Köping 2008-07-19 Domare: Liljeqvist Lis-Beth
Valpar
Hanar
Lilla Äventyrets Cailisto s17643/2008 f2008-01-07
Vältypad lovande hund, fina ögon bra bett utm benst veka mellan händer vällagd skuldra bra bröstk o
förbröst önsk mer ? tryggare temprament rör sig bra för åldern lovande päls
Valpkl 2 ÄgHemming Pia
Sjöwildas Eminem s68287/2007 f2007-10-29
Tilltalande helhet bra huvud bett o utryck tillr benst ok tassar välutveckl bröstk o förbröst vällagd skuldra
bra överlinje knapt vinkl bak rör sig bra men kunde bjuda bättre
Bästa valp
Valpkl 1 hp Äg Blom Annelie, Andersson Lisbeth

Valpar
Tikar
Sjöwildas Missy Eliot S68288/2007 f2007-10-29
Önsk ngt längre o planare skalle, bra? Ögon o bett utm benst bra tassar välvinkl front välutv bröstk o
förbröst snygg överlinje i stående rör sig m bra steg men löst bak o fram lovande päls trevl temp
Valpkl 1 ÄgAndersson Maria-Helén
Villmobackens For Your Only S16641/2008 f2008-01-06
Femenin ?falande ? i klassen ? hund bra tänder bett till benst veka mellanh platta tassar beh utveckl
bröstk o förbröst önsk mer bakbens vinkling en tikvalp som beh lite tid lovande päls trevl temp
Valpkl 3 Äg Söderlund Pernilla
Villmobackens French Kiss S16644/2008 f2008-01-06
Tikvalp i utvecklin väl könspräglad fina ögon bett ok passande benst ngt platta tassar välutv bröstk o
förbröst önskar mer knä o hasvinkel välansatt o buren svans rör sig m ngt kort steg löst fram lovande
päls trevl temp
Valpkl 2 ÄgFredriksson Marina

Hanar
Knickerbockers hurtigrut Av Eron S56590/2007 f2007-08-12
75cm maskulin bra i storle till mörka ögon lovande hund utm benst platta tassar tillr bröstk o förbr önsk
mer bakbensvinkl ngt uppdragen baklinje ? rygg stående tappade fronten i rörelse för dagen allt för smal
underkäke ngt sned o överbett på ena sidan rör sig m bra steglängd löst fram. En nolla på bettet
Junkl 0 ÄgAndersson Pirkko
Lorebergs Vampyr S565937/2007 f2007-07-30
74 cm. Bra huvud o uttryck bra könspräglad tillr benst ngt platta tassar beh mer bröstk o förbröst rör sig
m bra steg parallell bak ännu löst i armbåge utm pälskv trev temp
Junkl 1 Junkk 2 ÄgAndersson Maria-Helén
Mohinhi’ s Kaiser Climbs Kebnekaise S43922/2007 f2007-05-09
74 cm. Tilltalande helhet i stående bra huvud o uttryck bra könsp utm benst ngt lösa tassar bra bröstdj
tillr förbrö beh mer volym rör sig m bra steg från sidan mkt löst fram utm pälskv
Junkl 1 Junkk 1 hp ÄgStiernebo Charlotte
Mohinhi’ s Kelzo Climbs Kebnekaise S43926/2007 f2007-05-09
73 cm. Mask junior som beh mer civilkurage välform huvud ngt stora ögon tillr benst platta tassar ngt

knappa vinkl bak o fram önsk mer bredd i bröstkorgen rör sig m bra steg men trivs inte i ringen mkt löst
i fronten
Junkl 2 ÄgStiernebo Charlotte
Amazing Noisy’ s Atlas S15086/2007 f2007-01-14
74 cm. Maskulin som kunde vara bättre ? tillr mörka ögon ngt kort nos utm benst platta tassar beh
strama upp fronten tillr bröstdjup ngt knappt vinkl i has o knä rör sig m bra steg längd löst fram kunde
vara mer stoltare
Ukl 1 Ukk 2 Äg Djupenström Jan
Bölelejonet Izor S31328/2007 f2007-03-13
73,5 cm. Maskulin hane av bra storlek kunde haft mörkare ögon bra bett passande benst bra tassar tillr
bröstk o förbröst kunde ha stramare överlinje väl ansatt svans ngt knappt vinkl bak rör sig bra fram
sidan o bakifrån löst i armågen bra pälskvalitet
Ukl 1 Ukk 3 Äg Hellberg Anette
Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f2006-10-30
75cm. Tilltalande helhet i stående bra huvud o uttryck väl ansatta öron fulltandad ? på underkäke snygg
hals o rygg utm benst o tassar bra kropp normala vinkl rör sig utm från sidan löst fram trevl temp mkt
rastyp trots detalj fel
Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 3 ÄgLutz Helena
Knickerbockers Counter Strike S63617/2006 f2006-10-30
74,5cm. Stor luftig hane bra huvud form fina ögon bra bett lite svagt pigment i mun tillr benst platta
tassar knappt vinkl bak o fram beh mer bröstk o förbröst rör sig m tillr steg längd löst fram instabilt bak
ngt osäker utm päls
Ukl 2 Äg Zachrisson Maria
Knickerbockers Need For Speed S63614/2006 f2006-10-30
76,5 cm. Stor maskulin hane bra huvud form svag pigm i mun bett ok tillr benst lång i länden platta
tassar tillr vinkl rör sig löst o paddlande fram hjulbent bak o m mkt hög svans bra päls o temp
Ukl 2 ÄgErisson Anton

Sjöwildas Chivas Regal S44939/2007 f2007-01-25
75cm. Bra huvudform till mörka ögon bra bett ngt kort hals passande benst tassar ok stark rygg tillr
kropp rör sig bra från sidan lite löst fram trevl temp kunde ha bredare lår o tydligare knä
Ukl 1 Ukk 4 ÄgBlom Annelie
Garplyckan’ s Borbein Ex Yellow S60717/2002 f2002-11-10
77cm. Maskulin tilltalande huvud o uttryck bra ögon bett ok bristande pigm i mun passande benst ngt
platta tassar bra bröstkorg förbröst normalt vinkl bak rör sig m full steg längd men mkt sänkt i fronten
utm päls trevl temp hänsyn tagen till intyg
Ökl 2 ÄgYtterskog Susanne
Knickerbockers Cannoli Roll S17267/2006 f2006-01-31
75 cm. Kraftfull hane kunde ha ngt ädlare huvud tillr mörka ögon bra bett utm benst veka mellanhänder
lös i fronten o utåtpekande armbågar mkt kropp o förbröst sänkt i ryggen i stående o rörelse rör sig m
bra steg löst o vevande fram beh strama upp konditionen
Ökl 2 ÄgGustafsson Christina
Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f2005-08-16
79cm. Vackert maskulint huvud bra ögon o bett utm benst tassar ok välutveckl bröstk o förbröst stark
rygg kunde ha mer has vinkel mkt rastyp utm pälskvalitet sommarklädd rör sig stabilt
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert CACIB R Äg Högberg Petra
FINUCH SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f2002-02-27
75 cm. Maskulin medelstor bra ögon bett ok utm benst ngt platta tassar utm kropp o ? rör sig m bra steg
längd kunde vara i stramare kondition utm päls

Chkl 2 Äg Sjöberg Monica
FINUCH NUCH SUCH Lejonklippans Just A happy Fellow S55150/2002 f 2002-09-05
74cm. Vackert mask huvud fint uttryck utm benst vinklar o kropp utm kondition rör sig väl utm
pälskvalitet
Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR Äg Högberg Petra
Mohinhi’ s Bear-Butte af Beeline S43224/98 f1998-08-11
77cm. Reslig gentleman med stark rygg o starka ben fina ögon bra huvud form välvinkl bra tassar
välvinkl bakställ välutveckl bröstkorg o förbröst välburen svans rör sig med en äldre gentlemans säkerhet
men ngt dröjande i steget Bästa veteran
Vetkl 1 Hp ÄgGustafsson Maria

Tikar
Knickerbockers Demring Av Eron S56591/2007 f2007-08-12
70cm. Lovande hund mörka ögon bra bett tillr benst välvinkl bra kropsdjup o förbröst brett ? bra kors
ngt högt hull rör sig m bra steg från sidan stabilt bak löst fram kunde ha stramare rygglinje rör sig bra
Junkl 1 Junkk 1 Äg Andersson Pirkko
Lejonbols Nina Ricci S59114/2007 f2007-08-14
67cm. Hund i utveckling femenin bra ögon o bett beh växa på sig ? passande benst platta tassar beh mer
bröstdjup särskilt i fronten för dagen högre bak normala vinkl väl ansatt svans rör sig med kort steg
betydl högre bak o mkt löst i fronten tik som beh tid att utvecklas
Junkl 2 ÄgOhlsson Eva
Bölelejonet Izadora S31330/2007 f2007-03-13
67cm. Femenin trevl tikhuvud m bra uttryck bett ok bra benst ngt platta tassar normala vinkl bra bröstk
o förbröst ngt sängt i ryggen rör sig m bra steg längd löst i armbågarna o högre bak lovande päls
Ukl 1 ukk 3 ÄgKarlsson Sonja
NORDJV-07 Fiva’ s Juicy Fruit S42891/2007 f2006-11-13
72cm. Välkroppad femenin tik kraftfullt huvud bra ögon o bett utm benst o tassar stark rygg bra kropp
rör sig m bra steg o parallellt trevl temp
Ukl 1Ukk 1 Ck Btkl R ÄgHögberg Petra
Knickerbockers Everquest S63622/2006 f2006-10-30
74cm. Bra huvudform små ngt ljusa ögon bra bett dåligt pigm i mun bra benst ok tassar ngt utåtvrid
fram tassar knappt vinkl fram o bak bra volym i bröstk önskar bättre förbröst rör sig mkt trångt bak löst i
armbågar o mellandel päls i fälln
Ukl 2 Äg Flink Marie-Louise
Lilla Äventyrets Bestla S36399/2007 f2007-04-06
69cm. Tik som beh tid att växa in i klassen lovande huvud form önskar mer underkäke bra bett ljusa
ögon knappt vinklad beh mer bröstdjup o förbröst för att strama upp fronten i rörelse rör sig m bra steg
m än hög bak löst fram lovande päls
Ukl 2 Äg Tomtlund Linda
Mohinhi’ s Just One Jewel S69662/2006 f2006-11-18
68cm. Femenin harmonisk köns? Bra hals o rygglinje fina ögon bra bett ngt platta tassar välkroppad ?
välvinklad rör sig med bra steg kunde vara i bättre päls
Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg Gustafsson Maria
Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f2004-07-04
72cm. Önsk ngt mer ?huvud lite mörkare ögon bra bett ? välutväcklad kropp veka mellanhänder utåt
vridna fram tassar stark överlinje beh lite mer förbröst rör sig m bra steg mkt höga frambens rörelser
utm pälskv
Ökl 1 Ökk 4 ÄgÖstlund Malin

LP1 TJH Bölelejonet Xitha S18802/2002 f2002-01-31
69cm. Bra huvud form ljusa ögon bra bett svagt pigm i mun passande benst tillr vinkl bra bröstk o
förbröst rör sig m bra steg löst fram kunde bjuda bättre päls i fällning
Ökl 1 Ökk R ÄgKarlsson sonja
Domptörerna’ s Windstar S50846/2006 f2006-07-06
68cm. Femenin ung i klassen bra ögon smal underkäke ngt knapp benst platta tassar utåtvridna fram
tassar bra bröstk o förbrö vacker hals linje ngt sängt i ryggen önskar mer knä o has vinkel rör sig med
bra steg löst fram päls i kommande
Ökl 2 ÄgJansson Anneli
Enjoy Bear’ s Amazing-Grace S37970/2002 f2002-05-26
72cm. Vältypad tik som kunde vara i stramare kondition bra ögon o bett välsk huvud välplac öron bra
hals ben o tassar välutvecklad ngt sängt i ryggen välutveck bröstk o förbröst rastyp rörelser som kunde
vara stramare
Ökl 1 Ökk 2 ÄgAndersson Pirkko
Mohinhi’ s Happie My Heart S57669/2005 f2005-08-27
71cm. Bra huvudform ljusa ögon bra bett utm benst vinklar förbröst o bröstkorg snygg överlinje rör sig
bra men kunde bjuda bättre välpresenterad
Ökl 1 Ökk1 Ck Btkl 3 Cert ÄgJelving heléne
Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f2003-08-24
65cm. Tilltalande i stående ? ? harmoni i konstruktionen feminin på den andra sidan välfor huvud bra
ögon bett väl vinkl ngt platta tassar rör sig ? m bra steg men löst fram charmig tik
Ökl 1 Ökk 3 ÄgHemming Pia
Vallonbygdens Absolut Kurant S40242/2005 f2005-04-30
68cm.en välkroppad tik som kunde haft ett huvud m längre nosparti ngt små ljusa ögon bra ben o tassar
välutvecklad sängt i ryggen önskar allment bättre kondition som hade gett denna välbygda tik mkt bättre
rörelser
Ökl 1 Äg Eriksson Catrin
Villmobackens Dal Kulla S59354/2004 f2004-08-29
66cm. Bra skalle ngt smalt nosparti ängslig blick utm benst vecka mellanhänder platta tassar mkt lös i
fronten med överanmar o armbågar utan kropps stöd bra bröstkorg o förbröst kors knappt knä o has
vinkel utm päls rör sig m sänkt rygg o mkt lös i fronten
Ökl 2 ÄgFredricksson Marina
Villmobackens Don’ t Think Twice S27985/2001 f2001-04-12
66cm. Bra tik huvud bett ok utm benst bra tassar sänkt i ryggen lös i fronten trots vällagd skuldra o
överarms vinkel bra kors o knä rör sig m bra drive o steg sänkt i ryggen mkt lös i fronten bra päls för
årstiden
Ökl 2 ÄgFredriksson Marina
NUCH NV-07 SUCH
Kusbolejonets Intresting Dream S55347/2004 f 2004-08-02
70cm. Välkonstruerad väl könspräglad av bra storlek trevligt uttryck bra bett rör sig mkt bra runtom
visas i utm pälskondition tilltalande helhet
Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM ÄgErikssson Catrin
DKUCH NUCH SUCH
Lejonklippans Power-Puff-pingla S56116/2004 f2004-08-04
69cm. Välbyggd tik m vackert huvud kunde vara stramare i fronten välvinkl kraft ben o tassar
välkroppad rör sig väl men kunde ha lite mer go utm päls för årstiden
Chkl 2 Ck Btkl2 CACIB R Äg Högberg Petra
SUCH Mohinhi’ s Izza Is Incognito S33878/2006 f2006-03-31

73cm. Trevlig tik huvud bra ögon lite stora öron vacker hals o rygglinje ngt lång i länden tillr benst
välvinkl bra förbröst i bra päls för årstiden rör sig m bra steg men ngt dröjande lite löst i fronten
Chkl 3 Ck Btkl 4 ÄgGustafsson Maria

Uppfödarklass
Mohinhi’ s kennel
En grupp om 4 komb mkt typlika i ? konstruktion o siluetter vältypade med likformiga sidorörelser
Bästa uppfödare
Uppfkl 1 Hp Uppfödare Gustafsson Maria

