Tvååker 2008-07-12 Domare Steve Hall
Valpar
Hanar
Bölelejonet Looking At A Prince S11934/2008 f. 071206
Well grown dog. A little bum. Pleasing head. Strong foreface. Needs to grow into the ears. Good
forehand. Plenty of bone. A rather weak in the rear but being so young hopefully this will correct. Good
facket
Valpkl 3 Äg. Annelie Pettersen
Lilla Äventyrets Ceres S17642/2008 f. 080107
Reasonable blanaced dog. Good proportions. Nice to proportion head. Good eye and dentition. XXXX
neck. Good forehand. Plenty of bone. Nice body. Rather weak behind. Excellent head. Good forward
reach but weak hind movement
Valpkl 4 Äg. Monica Carlsson
Teamaides Nick Nolte S17647/2008 f. 080109
Young dog, quite nice. Good expression good head dark eye. Good forehand but needs to deeper in
chest. Good topline good strong rear. Looks like a real baby. Firm in the rear movement but loose in
front
Valpkl 2 Äg. Ann Charlotte Lagergren
Villmobackens Forrest Gump S16637/2008 f. 080106
Lovley dog. Good deep rib. Well off the bone. Lovley head. Good eye. Good forehand. Lovley bone and
feet. Excellent topline. Good rear quarters. Excellent mover
Valpkl 1 Hp Bästa valp Äg. Kerstin Frönestedt
Tikar
Blizzmajazz Let The Rythm Hit’ em S68781/2007 f. 071026
Nice puppy. Well filled out. Lovley head. Good dark eye. Excellent dentition. Good mask. Good forehand.
Plenty of bone. Excellent ribbing. Good proportions. Could have a touch better drive behind a touch
narrow behind
Valpkl 2 Äg. Jenny Bergdahl
Millijor’ s Tant Gredelin S10539/2008 f. 071218
Real baby. Lovley body. Good rich coulour. Nicely headed. Very feminine. Excellent mask. Good
dentition. Good overline. Good forehand. Excellent bone. Good rearquarters with a ggod drive in action.
Well presented.
Valpkl 3 Äg. Lillemor Johansson
Skjaergaardens 2 Hot 2 Handle S34082/2008 f. 071014
Nice type a little apprehensive. Excellent forehand. Good chest, good bone and feet. Little bumhigh.
Could do with better topline nice rearquarters. Free mover. Rich jacket
Valpkl 1 Hp Äg. Catrine Undebeck
Hanar
Gep’ s Big Bear’ s Peace S53274/2007 f. 070630
74 cm. En vacker kraftig hane, elegant resning. Harmoniskt vinklad. Kraftig benstomme, prima huvud,
mörka ögon, svart mask fin päls, välpresenterad utmärkta rörelser
Junk 1 Junkk 1 Ck Bhkl 4 Cert Äg. Gina Ekström Persson
Mohinhi’ s Kimbo Climbs Kebnekaise S43928/2007 f. 070509
74 cm. En junior som behöver tid för dagen ganska trång, svag mellanhand, bra kroppsproportioner,
ännu uppsvängd under buken, mkt bra huvud, aning ljusa ögon, svart mask, skiftar päls
Junkl 2 Äg. Veronica Kvistrum
Skorres Ramse S50559/2007 f. 070625

69 cm. En junior som tyvärr haltar idag, bra ivnklar, ännu mkt trång xxx svag mellandhand, bra
skuldervinklar, kunde varit en aning mer kompakt, sött uttryck men lite kort huvud i förhållande till
kroppen
Junkl Kep Äg. Elisabet Andersson
Supersee-Me S48839/2007 f. 070616
73 cm. Välvinklad, bra hals, ännu mkt ofärdig kropp och lite av fallande kors, mkt bra huvud, ljusa ögon,
svart mask, bra rörelser för åldern, aningen svag mellanhand
Junkl 2 Äg. Annika Joakimsson
Millijor’ s Gubben S15580/2007 f. 070117
80 cm. För dagen är han lite ovillig när han går, utmärkt vinklad, mkt bra resning, kompakt & kraftig
kropp för åldern, vackert huvud och uttryck, svart mask, aningen svag mellanhand
Ukl 1 Ukk 1 Ck Äg. Eva Svensson
Altonastigens Kaiser S50855/2006 f. 060630
78 cm. Kompakt, utmärkta skuldervinklar, kraftig hals, bra resning, vacker huvud & uttryck, bra
pälskvalité, långt steg från sidan, lite svag mellanhand
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl R Äg. Ingela Farnestam
Brandon Vom Löwengarten Vdhdlzb20748 f. 051013
75 cm. mkt typisk, prima huvud och uttryck, mörka mask, kraftigt bett, utmärkta vinklar, acceptabel
svansföring, sund
Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Birgit Roderhoff
Gullefjuns Ogräs S30860/2003 f, 030422
77 cm. En mkt rastypisk och kraftig hane som tyvärr för dagen haltar, vackert huvud, kunde haft lite
torrare ögon, svart mask, vacker och korrekt päls, harmonisk
Ökl Kep Äg. Anders Palborg
Knockando’ s Lord Nelson S44488/2006 f. 060524
78 cm. Chkl mkt vacker helhet stående och gående, primva vinklar, vacker päls, utmärkta rörelser från
alla sidor, maskulint huvud, kunde haft en aning torrare läppar, prima resning, välpresenterad
Chkl 2 Ck Bhkl 2 Äg. Björn Tinglöf
Mathoaka’ s Pilgrim Walk With Me S24843/2006 f. 060305
77 cm. En ung hane och mkt kort päls men mkt välbyggd. Utmärkt vinklad, härlig resning lite ofärdig i
huvudet, speciellt skallpartiet, långt steg behöver bli lite stramare i fronten
Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Ann Charlott & Rolf Petré
Teamaides Intelligent Indigo S19826/2005 f. 050204
77 cm. Kompakt rak överlinje dock lite fallande kors, önskar bättre skuldervinklar & hals, bra
bakbensrörelser, ännu mkt ostabil i fronten, bra huvud, kunde ha torrare läppar svart mask, behöver tid
Ökl 2 Äg. Marita Reberg
Gep’ s Big Bear’ s Great Guy S36485/2006 f. 060410
81 cm. En stor öppenhane, som har mkt bra benstomme, kraftig kropp, bra huvud lite väl mkt stop,
kunde haft bättre front, för dagen för rakt vinklad bak, bra pälskvalité, härligt temperament
Ökl 2 Äg. ?
DKUCH SUCH Fairytroll’ s Zorakzoran S34228/2005 f. 050504
78 cm. Vacker & harmonisk helhet, prima benstomme & fötter, kompakt härlig linje, prima huvud &
rörelser, mkt vacker champion
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM Äg. Maria Andersson
SUCH Gep’ s Big Bear’ s Rough Justice S68937/2005 f. 051104
78 cm. Mkt vacker champion, långt effektivt steg, mkt vacker hals & resning, utmärkta vinklar, prima
huvud & uttryck, muskulös och mkt maskulin
Chkl 3 Ck Bhkl 3 Äg. Gina Ekström Persson

SUCH Ann’ s Lions Prince Aaron S20665/2000 f. 990607
77 cm. En veteran i mkt bra kondition mkt vacker typ, utmärkt huvud & uttryck, bra hals, lite mjuk päls,
bra rörelser från sidan
Vetkl 1 Ck Äg. Jari Hiltunen

Tikar
Ami For Mathoakas Av Miss Juniverse S10355/2008 f. 070820
70 cm. En mkt feminin tik, sommarpäls, bra vinklar, mkt bra bröstdjup för åldern, ännu ganska ofärdigt
huvud, men mkt bra uttryck, svart mask, långt fritt steg
Junkl 1 Junkk 3 Ck Äg. Lotta Petré
Enjoy Bear’ s Curry Curry S41253/2007 f. 070527
65 cm. Välbyggd, men för lätt i benstommen för en leonberger. Feminint huvud, bra pälskvalité svart
mask, lite lång och uppsvängd
Junkl 2 Äg. Ann Britt Olsson
Knockando’ s Precious Paarl S59126/2007 f. 070820
67 cm. Kraftig, prima benstomme och kropp. Utmärkta vinklar & rörelser. Härlig hals, mkt bra och
feminint huvud för åldern, svart mask, härligt temperament och utstrålning, acceptabel svansföring,
snyggt presenterad
Junkl 1 Junkk 2 Ck Äg. Ruth Lintonsson
Skorres Russin S50565/2007 f. 070625
67 cm. Välbyggd härlig tik, utmärkta vinklar, imponerande muskulös, prima benstomme, vackert huvud,
svart mask, bra pälskvalité, sunda rörelser
Junk 1 Junkk 4 Ck Äg. Magdalena Rönneholm
Supershine-Me S48834/2007 f. 070616
73 cm. En fantastisk ungtid med ett osedvanligt starkt feminint huvud, allt står i proportion, prima kropp
för åldern, lätta & effektiva rörelser, snyggt presenterad
Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl R Äg. Elise von Holten
Teamaides Mamma Mia S43358/2007 f. 070515
68 cm. Välbyggd tik som idag är i mkt kort sommarpäls detta förstör helheten, mkt bra benstomme,
harmoniskt vinklad, kraftigt nosparti, ännu ganska ofärdig i skallen, bra bakbensrörelser, ganska lös i
armbågarna ännu och en ganska svag mellanhand
Junkl 1 Äg. Susanna Johansson
Zir Ozzy’ s Hkp Coast Guard S64611/2007 f. 070929
69 cm. Välbyggd, allt står i proportion, en aning rakt vinklad bak, sött feminint huvud, behöver bli lite
mer färdig, bra steglängd, svag mellanhand
Junkl 1 Junkk R Äg. Catrine Undebeck
Aldra S66190/2006 f. 061028
70 cm. För lätt i benstommen, bra kroppsproportioner & vinklar, kort päls, bra kvalité, svart mask, lite
rund i skallen, behöver mkt mer tid ganska trång fram
Ukl 2 Äg. Camilla Johansson
Akki S66191/2006 f. 061028
68 cm. En tik som är för lätt byggd, önskar mkt bättre benstomme, behöver mer ringträning, trivs inte
på utställning detta påverkar hennes uttryck & rörelser, ganska öppna vinklar
Ukl 2 Äg. Louise Olsson
Cevitas Crazy Littlethingcalledlove S25853/2007 f. 070305
69 cm. Mkt vacker stående & gående. Utmärkt benstomme & kropp, vacker front, prima huvud, bra
pälskvalité, fria & lätta rörelser

Ukl 1 Ukk 1 Ck Äg. Lotta Petré
Dragongårdens Marilyn Monroe S68552/2006 f. 061030
72 cm. Ung tik som har växt fort, behöver mer tid att bli fast fram & bak önskar bättre bakbensvinklar,
bra huvud, ganska svag mellanhand, bra bröstdjup, ännu mjuk överlinje
Ukl 2 Äg. Ann Charlotte Lagergren
Altonastigens Elayne S21177/2004 f. 040219
71 cm. Redan bred över ryggen aningen lång i ländpartiet, bra benstomme, bra huvud, ganska ljusa
ögon, svart mask, sund, parallella rörelser
Ökl 1 Ökk R Ck Äg. Annette Berntsson
S VCH Chateau-Fleur’ s Idril Celebrindal S33529/2005 f. 050416
69 cm. Mkt bra päls för årstiden, bra benstomme, aningen lång i ländpartiet, feminint huvud, verkar ung
och lite ofärdig, mkt ostabil i fronten, står lite överbyggd
Ökl 2 Äg. Pamela Abrahamsson
Gullefjuns Får Tacka Lotta Och Rolf S59546/2006 f. 060824
66 cm. kompakt & kraftig tik, vacker överlinje i stående & gående, kraftigt men feminint huvud, utmärkt
resning och vinklar, snygg helhet
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 3 Cert Äg. Lotta Petré
Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f. 060524
69 cm. Mkt vacker leonbergertik med fantastiskt huvud, kunde haft lite bättre svansföring annars
utmärkta rörelser från sidorna, mkt vacker överlinje, tångbett
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Ruth Lintonsson
LP1 S VCH Lorebergs Natasha S21695/2004 f. 040213
64 cm. Liten tik med kraftig benstomme & kropp. Mkt vacker päls & vinklar utmärkt resning & huvud
svart mask fria & lätta rörelser mörka ögon vackert uttryck
Ökl 1 äg. Kirti Zackrisson
Lorebergs Tintomara S49113/2006 f. 060611
65 cm. Alltför lätt benstomme, bra kropp, trivs inte på utställning detta påverkar hennes helhet stående
& gående, ganska bra huvud, för trång fram & bak
Ökl 2 Äg. Veronica Kvistrum
Mathoaka’ s Gryning S28209/2004 f. 040317
70 cm. Mkt kraftig typisk leonbergertik, utmärkta vinklar, kompakt kropp utmärkt bröstdjup, vackert
huvud, snygg päls, bra rörelser från sidan
Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Catrine Undebeck
Millijor’ s Salsa S61562/2005 f. 050928
68 cm. Mkt vackert byggd, allt står i proportion oavsett att hon är för tjock, utmärkta vinklar, vackert
huvud, vacker mask, mörka ögon behöver mer ringträning för att visa fram hennes rörelser
Ökl 1 Äg. Eva Svensson
Skorres Ofelia S27262/2005 f. 050316
67 cm. Mkt vacker typ, utmärkta rörelser från sidan med ett långt steg men ganska svag mellanhand,
harmonisk helhet, kraftig men feminin
Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Ing-Marie Lundén
Teamaides Endless Eden S16871/2003 f. 030123
67 cm. Kraftig vacker tik, lite vågig päls, vacker kropp med utmärkt bröstdjup, utm mkt vackert huvud,
mörk mask, Sund
Ökl 1 äg. Annette Berntsson
DKUCH NORDUCH SUCH Mathoaka’ s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f. 010824
68 cm. Kraftig vacker tik, långt steg, mkt vacker kropp, bredd och djup, vackert kraftigt huvud, mörk

mask, kunde haft lite bättre svans. Mkt värdig champion
Chkl 2 Ck Btkl 2 Äg. Catrine Undebeck
SUCH Mathoaka’ s Vårvind S28212/2004 f. 040318
67 cm. En fantastisk leonberger tik stående & gående, suveräna rörelser, prima vinklar, vackert huvud &
uttryck, vacker päls, välpresenterad som en modell för rasen
Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR Äg. Elise von Holten
S VCH Teamaides Fröken Fräken S30268/2003 f. 030324
70 cm. Mkt bra , xxxx vackert huvud, kompakt, kunde haft en aning bättre benstomme och mer bredd,
bra rörelser från sidan trång bakifrån
Chkl 3 Äg. Christina Utbult
SUCH Skorres Itzi Ensaga Dotter S26848/2000 f. 000328
Mkt vacker veterantik, harmonisk tvärsigenom, mkt vackert huvud, härligt uttryck, vacker päls och färg,
snyggt presenterad, mkt bra rörelser bästa veteran
Vetkl 1 Ck Äg Elisabet Andersson

Uppfödargrupp
Mathoaka’ s Kennel
En fantastiskt vacker grupp med riktig rastyp mkt vackra huvuden, gratulerar till framgånen men en avel
som är i världsklass
Uppfkl 1 Hp Bästa uppfödargrupp Uppfödare: Lotta & Rolf Petré

