Motala 2013-08-25

Domare
Hanar: Lönner-Andersson Nina
Tikar: Andersson Johan
Valpklass 4-6 mån
Hanar
Fablernas Spökar på Wo-Wo
SE29165/2013
f: 2013-03-22
Mkt maskulin hanvalp. Långt kraftfullt huvud vackra mörka ögon Snygg halsinsättn Tillr
vinklar fram rak bak Veka mellanhänder Ngt brant kors. Rör sig m bra steglängd från sidan,
slarvar fram hastrång bak, Trevligt temperament.
Valpkl 3
Äg: Björkman Claes
Fablernas Spöket Alla Vill Se
SE29166/2013
f: 2013-03-22
Ytterst tilltalande hanvalp, vacker välformat huvud, underbara ögon Stilig hals. Stram samlad
rygg Välvinklad Bra front Kraftig benstomme Ngt veka mellanhänder Rör sig väl. Trevligt
temperament.
Valpkl 1 Hp BIR valp BIS Valp
Äg: Joelssson Elisabeth
Lejonskall’s Paw Power
SE33529/2013
f: 2013-04-17
Charmfull hane Välformat huvud Trevligt uttryck Vacker överlinje Tillr vinklar Bra förbröst
Välformad bröstkorg Kraftfull benstomme Rör sig väl när han vill Trevligt temperament.
Valpkl 2 Hp
Äg: Annica Jonsson
Lejonskall’s Peace Full Power
SE33530/2013
f: 2013-04-17
Maskulin hane Välformat huvud Ngt ljusa ögon Utm nosparti Kort hals Knappa vinklar fram
o bak Tillr förbröst Välformad bröstkorg Bra benstomme En aning blyg Ännu instabil i
rörelse.
Valpkl 4
Äg Monica Forsberg
Valklass 6-9 mån
Hanar
Amaleons Christmas Star
SE12141/2013
f: 2012-12-22
Maskulin kraftig hane Långsträckt huvud, bra bett, utm nosparti. Bra hals o förbröst. Djup
bröstkorg ännu trång front välvinkl fram. Rak bak Barnt kors Kraftig benstomme. Rör sig m
tillr steglängd o högt buren svans Trevligt temp.
Valpkl 3
Äg: Olaussen Heidi
Amaleons Christmas Wish
SE12142/2013
f: 2012-12-22
Kraftfull maskulin hane Härligt huvud o uttryck Trevlig halsinsättning Välvinklad
Ut,m försbröst Djup o välformad bröstkorg Utm benstomme Brant kors Rör sig m bra steg
Kunde ha bättre påskjut Trevligt temperament Välvisad
Valpkl 2 Hp
Äg: Helltén Pernilla

Amaleons Christmas Woonder
SE21246/2013
f: 2012-12-22
Vacker han valp Fin siluett. Kraftfullt långt välformat huvud Ngt ljusa ögon Utm förbröst
Välvinklad Djup välformad bröstkorg Bra benstomme Ngt spretiga tassar aning brant kors
Rör sig väl från sidan, slavar bak Välpresenterad
Valpkl 1 Hp BIR-valp 6-9
Äg: Samsioe Helena
Knatteberga’s Eurivision Las Vegas SE19731/2013
f: 2013-02-09
Charmig hane Välformat huvud som kunde vara ngt mer kraftfullt. Mörka ögon. Trevlig hals
Ännu trång front Kunde ha mer förbröst. Smalgrund bröstkorg Bra benstomme. Brant kors.
Rör sig m ….. steg slarvar fram. Trevligt temperament.
Valpkl 4
Äg: Jonsson Annika
Knatteberga’s Eurovisions Satelitt
SE19732/2013
f: 2013-02-09
Maskulin hane, trevligt huvud, kraftigt nosparti, tillr hals. Framskjuten skuldra. Tillr förbröst
Bra bröstdjup f åldern. Kraftig benstomme. Raka bakbensvinklar Mkt brant kors Rör sig med
….. steg, mkt trång bak. Trevligt temperament.
Valpkl opl
Äg: Hagelberg Anders
Memicedaiska Douwe Dabbert
NHSB 2911856
f: 2013-01-26
Maskulin hane Ngt smal skalle Bra nosparti Utm proportioner Trevlig hals Trång front Tillr
vinklar fram o bak Utm benstomme Brant kors. Rör sig m bundet steg o hög svansföring.
Trångt fram o bak. Trevligt temperament
Valpkl opl
Äg: H Van Berkel
Juniorklass
Hanar
Endless Edens Rock Like A Hurricane SE32863/2012
f: 2012-04-28
Maskulin hane m utm proportioner. Långsträckt välformat huvud. Utm nosparti. Vackert
uttryck Trevlig halslinje Passande vinklar Djup välformad bröstkorg Ngt lång länd Högt
ansatt svans Bra benstomme Osedvanligt långt kraftigt steg Hög …rulllad svans.
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Berntsson Anette
Hjältarnas Svinpäls
SE38461/2012
f: 2012-11-05
Maskulin hane Ngt bred skalle Bra nosparti Utm käkar. Snygg hals Trång front Smal grund
bröstkorg Bra kors Bra benstomme Lösa mellanhänder Tillr vinklar Rör sig m bra steg från
sidan Slarvar fram trång bak Välvisad
Jkl kv Very Good
Äg: Jakobsson Robin
Leonskall’s Orlando On The Way
SE56611/2012
f: 2012-09-11
Maskulin kraftfull hane Ngt bred skalle Väl utvecklat stop Utm bett o nosparti Bra
proportioner Trevlig hals Tillr vinklar Trång front Spretiga tassar Brant kors Rör sig väl från
sidan Slarvar fram o bak
Jkl kv Exc Jkl kk 4
Äg: Leandersson Karin

Sandian’s Perfekt Day
SE26223/2012
f: 2012-03-17
Maskulin hane Snygg siluett Kunde ha mer långstäckt huvud Ljusa ögon Val…. Fram, tillr
vinklar bak. Trång front Ngt grund o smal bröstkorg Bra benstomme Rör sig utm från sidan,
slavar fram o bak Trevligt temperament
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck
Äg: Westphal Ingela
Sandian’s Spending My Time
SE26232/2012
f: 2012-03-17
Hane m bra proportioner Långsträckt huvud som är tillr kraftfullt. Bra bett Snygg
halsinsättning Tillr vinklar Markerat förbröst Ngt trång bröstkorg Tillr benstomme Rör sig
mkt väl från sidan, trång bak, slarvar fram. Trevligt temperament. Välvisad
Jkl kv Exc Jkl kk 2 Ck
Äg: Utbult Christina
Unghundsklass
Hanar
Altonastigens Ironside
SE20448/2012
f: 2012-02-22
Maskulin hane Långt elegant huvud Bra bett Utm pigment. Trevlig överlinje Tillr vinklar
Knappt markerat förbröst Tunn grund bröskorg Lösa armbågar Trång front Bra benstomme
Ngt brant kors Rör sig mkt spänstigt från sidan Slarvar fram o bak. Snyggt presenterad.
Ukl kv Exc Ukl kk 4
Äg: Johansson Lars-Gösta
Amaleons Black Crowes
SE60434/2011
f: 2011-10-29
Masklin hane. Välformat huvud Ngt ljusa stora ögon Trevlig hals Tillr vinklar o förbröst
slarvar med sin frambensställning Tillr djup o rynlig bröstkorg Brant kors Bra benstomme
Visas i högt hull. Rör sig väl från sidan. Mkt trång bak Slarvar fram.
Ukl kv Very Good
Äg: Storme Karin
Fairytroll’s Soul Of A Lion
SE27780/212
f: 2012-03-27
Stilig mkt maskulin o rejäl hane Kraftfullt huvud Fint uttryck Stilig hals Välvinklad Bra
förbröst Djup bröstkorg Ngt långt ländparti Utm benstomme. Härliga rörelser fr sidan, trång
bak Väl presenterad.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 4 Cert
Äg: Andersson Maria
Hjerpegården Onslow Bamsing
SE59558/2011
f: 2011-10-31
Maskulin rejäl hane. Ngt grov skalle Utm nosparti. Trevlig överlinje. Tillr vinklar fram rak
bak Knappt markerat förbröst Veka mellanhänder Bra benstomme Rör sig m tillr steglängd,
hög svansföring. Slarvar fram o bak.
Ukl kv Very Good
Äg: Ottosson Susanne
Knockando’s Verdicchio Un Classico SE28423/2012
f: 2012-04-15
Kraftfull hane Stillig överlinje Långt vackert huvud Utm pigment Bra käkar Väl……
markerat förbröst Lösa armbågar Lång land Visas I ngt högt hull Bra benstomme Rör sig väl
från sidan, slarvar fram o bak Välvisad
Ukl kv Exc Ukl kk 3
Äg: Lintonsson Ruth

Laquettas Dole
SE15467/2012
f: 2012-02-01
Maskulin hane Ngt bred skalle Vackert uttryck Härligt pigment Bra käkar Fin hals Knappt
markerat förbröst Lösa armbågar Veka mellanhänder Brant kors Rakar vinklar bak Rör sig
mkt väl från sidan Slarvar dock mycket fram o bak Hög svans
Ukl kv Very Good
Äg Svensson Anna
Zir Ozzy’s Coffee Blue Mountain
SE59163/2011
f: 2011-09-29
Kraftfull hane Långt välformat huvud Ngt väl markerat stop Ljusa ögon Snygg överlinje Tillr
förbröst Lösa armbågar Fin samlad kropp Utm benstomme Tillr vinklar fram o bak Härliga
rörelser
Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ck
Äg: Undebeck Catrine
Öppenklass
Hanar
Altonastigens Sommardag
SE38723/2011
f: 2011-05-26
Maskulin hane, bra poroptioner Långsträngt elegant välformat huvud Härligt uttryck. Trevlig
halsinsättn Bra vinklar fram, rak bak Knappt markerat förbröst Bröstkorg kunde vara
rymligare Lösa armabågar Brant kors. Rör sig väl fr sidan m hög svansföring Trång fram o
bak Mkt välpresenterad
Ökl kv Exc
Äg: Johansson Lars-Gösta
Gep’s Big Bear’s Cheif Blackfoot
SE59626/2010
f: 2010-09-07
Vacker hane, utm proportioner Vackert välformat huvud Stilig överlinje Utm vinklar fram
Härligt försbröst Välformad bröstkorg Bra benstomme Ngt raka vinklar bak Härliga rörelser
Välvisad Trånga rörelser bak.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck
Äg: Ekström Persson Gina
Gep’s Big Bear’s Cheifblackmocassin SE59628/2010
f: 2010-09-07
Hane som ger ett tunt o luftigt intryck men som dock har en mkt vacker ram Underbart
uttryck. Väl markerat stop. Välvinklad fram Alltför smal o trång bröstkorg Bra ben o tassar
Brant kors Rör sig m ngt kort steg Trång fram o bak
Ökl kv Very Good
Äg: Randau Björn
Gep’s Big Bear’s Hunting Hawk
S57131/2008
f: 2008-07-31
Maskulin hane Kraftfullt huvud Ngt bred skalle Fin överlinje Samlad kropp Bra vinklar Tillr
förbröst Djup rymlig bröstkorg Utm benstomme Rör sig mkt väl från sidan Trång bak
Ökl kv Exc Ökl 3 Ck
Äg: Hallstensson Anna Lena
Hjältarnas Djungelvrål
SE29086/2011
f: 2011-04-03
Maskulin hane Vackert välformat huvud Ljusa ögon stör uttrycket Tillr hals Knappt markerat
förbröst Knappa vinklar fram särskilt bak Tunn grund bröstkorg Utåtvända framtassar
Behöver mer kropp till sin storlek Rör sig mkt spänstigt slarvar fram o bak Mkt trevlig
temperament
Ökl kv Very Good
Äg: Österskog Mikael

Knickebockers Luriga Lapis
SE18101/2010
f: 2010-01-15
Rejält kraftfull hane Långsträckt massivt huvud Ojämnt bett Snygg halslinje Härligt förbröst
Djup tung bröstkorg Utm benstomme Fin samlad kropp Rör sig väl men tungt Ryggen
behöver bli stramare
Ökl kv Exc
Äg: Fredriksson Mikael
Knickebockers Maffiga Magnetti
SE18100/2010
f: 2010-01-15
Maskulin kraftfull hane Långt vacker välformat huvud. Fin halslinje Markerat förbröst Ngt
lösa armbågar Rymlig bröstkorg Långt ländparti Ngt brant kors Bra ben o tassar. Rör sig väl
m glad svans. Trevligt temperament.
Ökl kv Exc
Äg: Järleskog Peter
Lejonvinden’s Åtrå Of Teaddybear SE16014/2011
f: 2011-01-08
Typisk hane, bra proportioner Vackert huvud, underbart uttryck, bra bett Fin överlinje
Välvinkl fram, tillr vinklar bak. Markerat förbröst Djup välformad bröstkorg Utm benstomme
Ngt lösa mellanhänder Rör sig väl från sidan Lite hastrång bak.
Ökl kv Exc
Äg: Nilsson Tina
Leodal’s Bilbao
SE61447/2010
f: 2010-09-29
Vacker hane, stilig överlinje Vackert välformat huvud Fint uttryck Utm vinklar fram Utm
förbröst Fin samlad kropp Barnt kors Utm benstomme Rör sig spänstigt o vägvinnande Mkt
välvisad
Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck
Äg: Gyllensvaan Lena
Leonskall’s Kizz Me Goliat
S30481/2009
f: 2009-03-23
Vacker hane Mkt fin siluett Tillr långt huvud Utm nosparti Bra förbröst Välvinklad välformad
bröstkorg Bra benstomme Ngt lösa armbågar Rör sig mkt väl
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck R-Cert
Äg: Karlsson Kathy
Racystar King of Lion
SE37906/2010
f: 2010-04-03
Maskulin hane Ger ett något kvadratiskt intryck Grov skalle Ngt djupt stop Tillr hals. Knappt
markerat förbröst Tillr vinklar fram o bak Grund smal bröstkorg Långt ländparti Kort brant
kors Rör sig m kort steg Slarvar mkt fram o bak Ojämnt tångbett
Ökl kv Very Good
Äg Gunnarsson Bo
Championklass
Hanar
DKuch ITch SEuch
Endless Edens Rain
S20748/2007
f: 2007-02-24
Maffig kraftfull hane Ngt grov skalle Utm nosparti Rejält förbröst Djup välformad bröstkorg
Ngt långt ländparti Välvinklad Utm benstomme Härliga rörelser Glad svans Härligt
temperament
Chkl kv Rxc Chkl kk 4 Ck
Äg Berntsson Anette

Fablernas Michelin Gubben
SE38814/2010
f: 2010-04-09
Stilig hane Mkt vacker överlinje Långt elegant huvud Bra käkar Välvinklad Utm förbröst
Djup bröstkorg Bra benstomme Ngt veka mellanhänder Underbara rörelser fr sidan
Välpresenterad
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2
Äg: Joelsson Elisabeth
C.I.B. NORDUch SE V-10 SE V-11 SE V-12
Gep’s Big Bear Peace
S53274/2007
f: 2007-06-30
Imponerande hane Långt kraftfullt huvud Nobelt uttryck Snygg överlinje Välvinklad Härligt
förbröst Djup välformad bröstkorg Utm benstomme Underbara rörelser Extremt
välpresenterad
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Cl Bhkl 1 BIR
Äg: Ekström Persson Gina
SEuch Gep’s Big Bear’s White Wolf S37255/2009
f: 2009-04-17
Vacker hane, Underbart huvud Snygg halslinje Samlad kropp Bra förbröst Tillr rymlig
bröstkorg Ngt trång front Utm ben o tassar Ngt brant kors Underbara rörelser från sidan Ngt
trång fram o bak Mkt välvisad
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 3
Äg: Ekström Persson Gina
C.I.B DK V-12 LTch NO V-11 NORDuch SLch
Knockando’s Qmp Quinta Red
S32020/2008
f: 2008-04-07
Maskulin kraftfull hane Massivt huvud Välformat Ljusa ögon, Snygg halsinsättning Bra
försbröst Välvinklad Djup bröstkorg Långt ländparti Veka mellanhänder Rör sig väl från
sidan dock ngt tungt Välvisad.
Chkl kv Exc
Äg: Lintonsson Ruth
SEuch
Lejonskall’s Kizz Me Bobo Linslus S30480/2008
f: 2009-03-29
Maskulin hane Utm proportioner Vackert huvud Underbart uttryck Utåtvända tassar Smal
front Tillr förbröst Tillr vinklar Bra bröstkorg Ngt långt ländparti Rör sig väl från sidan, trång
fram o bak Välvisad.
Chkl kv Exc
Äg: Björnbrink Marina
Veteranklass
Hanar
NOuch SEuch Teamaides Farbror Frej
S30272/2003
f: 2003-0324
10 ½ årig hane m mkt värdigt uttryck Långt elegant huvud Korrekta proportioner Stillig hals
Välvinklad Utm förbröst Utm ben o tassar Djup välformad bröstkorg Rör sig väl. Trevligt
temp.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 2
Äg: Maria Sundqvist

DKuch NORDuch
Teamaides Hjälten Hero
S30480/2004
f: 2204-06-17
Vacker välbyggd hane Underbart huvud o uttryck Stilig överlinje Välvinklad Utm förbröst o
bröstkorg Kraftig benstomme Rör sig som en ungdom.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck
Äg: Szabo Ulrika
Valpklass 4-6 månader
Tikar
Amazing Noisy’s Systeryster
SE23814/2013
f: 2013-03-15
5-mån tikvalp av trevlig modell vackert välformat huvud m mörka fina ögon, fin hals,
välvinklad fram o bak, bra kropp o benstomme, ngt vid i fronten, lovande päls, lite blyg.
Valpkl opl
Äg: Källström Lena
Fablernas Spökar Hos Junhager
SE29168/2013
f: 2013-03-22
5 mån tikvalp m bra proportioner vackert välformat huv. m. mörka ögon, bar hals o rygg,
välvinklad fram, välformad bröstkorg, ngt brant i korset rör sig ok från sidan men är vid fram
o instabil bak lovande päls o trevligt temperament.
Valpkl 3 Hp
Äg: Junhager Sara
Fablernas Spökar Hos Randau
SE29170/2013
f: 2013-03-22
5 mån m fina proportioner fint huv. m. mörka fina ögon. Bra hals välvinklad fram, utm
förbröst o bröstkorg bra benstomme, brant kors, rör sig ok från sidan, lovande päls trevligt
temp.
Valpkl opl
Äg: Poulsen Randau Heléne
Fablernas Spökar på Vilmobackens SE29169/2013
f: 2013-03-22
5 mån tilltalande helhet välformat huv. m fin längd, bra hals o rygg välvinklad fram o bak
välformad bröstkorg, bra benstomme, sunda rörelser, lovande päls, trevligt tempermaent,
välvisad.
Valpkl 1 Hp BIM-valp
Äg: Martinsson Johanna
Fablernas Spökar Sjövilt
SE29167/2013
f: 2013-03-22
5 mån gammal av fin modell välformat huv. m fina mörka ögon, bra hals, välvinklad fram o
bak välutvecklad kropp, bra benstomme, rör sig fint från sidan men är trång o insatbil bak
trevligt tempermanet.
Valpkl 4 Hp
Äg: Blom Annelie
Fablernas Spöket i Hagelstorm
SE29171/2013
f: 2013-03-22
5 mån av trevlig modell välformat huv m tillräcklig längd, fin hals välvinklad fram o bak, bra
kropp för åldern, kraftig benstomme rör sig m bra steg när hon vill, bra päls på väg, trevligt
temperament, välvisad.
Valpkl 2 Hp
Äg: Hagelberg Mirella

Knickerbockers Lurad På Konfekten SE29614/2013
f: 2013-04-24
4 mån av trevlig modell sött välformad huv. m fint uttryck bra hals o rygg, balanserade
vinklar välformad bröstkorg, bra benstomme fina sidorörelser, trevligt temperament o mkt
välvisad.
Valpkl opl
Äg: Andersson Pirkko
Knickerbockers Söt Som Socker
SE29612/2013
f: 2013-04-24
4-mån m bra proportioner sött tikhuv m ganska mörka ögon, bra hals stark rygg, normalt
vinklad, kropp m tillräckligt djup för åldern bra benstomme, ganska bra sidorörelser men ändå
trång o instabil bak trevligt temperament.
Valpkl opl
Äg: Staaf Maria
Leonskall’s Pawnee Power
SE33524/2013
f: 2013-04-17
4-mån aningen lågställd sött välformat huv. lagom hals, normalt vinklad djup välutvecklad
kropp, bra förbröst rör sig m fint steg, lovande päls, trevligt temperament.
Valpkl opl
Äg: Penn Ingegerd
Leonskall’s Power Party Pingla
SE33525/2013
f: 2013-04-17
Sött 4-mån tikvalp fem. huv. m tillräcklig längd utmärkt överlinje välvinklad fram o bak,
välformad bröstkorg bra benstomme, sunda stabila rörelser, lovande päls, trevligt
temperament, välvisad.
Valpkl opl
Äg: Karlsson Kathy
Skinnfälleröds Al Dente
SE22570/2013
f: 2013-03-11
5 ½ mån feminint välformat huv. ganska kort hals normalt vinklad välformad bröstkorg,
sluttande kors rör sig ok m skulle önska mer kraft i bakrörelse, lovande päls trevligt
temperament.
Valpkl opl
Äg: Eiversson Ulmehed Katarina
Skinnfälleröds Al Right
SE22569/2013
f: 2013-03-11
5 ½ mån m bra proportioner, välforma huv. m fint uttryck, tillräcklig hals, normalt vinklad,
tillräcklig volym i kroppen, rör sig ok från sidan, lovande päls, trevligt temperament, välvisad
Valpkl opl
Äg: Eiversson Ulmehed Katarina
Valpklass 6-9 mån
Tikar
Amaleons Christmas Joy
SE12140/2013
f: 2012-12-22
8 mån bra proportioner sött tikhuvud, som fortfarande behöver utvecklas, tillräcklig hals
normalt vinklad bra kropp för åldern, tillräcklig benstomme sluttande kors, rör sig ok men
kunde ha mera kraft i baksteget behöver mer träning
Valpkl 3
Äg: Broberg Savage Annie

Drömbjörnens Exklusiva Ester
SE21362/2013
f: 2013-02-25
6-mån tikvalp av tilltalande modell vackert välformat huv m mörka ögon fin hals o rygg
välvinklad fram o bak, bra förbröst, bröstkorg o benstomme, långa smidiga rörelser, lovande
päls, trevligt temperament, välvisad.
Valpkl 1 Hp BÄSTA VALP
Äg: Hansson Ann-Katrin
Knatteberga’s Eurovisions Augustin SE19734/2013
f: 2013-02-09
6-mån tikvalp m bra proportioner kraftigt m fortfarande feminint huv ngt stora ögon bra hals
normalt vinklad fram, välformad bröstkorg bra benstomme, brant kors, rör sig m ett kort
bundet steg mkt instabil bak, bra päls på gång välvisad hon ör i allt för högt hullValpkl 4
Äg: Andersson Helen
Mohinhi’s Perfect Pearl Of Polaris SE10304/2013
f: 2013-12-04
8-mån av trevlig modell fem välformat huv , ögonfärg passande till pälsfärg, normalt vinklad
behöver ännu djupna i kroppen sunda vägvinnande rörelser bra päls på väg trevligt
temperament, välvisad.
Valpkl 2 Hp
Äg: Maria Gustafsson
Juniorklass
Tikar
Fablernas 100procent Like It A Lot SE31052/2012
f: 2012-04-19
Jun- tik av trevlig modell fem. välformat huv. av bra längd, bra hals o rygg, normal vinkklad
bröstkorg m bra längd som fortfarande behöver få mer volym tillräcklig benstomme, mjuka
smidiga rörelser m tillräcklig kraft, trevligt temperament, välvisad.
Jkl kv Exc Jkl kk 4
Äg: Haglöf Monica
Gep’s Big Bear’s Dance With Wolves SE56691/2012
f: 2012-09-26
Jun m bra proportioner, huv m bra längd m kraftigt mark stop bra hals stark rygg tillräckl
vinklad fram, lång välformad bröstkorg lagom benstomme, bra kors o bakställ, fina rörelser,
ok päls, trevligt temp välvisad.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Btkl opl
Äg: Andersson Eva
Hjältarnas Pälsfladdrare
SE38464/2012
f: 2012-05-11
Jun tik av lättare modell, fem huv som fortfarande behöver utvecklas bra hals norm viklad,
bröstkorg med bra längd, som fortfarande behöver få mer volym, rör sig m fint steg från
sidan, men är mkt smal både fram o bak, ej i bästa päls för dagen, trevligt tempermaent.
Jkl kv Very Good
Äg: Tordell Patrik
Hjältarnas Pälsängel
SE38466/2012
f: 2013-05-11
Tilltalande jun tik m fina linjer kraftigt m fortfarande fem huv med fin längd, bra hals fina
vinklar långt välformad bröstkorg, bra benstomme rör sig m långt kraftfullt steg men ganska
slarvig framifrån, välvisad, trevligt temperament.
Jkl kv Exc Jkl kv 3
Äg: Szabo Ulrika

Knatteberga’s Dream
SE19473/2012
f: 2012-02-27
Jun tik m bra proportioner, fem välformat huv. oregelbundet bett bra hals norm vinklad djup
välformad bröstkorg, skulle önska mer flyt o driv i steget, instabil fram, bra päls kvalité
trevligt temp välvisad.
Jkl kv Very Good
Äg: Andersson Helen
Knickebockers Svarta Malin
SE42900/2012
f: 2012-06-10
Jun tik m bra proprtioner fem huv som fortfarande bhöve utvecklas bra hals, normalt vinklad
bröstkorg m bra djup o längd bra benstomme rör sig orent markerar på ett bakben därav priset
bra pälskvalité trevligt tempermanet.
Jkl kv Can not be judged
Äg: Andersson Pirkko
La Dolce Luna’s Dream Pearl For Me SE40777/2013
f: 2013-06-02
Jun tik av tilltalnde model välformat huv m fint uttryck dessvärre går hörntänderna upp I
gommen fin överlinje balancerade vinklar bra kropp o benstomme kraftfulla vägvinnande
rörelser bra pals priset pga bettet tyvärr.
Jkl kv Disqualified
Äg: von Holten Elise
Lejonvinden’s Beaty Of Teddybear SE10600/2013
f: 2012-11-14
Jun tik av lättare model sött fem huv m bra uttryck bra hals o rygg, normal vinklar kropp o
benstomme passande till storleken, sunda rörelser pals av bra kvalité på väg, bra temp
välvisad.
Jkl kv Exc Jkl kk opl
Äg: Ekström Persson Gina
Leodal’s Diamond Dazzel
SE60963/2012
f: 2012-11-09
Söt 9.mån jun tik välformat huv m mörka ögon bra hals välvinklad fram djup välformad
bröstkorg, brant kors, rör sig ok men kunde ha mer drive i baksteget, lovande päls trevligt
tempermant.
Jkl kv Exc Jkl kk opl
Äg: Klavbäck Angelica
Leodal’s Diamond Delight
SE60965/2012
f: 2012-11-09
Jun tik m långa linjer, kraftigt m fortfarande fem huv, lång hals välvinklad fram o bak djup
välformad bröstkorg m bra volym, rör sig m ett lång vägvinnande steg, bra päls på väg, mkt
välvisad m kunde vara gladare.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Klavbäck Angelica
Leonskall’s Orkidé On The Way
SE56613/2012
f: 2012-09-11
Jun tik m bra proportioner, fint huv m mörka ögon, lagom hals, normalt vinklad, välformad
bröstkorg skulle önska mer kraft o drive i steget, bra päls på väg behöver mera träning.
Jkl kv Exc Jkl kk opl
Äg: Eriksson Arvidsson Gunilla

Unghundsklass
Tikar
Blå Rosen’s Love Is All Around
SE20461/2012
f: 2012-02-12
19-mån, bra proportioner, välformat huv m tillräcklig längd, kunde ha en nyans mörkare
ögon, fin hals, välvinklad, djup välformad bröstkorg som dock kunde vara ngt längre, sunda
harmoniska rörelser, trevligt temp. Välvisad.
Ukl kv Exc Ukl kk opl
Äg: Andersson Elisabet

Fablernas 100procent Dog
SE31052/2012
f: 2012-04-19
Ung tik m bra proportioner, fem huv men ganska smal skalle, bra hals normalt vinklad, lång
bröstkorg som kunde vara ngt djupare, sluttande kors, rör sig ok från sidan insatbil o slarvig
både bak o fram, trevligt temperament visad i väl högt hull.
Ukl kv Very Good
Äg: Björkman Claes

Fairytroll’s Soul Of Guardian Angel SE27781/2012
f: 2012-03-27
17-mån ungtik av trevlig model vackert välformat huv m fin längd, bra hals, välvinklad fram
o bak, bra kropp o benstomme, fina vägvinnande rörelser m ganska lös o instabil fram, bra
pals på väg, trevligt temp välvisad
Ukl kv Exc Ukl kk opl
Äg: Andersson Maria

Hagelstormen’s Champagne Shower SE29719/2012
f:2012-03-21
17-mån av trevlig modell fem välformat huv med tillräcklig längd, lagom hals normallt
vinklad, lång välformad bröstkorg rör sig ok men kunde ha mera kraft i steget, ganska trång
bak bra päls på väg trevligt temp välvisad.
Ukl kv Exc Ukl kk 4
Äg; Hagelberg Mirella

NORD JV-12
Knockando’s Princess Of Umbria
SE54296/2011
f: 2011-09-18
23-mån av tilltalande modell kraftig m fortfarande fem huv bra hals välvinklad, lång
välformad bröstkorg sunda fina rörelser, bra päls trevligttemp välvisad.
Ukl kv Exc Ukl kk opl
Äg: Lintonsson Ruth
Laquettas Lane
SE15470/2012
f: 2012-02-01
Ungtik m fina linjer, kraftigt m fortfarande feminint huv, vill ha en nyans mörkare ögon,
vacker överlinje fina vinklar, lång bröstkorg m tillräcklig volym, bra kors, sunda fina rörelser,
päls m bra struktur, trevligt temp, välvisad.
Ukl kv Exc Ukl kk opl
Äg: Truedsson Kristina

Mathoaka’s Sunshine In Your Eyes SE18763/2012
f: 2012-02-09
18 mån ung tik av tilltalande modell fem välformat huv m fin längd bra hals o rygg,
välvinklad, lång bröstkorg som kunde ha mer volym, vägvinnande effektiva rörelser, bra päls,
trevligt temp, välvisad.
Ukl kv Exc Ukl kk 3

Äg: Petré Ann-Charlott

NO JV-12
Mohinhi’s Nemie Of Northern Light SE55234/2011
f: 2011-09-17
Ungtik av mkt tilltalande modell välformat huv m fint uttryck, elegant överlinja, välvinklad,
utm kropp o benstomme rör sig m långt kraftfullt steg, ngt trång bak, päls m bra struktur,
trevligt visad.
Ukl kv Exc Ukl kk 2Ck Btkl opl
Äg: Gustafsson Maria

Spaddalens Smokehead
SE59569/2011
f: 2011-10-29
Tik m bra proportioner, kraftigt m fortfarande fem huv m tillräcklig längd, lagom hals,
normalt vinklad, välformad bröstkorg, brant kors, normala rörelser, bra päls kvalité kunde
vara gladare.
Ukl kv Exc Ukl opl
Äg: Bäckström Britt-Marie
Varförinte Lilla-Clara
SE58123/2011
f: 2011-09-24
23-mån m fina linjer, feminint huv som kunde ha ngt mera utfyllt nosparti, välvinklad, lång
bröstkorg, utm förbröst, rör sig m ett långt vägvinnande steg, trång bak o vid fram, bra päls på
väg, trevligt temperament, välvisad.
Ukl kv exc Ukl kk 1 Ck opl
Äg: Göthberg Maria

Öppenklass
Tikar
Altonastigen Sommarskrud
SE38733/2011
f: 2011-05-26
2-årig tik av fin modell, fem välformat huv m tillräckli kraft, braa hals o rygg, välvinklad fram
o bak, välformad bröstkorg, bra benstomme, rör sig ok men lyfter o nystar frambenen,, bar
päls, trevligt temperment, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Björnbrink Marina
Amazing Noisy’s Sakura af Nora
SE44803/2011
f: 2011-06-14
2 årig tik av tilltalande modell, välformat huv bra hals o rygg, vällagd skuldra, ngt rak
överarm, utm kropp, sluttande kors, harmoniska rörelser, bra pälsstruktur, trevligt visad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Källström Lena

Bumbi-Bear
SE53106/2010
f: 2010-07-07
Trevlig tik av tilltalande modell, välformat huv. m aningen stora framträdande ögon, fin hals o
rygg, välvinklad både fram o bak, välformad bröstkorg, fina rörelser, bra päls, trevligt
temperament, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl opl Ck Btkl opl
Äg: Martinsson Johanna
SE-JV12
Duvagårdens Tovas Toulouse
SE55239/2011
f: 2011-08-23
Rejäl 2 årig tik av umt modell vackert huvud o uttryck, fin överlinje, välvinklad, utm förbröst,
bröstkorg o benstomme, rör sig väl, bra päls, trevligt temperament, välvisad.
CHAMPIONAT!
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM
Äg: Brandts Märta, Mix Margareta
Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me SE27347/2011
f: 2011-03-23
2-årig tik m bra proportioner, fem välformat huv, bra hals välvinklad fram o bak, djup
välformad bröstkorg utm. förbröst, rör sig m ett långt vägvinnande steg, bra päls, är inte helt
tillfreds med situationen, mkt välvisad.
Ökl Exc Ökl kk opl Ck Btkl opl
Äg: Levin Anneli
Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f: 2010-03-15
3-årig tik av utm model, kraftigt välformat huv men ngt lösa läppar kunde ha en nyans
mörkare ögon, bra hals o stark rygg, normalt vinklad, utm bröstkorg o benstomme, rör sig m
ett långt steg, trevligt temperament, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl opl Ck Btkl opl
Äg: Hall Mats
Fairytroll’s X-Mas Elf Zoccer
SE14237/2010
f: 2010-12-22
3-årig tik av fin modell, kraftfullt välformat huv, bra hals, fina vinklar, djup välformad
bröstkorg, rör sig ok men visas i alltför högt hull, vilket påverkat rörelserna negativt, bra
pälsstruktur, trevligt temperament, välvisad
Ökl kv Very Good
Äg: Andersson Maria
Gep’s Big Bear’s Littel Raven
SE45981/2011
f: 2011-06-25
2-årig tik av lättare modell fem välformat huv med fin längd, alltför ljusa ögon stör uttrycket
bra hals välfromad bröstkorg, normala vinklar fina sidorörelser, bra päls på väg, trevligt visad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Ekström Persson Gina
Gep’s Big Bear’s Swift Hawk
SE12621/2010
f 2009-11-27
3-årig tik m fina proportioner, fint huv o uttryck, bra överlinjer, välvinklad, välformad
bröstkorg, rör sig m ett långt vägvinnande steg, bra pälsstruktur, trevligt temperament,
välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Ahrén Ludvig

Gep’s Big Bear’s White Pearl
SE37262/2009
f: 2009-04-17
5-årig tik av tilltalande modell, fem välformat huv, ljusa ögon stör uttrycket, bra hals, stark
rygg, normalt vinklad, välformad bröstkorg, bra benstomme, rör sig m ett långt kraftfullt steg,
bra pälsstruktur, trevligt temperament, välvisad dock i lite högt hull.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Ekström Persson Gina
Johannesdals Brilliant Yellow
SE12643/2011
f: 2010-12-26
3-årig tik m bra proportioner, kraftigt välformat huv m tillräcklig längd, lagom hals, normalt
vinklad djup välformad bröstkorg, rör sig ok, trång bak men visas i alltför högt hull vilket
påverkar rörelserna negativt, bra pälsstruktur, behöver lite mera träning.
Ökl kv Very Good
Äg: Hofving Jonas
Knickebockers Chico El Nino
SE43459/2011
f: 2011-07-07
2-årig tik m bra proportioner välformat huv m fin längd, kunde ha en nyans mörkare ögon, bra
hals, knappt vinklad, djup välformad bröstkorg, rör sig ok från sidan m trångt bak o lost fram,
högt ansatt o buren svans, bra pälsstruktur.
Ökl kv Very Good
Äg: Anna Adolfsson
Knickebockers Impasible Kaka
SE43458/2011
f: 2011-07-07
2-årig tik m bra proportioner, välformat huv, kunde ha en nyans mörkare ögon, bra hals o
rygg, tillräckligt vinklad, bra kropp o benstomme, rör sig m fin steglängd, päls m bra struktur
på väg, trevligt temperament, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Arvidsson Roger
Knockando’s Qmp Quinta Red
SE32027/2008
f: 2008-04-07
6-årig ngt långsträckt tik, kraftigt huv m aningen mkt läppar, bra hals, normalt vinklad, lång
bröstkorg som kunde vara mer utfylld i den nedre delen, rör sig ok från sidan m mkt trång
bak, bra pälsstruktur, trevligt temperament.
Ökl kv Very Good
Äg: Truedsson Kristina
SE Vch
Knockando’s Qmp Troja Qiuci Red SE32026/2008
f: 2008-04-07
5-årig ganska lågställd tik, välformat huv som kunde ha en nyans mörkare ögon, bra hals,
välvinklad djup välformad bröstkorg, kraftig benstomme, rör sig ok från sidan m ganska trång
o slarvig bak, bra pälsstruktur, trevligt temperament, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Östling Annika
Leonskall’s Numera Drömbjörn
SE51209/2011
f: 2011-07-18
2-årig tik m bra proportioner, fem välformat huv, bra hals, välvinklad, bra kropp o
benstomme, rör sig ok men kunde ha mer kraft i steget, bra päls, trevligt temperment.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Hansson Ann-Katrin

Mohinhi’s Mihnnatz Is My Melody SE16868/2011
f: 2011-01-09
2-årig tik ngt lättare modell fem välformat huv, elegant överlinje, välvinklad, kropp o
benstomme passande till storleken, rör sig m ett långt vägvinnande steg, ngt lösa armbågar,
päls m bra struktur på väg, trevligt temperament, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk opl Ck Btkl opl
Äg: Gustavsson Maria
Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011
f: 2011-07-19
2-årig tik av tillt modell fem välformat huv där skallpartiet behöver utvecklas, vacker
överlinje, fina vinklar, utm kropp o benstomme, rör sig m ett härligt vägvinnande steg, päls m
struktur på väg, trevligt temperament, flott presenterad.
Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck Btkl opl
Äg: von Holten Elise
Viljanshof Hämnden Är Ljuv
SE16005/2011
f: 2011-01-08
2-årig av tilltalande modell, välformat huv m fint uttryck, bra hals, normalt vinklad, lång
välformad bröstkorg, fina vägvinnande rörelser ngt löst o slarvigt fra päls m bra struktur på
väg, trevligt temperament, flott presenterad.
Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck Btkl opl
Äg: Ströberg Birgitta
Yaks Silje
S10458/2009
f: 2009-11-26
4-årig tik av bra modell, ger dock ett ngt tungt uttryck, kraftigt huv lagom hals, normallt
vinklad, djup välformad bröstkorg, kraftig benstomme, rör sig m bra steg, bra pälsstruktur,
trevligt temperament, visas i ganska lös kondition.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Karlsson Marie
Zir Ozzy’s Harmonia Av Tiba
S61777/2008
f: 2008-08-27
5-årig tik av tilltalande modell, fem huv m fin längd, vacker hals o överlinje, välvinklad, utm
kropp o benstomme, rör sig m ett långt o kraftfullt steg, bra pälsstruktur, trevligt
temperament, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 4 R-Cert
Äg: Undebeck Catrin
Championklass
Tikar
DKuch SEuch
Boyzone’s Dragonfly
S17967/2009
f: 2009-01-29
Kraftfull champion tik av tilltalande modell, välformat huv m fint uttryck, fin överlinje,
harmoniskt vinklad, utm kropp o benstomme, rör sig m ett långt o kraftfullt steg, bra
pälsstruktur, trevligt temperament, välvisad, behöver inte bli tyngre.
Chkl Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 2
Äg: Hall Mats
SEuch
Fairytroll’s Gorakiki Walking Stick S45501/2007
f: 2007-06-09
Champion tik som ger ett ngt tungt intryck, vackert välformat huv, fin överlinje, välvinklad,
djup bröstkorg m stor volym, kraftig benstomme, rör sig m fint steg, bra pälsstruktur, trevligt
temperament, visas trevligt.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Btkl opl
Äg: Andersson Maria

SEuch
Lejonvinden’s Smaragd To Teddybears S52738/2008
f: 2008-07-09
Ngt lågställd championtik, fint huv o uttryck, bra hals, vällagd skuldra rak överarm, djup
välformad bröstkorg bra kors o bakställ, rör sig väl, visas i väl högt hull, trevligt temperament,
flott presenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk opl
Äg: Klavbäck Angelica
DKuch SEuch
Leodal’s Belize
SE61448/2010
f: 2010-09-29
Tik av trevlig modell, vacker välformat huv bra hals stark rygg välvinklad fram o bak bra
kropp o benstomme, sunda vägvinnande rörelser, bra pälsstruktur, trevligt temperament,
välpresenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 3
Äg: Klavbäck Angelica
Mathoaka’s Lycko Troll
SE28568/2010
f: 2010-03-31
Rseslig champion tik av fin modell, kraftigt välformat huv, fin överlinje normalt vinklad,
välformad bröstkorg, rör sig m bra steglängd men är trång mkt trång o instabil bak, bra
pälsstruktur, trevligt temperament, välpresenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk opl
Äg: Petré Ann-Charlotte
SEuch
Sjöwildas Missy Eliot
SE68288/2007
f: 2007-10-29
Championtik m bra proportioner välformat huv lagom hals, normalt vinklad, substansfull
kropp, bra benstomme, rör sig m fint steg, bra pälsstruktur, trevligt temperament, flott
presenterad, behöver inte bli tyngre.
Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck Btkl opl
Äg: Andersson Helen
Veteranklass
Tikar
Hagelstormen’s X-Tra Evita
S16062/2005
f: 2005-01-22
Snart 9-årig veterantik av härlig modell välformat huv m fint uttryck, bra hals, välvinklad,
substansfull kropp rör sig m ett långt vägvinnande steg, trevligt temperament, välvisad,
behöver ej bli tyngre.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 2 Ck Btkl opl
Äg: Daggert Linnéa
Lejonklippans Smilla Skeppsmora
S59222/2005
f: 2005-08-16
8-årig veterantik av tilltalande modell, välformat huv bra hals o rygg, välvinklad, bra kropp o
benstomme, sunda fina rörelser, bra pälsstruktur, visar sig m härlig attityd, trevligt
temperament, i utm kondition.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl opl
Äg: Fredriksson Marina

NORDuch
Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005
f: 2005-08-16
8-årig veterantik m bra proportioner, fem huv m bra markerat stop, bra hals, stark rygg,
tillräckligt vinklad, välformad bröstkorg, rör sig ok men kunde ha mer kraft i steget, bra
pälsstruktur, trevligt temperament, välvisad.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 3
Äg: Haglöf Monica
Leonskall’s Fairyland Speilbound
S26708/2005
f: 2005-03-01
8-årig veteran tik fem välformat huv fin hals o rygg, normalt vinklad, välformad bröstkorg,
rör sig ok från sidan men trång bak, ej i bästa päls för dagen, trevligt temperament, välvisad.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 4
Äg: Karlsson Kathy
Avelsklass
SEuch
Lejonvinden’s Smaragd T Teadybear S52738/2008
f: 2008-09-07
Fin o jämn grupp bestående av 2 komb. Mkt vacker mor m avkomma som visar prov på bra
rörelser sund anatomi o fint uttryck.
Avelsklass 1 Hp
Äg: Klavbäck Angelica
Uppfödareklass
Andersson Maria, Kungsäter
Kennel Fairytroll’s
Härlig grupp 4 komb Rejäla o kraftfulla individer, alla med fina huvuden o sunda rörelser.
Grattis!
Uppfkl 2 Hp
Klavbäck Angelica o Christian
Kennel Leodal’s
Jämn grupp, 2 komb. En av individerna skiljer sig ngt från de andra. I övrigt jämna med från
rörelser o vackra huvudena.
Uppfkl 3 Hp
Karlsson Kathy, Björkvik
Kennel Leonskall’s
Ganska jämn grupp best av 4 komb som alla visar prov på bra rastyp. De har fina uttryck och
bra rörelser från sidan. Lite slarv här o där fram o bak.
Uppfkl Opl
Ekström Persson Gina
Kennel Gep’s Big Bear’s
Fantastiskt vacker grupp, 4 komb där alla ind visar prov på härlig rastyp, fina uttryck o sund
anatomi. Härliga rörelser.
Grattis!
Uppfkl 1 Hp

Avelsklass
Valp
SE Kungslejonets Attila
S34077/2008
f: 2008-03-20
Imponerande avelsgrupp där den stolta vackre avelshanen präglar sin avkomma på ett utm
sätt. De har alla rastypiska huvuden o sund anatomi.
Grattis till HP
Avelsklass 1 Hp
Äg: Ahlgren Marie
Knockando’s Qmp Troja Qiuci Red S32026/2008
f: 2008-04-07
Trevligt gäng som befinner sig i värsta tillväxtfasen. De har alla bra rastyp o fina uttryck. En
individ stör jämlikheten i gruppen.
Avelsklass 2
Äg: Östling Annika
Uppfödarklass
Valp
Annika Östling, Partille
Amaleons Kennel
Jämn grupp där en av individerna stör ngt. De är kraftfulla m kraftig könsprägel o tydlig
rastyp. Dessutom trevligt temperment.
Uppfkl 3
Elisabeth Joelsson, Töreboda
Fablernas Kennel
En grupp bestående av underbara mkt lovande valpar präglade av synerligen god anatomi o
härlig rastyp.
Uppfkl 1 Hp
Kathy Karlsson, Björkevik
Leonskall’s Kennel
Jämn grupp best av ytterst charmfulla individer. De har alla vackra uttryck, fina huvuden o
mkt sund anatomi. Lovande valpar.
Uppfkl 2 Hp

