Sveg 2008-08-02 Domare Ulrica Göransson
Valpar 4-6 mån
Hanar
Algot S34080/2008 f. 080320
Härlig hanvalp trevligt uttryck, rör sig väl med bra steg, trångt, trevligt temperament.
Valpkl 4 hp Äg. Marie Ahlgren
Arrac S34081/2008 f. 080320
Maskulin hane, trevligt uttryck, tyvärr vill han inte att jag går igenom honom, känner sig osäker, rör sig
väl, trevlig längd för sin kropp.
Valpkl R Äg. Claes-Göran Rudholm
Atlas S34075/2008 f. 080320
Maskulin hane, trevligt uttryck, tilltalande linjer, passande benstomme, rör sig trevligt.
Valpkl 2 hp Äg. Claes-Göran Rudholm
Atlet S34078/2008 f. 080320
Maskulin hane, tilltalande huvud, trevligt nosparti, bra benstomme, rör sig väl, något rak i sin överarm,
tilltalande typ.
Valpkl 3 hp Äg. Claes-Göran Rudholm
Attila S34077/2008 f. 080320
Härlig hanvalp, tilltalande linje valpkropp för sin ålder, välvinklad skuldra och överarm, mycket tilltalande
förbröst, välvinklad lår och has.
Valpkl 1 Hp BIM-valp Äg. Marie Ahlgren
Valpar 4-6 mån
Tikar
Asta S34073/2008 f. 080320
Trevlig tik, härlig hals och rygglinje, välvinklad front, bra benstomme, välvinklad knä och has, tilltalande
rörelser.
Valpkl 1 Hp Äg. Inger Bylund
Bölelejonet Nokia S24181/2008 f. 080211
Feminin tik, bra storlek, bra bett o käkar, välvinklad front, något brant i sitt kors, vilket påverkar hennes
topline, rör sig trevligt.
Valpkl 2 Äg. Carola Sjöberg
Valpar 6-9 mån
Hanar
Lejonvinden´s Rebel Of Teddybear S14992/2008 f. 071203
Maskulin hane som har växt mycket på sin höjd, vilket visar sig då hans ben är ostadiga både i rörelse
och i stående. Trevlig längd på sin kropp, behöver tid att växa i sig, härligt temperament, som det alltid
bör vara.
Valpkl 2 Äg. Robert Nord
Lilla Äventyrets Callisto S17643/2008 f. 080107
Maskulin hane med mycket trevlig linje i stående, trevligt huvud, härliga proportioner på höjd och längd,
är inte samvetsvillig idag – blyg – men gör sitt bästa. Kniper i rörelse.
Valpkl 1 Äg. Pia Hemming
Valpar 6-9 mån
Tikar
Bölelejonet Madonna-Made-By-Eddie S14298/2008 f. 071217

Feminin tik med trevligt huvud, kunde önska något kraftfullare underkäke, vällagd skuldra, något rak i
sin överarm, välformad bröstkorg, kunde önska att hon tog ut stegen mer fram, rör sig bra bak.
Valpkl opl Äg. Anne-Marie Krigh
Hellcat’ s One S19181/2008 f. 080201
Feminin tik med trevliga proportioner, bra bett o käkar, välformad bröstkorg, vällagd skuldra, något rak i
sin överarm som visas i rörelse, välansatt kors, bra svans.
Valpkl 4 Äg. Linda Svahn
Katla Chargdottir Av Eik-Sin-Hus S31089/2008 f. 080128
Feminin tik med härliga linjer, bra bett o käkar, vällagd skuldra och överarm, välformad bröstkorg med
bra längd, välformat kors, välansatt svans, rör sig väl.
Valpkl 2 Hp Äg. Birgitta Strömberg
Lejonvindens Rubin Of Teddybear S14990/2008 f. 071203
Feminin tik, bra storlek, tilltalande uttryck, bra bett o käkar, trevlig hals o rygglinje, tilltalande längd på
bröstkorgen, vällagd skuldra, något rak i överarm som visas i rörelse, tilltalande typ.
Valpkl 3 Hp Äg. Gunilla Hallgren
Lilla Äventyrets Capella S17646/2008 f. 080107
Feminin tik, tilltalande linjer, välformat huvud, bra längd på sin kropp, vällagd skuldra, något rak i sin
överarm, välformad bröstkorg som är något kort, trevliga rörelser.
Valpkl 1 Hp BIR-valp Äg. Pia Hemming/
Teamaides New Nahla S17652/2008 f. 080109
Feminin tik med bra storlek, tilltalande huvud med bra bett och käkar, vällagd skuldra, något rak
överarm, välformad bröstkorg med bra längd, bra bredd i låret, rör sig väl.
Valpkl R Äg. Sanna Johansson
Uppfödarklass valpar
Inget kennelnamn
Härlig uppfödargrupp, härliga valpar, rastypiska, underbara rörelser, grattis till vackra hundar.
Uppfkl 1 Hp Bästa uppfödargrupp! Uppfödare. Claes-Göran Rudholm
Avelsklass valpar
Lorebergs Nadja
En avelsgrupp där tiken har präglat sina rörelser och rastyp.
Avelskl 1 Hp Bästa avelsklass! Äg. Claes-Göran Rudholm
Hanar
Bölelejonet Kevin S48472/2007 f. 070611
74 cm. Mask hane med härlig rastyp, trevlig skalle, tillr mask, vällagd skuldra och överarm, bra längd på
bröstk, som är välformad, välformat kors, bra placerad svans, rör sig trevligt.
Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Anders Larsson
Fiva’ s Kick Off S37036/2008 f. 070706
Mask hane m bra storl, kunde önskas kraftigare benstomme, bra bett o käkar, trev hals och rygglinje,
rör sig ok.
Junkl 1 Junkk 4 Äg. Malin Martinsson
Gep’ s Big Bear’ s Peace S53274/2007 f. 070630
76 cm. underbar hane med härlig rastyp, så tilltal, helt igenom, fantastisk hals och rygglängd, välformad
bröstkorg, underbara rörelser, så här ska det se ut, visas föredömligt.
Junkl 1 Junkk 1 Ck Bhkl 2 Cert Äg. Gina Ekström Persson
Gep’ s Big Bear’ s Understanding S53275/2007 f. 070630

80 cm. mask hane, bra bett, käkar, tilltal huvud, vällagd skuldra o ö-arm, någ kort i bröstk, rör sig ok,
härligt temp.
Junkl 1 Junkk R Äg. Anne-Marie Petersson
Lejonklippans Yngve Benson S60816/2007 f. 070827
75 cm. mask hane, tillt helhet, bra bett o käkar, rastyp uttryck, vällagd skuldra, välform bröstk med bra
längd, välv knä o has, rör sig trevligt.
Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Annkie Hasselkrantz
Lejonklippans You Tube S60817/2007 f. 070827
67 cm, mask hane, bra storl, vällagd skuldra, välfor bröstk med bra längd, någ brant i sitt kors, någ rak i
sitt lår, behöver tid att växa i sin kropp, någ busig idag, svårt att titta på tänderna, rör sig ok.
Junkl 1 Junkk opl Äg. Ville Niiranen
Lejonklippans Zorro S62472/2007 f. 070912
70 cm. mask hane m bra storl, bra bett o käkar, välform skalle m bra mask, vällagd skuldra o ö-arm,
välform bröstk som är någ kort, behäver tid att växa i sin stora kropp, rör sig ok.
Junkl 1 Junkk opl Äg. Gun Andersson
Unique Dogs Jellymen S63805/2007 f. 071007
73 cm. mask hane m bra storl bra bett, käkar, välform skalle, vällagd skuldra, bra längd på kropp o
bröstk, välvinkl bakställ, ännu någ ostadig i sin front.
Junkl 1 Junkk opl Äg. Bengt Hellström
Vindarna’ s Avatar S39538/2007 f. 070515
71 cm. mask hane, uttrycksfullt huv, bra bett o käkar, trev längd på sin kropp, kunde önsk någ längre
bröstk, någ ostadig i sin rörelse fram o bak.
Junkl 1 Junkk opl Äg. Lohla Persson
Vindarna’ s Azlan S39536/2007 f. 070515
73 cm. mask hane, bra storl, bra skalle, bra bett o käkar, trevl hals o rygglinje, välform bröstk, någ
brant i sitt kors, rör sig ännu någ ostadigt från sidan.
Junkl 1 Junkk opl Äg. Mikael Johansson
Amazing Noizy’ s Atlas S15086/2007 f. 070114
71 cm. Fantastisk hane som bara utstrålar rastyp, så tilltal huv, hals, rygglinje, förbröst, benstomme.
Därtill typiska rörelser, vad mer kunde man önska sig, jo lite mera päls, men det kan väl alla se men vad
gör det, visas föredömligt.
Ukl 1 Ukk1 Ck Bhkl 3 Äg. Jan Djupenström
Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 070305
74 cm. tilltal typ, mask huv, bra propp, härlig hals o rygglinje, välform bröstk, m bra längd, bra kors
välansatt svans, rör sig ok, härligt visad, lugnt o metodiskt.
Ukl 1 Ukk 3 Äg. Anna Höglund
Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030
74 cm. härlig hane m mycket rastyp, tilltal huv, fin övergång från hals till rygglinje, bra kors, välansatt
svans, välgående m rastyp rörelser, välvisad lugnt o trevligt.
Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg. Helena Lutz
La Llorna’ s Kentucky Fried S30004/2007 f. 070312
76 cm. mask hane, bra storl, kunde önsk någ bredare käkar, kunde önskas torrare hud på huvud, härlig
hals o rygglinje, vällagd skuldra, härlig längd på bröstkord, någ toppig i sitt kors, rör sig ok.
Ukl 1 Ukk 4 Äg. Iréne Elfving
Lejonklippans Valle S61811/2006 f. 060903
74 cm, mask hane bra storl, bra bett o käkar, trev uttryck, vällagd skuldra, någ rak i sin ö-arm, kunde
önska bättre knä o has vinkl, högt ansatt svans, rr sig där av korta steg bak, tilldelas ett andrapris, hane
m trevligt härligt temp, som är viktigast av allt.

Ukl 2 Äg. Annette Nordström
Lejonvinden’ s Quality Of Teddybear S40624/2007 f. 070428
79 cm. hane m bra storlek tillt silhuette, kunde önska ngt torrare läppar o mindre rynkor, bra längd på
b-korgen, rör sig ok från sidan, trevl temp.
Ukl 1 Ukk R Äg. Chanette Söderkvist
Millijor’ s Grabben S15583/2007 f. 070117
73 cm. mask hane m bra storlek, bra bett o käkar, kunde önskas ngt torrare läppar, tunn hae behöver få
tid att växa i sin stora kropp, välf b-korg som har bra längd, rör sig ok från sidan.
Ukl 1 Ukk opl Äg. Maria Söderbacka
Furudalens Blended Boy S33470/2006 f. 060317
71 cm, Härlig hane med fantastiska linjer, så tilltalande i typ, Vällagd skuldra o överarm, välvink
bakställ, utstrålar stor rastyp. Denna hane har ett fel vilket han inte har kunnat påverkat själv – visas i
alltför hög vikt, vilket gör mig otroligt ledsen o besviken.
Ökl 1 Ökk 2 Äg. Eva Olsson
Kusbolejonet Legolas S17657/2006 f. 060123
70 cm. mask hane m bra storl, bra bett o käkar, kunde önska mig någ mask o torrare läppar. Trevlig
hals o rygglinje, tilltalande förbröst, kunde önska fastare armbågar, vilket visas i rörelse som blir lösa o
instabil. Välvinkl bakställ, rör sig ok från sidan.
Ökl 1 Ökk 3 Äg. Hans Innervik
Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f. 050816
80 cm. Mask hane myck tilltal, rastyp i stående, härligt huv som är välfor, och uttrycksfullt, trev mask,
härl hals o rygglinje, vällagd skuldra o överarm, en stor kille som har framtiden för sig, tid att växa i sin
stora kropp. Trev bakställ rör sig dock någ löst fram o bak o sidan.
Ökl 1 Ökk 1 Äg. Kristina Jansson
Lejonvinden’ s Okey S31760/2005 f. 050324
76 cm. mask hane m bra storlek bra bett o käkar, kunde önska mörkare ögon. Rak i sin skuldra o
överarm, vilket visas i rörels som blir kort, välform bröstk som har bra längd, kunde öns mer vinklar bak,
hane med här temp o lugnt visad, på grund av sin front o rörelse.
Ökl 2 Äg. Anette Johansson
SUCH Altonastigens Dandobras S21171/2004 f. 040219
75 cm. mask hane, härlig rastyp, fantastisk skalle, vällagd skuldra m härligt förbröst, tillt hals o
rygglinje, välformat kors, välansatt svans, rör sig väl, härligt temp.
Chkl 4 Äg. Marie-Bell Nilsson
SUCH Gep’ s Big Bear’ s Rough Justice S68937/2005 f. 051104
74 cm. Härlig hane som utstrålar rastyp, fantastisk skalle, bra bett o käkar, välformad skalle, vällagd
skuldra, ngt rak i sin ö-arm, härlig hals o rygglinje, välformad b-korg, som har utm längd, bra kors o
välansatt svans, använder sina rörelser väl, utm visad, lugnt o trevligt.
Chkl 2 Ck Bhkl 4 Äg. Gina Ekström Persson
SUCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613
75 cm, mask hane m härlig utstrålning, utstrålar rastyp överallt, så typisk skalle, utm bett o käkar, härlig
hals o rygglinje, välvinklad front, välform b-korg, som har utm längd, härligt kors, välformat bakställ, rör
sig m god längd o stabilitet I steget, härligt visad, lugnt o metodiskt.
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM Äg. Petra Junehall
CHCH NORDUCH
Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215
76 cm. mask hane m bra storlek, tillt stående, bra bredd I sin skalle o prop, kunde önska ett trevligare
bett (ett lätt u-bett), välvinklad front, underbar längd på hals o kropp, välansatt svans, välvinklat
bakställ, rör sig trevligt, välvisad på ett lugnt o trevligt sätt.
Chkl R Äg. Helena Lutz

FINUCH NUCH SUCH
Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 020905
77 cm, mask hane tillt silhouette, rastypisk skalle m bre prop o bredd, trevlig hals o rygglinje, kunde
önska ngt batter tillbakalagd ö-arm, använder sin anatomi på ett utm sätt I rörelse, välvinklat bakställ,
välvisad.
Chkl 3 Ck Bhkl R Äg. Petra Högberg
NUCH SUCH Ball-Ti-Mora’ s Gynther N01188/00 f. 991211
75 cm, mask hane, trevl silhouette, trevlig skalle, härlig hals o rygglinje, välformad b-korg, hane m
trevlig typ, rör sig ngt stelt I sina rörelser tilldelas ck pga typ.
Vetkl 1 Ck Bhkl opl Äg. Gunilla Hallgren
Tikar
Bölelejonet Krösa Maja S48473/2007 f. 070611
68 cm. fem tik m tilltal typ o helhet. Härligt uttryck någ kort i sin bröstk, trev rörelser från sidan, härligt
temp, välvisad.
Junkl 1 Junkk R Äg. Anette Östberg
Dragongårdens Block The Breeze S41518/2007 f. 070513
70 cm, fem tik bra storl, härlig hals o rygglinje, trev silhuett vällagd skuldra, någ rak överarm bra kors
bra svans ansättning, välvink bakställ, kunde önska kraftiga benstomme, rör sig någ lost, tik med härlig
typ.
Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl opl Äg. Ann-Christin Handler
Lejonklippans Zara S62468/2007 f. 070912
67 cm. Fem tik, bra storl, bra bett o käkar, härlig silhuett, vällagd skuldra o ö-arm, välform bröstkorg,
bra längd på sin kropp, någ plan i korset, rör sig ok sidan, någ löst fram, välvisad.
Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Gunilla Hallgren
Leodal’ s Angelic Azaya S53734/2007 f. 070718
72 cm. fem tik, tilltal siluett härlig hals o rygglinje, vackert huv m vacker mask, välvinklad skuldra o
överarm, välformad bröstk som behöver djupna, rastyp rörelser.
Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Angelica Klavbäck
Unique Dogs Merci Gold S63809/2007 f. 071007
67 cm. fem tik, härlig storl, vack välform huv, vacker mask, trev hals o rygglinje, kunde önskas någ
bättre knävinkel, rör sig ok sidan, någ löst från sidan, härligt temp, välvisad.
Junkl 1 Junkk 4 Äg. Margareta Björklund
Vindarna’ s Aya S39537/2007 f. 070515
- cm. fem tik, mycket tilltal helhet, härlig hals o rygglinje, välform bröstk, trev rörelser, tillåter ej att
mäta henne, eller att känna igenom henne, behöver ringtränas, 2.a pris nedsättning.
Junkl 2 Äg. Anna-Karin Pålsson
NORDJV-07 Fiva’ s Juicy Fruit S42891/2007 f. 061113
72 cm. fantastisk tik m härliga linjer så välstående som gående, bra bett o käkar, typiskt huv underbar
mask, vällag skuldror, välform bröstkorg m härlig längd, välansatt svans, välvink bakställ, där till visad I
utm condition, lugnt o harmoniskt visad.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 4 Cert Äg. Petra Högberg
Lejonklippans Xuccessful Xiomara S32896/2007 f. 070329
73 cm. fem tik, bra bett o käkar, vällagd skuldra, välform bröstk, med bra längd, välvinkl knä o has, rör
sig ok, välvisad.
Ukl 1 Ukk 3 Äg. Erika Levin
Lejonlands Naala S38107/2007 f. 070418
69 cm. fem tik, bra storl, bra bett o käkar, trev huv, vällagd skuldra, någ rak I sin öv-arm, bra bröstk,

bra längd, någ rak I sina vinklar bak, rör sig ok fr sedan, någ löst fr sedan.
Ukl 1 Ukk 4 Äg. Irene Gabrielsson
Lejonlands Nighty S38106/2007 f. 070418
70 cm, en tik m härlig siluett, och utm linjer, fem uttryck, härlig mask, utm längd på bröstk, bra kors,
välansatt svans, utm sidorörelser, någ lost fram, välvisad på ett lugnt o harmoniskt sätt.
Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg. Gun Olofsson
Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704
70 cm, fem tik m bra bett o käkar, trev skalle, önskar någ längre rygglinje, välformad bröstk, tillräk vink
bak, välansatt svans.
Ökl 1 Äg. Malin Östlund
Domptörerna’ s Hermionegrenger S39052/2004 f. 040311
70 cm. fem tik, bra storl, bra bett o käkar, bra form på sin skalle härlig mask, härlig hals o rygglinje, bra
bröstkorg med bra längd, rör sig någ sladdigt härligt visad.
Ökl 1 Äg. Angelica Klavbäcl
Dragongårdens Overnight Sensation S21375/2004 f. 040303
70 cm. fem tik, bra storl, trevlig skalle, trev uttryck, härlig hals o rygglinje, kunde önskas djupare
förbröst, fastare front, stående o gående, härlig längd på bröstkorgen, välvink, bakställ, rör sig ok från
sedan.
Ökl 1 Ökk 4 Ck Btkl opl Äg. Petra Junehall
Gep’ s Big Bear’ s Ono Not Tou Again S68943/2005 f. 051104
- cm. härlig tik, välbalans, trevl skalle som är välformad, härlig hals o rygglinje, välform bröstkorg,
välvink fram/bak, rör sig trev från sedan, dock lost från sidan.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl opl Äg. Gina Ekström Persson
Kixons Klarissa Viva S55441/2005 f. 050801
68 cm. fem tik m härligt huv kunde önska någ mörkare ögon, härlig hals o rygglinje, välform b-korg,
trevliga rörelser, ngt löst fram, visas i bra kondition.
Ökl 1 Äg. Anette Nordström
NORDV-07 Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309
68 cm. trevlig tik, sund o välgående, härligt huv, välbal kropp, välvinkl fram/bak, rör sig med härlig
steglängd, som är så rastypisk.
Ökl 1 Ökk 3 Ck Btkl opl Äg. Gunilla Hallgren
Lejonklippans Qute Queen S56136/2004 f. 040810
68 cm. fem tik, tillt skalle, vällagd skuldra o ö-arm, tillt uttryck, visas i allt för högt hull, välvinkl bakställ,
vikten syns tyvärr i rörelse, härligt temp.
Ökl 1 Äg. Christina Thegel
Lejonvinden’ s Oops I Did It Again S31754/2005 f. 050324
69 cm, fem tik, välformad skalle, trevlig hals o rygglinje, välvinkl front, bra längd på b-korgen, behöver
dock bli kraftigare rakt igenom, trevliga rörelser fr sidan, ngt löst fram, trevligt temp.
Ökl 1 Äg. Gun-Britt Näsman
Martenlake’ s Final Mojo Dea S15905/2005 f. 041228
70 cm. fem tik m bra storlek, tillt skalle m bra bett o käkar, kunde önska ngt torrare läppar, välform bkorg, som har bra längd, kunde önska ngt friare rörelser.
Ökl 1 Äg. Linda Svahn
Ralissa’ s Christmas Diamond Shine N26166/05 f. 051119
68 cm. trevlig tik m trevliga rörelser, härlig siluett stående som gående, kunde dock önska ngt kraftigare
nosparti o u-käke, härlig balans stående som gående.
Ökl 1 Ökk R Ck Btkl opl Äg. Gunn Irene Berg / Stig Lindström

Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824
68 cm. härlig tik, så välbalanserad, så välgående, tillt huv o uttryck, osar lejontyp helt igenom.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl R Äg. Pia Hemming
SUCH Dragongårdens Drive Me Crazy S55155/2002 f. 020925
72 cm. härlig champ tik, stor rastyp, ljuvlig skalle, härlig hals o rygglinje, utm b-korg, som har härlig
längd, välvinkl bakställ, rör sig mkt tillt, trevligt visad.
Chkl 3 Ck Btkl 3 Äg. Petra Junehall
SVCH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 f. 050725
71 cm. fem tik m härlig utstrålning, mkt rastyp härlig skalle, underbart uttryck, välf b-korg, av utm
längd, tillt rörelser, vacker stående som gående.
Chkl R Ck Btkl opl Äg. Annelie Forsner
SUCH Furudalens Brianne S33463/2006 f. 060317
71 cm. fantastisk tik i strålande condition, så välgående o välbyggd, sagolikt huv, tilltalande från nos till
svans, som grädden på moset, rörelser av hög klass.
Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR Äg. Margareta Mix
DKUCH NUCH SUCH
Lejonklippans Power-Puff-Pingla S56116/2004 f. 040804
71 cm. härlig champ tik av hög klass, välbyggd o välgående, vällagd skuldra därtill välvinkl bakställ som
ger henne det rätta steget.
Chkl 2 Ck Btkl 2 Äg. Petra Högberg
SUCH SV-06
Lejonvinden’ s Jasmine Of Teddybear S35870/2002 f. 020425
70 cm, tillt tik m härlig balans, välvinkl fram/bak, välformad b-korg, korr kors, trevliga sidorörelser,
välskött o välvisad.
Chkl opl Ck Btkl opl Äg. Chanette Söderkvist
SUCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905
68 cm. tillt helhet, välbalanserad, utm huv o uttryck, vällagd skuldra o ö-arm, välformad b-korg, som ger
henne korr rörelser, utm visad.
Chkl 4 Ck Btkl opl Äg. Pia Hemming
Uppfödargrupp
Kennel Lejonklippans
Härlig uppf grupp m typlika hundar. Fantastiska hundar därtill härliga välbalanserade rörelser, stort
grattis till en kunnig uppfödare, det har rasen att tacka för. Bästa grupp!
Uppfgr 1 Hp Uppfödare: Petra Högberg
Kennel Dragongårdens
Härliga individer alla fyra, härliga uttryck, härliga rörelser, den unga hunden faller ut ngt ur bilden. Stort
grattis till ett kunnigt uppfödararbete som rasen kan tacka för.
Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Junehall

