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Domare Carl Gunnar Stafberg
Valpar
Endless Edens Stardust S20749/2007 f. 070224
Trevlig tikvalp, fin mask, bra ögon och öron, trång underkäke, passupp med hörntänderna, bra
proportioner bra stomme för åldern, ännu valprörelser, bra päls.
Valpkl 1 Äg. Anette Berntsson
Hanar
Akilles S66186/2006 f. 061028
Ännu tunn och outvecklad i sin kropp, behöver mkt tid, fiint huvud med bra mask, ljusa ögon, bra
överlinje, behöver ännu fylla ut, rak bak, bra pälskvalitet, bra benstomme, trevligt temperament.
Junkl 2 Äg. Marie Göthberg
Dragongårdens Dennery de Lucia S12007/2006 f. 051213
Trevligt huvud, bra bett, mörka ögon, bra öron, behöver ännu utvecklas i bålen, kunde ha bättre
markerat förbröst, aningen lång i länden, bra benstomme, bra bakställ, pälsen ok.
Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg. Camilla Abrahamsson
Gep’ s Big Bear’ s Good Guy A Leomas S36484/2006 f. 060410
Välutvecklad 16 mån unghane, utm huvud, utm uttryck, korrekt bett, bra hals och rygg, bra
bröstkorg för åldern, tillräckliga vinklar bak, utm benstomme, rör sig bra, kan bli fastare fram, bra
päls.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl R Äg. Mats Hall
Altonastigens Dandobras S21171/2004 f. 040219
Utm huvud, utm uttryck, fina ögon, bra bett, utm proportioner, välutvecklad kropp utm
benstomme, stark rygg, rör sig med bra steg från sidan utm päls.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIR Äg. Marie-Bell Nilsson
Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019
Mkt bra huvud, bra ögon och öron, bra hals, välutvecklad bröstkorg, lite mjuk rygg, bra
benstomme, bra vinklar, rör sig bra från sidan, utm päls.
Ökl 1 Ökk 3 Ck Bhkl 4 Äg. Jenny Bergdahl
Pinbiittan His’ story S58342/2003 f. 030116
Trevligt huvud, bra uttryck, bra bett, ögon och öron, lite kort hals, kunde ha mer markerat förbröst,
lite mjuk rygg, fin benstomme, bra svans, bra päls. Rör sig ostabilt fram.
Ökl 1 Ökk 4 Äg. Jari Hiltunen
Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f. 040829
Fint huvud, korrekt bett, bra ögon och öron, bra hals, aningen mjuk i ryggen, bra benstomme, lite
trång i fronten, päls ok.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 3 Äg. Anita Servin
SUCH Skorres Loke S54886/2003 f. 030908
Fint huvud och uttryck, fina ögon, lite kort hals, kunde ha bättre markerat förbröst, stark rygg bra
benstomme, rör sig bra från sidan, utm päls.
Chkl 1 Ck Bhkl 2 Äg. Cristel Colussi
SUCH Ann’ s Lions Prince Aaron S20665/2000 f. 990607
Väl bibehållen 8-åring, mkt bra huvud, ögon och öron, lite kort hals, kunde ha bättre markerat
förbröst, lite mjuk i ryggen, utm benstomme, står och går bra.
Vetkl 1 Ck Äg. Jari Hiltunen

Tikar
Bölelejonet Garbo S66042/2006 f. 061005
Juniortik 11 mån, ännu mkt outvecklad, men i bra balans, feminint huvud med bra detaljer, bra
bett, rör sig ännu ungdomligt, bra päls.
Junkl 1 Junkk 1 Äg. Christina Öberg
Lorebergs Randiga Rutan S13983/2006 f. 051214
Trevlig ungtik, som ännu behöver fylla ut, bra huvud, ögon och öron, korrekt bett, hals ok, ännu
tunn i sin bröstkorg, bra benstomme till storlek, rör sig ok.
Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Annika Nilsson
Altonastigens Elayne S21177/2004 f. 040219
Mkt bra feminint huvud, bra uttryck bra detaljer, lite kort hals kunde ha bättre markerat förbröst,
välutveckl kropp, bra benstomme, lite fransysk fram, rör sig bra från sidan, bra päls.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Annette Berntsson
Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214
Typiskt huvud och uttryck, aningen öppna ögon, ganska bra hals, mjuk rygg, aningen lång i länden,
utm benstomme, rör sig väl från sidan, pälsen i fällning.
Ökl 1 Ökk 3 Ck Btkl R Äg. Dan Truedsson
Lorebergs Indra S56597/2002 f. 020927
Välbalanserad helhet, bra huvud, ljusa ögon, bra hals, skuldra, väl markerat förbröst, stram rygg,
bra proportioner, bra steg från sidan, lite fransysk fram.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM Äg. Marie Göthberg
Lorebergs Papaya S34527/2005 f. 050403
Aningen högställd som behöver sjunka ner i sin kropp, bra huvud, lite trång underkäke, bra ögon
och öron, kort hals, bra benstomme, rör sig bra från sidan, löst fram.
Ökl 1 Ökk 4 Äg. Marie Pettersson
DKUCH SUCH Blizzmajazz Jazzmatazz S64244/2004 f. 041019
Vackert välformat huvud, bra detaljer, utm hals, välutvecklad bröstkorg, markerat förbröst, stram
rygg, utm benstomme, rör sig med utm steg, bra päls.
Chkl 1 Ck Btkl 2 Äg. Jenny Bergdahl
DKUCH KBHV-03 SUCH Dogwoods Leo-Tina S32267/97 f. 970410
Spänstig väl bevarad 10-årig veteran, utm huvud, bra detaljer, bra hals, markerat förbröst, lite
mjuk i ryggen, rör sig lite tungt bak, tilltalande helhet.
Vetkl 1 Ck Btkl 3 Äg. Mats Hall

