Vännäs 2007-06-17
Domare : Liz-Beth Liljeqvist
Hanar
Unique Dogs King Cool S29638/2006 f. 060331
Mkt luftig yngling i utv som behöver mkt tid för kroppen att växa i benen. Bra uttryck o skalle, behöver
betydligt mer underkäke, utm benstomme, knappt vinklad bak, tillr fram, behöver mer förbröst,
bröstkorg o volym. Rör sig med ett parallellt långt steg, ?, utm pälskvalitet.
Junkl 2 Äg. Marlene Vedbring
Unique Dogs Magnum S29640/2006 f. 060331
Lovande hane med stark överlinje, väl könspräglad, ännu luftig, bra huvud ögon o bett, utm benstomme,
bra tassar för åldern, lovande bröstkorg, bra förbröst, behöver sätta sig i bakbensvinkl, rör sig med bra
steg, utm pälskvalité.
Junkl 1 Junkk 1, Hp Äg. Eva Olsson
Unique Dogs Tip Top S29641/2006 f. 060331
Mask av bra storlek, lovande huvud, bra ögon, bett o passande benstomme, knappt vinklad men lika bak
o fram. Ngt platta tassar, lovande bröstkorg o förbröst, hög svans, utm pälskvalité, utm temp, rör sig
med bra steglängd, lite hög bak.
Junkl 1 Junkk 2 Äg. Camilla Lundberg
Unique Dogs Twister S29639/2006 f. 060331
Yngling i utv, tillr skalle, bra ögon, saxbett, saknar P1 v överkäke, tillr benstomme till storleken. Lösa
tassar, stark rygg, uppdragen buklinje, behöv mer förbröst o bröstdjup, mkt knappt vinklad runt om,
lovande päls, rör sig med bra steg bak, men lös fram.
Junkl 2 Äg. Sandra Henriksson
Bölelejonet Fiddler On The Roof S68525/2005 f. 051115
Stor luftig hane mask, bra huvud, fint uttryck, bra bett, välkroppad, stark rygg, passande benstomme,
tillr vinkl, platta tassar o veka mellanhänder, lösa armbågar, rör sig med bra steg o drive, men lös i
fronten, bra päls.
Ukl 1 Ukk 1 Äg. Elisabeth Andersson
Kusbolejonet Legolas S17657/2006 f. 060123
Medelstor hane mask, bra huvudo uttryck, utm benstomme, platta tassar, veka mellanhänder, lagom
lång i ryggen, bra bens, men ännu knappt vink i knä o has, välkroppad, rör sig med bra steg, lös i
fronten.
Ukl 1 Ukk 2 Äg. Hans Innervik
Lejonklippans Heavy Duty Babe S22067/2002 f. 020215
Stor kraftfull mask hane med stark överlinje, vackert huvud, fina ögon, bra bett, lite generösa mungipor,
utm benstomme, tillr vinklad fram, knappt i has och knä. Vea mellanhänder, rör sig med utm steg o
drive, men mkt löst i armbågar o mellanhänder, vacker päls o välpresenterad. Mkt hög svans.
Ökl 1 Ökk 1 Äg. Elisabeth Andersson
Lejonlands Kompanjon S13663/2004 f. 031211
Medelstor mask hane, bra huv o uttryck, bra bett, passande benstomme, vällagd skuldra, för dagen
sänkt i ryggen, kraftigt bakparti med bra knävinkel, men knapp hasvinkel, bra kropp o bröstdjup, veka
mellanhänder, hög svans i rörelse, bra steg med påskjut, bra päls för årstiden.
Ökl 1 Ökk 3 Äg. Monica Nilsson
Skjaergaardens Flying Hellcat S14557/2003 f. 020927
Medelstor mask hane, bra huvud fina ögon, bra bett, välkroppad med tillr förbröst, bra överlinje, platta
tassar med utåtv framtassar både i stående o i gående, kunde ha bättre pälskvalitet för årstiden, mörk i
ansiktet, rör sig med drive och bra steglängd, men löst i handlovar has.
Ökl 1 Ökk 2 Äg. Linda Svahn
Tikar

Gep’ s Big Bear’ s Glimmer Girl S36490/2006 f. 060410
Trevligt tikhuvud, bra ögon o bett, tillr benstomme, tillr vinklad bak, behöver mer spänst o utv helheten i
fronten, tillr kroppsdjup för åldern, rör sig med bra steg, bra päls.
Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Göran Andersson
Martenlake’ s Ghost Hypnodisc S27716/2003 f. 030322
Tik av bra storlek, trevligt huvud, fina ögon, bra bett, passande benstomme, tillr vinklad, bra kropp, fint
kors, välutv front, men lösa mellanhänder o armbågar. Rör sig med bra steg o drive, men med lösa
armbågar o viftande armbågar, trevligt temp.
Ökl 1 Ökk 1 Äg. Margaretha Björklund
Norduch Nuch Martenlake’ s Mojo Veni Vidi Vici S55533/2001 f. 011010
Feminin med bra huvud o uttryck, fina ögon, passande benstomme, välvinklad, bra prop, välutv
bröstkorg o förbröst, rör sig rastypiskt när hon visas i rätt tempo, trevligt temperament.
Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR Äg. Tim Zedig
Dkuch Finv-02 Intuch Lvch Norduch WW-03
Remröd’ s Moya Magnifica S48018/98 f. 980816
9-årig veterantik, välformat huvud, bra ögon o bett, ngt lång i ryggen, men med god resning, utm
vinklar, bra kropp o förbröst, rör sig med bra steglängd, kunde ha ngt stoltare resning, mkt päls.
Vetkl 1 Ck Btkl 2 Äg. Tim Zedig
Avelsklass
Martenlake’ s Ghost Hypnodisc S27716/2003 f. 030322
En grupp i kombi med vältypade hundar där avkommorna är mkt unga och inte färdigutv. Denna grupp
behöver tid för ett Hp.
Avelskl 1 Äg. Margaretha Björklund
Uppfödarklass
Kennel Unique Dogs
En grupp m en komb juni som ännu ej hunnit utv till harmoniska hundar. Varför gruppen ej kan få Hp.
Uppfkl 1 Äg. Margaretha Björklund

