Alfta 2008-07-13 Domare: Svante Frisk
Valpar
Tikar
Bölelejonet Madonna-Made-By-Eddie S14298/2008 f .2007-12-17
Tik av bra storlek, bra huv form, välutf i skalle o nosp. Beh bredda i u-käken bra öronplas lite kort hals
bra rygg faller ngt i korset tillr vinklar fram/bak kunde ha varit aningen högre på benen behöver bli friare
i sinna rörelser, bra päls/färg
Valpkl 2 Äg.Krigh Anne Marie
Villmobackens For Your Eyes Only S16641/2008 f.2008-01-06
Lovande valp bra prop, bra kraft huv breda käkar välplas öron lagom lång hals bra manke rygg /kors
goda vinklar bak bra skuldra /överarm , önskar ngt mer förbröst, bra bröstdjup, rör sig bra fram parr bak
bra steglängd o spänst när hon kordinerar sig bra pälskval. Bästa valp
Valpkl 1 Hp Äg. Söderlund Pernilla

Alfta 2008-07-13 Domare: Margareta Sundqvist

Hanar
Lejonklippans Yngve Benson S60816/2007 f. 2007-08-27
72 cm Bra hanhuv, korr bett, ljusa ögon, välvinkl fram, öppen hasled, utm bröstk. Bra rörelser m korr
svansföring. Svart mask
Junkl 1 junkk 2 ck Äg Hasselkrantz Annike
Lejonklippans Zorro S62472/2007 f. 2007-09-12
69 cm Önskar mer stop ,svart mask rak i skuldran, bra vinkl, bak tillr bröstk. Önskar mer underull bra
färg. Rör sej med bra steg korr svansf.
Junkl1 junkk 4 Äg Andersson Gun

Mohinhi’ s Kaizer Climbs Kebenekaise S43922/2007 f 2007-05-09
72 cm. Bra hanhuv.m. svart mask korr bett, välvink fram o bak utm bröst korg bra kors, rör sej m bra
steg, korr svansf.
Junkl1 junkk 1 ch bhkl R Äg Stiernebo Charlotte

Mohinhi’ s Kelzo Climbs Kebenekaise S43926/2007 f2007-05-09
72 cm. Önskar mer utf under ögonen ljusa ögon korr bett välvinkl fram önskar mer bredd o djup i bröstk.
Välvinkl bak
Junkl1 junkk R Äg Stiernebo Charlotte
Mohinhi’ s Khiro Climbs Kebenekaise S43927/2007 f2007-05-09
72cm. Bra han huv m svart mask korr bett korr öron rak i skuldran bra vinkkl bak bra bröstk, rör sej
trångt bak kunde ta ut steget mer korr svans
Junkl 1 Äg Morell Irène
Rudbackens Dynamite Duke S62475/2007 f2007-09-18
78 cm. Önskar mer bredd i skallen , svart mask, korr bett , rak i skuldran , öppna vinkl bak önskar mer
bredd o djup i bröstk, fransysk rör sej trångt bak vevande fram korr svansf
Junkl 2 Äg Österman Maria

Teamaides Mysiga Molle S43554/2007 f 2007-05-15
75 cm. Bra hanhuv m svart mask ljusa ögon. Korr bett vällagd skuldra, välvinkl bak utm bröstk utm päls
o färg rör sej m bra steg o korr svansf

Junkl 1 junkk 3 hp ÄgGranström Camilla
Amazing Noisy’ s atlas S15086/2007 f2007-01-14
72cm. Utm han huv m svart mask, korr bett välvinkl fram tillr vinkl bak utm bröstk bra päls o färg utm
rörelser m korr svans
ukl 1 ukk 2 ck Äg Djupenström Jan
Amaizing noisy’ s izor S15087/2007 f2007-01-14
72 cm. Utm han huv m svart mask korr bett rak i skuldran tillr vinkl bak önskar mer bredd i bröstek. Bra
päls o färg tendens till krabbning men bra steg bär svansen högt
ukl 1 ukk R Äg Magnusson Mona
Amaizing Noisy’ s Zeke S15088/2007 f2007-01-14
71 cm. Bra han huv m svart mask välvinkl fram utm bröstk välvinkl bak utm rörelser m utm svansf
ukl 1 ukk 1 Ck Bhkl 2 Cert Äg Hagelin Birgitta
Bölelejonet Izor S31328/2007 f2007-03-13
73 cm. Han huv m svart mask korr bett rak i skuldran bra vinkl bak önskar mer brädd i bröstk. Bra päls
o färg kunde ta ut steget bättre fram korr svans
Ukl 1 Äg Hellberg Anette
Cevitas Comfortabaly Numb S25857/2007 f2007-03-05
74cm. Önskar mer bredd i skallen korr bett välvinkl fram o bak, utm bröstk bra päls o färg utm rörelser
ngt hög svansf
Ukl 1 ukk4 Äg Höglund Anna
Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f2006-10-30
74cm. Utm huv m. Svart mask, ljusa ögon korr bett välvinkl fram o bak utm bröstk. Utm rörelser får inte
bära svansen högre
Ukl 1ukk 3 Hp Äg Lutz Helena
La Llorona’ s Kentucky Fried S30004/2007 f2007-03-12
77cm. Önskar mer stop, svart mask korr bett önskar stramare ögon bra skuldra välvinkl bak önskar
starkare mellanhänder, tillr bröstk bra päls o färg kunde ta ut sreget bättre fraam
Ukl 1 Äg Elfving Iréne
Altonastigens Dandobras S21171/2004 f2004-02-19
75cm. Utm hanhuv m svart mask mörka ögon korr bett vällagd skuldra välvinkl bak tillr bröstkorg bra
päls o färg , rör sej med bra steg men ej korr svans
Chkl 2 Ck Äg Nilsson Marie-Bell
Fjällbjörnens Kapten-Krok S22413/2005 f2005-02-18
72cm. Bra han huv svart mask korr bett ljusa ögon , välvinkl fram o bak önskar lite mer bredd i bröstk.
Bra benst. Bra päls o färg rör sej m bra steg men för hög svans
Ökl 1 ökk 2 Ck Äg Thurnell Hellström Helena
Fjällbjörnens Sjörövarfabbe S22414/2005 f2005-02-18
73cm. Bra han huv m svart mask, korr bett välvinkl fram o bak utm bröstk bra päls o färg bra rörelser m
korr svans
Ökl 1 ökk 1 Ck Bhkl 4 Äg Thurnell Hellström Helena
Lejonklippans Don Corleone S55533/99 f1999-11-02
73cm. Önskar mer bredd i skallen mörk mask korr bett rak i skuldran, välvinkl bak önskar mer bredd i
bröstk. Svaga mellanhänder, bra päls o färg rör sej trångt bak o vevande fram
Ökl 2 Äg Thurnell Hellström Helena
SV-07 Lejonklippans Kopyright S60240/2002 f2002-10-13
71cm. Bra han huv m svart mask korr bett ljusa ögon välvinkl fram o bak utm bröstk. Bra päls o färg
mjuka mellan händer rör sej med bra steg korr svans

Ökl1 ökk3 Ck ÄgPetra Högberg
Lejonlands Get Going S18385/2003 f2003-01-23
79cm. Bra han huv m svart mask korr bett välvinkl fram o bak, utm bröstk. Bra päls o färg rör sej m bra
steg men för hög svans
Ökl1 ökk R Äg Darmnell Liza
Valonbygdens Born To Be A Star S12472/2006 f2005-12-13
78cm. Bra han huv m mörk mask, korr bett , rak i skuldran välvinkl bak önskar mer bredd i bröstk. Lång
i längden svaga mellan händer vevande rörelser fram. Hög svansf
Ökl1 Äg Lind Therese
Valonbygdens Born To Run S12471/2006 f2005-12-13
Bra han huv m svart mask korr bett bra skuldra tillr vinkl bak bra bröstk. Bra päls o färg rör sej med bra
steg kunde hålla svansen bättre
Ökl1 ökk 4 Äg Sjöberg Monica
FINUCH SUCH Bölelejonets Yannek S23498/2002 f2002-02-27
74cm. Bra huv m svart mask ljusa ögon korr bett , välvinkl fram o bak , utm bröstk. Bra päls o färg rör
sej med bra steg o korr svans
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM Äg Sjöberg Monica
Mohinhi’ sBear-Butle af Beeline S43224/98 f1998-08-11
Utm. Rastyp rakt i genom, utm prop. Korr bett välvinkl outm bröstk. Styrka i mellanhänder utm päls o
färg svart mask välgående med korr svansföring
En heder åt sin ägare
Bästa veteran Äg Gustafsson Maria
Vetkl 1 Ck Bhkl 3
Tikar
Bölelejonets Krut Gumma S48474/2007 f2007-06-11
67 cm. Bra tikhuv svart mask. Välvinkl fram o bak utm bröstk. Bra rörelser, korr svans
Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg Carlsson Ann
Bölelejonets Krösa Maja S48473/2007 f2007-06-11
69cm. Vackert tik huv m svart mask korr bett välvinkl fram o bak önskar mer bredd i bröstk ngt svaga
mellanhänder trång bak bär svansen korr
Junkl 1 Junkk R Äg Östberg anette
Fablernas Show Must Go On S62941/2007 f2007-09-05
64cm. Vackert tikhuv m svart mask korr bett välvinkl fram o bak utm bröstk, bra päls rör sej med bra
steg o korr svans, behöver ringträning
Junkl 1 Junkk 2 Äg Smedbakken Rose-Marie
Lejonbols Nina Ricci S59114/2007 f2007-08-14
66cm. Vackert tik huv m svart mask vällagd skuldra , öppna vinkl bak behöver mer bredd i bröstk bra
päls o färg, rör sej med bra steg o korr svans
Junkl 1 Junkk 4 Äg Ohlsson Eva
Rudbackens Dancing Dixie S62478/2007 f2007-09-18
71cm. Vackert tik huv m svart mask korr bett vällagd skuldra öppen has vinkel utm bröstk rör sej med
bra steg o korr svans
Junkl 1 Junkk 3 Äg Österman Karin
Rudbackens Diva Deluxe S62479/2007 f2007-09-18
70cm. Vackert tikhuv m svart mask korr bett rak i skuldran moderat vinkl bak önskar mer bredd i bröstk
rör sej trångt bak korr svansföring
Junkl 1 Äg Österman Maria

Bölelejonet Gemma S66041/2006 f2006-10-05
68,5cm. Tendens till kilform huv svart mask välvinkl fram o bak utm rörelser m korr svans utm päls o
färg
Ukl 1 Äg Lindgren Marianne
Bölelejonet Habibi S66893/2006 f2006-10-16
68cm. Önskar mer bredd i skallen svart mask ngt lågt ansatta öron vällagd skuldra välvinkl bak utm
rörelser m korr svans
Ukl 1 Ukk 4 Hp Äg Krigh Anne Marie
Bölelejonet Icy-Akima S31335/2007 f2007-03-13
68cm. Vackert tik huv m svart mask, vällagd skuldra, välvinkl bak ,utm bröstk bra päls o färg ,bra
rörelser korr svans
Ukl 1 Ukk R Hp Äg Holgersson Kristina
Bölelejonet Izadora S31330/2007 f2007-03-13
65cm. Vackert tikhuv m svart mask ,korr bett vällagd skuldra välvinklbak, tillr bröstk bra päls o färg bra
rörelser tendens till hög svansföring
Ukl 1 Ukk2 Ck Äg Karlsson Sonja
Bölelejonet Jolanda S30527/2007 f2007-03-14
69cm. Önskar mer stop svart mask korr bett bra lagd skuldra välvinkl bak. Önskar mer bredd i bröstk
bra färg o päls rör sej med bra steg korr svans
Ukl 1 ÄgKrigh Anne Marie
Cevitas Curemida Girl S25854/2007 f2007-03-05
69,5cm. Utm tik huv m svart mask korr bett välvinklad fram o bak, utm bröstk, utm rörelser korr svans
Ukl 1 Ukk3 Ck ÄgÖsterman Maria
NORDJV-07 Fiva’ s Juicy Fruit S42891/2007 f20076-11-13
70cm. Utm tik huv m svart mask korr bett vällagd skuldra, välvinkl bak utm bröstk. Bra färg är i full päls,
rör sej med bra steg, korr svans
Ukl 1 Ukk 1 CK Äg HögbergPetra
Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f2004-07-04
71cm. Vackert tik huv m svart mask, ljusa ögon välvinkl fram o bak korr bröstk, bra färg o päls, rör sej
med bra steg korr svans
Ökl 1 Ökk 3 Ck ÄgÖstlund Malin
LPI TJH B ölelejonets Xitha S18802/2002 f2002-01-31
66cm. Utm tik huv m mörk mask, korr bett vällagd skuldra öppna vinklar bak önskar mer bredd i
bröstkorg, rör sej med bra steg o korr svans
Ökl 1 Äg Karlsson Sonja
Kusbolejonets Kamomill S26712/2005 f2005-03-09
67cm. Bra tik huv svart mask, mörka ögon bra öron, välvinkl fram tillr vinkl bak bra bröstkorg utm päls o
färg, utm rörelser bär inte svansen korr
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg Lindberg Annica
NORDV-07 Kusbolejonets Karamell S26713/2005 f2005-03-09
67cm. Vackert tikhuv m svart mask, korr bett, utm mörka ögon, korr öron, välvinkl fram tillr bak, utm
bröstk, bra päls o färg, utm rörelser, ej korr svans
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR Äg Dahlstedt Linda
Mohinhi’ s Grace In Gold S36993/2005 f2005-04-22
68cm. Önskar mer stop. Korr bett svart mask, välvinklad fram o bak, utm bröstk. Bra rörelser m korr
svans
Ökl 1 ÖKK 4 Äg Gustafsson Maria

Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f2006-06-21
65cm. Önskar mer bredd i skallen svart mask, korr bett, lågt ans öron, välanlagd skuldra tillr vinkl bak
bra bröstkorg, lång i längden bra päls o färg, rör sej med bra steg men får inte bära svansen högre
Ökl 1 ÄgZetterlund Yvonne
Vallonbygdens Absolut Kurant S40242/2005 f2005-04-30
65cm. Vackert tikhuv m svart mask. Korr bett tillr vinkl skuldra , välvinkl bak tillr bröstk, bra färg o päls,
går inte rent bak korr svansföring
Ökl 1 Äg Eriksson Catrin
Villmobackens Dal Kulla S59354/2004 f2004-08-29
65,5cm. Vackert tikhuv svart mask, korr bett, välvinkl fram o bak utm bröstk rör sej med bra steg korr
svans
Ökl 1 Ökk R Äg Fredriksson Marina
NUCH NV-07 SUCH Kusbolejonets Interesting Dream S55347/2004 f 2004-08-02
68,5cm. Vackert tikhuv m svart mask korr bett mörka ögon, vällagd skuldra utm vinkl bak utm bröstk
utm päls o färg, utm rörelser, bär svansen korr
Chkl 2 Ck btkl 3 Äg Eriksson Catrin
DKUCH NUCH SUCH Lejonklippans Power-Puff-Pingla S56116/2004 f 2004-08-04
69cm. Vackert huv m mörk mask, korr bett, rak i skuldran, tillr vinkl bak, utm bröstkorg, utm rörelser
med utm svans
Chkl 3 Ck Btkl R Äg Högberg Petra
SUCH Mohinhi’ s Izza Is Incognito S33878/2006 f2006-03-31
70cm. Vackert tik huv m svart mask. Korr bett vällagd skuldra, välvinkl bak utm bröstk utm rörelser med
korr svansföring
Chkl 1 Ck Btkl 2 Äg Gustafsson Maria

Uppfödarklass
Kennel Mohinhi’ s
Bra könsprägel mkt jämn rastyp o storlek bra färg o bra rörelser Bästa grupp
Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Gustafsson Maria
Kennel Bölelejonet
En grupp som är jämn i rastyp och har bra könspr. I olika åldrar o storlekar, bra rörelser
Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Krigh Anne Marie

