Almare-Stäket 2007-08-26
Domare: Anita Whitmarsh
Hanar
Gracaanna Chicksaw s53536/2006 f. 2006-03-24
God könsprägel storlek o stomme . naturligtvis under utv. Önskar mer utfyllt o ” kantigt” huvud som
också bör ha bättre bett (ngt ojämt) fulltandad gärna stramare halsskinn. Accept vinklar runt om. Mkt
lösa armbågar sladdriga hasor i rörelse. Inte bästa päls
Ukl 2 Äg. Ekström Persson Gina
Villmobackens Eclipse Of The Moon s20493/2006 f. 2006-02-06
Könsprägel acceptabel. Benstomme storlek medelmåttig. Behöver fyllas ut betydligt i huvud. Gärna
mörkare ögon aningen ojämt bett men fulltandad. Önskar bättre hals längd. Ngt framskjuten skuldra
därav slarviga frambensrörelser. Svag mellanhand. Platta tassar. Rör sig instabilt
Ukl 2 Äg. Kratz Elisabeth
Lp1 Lp2 Dragongårdens Break Every Rule s21373/2004 f. 2004-03-03
God könsprägel. Bra storlek o stomme. Passande kroppsvolym. Välprop huvud. Gärna mer utfyllt under
ögonen som kunde vara mörkare. Accept vinkl runt om kraftfullt bakställ. God xxxx o bröstkorg. Aningen
hög över länd. Önskar kraftigare mellan hand. Instabil i fronten när han rör sig. Välvårdad välvisad
Ökl 2 Äg. Sjöstrand Leif
Dragongårdens Simply The Best s21371/2004 f. 2004-03-03
God könsprägel bra storlek god kroppsvolym önskar bättre utfyllt under ögonen. Annars ok i prop. Bra
bett. sjunker ngt i rygg.kunde vara kortare i länd accept vinklar runt om. Aningen instabil i hasen mkt
slarviga rörelser fram välvårdad välvisad
Ökl 2 Äg. Ericksson Annika
Efraim s24013/2005 f. 2005-02-26
medelstor god könspr. Saknar p1 v.uk (intyg). Bra benstomme önskar aningen djupare bröstkorg också
bättre förbröst men har ändå stabil front kunde ha snäppet kraftigare hund runt om mkt vägvinnande
rörelser välvisad
ökl 1 ökk4 Äg. Wahlberg Stefan
Garplyckan’ s Borbein Ex Yellow s60717/2002 f. 2002-11-10
god storlek o könspr.passande volym. Ngt långt nosparti önskar bättre tandvård. Mkt god rygglinje. Flat
bröstkorg lång i länd. Önskar ngt mer massa återhållsamma frambens rörelser åxå någt trippande. Bra
päls
ökl 2 Äg. Ytterskog Susanne
Gep`s Big Bears Summer Romance s40094/2004 f. 2004-05-01
mkt gott helhetsintryck maskulin bra stomme önskar honom ngt djupare bra längd på bröstkorg . goda
vinklar runt om. Mkt vackert huvud. Bra mellanhand o tassar ngt lös i bogen. Utm rörelser
ökl 1 ökk 3 Äg. Lagborn Magnus
Gullefjuns Ogräs s80860/2003 f. 2003-04-22
utm. Könsprägel tillf.helhet. bra stomme passande volym. Vackert välprop. Huvud goda vinkl runt om.
Mkt god rygglinje gärna ngt längre hals bra päls mkt goda rörelser
ökl 1 ökk2 Äg. Palborg Anders
Lejonklippans Super Sensation s59219/2005 f. 2005-08-16
bra storlek god könsprägel gärna mer volym. Passande stomme härligt bakställ goda vinklar runt om.
Accept. Förbröst mkt välgående trevligt temprament bra päls
ökk1 ökk1 Äg. Högberg Petra
Such Dragongårdens Take A Chance On Me s48319/2002 f. 2002-07-15
imponerande maskulin utm. Stomme god kropps volym välribbad god rygglinje gott bakställ tillr.vinkl.
runt om. Utm. Tassar” snäppet utåt” rör sig possitivt. Välvårdad välvisad kunde ha ngt tightare

ögonlock
chkl 2 ck bhkl 2 Äg. Ahlgren Marie
Intuch Norduch Nuch Nv-06 Sv-06
Teamaides Gästrike Ggutten s21675/2004 f. 2004-02-18
härlig hund pampig maskulin utm. Stomme o volym gärna ngt bredare skalle. Bra hals längd god
rygglinje mkt gott bakställ utm påskjut bra steglängd kunde vara aningen fastare i bog välvårdad
välvisad
chkl 1 ck bhkl 1 bir Äg. Johansson Susanna
Tikar
Gullefjuns Får Tacka Lotta och Rolf s59546/2006 f. 2006-08-24
Femenin tillr. Stomme. Utm. Prop. Bör ha mkt mer kroppsmassa bra vinkl. Runt om ngt flat i bröstkorg
huvud under utv. Bra mellanhand o tassar rör sig väl trevligt temp
Junkl 1 junkk 1 hp Äg. Petrè Ann-Charlott

Furudalens Brianne s33463/2006 f. 2006-03-17
Trevlig tik femenin bra storkek stomme utm.prop. i huvud o kropp naturligtvis under utv. Allert uttryck
mörka ögon utm. Hals o rygglinje stabil front. Goda vinklar runt om. Välvälvd bröstk. Bra länd utm.
rörelser
Ukl 1 ukk1 ck btkl 4 cert Äg. Mix Margareta
Gep’ s Big Bear’ s Glamour Girl s36491/2006 f. 2006-04-10
Utm.könsprägel bra storlek o stomme bra volym för åldern goda prop. Huvud o kropp natuligtvis under
utv. Goda vinklar runt om. Kunde ha aningen bättre välvd bröstkorg snäppet hög över länd visa sig väl
Ukl 1 ukk 4 hp Äg. Ekström Persson Gina
Mohinhi’ s Happie From My Heart s57669/2005 f. 2005-08-27
Femenin bra storlek stomme god volym utm.prop. i huvud o kropp naturligtvis under utveckling accept.
Vinkl. Runt om rör sig ngt lätt bak. Bra tass o mellan hand ngt ängslig för dagen
Ukl 1ukk 2 ck btkl R Äg. Jelving Helene
Sjö Björnens Diva-Di-Leva s58815/2005 f. 2005-09-05
Medelstor feminin bra stomme passande volym ngt. lätt hund men av goda prop. Allert utryck god
rygglinje myt gott bakställ bra mellanhand o tassar kanske ngt flat i bröstkorgen visar sig väl
Ukl 1 ukk 3 hp Äg. Hemming Pia
Dragongårdens Convallana Majalis s44539/2004 f. 2004-06-04
Feminin tillr. Storlek o stomme önskar bättre benlängd gärna starkare huvud god kroppslängd tillr. Vinkl.
Runt om. Rör sig ok aningen slarviga frambensrörelser
Ökl 1 ökk 4 Äg. Holewa Camilla
Dragongårdens Lay All Your Love On Me s48322/2002 f. 2002-07-15
God könsprägel storlek stomme ok passande kropsvolym kunde vara bättre vinkl. Fram. Därav fattigt
förbröst o ngt kort hals huvud prop. Ok ngt hög bak. Aningen bred fram lös i bogen kunde vara stabilare
i bakbensrörelser
Ökl 2 Äg. Ericksson Annika
Svch Dragongårdens Mendoza s52041/2005 f. 2005-07-25
Rejäl femenin kraftig stomme passande volym tillr. Hals bra rygglinje huvud prop. Ok mkt. Goda vinkl.
Runtom välribbad utomordentliga rörelser
Chkl 2 ck btkl 2 Äg. Forsner Annelie
Fablernas Big Friend s66536/2004 f. 2004-10-21
God könsprägel stomme storlek ok hög i hull önskar ngt starkare hund dock av goda prop. Tillr. Välvd
bröstkorg av god längd rör sig ngt tråkigt o återhållsamt mkt. Mjuk päls önskar bättre lagd skuldra
trevligt temprament.

Ökl 2 Äg. Saari Tuula
Furudalens Alejona The Beauty s 25143/2005 f. 2005-02-23
Feminin tilltalande goda kroppsprop femenint huvud god hals o rygglinje bra vinklar runt om. Bra hals
längd gärna bättre knä o has vinkl. Utm. rörelser
Ökl 1 ökk 1 ck Äg. Mix Margareta
Lejonklippans Queen Of Quality s56135/2004 f. 2004-08-10
God könsprägel bra storlek gärna snäppet starkare stomme bra tik huvud ngt. öppen vinkl.fram. därav
fattigt förbröst syns mer i rörelse som är ngt nystande gott bakställ visar sig väl
Ökl 1 ökk 2 Äg. Söderqvist Maria
Lejonklippans Smilla Skeppmora s59222/2005 f. 2005-08-16
God könsprägel tillr. Stomme gärna mer kroppsvolym goda kropps prop. Vackert huvud bra hals o rygg
gärna bättre lagd skuldra aningen knapp i knä bra tassar rör sig ok.
Ökl 1 ökk 3 Äg. Fredriksson Marina

Lorebergs Queenie Pie s 37000/2005 f. 2005-04-16
Femenin goda prop. Bra stomme vackert huvud goda vinkl. Runt om. Rör sig orent fram hög i hull
Ökl 2 Äg. Zackrisson Kirti
Martenlake`s Final Mojo Dea s 15905/2005 f. 2004-12-28
Bra storlek o stomme bör ha betydligt mer volym o bättre välvd bröstkorg stark mellanhand bra tassar
tillr vinkl. Bak bra rygglinje är urpälsad nystar fram i rörelse ngt.
Ökl 2 Äg. Svahn Linda
Teamaides Fröken Fräken s30268/2003 f. 2003-03-24
Tilltalande helhet. Bra stomme god kroppsvolym gärna ngt bredare huvud ngt kort ö-arm goda vinklar
bak. Saknar p 1 rör sig med vägvinnande trevligt temp. tandförlust
Ökl 0 Äg. Urbult Christina
Villmobackens Don`t Think Twice s27985/2001 f. 2001-04-12
Femenin bra storlek mkt god stomme mer än väl kroppad kort I hals lite tung over skuldra sjunker ngt i
rygg bra vinkel bak ngt. kort i frambenen bra huvud prop. Rör sig vägvinnande
Ökl 2 Äg. Fredriksson Marina
Dkuch Eech Finuch Intuch Sv-05
Dragongårdens Beateful Beatrice s13629/2001 f.2000-12-21
Kraftfull aningen tungt intryck bra kroppsvolym o prop. Också bra huvud prop. Ngt överpälsad o
överfriserad rör sig possitivt o smidigt för ngt tung hund välpresenterad
Chkl 4 ck Äg. Ahlgren Marie
Such Sv -07 Gep’ s Big Bear’ s Michelle Afeuroman s26046/2002 f. 2002-03-19
Tilltalande helhet. Kraftfull mkt god stomme o storlek bra volym gott bakställ vinklar ok runt om
välribbad mellanhand o tassar ok väg vinnande rörelser
Chkl 3 ck btkl 3 Äg. Gustafsson Maria
Norduch Nuch Martenlake’ s Mojo Veni Vidi Vici s55533/2001 f. 2001-10-10
Feminin bra storlek stomme o kropps volym utm. Prop. I kropp o huvud i rörelse ngt lös i bogar annars
ok.
Chkl 1 ck btkl 1 bim Äg. Zedig Tim
Dkuch Finv-02 Intuch Lvch Norduch WW-03
Remröds Moya Magnifica s48018/98 f. 1998-08-16
Utm. Storlek stomme god könspr. Ger ett tungt intryck har tappat ngt. av sin smidighet goda vinkl. Runt
om härliga prop. Gott bakställ rastypiskt huvud ngt. hög i hull utm. Rörelser
Bästa veteran
Vetkl 1 hp Äg. Zeldig Tim

Uppfödargrupp
Kennel Dragongårdens
Utm resultat många goda rasdetaljer över lag bra stommar goda prop. Välgående mer än välpälsade
utomordentliga rörelser
Bästa grupp
Uppfkl 1 hp Uppfödare: Junehall Petra

