Norrköping 20080816

Domare Liz-Beth Liljeqvist
Hanar
Valpar

Sjöwildas Freke Son Of Future
S22212/2008
f. 080210
Välformad maskulin yngling i utveckling. Välskuret huvud, bra mask, fina ögon & tänder, ännu
ngt smal underkäke. Utm benstomme, bra förbröst, tillr kroppsdjup, ännu trång bak & utårvrid i fr
tassar, behöves tid för att stabilisera front & känna sig trygg i ringen, lovande päls
Valpkl 1
Äg. Lisbeth Andersson
Valpar
Tikar
Bölelejonet Nicki
S24183/2008
f. 080211
Feminin, lovande huvud, bra ögon, ngt smal underkäke, passande stomme, bra tassar, välvinklad,
bra kropp & förbröst, ännu osäker i ringen men rör sig m bra steglängd & stabilt trots sin ungdom
Bästa valp!
Valpkl 1 Hp
Äg. Elisabeth Joelsson
Hanar
Leodal’s Athletic Ayvan
S53732/2007
f. 070718
73 cm. reslig maskulin vältypat huvud, bra ögon nosparti, bra bett, passande stomme, ngt platta
tassar, normala vinklar, bra kropp & bröstdjup, till förbröst, rör sig med bra steglängd, hastrång
bak, löst fram lovande päls
Junkl 1 Junkk 3
Äg. Magnus Bodebrant
Leonskall’s Immortal Duke Frapion
S59700/2007
f. 070814
73 cm. bra huvud & uttryck, fina ögon, bra bett. Utm stomme, välvinklad, bra tassar för åldern,
välutvecklad kropp & bröstdjup, bra förbröst, utm steglängd men mkt trång bak, behöver bli
fastare i front i rörelse, stolt över sin svans men bra kors, lovande päls
Junkl 1 Junkk 4
Äg. Yvonne Vikström
Leonskall’s Immortal King Latte
S59697/2007
f. 070814
71,5 cm. välkroppad yngling med rejält huvud bra nosparti & bett, tillr mörka ögon, utm
bröstdjup, välvinklad, rör sig m bra steg, fritt & fast men kunde bjuda bättre, bra päls
Junkl 1 Junkk 1 Ck
Äg. Renée Elgsitgen
Sjöwildas Eminem
S68287/2007
f. 071029
72 cm. hane som ger ungt intryck i klassen, tillräckligt maskulin för åldern, lovande huvud bra
ögon & bett, bra stomme, platta ngt utåtvridna tassar, tillr vinklar, bra kropp, ngt uppdragen i
buklinjen rör sig ännu mkt löst fram, lovande päls
Junkl 2
Äg.Anneli Blom Lisbeth Andersson

Supershow-Me
S48840/2007
f. 070616
76 cm. väl könspräglad av utm stl bra nosparti & bett. Vacker siluett i stående, utm stomme &
tassar, välkroppad, tillr förbröst, bra kors, normala vinklar bak, rör sig m bra steg men mkt löst
fram & bak, trevligt temperament!
Junkl 1 Junkk 2 Hp
Äg. Anders Rådberg
Amazing Noisy’s Zeke
S15088/2007
f. 070114
72 cm. Kraftig maskulin hane av tillr stl, tillr skalle, bra nosparti, ngt framträdande ögon, utm
bett, utm stomme, bra tassar, utm vinklar, välutveckl kropp & förbröst, visas i ngt högt hull vilket
påverkar rörelserna, utm päls & pälskondition, parallella fria rörelser
Ukl 1 Ukk 1 Ck
Äg. Birgitta Hagelin
Dragongårdens Beat The Bug
S41510/2007
f. 070513
72 cm. stram hane, bra skalle & ögon, ngt kort nosparti, bra bett kunde ha grövre stomme,
behöver mer volym i kroppen, bättre utfylld bröstkorg & förbröst, tillr vinklar, utm pälskvalitét
men mkt lättklädd, behöver tid att utv kroppen & bli fastare i rörelser runtom
Ukl 2
Äg. Annika Björn
Sjöwildas Bjäller Klang
S14175/2006
f. 051214
77 cm. kraftfull maskulin hane av utm storlek, välform huvud, vackert uttryck, bra bett, utm
stomme, vinklar & tassar, stark ölinje i stående, välkroppad, utm förbröst, rastypiska rörelser m
bra drive, trevligt temperament utm pälskvalitét & tillr mäng för årstiden
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert
Äg. Annelie Blom
Vallonbygdens Born To Run
S12471/2006
f. 051213
79 cm. stor maskulin hane, bra huvud & uttryck, bra bett ngt små tänder, utm stomme, välvinklad
m bra tassar, bra kroppsdjup, rör sig m bra steg & påskjut, kunde vara stramare i fronten fastare i
armbågarna, utm pälskvalitét, trevligt temperament
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 4
Äg. Monica Sjöberg
SUCH Altonastigen’s Dandobras
S21171/2004
f. 040219
73 cm. kraftfullt huvud som kunde ha längre nosparti, bra ögon, acceptabelt bett m små tänder,
utm stomme & tassar, välutveckl kropp & bröstkorg, rör sig m bra steg men sänker hela sig i
rörelse, svansen stör helheten, utm päls & färg
Chkl 3 Ck Bhkl R
Äg. Marie-Bell Nilsson
SUCH Knockando’s Lord Nelson
S44488/2006
f. 060524
77 cm. Maskulin välttypad hane av utm storlek, vackert huvud & uttryck, bra bett & tänder, bra
stomme, ben & tassar, presenteras i utm kondition, en härlig leonberger!!
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIR
Äg. Björn Tinglöf
FINUCH SUCH Teamaides Hjälten Hero
S48289/2004
f. 040617
74 cm. stram väl könspräglad, välform huvud, bra ögon, korrekt bett men slitna små tänder, stram
ö linje passande stomme & tassar ngt knappt men harmoniskt vinklad, rör sig m bra steg &
spänst men ngt trångt bak, utm pälskvalitét
Chkl 2 Ck Bhkl 3
Äg. Ulrika Szabo

Tikar
Knockando’s Precious Paarl
S59126/2007
f. 070820
67 cm. tilltalande junior tik, lovande huvud, fina ögon, bra nos & bett, utm benstomme & tassar,
välvinklad, välutveckl förbröst & bröstkorg, bra kors, ännu ngt mjuk i rygg, rör sig m bra steg
parallellt ännu ngt instabilt bak snygg underlinje, välpresenterad i tillr päls för åldern
Junkl 1 Junkk 2 Hp
Äg. Ruth Lintonsson
Leo Zedaka’s Octopussy
S54687/2007
f. 070715
63 cm. Proportionerlig tik, som gör ett ungt intryck i klassen, väl könspräglad lovande huvud, bra
ögon & bett, passande stomme, normala vinklar, tillr korpp till stl, ännu mjuk i ryggen, lite
försiktig, rör sig bra för åldern
Junkl 1 Junkk R
Äg. Elisabeth Joelsson
Leodal’s Angelic Azaya
S53734/2007
f. 070718
67 cm. välformat huvud, fina mörka ögon acceptabelt bett, bra benstomme & tassar, stark ölinje
tillr kropp behöver mer förbröst utm pälskvalitét men sommarklädd
Junkl 1 Junkk 4
Äg. Angelica Klavbäck
Sjöwildas Missy Elliot
S68288/2007
f. 071029
68,5 cm. välkroppad tik, lovande huvud, bra ögon & bett, stark ölinje utm stomme, mkt knappt
vinklad i knä & has, rör sig m bra steg men kunde bjuda bättre, utm pälskv tillr för årstiden
Junkl 1 Junkk 3
Äg. Maria-Helén Andersson
JWW-08 Supershine-Me
S48834/2007
f. 070616
71 cm. reslig stram tik, bra huvud, aningen ljusa ögon, fint nosparti & bett, utm vinklad &
stomme, bra tassar, välkroppad, rör sig m bra steg, fritt bak ännu löst i armbågarna
Junkl 1 Junkk 1 Ck
Äg. Elise Von Holten
Lejonvinden’s Queen Of Teddybear
S40621/2007
f. 070428
76 cm. feminin stram reslig tik, bra huvud & uttryck, bra nosparti & ögon, utm stomme, bra
tassar, välvinklad, stark rygg, välutveckl bröstkorg, bra front, utm päls, lite mer hade varit
klädsamt, utm rörelser
Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 4 Cert
Äg. Susanna Johansson
Wänerlands Huntress Henna
S68545/2006
f. 061112
71 cm. feminin av bra stl, välform huvud, små djuptliggande ögon, utm benstomme, bra tassar,
välvinklad, bra ulinje, välutvecklad kropp & bröstdjup, helheten störs av rörelserna som behöver
bli fastare i armbågarna & handlovarna
Ukl 1 Ukk 2 Hp
Äg. Lisbeth Andersson
Enjoy Bears Amazing-Grace
S37970/2002
f. 020526
71,5 cm. välformat huvud, fina ögon, bra bett, ngt långsträckt, utm stomme, ngt veka
mellanhänder, stark rygg, bra kors, normala vinklar, välkroppad m tillr förbröst, rör sig m bra
steg men kunde ha bättre resning, päls i fällning
Ökl 1 Ökk 3
Äg. Pirkko Andersson

Fablernas Very Charming Rebell
S53893/2005
f. 050804
69,5 cm. stram tik m bra huvud & uttryck, stark rygg, bra benstomme, platta tassar fram, knappt
vinklad bak, tik som behöver mer volym & bröstdjup och bli fastare i rörelserna, utm pälskvalitét
Ökl 1 Ökk 4
Äg. Anneli Jansson
Knockando’s Lady Neuchatel
S44486/2006
f. 060524
71,5 cm. vackert huvud & uttryck, utm stomme, bra tassar, stark rygg, fin ulinje, bra kors m stolt
svans, välvinklad & välgående, tveksamt bett, bra päls
Ökl 1 Ökk 2 Ck
Äg. Ruth Lintonsson
Leonskall’s Härliga Hebe
S12825/2006
f. 051205
69 cm. bra skalle, bra nos & ögon, bra bett, utm benstomme, ngt platta tassar, kunde ha bättre knä
& öarms vinkl, tillr kropp & förbröst, rör sig m bra steg men mkt löst fram
Ökl 1 Ökk R
Äg. Kathy Karlsson
Skorres Pärla
S18211/2006
f. 060128
71,5 cm. välformat huvud & fint uttryck, bra bett & nos, utm stomme, fina tassar, välvinklad, bra
bröstkorg & förbröst, bra kors & svansföring, för dagen ngt öppen i pälsen, rör sig parallellt men
kunde ha bättre drive
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl R
Äg. Karin Eklund
SVCH SUCH Dragongårdens Mendoza
S52041/2005
f. 050725
72,5 cm. feminint välskuret huvud, mörka fina ögon, bra bett, utm stomme, ben & tassar,
välkroppad & välgående i bra kondition
Chkl 3 Ck Btkl 3
Äg. Annelie Forsner
NUCH NV-07 SUCH
S55347/2004
f. 040802
69 cm. vackert tikhuvud m fint uttryck, bra bett, ngt midja i underkäken, utm stomme, bra tassar
& vinklar, härlig volym & djup i bröstkorgen, bra förbröst, vacker päls i utm kondition, rör sig m
ett långt steg parallellt men kunde vara ngt stramare i rörelse
Chkl 2 Ck Btkl 2
Äg. Catrin Eriksson
SUCH WW-08 Mathoaka’s Vårvind
S28212/2004
f. 040318
67 cm. mkt tilltalande tik i stående härlig rastyp, utm stomme & vinklar, utm pälskondition,
välkroppad, vacker i rörelse från sidan & bakifrån m ett långt starkt steg men kunde vara fastare
fram
Chkl 1 Ck Btkl 1 BIM
Äg. Elise Von Holten

