. välform. Huvud mkt bra uttryck, bra överlinje, välutv. Bröstkorg, m.
bra förbröst, välvinklad rör sig m utm. Steg f. sidan trång bak o lite löst fram sjunker ngt fram
i rörelse utm benstomme
Valpkl 2 HP ägare: Hallgren Gunilla
Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 född: 090210
6 mån gammal tikvalp m. fem. huvud uttrycket störs ngt ljusa ögon, bra överlinje, utm
förbröst o bröstkorg f. åldern, välvinklad. Rör sig m. utm drive o bra steglängd, snyggt fram o
bakifrån bra pälskvalitet.
Valpkl 1 HP ägare: Hemming Pia
Lilla Äventyrets Davida S23240/2009 född: 090210
6 mån, feminint tilltalande huvud lite ljusa ögon, aningen stora öron välformad bröstkorg f.
åldern, fortfarande bakhög ngt rak i överarmnen, rör sig väl från sidan, aningen lös framifrån
Valpkl 3 ägare: Darmell Liza
Lilla äventyret Desdemona S23243/2009 född: 090210
Deltar ej
Ägare: Morell Irene
Ukl
Hanar
Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008 född: 080421
Storlek: 78 cm
Stor o mask hane, välform, huvud, mandelform ögon, tillr hals, framskjuten skuldra o lite rak
överarm bra volym i bröstkorgen f. åldern stark rygg, utm bakställ rör sig m ganska bra steg
hög svans i rörelse stör helhetsintryck
Ukl KV 1 KK 2 ägare: Ytterskog Susanne

Kungslejonets Attila S34077/2008 född: 080320
Storlek: 72 cm
Hane m. fin helhet mask huvud, m muskulin mask o uttryck, bra förbröst behöver ännu lite m.
välvning av revbenen bra skuldra överarm goda vinkl. Bak rör sig utm från sidan ännu lösa
armbågar framifrån liten vit bröstfläck
Ukl KV1 KK1 ägare: Ahlgren Marie
Lilla äventyrets Callisto S17643/2009 född: 080107
Storlek: 73 cm
En mask hane m. utm. Substans, kunde ha ngt snyggare profil i huvudet, välplac. Öron utm.
Hals, ngt kort bröstkorg, goda vinklar fram o bak, rör sig m. bra drive trångt bakifrån, kunde
vara mer avslappnad i ringen
Ukl Kv1 kk3 ägare: Hemming Pia
Ökl Hanar
Bölelejonet Izor S31328/2007 född: 070313
Storlek: 73 cm
Mask hane m. bra siluett, välform huvud ngt runda o ljusa ögon, välplac öron, bröstkorg är
ngt kort kunde ha ngt mer volym, lite knappa vinkl. Använder sina bn väl i rörelse m. det han
ha lite me renergi i steget
Ökl Kv1 KkR ägare: Hellberg Anette
Dragongårdens Clint Eastwood S88547/2006 född: 061030
Storlek: 74 cm
Hane m mkt vacker helhet, härligt huvud, fin mask, ngt ljusa ögon, bra överlinje, kunde ha ngt
mer förbröst aningen lånh i länden, välvinklad fin kort has rör sig utan ansträgning m
vägvinnande steg, lite löst framifrån
Ökl Kv1 Kk1 Ck Bhkl 3 cert ägare: Lutz Helena
Geps big bears Italian Stallion S35718/20047 född: 080409
Storlek: 75 cm
Hane m. vacker siluett vackert huvud mandelform ögon, ngt sora öron, aningen framskjuten
skuldra välformad bröstkorg bra bakställ rör sig m utm. drive ngt hastrång bakifrån päls av
bra kvalitet
Ökl Kv1 Kk3 Ck Bhkl R ägare: Ekström Persson Gina
Hjerpegården romeo af Borbein S70970/2007 född: 071202
Storlek: 76 cm
Mask hane m bra siluett tilltalande huvud mandel ögon, bra överlinje behöver ännu lite mer
välvning av revbenen. Bra skuldra o överarm, välvinkl. bak rör sig m. bra steglängd lite löst
framifrån kunde bära sin svans lite snyggare i rörelse
Ökl Kv1 ägare: Ytterskog Susanne
Mohinhis Kaizer Climbs Kebnekaise S43922/2007 född: 070509
Storlek: 74 cm
Hane m bra prop tilltalande huvud o uttryck välplac öron, utm överlinje bröstkorgen kunde ha
ngt mer djup, välvinkl. både fram o bak rör sig m vägvinnande steg snygg o prydligt både
fram o bakifrån, idag inte i bästa päls

Ökl Kv1 Kk2 ck Bhkl 4 ägare: Stiernebo Charlotte
Mohinhis khiro climbs kebnekaise S43927/2007 född: 070509
Storlek: 75 cm
En elegant hane välformat huvud lite ljusa ögon ngt rak I överarmen, stående br övrelinje ngt
kort bröstkorg bra svansansättning, bra bakställ rör sig m. vägvinnande steg löst framifrån
Ökl Kv1 Kk4 ägare: Morell Irene
Championklass
Such Geps Big Bears Peace S53274/2007 född: 070630
Storlek: 77 cm
Stor o pampig hane mask huvud m. parallella plan, välplac öron, utm överlinje, bra förbröst o
bröstkorg, välvinklad rör sig m. ngt vägvinnande steg, lite löst framifrån tillräcklig päls f.
dagen
Chkl 2 Ck Bhkl 2 ägare: Ekström Persson Gina
Dkuch Eech Fiuch Such Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 Född: 060613
Sorlek: 75 cm
En substansfull hane tillt huvud o uttryck mandelform mörka ögon, välplac öron, utm förbröst
fin välvning av revbenen välvinklad rr sig m. energi o kraft i steget stram o fin framifrån
Chkl 1 Ck Bhkl 1 Bim ägare: Junehall Petra
Junkl Tikar
Lejonvindens Smaragd To Teddybear S52738/2008 född: 080709
Storlek: 67 cm
Juniortik som fortfarande är mycket av en baby mkt vackert huvud, fin mask, utm överlinje
bra förbröst tillr. bröstdjup f. åldern, bra skulddra o överarm bra bakställ rör sig utm f. sidan,
behöver lite mer substans för att vara i högsta klassen lovande
Junkl Kv1 Kk1 Hp ägare: Klavbäck Angelica
Teamides Qubica Queenberry S65258/2008 född: 080928
Storlek: 71 cm
Juniortik m bra könsprägel som ännu ser ngt högställd o luftig ut. Huvudet behöver ännu
breddas mer, parallella plan i huvudet, utm hals saknar ännu den rätta volymen i bröstkorgen
välvinklad rör sig väl f. sidan ännu löst fram o lite trång bak.
Junkl Kv1 Kk2 ägare:Hallstensson Elisabeth
Ukl Tikar
Hellcats Fear Of The Dark S19186/2008 född: 080201
Storlek: 71 cm
Tik m. bra prop. Vackert välformat huvud mkt bra uttryck, idag är bröstkorgen allt för flat o
outvecklad bra skuldra o överarm ngt sluttande kors, lite knappa vinklar bak rör sig ngt
underställt när hon travar rör sig mkt löst o trångt bakifrån
Ukl Kv2 ägare: Strandberg Tommy
Johannesdals Alazarin Rose Madder S32529/2008 född: 080419
Storlek: 69 cm

Tik m bra prop. Välformat huvud, lite ljusa ögon saknar ännu de rätta förbröstet o den rätta
välvningen ev revbenen utm vinklar rör sig väl f. sidan idag mkt instabillt fram, pälsen i
fällning
Ukl Kv1 Kk1 ägare: Holewa Camilla
Katla Chargdottir Av Eik-Sin-Hus S31089/2008 född: 080128
Deltar ej
ägare: Strömberg Birgitta
LPI LPII Bölelejonet Izadora S31330/2007 född: 070313
Storlek: 66 cm
En fem tik m. utm substans välformat huvud m. fint uttryck välplac öron, utm resning,
välformad böstkorg o bra förbröst bra skuldervinkel lite knappa vinkl. Bak rör sig väl fram o
bak kunde ha lite mer drive i baksteget fr. sidan
Ökl Kv1 KkR ägare: Karlsson Sonja
Dragongårdens Block The Breeze S41518/2007 född: 080513
Deltar ej
Ägare: Handler Ann-Christin
Dragongårdens Convalla Majalis S44639/2004 född: 040604
Storlek: 67 cm
Tik av bra modell mkt tilltalande uttryck välplac öron, bra halsansättning kunde ha mer
förbröst, ngt lång i länden goda vinkl. Fram o bak rör sig m. ganska bra steglängd f. sidan lite
löst fram
Ökl Kv1 kk- ägare: Holewa Camilla
Dragongårdens Proud Mary S21376/2004 född: 040303
Storlek: 69 cm
En tik m härlig substans, tilltalande uttryck snygga mörka mandelform ögon, utm förbröst o
utm vävning av revbenen välvinklad rör sig m bra steglängd o utm drive vacker päls i
fullblom
Ökl Kv1 Kk2 ägare: Andersson Östlund Carina
Furudalens Alejona The Beauty S25143/2005 född: 050223
Storlek: 69 cm
Stilfull tik m. utm prop. Fem huvud bra uttryck, fin mask, bra överlinje, utm förbröst o bra väl
av revbenen, välvinklad rör sig synnerligern väl från sidan löst fram, tyvärr störs helheten av
friseringen av buklinjen
Ökl Kv1 Kk4 ägare: Mix Margareta
Geps Big Bears Wakan Tanka S54067/2006 född: 060707
Deltar ej
Ägare: Ekström Persson Gina
Nordv-07 Kusbolejonet Karamell S26713/2005 född: 050309
Storlek: 68 cm
En underbar tik m. bästa tänkbara huvud o uttryck mörka mandelform härligt förbröst bra
välvning av revbenen utm vinklar rör sig sunt o balanserat m vägvinvningande steg, päls i full
blom

Championat
Ökl Kv1 Kk1 Ck Btkl1 Cert Bir ägare: Hallgren Gunilla
Leodals Angelic Azaya S53734/2007 född: 070718
Storlek: 70 cm
Tik m. bra helhet som fortfarande behöver mer tid, mkt bra överlinje, sunda vinklar rör sig väl
från sidan men behöver stabiliseras både fram o bak, huvuder har bra parallella plan ännu ngt
smalt i skallen
Ökl Kv1 Kk- ägare: Klaväck Angelica
LPI N S VCH Lorebergs Natasha S21695/2004 född: 040213
Storlek: 66 cm
En stilfull tik med feminimt välform huvud bra uttryck, utm hals kunde ha aningen mer
förbröst bra volym i bröstkorgen ngt öppna vinklar i stående rör sig lätt m. vägvinnande steg
aningen löst fram
Ökl Kv1 Kk3 Ck ägare: Zackrisson Eklund Kirti
Mohinhis Happie From My Heart S57669/2005 född: 050827
Storlek: 74 cm
En substansfull tik av bra model välformat huvud uttrycket störs av runda ljusa ögon, bra
överlinje, tillr förbröst bra volym I bröstkorgen, välvinklad rör sig utmf. Sidan, litekohasig
bak, kunde vara mer avslappnad i ringen
Ökl Kv1 Kk- ägare: Jelving Helene
Vallonbygdens Absolut Raspberry S40240/2005 född: 050430
Storlek: 71 cm
Tik av bra modell fem huvud, ngt ljusa ögon kunde h stramare överlinje kunde ha mer
förbröst goda vinklar fram o bak rör sig m. bra steg f. sidan ngt bakhög även i rörelse
Ökl Kv1 Kk- ägare:Strandberg Tommy
Championklass Tikar
LPI S VCH SUCH TJH Bölelejonet Xitha S18802/2002 född: 020131
Storlek: 67 cm
En fem tik m. bra siluett välform tikhuvud lite ljusa ögon, välplac öron, bra hals, välvälvda
revben, ngt öppna vinklar kunde ha aningen mer drive i baksteget
Chkl 4 Ck ägare: Karlsson Sonja
S VCH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 född: 050725
Storlek: 71 cm
En tik med utm proportioner väformat vackert huvud mörka mandelform ögon fin mask utm
överlinje bra förbröst utm vinklar rör sig utan ansträngning m. vägvinnande steg päls i full
blom
Chkl 2 Ck Btkl 3 ägare: Forsner Annelie
SUCH Geps Big Bears Ono Not You Again S68943/2005 född: 051104
Deltar ej
Ägare: Svensson Åsa
SUCH Kusbilejonet Intersting Surprice S55348/2004 född: 040802

Storlek: 67 cm
En tilltalande tik m utm könsprägel vackert huvud ngt ljusa ögon bra förbröst o bröstkorg utm.
vinklar bra bredd i ? härligt lång steg f. sidan lite trång bak
Chkl 1 Ck Btkl 2 ägare:Darmell Liza
SUCH Mohinhis Izza Is incognito S33878/2006 född: 060331
Storlek: 72 cm
Stro tik m vacker helhet välformat huvud bra uttryck utm överlinje kunde ha lite mer förbröst
tilr. Bröstkorg utm vinklar rör sig utan ansträng. M. långt vägvinn steg f. sidan lite trångt bak
lite löst fram
Chlk3 Ck BtklR ägare: Gustafsson Maria
Veteranklass Tik
Deboveras Journey Thru History S33323/2001 född: 010422
Storlek: 67 cm
Tik 8 ½ år m. fint huvud ngt ljusa ögon små välplac öron bra volym i bröstkorgen ganska
öppna vinkl. Bak rör sig m. tillr. steg aningen läst fram idag i ganska lockig päls o i ngt högt
hull
Bästa veteran
Vetkl1 Hp ägare: Hult Therese
Uppfödarklass
Uppfödare Gustafsson Maria Tärnsjö, Kennel Mohinhis
Grupp av 3 komb. Hundaran är av fin modell vackra huvuden fina uttryck mkt bra
sidorörelser hos alla individer uppfödarens bild av rasen syns tydligt i denna fina grupp
Bästa uppfödargrupp
Uppfkl 1 Hp

Uppfödare Ekström Persson Gina Östervåla, Kennel Geps Big Bears
Deltar ej
Uppfödare: Junehall Petra Vallentuna, Kennel Dragongårdens
En grupp av 4 komb. Dessa hundar har tilltalande uttryck särskilt snygga ögon bra
välkonstruerande kroppar och sunda fina rörelser grattis till ett fint uppfödarresultat
Uppfkl 1 Hp

