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Domare: Leif Ragnar Hjort
Valpar
Hanar

Leontheos Wind
S 49652/2009
f. 2009-06-28
Väl proportionerad 6 mnd, välformat huvud, korrekt bett, fint pigment vackra mörka ögon,
bra öron bra längd päls, bra vinklar för ålder, skuldra kunde vara bättre tillbakalagd, bra
utvecklat bröst, välformat kors, God (bra) benstomme, Mkt lovande valp
Valpkl 1 Hp
Äg. Wall Jane
Valpar
Tikar
Blå Rosen´s Eternal Shadow Of Blizz
S 36920/2009
f. 2009-05-02
8mnd, goda prop i huvud och kropp, korrekt bett, mellan bruna ögon, bra placerade öron, mkt
god hals och vinklar, Välutvecklat bröst för ålder, välformat kors, mkt lovande päls och färg,
rör sig bra från alla håll, typiskt temp, mkt lovande valp.
Valpkl R
Äg. Bergdahl Jenny
Eshita von der Aigner -Oberműhle
S 61210/2009
f. 2009-06-11
7mnd goda proportioner i huvud och kropp, korrekt bett vackra mörka ögon, bra plac öron,
utm hals o kors, mkt lovande päls, rör sig bra från alla håll, typiskt temp, mkt lovande valp
Valpkl 3 hp
Äg. Fredriksson Marina

Garplyckan´s Jewett van Lionheart
S 37818/2009
f. 2009-05-01
Bra proportioner, huvud och kropp, 8 mnd, korrekt bett, mörka ögon, lite lågt ansatta öron,
tillräcklig längd på halse, bra vinklar, lite mkt fallande kors, mkt god päls och färg, behöver
mkt ringträning för att visa sig till sin fördel.
Valpkl Opl
Äg. Sjöberg Kerstin
Grindvaktens Move To The Hill Hoi
S 38098/2009
f. 2009-07-05?
8mnd, mkt vacker helhet och storlek, korr bett, starka tänder, vackra ögon, bra öron,
utm: hals, vinklar bröst, över och underlinje, mkt lovande päls och färg, typiskt trevligt
temperament, som också visar goda rörelser. Serdeles lovande valp!
Valpkl 2 Hp
Äg. Axenhag Mikael
Knockando´s Swedish Rossette
S 39045/2009
f. 2009-05-07
8mnd, bra proprtioner i huvud och kroppp, ska utv sig ngt mer under ögonen, korrekt bett
mörka ögon, bra öron, god päls, bra vinklar, välformat kors, mkt lovande päls och färg,
lite platta tassar för ålder, rör sig bra
Valpkl 4
Äg. Lintonsson Ruth

La Dolce Luna´s Mega Harmony -Me
S 39046/2009
f. 2009-05-11
7,5 mnd, bra proprtioner i huvud och kropp, korrekt bett, bra ögon, välproportiornerliga öron
mkt god hals, välvinklad, välutvecklat bröst, aning lång i länden, välformat kors, mkt lovande
päls, rör sig mkt bra, fint temperament, särdeles lovande valp!
Valpkl 1 Hp Bästa valp!
Äg. Eriksson Agneta
La Dolce Luna´s Mega Heavenly -Me
S 39048/2009
f. 2009-05-11
8mnd, aning lång, bra proportioned huvud, tyvärr störs uttrycket av stängd högra öga, korrekt
bett, bra öron god hals och vinklar, välutvecklat bröst, välformat kors, lång i länden, mkt
lovande päls, rör sig med bra steg för sin ålder
Valpkl Opl
Äg. Andersson Carina
La Dolce Luna´s Mega Highly -Me
S 39049/2009
f. 2009-05-11
7mnd, goda prop i huvud och kropp, men helt raka bakbensvinklar förstör överlinjen, mkt
vackert feminint huvud, korrekt bett, vackra mörka ögon, korrekt ansatta öron mkt god hals
och skuldra, gott utvecklat kors, god benstomme och tassar, mkt lovande päls
Valpkl Opl
Äg. Von Holten Elise
La Dolce Luna´s Mega Honey -Me
S 49651/2009
f. 2009-05-11
6mnd, bra proportioner i huvud och kropp, korrekt bett, bra ögon och hals, bra utvecklat bröst,
tillräcklig vinklar kunde haft ngt fastare mellanhand, god päls rör sig bra –för sin ålder,
behöver mycket ringträning.
Valpkl Opl
Äg. Tinglöf Björn

Hanar
Lilla Äventyrets Dactil
S 23239/2009
f. 2009-02-10
Mk god typ och storlek, bra maskulint huvud ska utvecklas ngt mer under ögonen och i käkar,
ljus bruna ögon, välplacerade öron, tillräcklig längd på hals, välutvecklat bröst för ålder,
välformat kors, övergångspäls, fin struktur på det som kommer, god benstomme, rör sig bra,
utm temperament
Junkl kv1 kk1 Hp
Äg. Gustafsson Maria/Morell Irene
Endless Edens Rainbow Warrior
S 62226/2008
f. 2008-09-14
Mkt god typ, gott maskulint huvud som kunde varit ngt bättre utfyllt under ögon, bra öron
mkt god hals, välvinklad, välutvecklat bröst, kunde varit ngt kortare i lenden, bra format kors,
god päls och färg, rör sig mkt bra från sidan, kunde varit fastare fram, trevligt temperament
Ukl kv1 kk2 Hp
Äg. Lynch Robin
Knockando´s Qmp Quillon Red
S 32021/2008
f. 2008-04-07
Mkt god typ men ej i kondition för dagen, bra maskulint huvud kunde haft mer djup och
utfyllt under ögon, bra öron, bra ögon, tillräcklig längd hals, välutvecklat bröst ännu ej stabil
överlinje, lite fallande kors, ger idag ostabila rörelser fram och bak, god päls och färg, bra
temperament.
Ukl kv 2
Äg. Dyhr Peter

Knockando´s Qmp Quincy Red
S 32020/2008
f. 2008-04-07
Utmärkt typ och storlek, mkt vackert maskulint huvud, korrekt bett, mellan bruna vackra ögon
välplacerade öron, utm hals, vinklar, bröst, över och underlinje, mkt god päls och färg, rör sig
mkt bra från alla sidor, typiskt temperament.
Ukl kv 1 kk1 Ck Bhkl 1 Cert Cacib BIM
Äg. Lintonsson Ruth
Gep´s Big Bear´s Good Guy A Leomas
S 36484/2006
f. 2006-04-10
Mkt god typ, men tyvärr inte i muskler kondition, helhet störs av lösa rörelser, mkt vackert
maskulint huvud, vackra ögon, välplacerade öron, god hals, välplacerad skuldra, knappt
vinklad bak, kunde haft något stramare överlinje, ngt utfällt i päls. God struktur på det som är,
typiskt temperament.
Ökl kv 1 kk 2
Äg. Hall Mats
Gep´s Big Bear´s Italian Stallion
S 35718/2007
f. 2007-04-09
Mkt god typ, gott huvud, som kunde ha varit ngt torrare, korrekt bett, mellan bruna ögon,
tillräcklig längd hals, tillräcklig vinklad, bra utvecklat bröst, lite högt ansatt svans, god päls
och färg rör sig bra fint temperament
Ökl kv 1 kk 1
Äg. Ekström Persson Gina
La Dolce Luna´s Supersee -Me
S48839/2007
f. 2007-06-16
Mkt god typ, bra storlek, bra maskulint huvud, korrekt bett, vackra ögon, öronen kunda ha
varit lite högre ansatt, mkt god hals, tillräcklig vinklad, gott utvecklat bröst, god päls, bra färg
rör sig bra, kunde varit ngt fastare i fronten, bra temperament.
Ökl kv 1 kk 3
Äg. Joakimsson Annika
La Dolce Luna´s Supershow -Me
S48840/2007
f. 2007-06-16
Mkt god typ, gott maskulint huvud, nos partiet kunde vara ngt längre, kunde ha haft något
stramare ögonlock, korrekt bett, bra öron, tillräcklig längd på hals, lite knappt vinklad fram
och bak, kunde haft ngt stramare överlinje, bra svans, rör sig mkt ostabilt fram och bak, fint
temperament.
Ökl kv 2
Äg. Eriksson Agneta
DKUCH Millijor´s Tango Rolex
S61557/2005
f. 2005-09-28
God typ, ngt tung och lågbent, gott maskulint huvud, kunde varit ngt bättre utfyllt under
ögonen, korrekt bett, vackra ögon, lite kort hals, lite knappt vinklad fram och bak,
välutvecklat bröst, lite tung i vikt (högt hull) bra päls och färg, kryptochid med intyg på
cancer, rör sig tungt och lite effektivt
Ökl kv 2
Äg. Peter Dyhr
Mohinhi´s Kimbo Climbs Kebnekaise
S43928/2007
f. 2007-05-09
Utm typ och storlek, gott djup i huvud tillräcklig maskulin, korrekt bett, lite ljusa ögon,
välplacerade öron, mkt god hals, bra vinklad, välutvecklat bröst, tyvärr hälta vänster framben
där av KEP
Ökl KEP
Äg. Kvistrum Veronica

FIUCH SUCH Gep´s Big Bear´s Peace
S53274/2007
f. 2007-06-30
Utm typ och storlek, mkt vackert maskulint huvud, korrekt bett, vackra ögon, välplacerade
öron, utm hals, vinklar, välformat kors, kunde haft lite stramare överlinje, utm päls och färg,
rör sig mkt bra från alla håll, typiskt temperament
Chkl 1 Ck Bhkl 2 R CACIB
Äg. Ekström Persson Gina
DKUCH FIUCH KBHV-09 NORDUCH SUCH WW-08 Knockando´s Lord Nelson
S44488/2006
f. 2006-05-24
Mkt god typ, bra storlek, gott maskulint huvud, korrekt bett, bra ögon, öronen kunde varit lite
högre ansatta, mkt god hals, bra vinklad i skuldra, lite kort vinklad i knäna, lite svaga tassar,
god päls och färg, rör sig bra från alla håll, bra temperament
Chkl 3
Äg. Tinglöf Björn
DKUCH EECH FIUCH SUCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 2006-06-13
Utm typ, väl format maskulint huvud, korrekt bett, vackra ögon, bra placerade öron, bra hals,
välformad front, välvinklad bak, välutveckald bra stram fin överlinje, korrekt ansatt svans
men bär den lite högt, rör sig utm från alla håll, utm temperament
Chkl 2 Ck Bhkl 3
Äg. Junehall Petra
SUCH Slåttvika´s Northern Teddy Dream
S62215/2005
f. 2005-04-17
Mkt god typ, bra maskulint huvud, ngt lågt ansatta och bakåtträffade öron, korrekt bett,
vackra ögon, bra hals, ngt stel framskjuten skuldra, ngt raka vinklar bak, kunde haft ngt bättre
utvecklt bröst, saknar bredd i rygglinjen, lite platta tassar, rör sig lite ineffektivt, fint
temperament
Chkl 4
Äg. Blom Jane
Knockando´s Inferno Original
S48045/2001
f. 2001-08-01
Mkt god typ, bra storlek, gott maskulint huvud, kunde varit ngt bättre utfyllt under ögonen,
korrekt bett, mellan bruna ögon, bra öron, god hals, välutvecklad, korrekt svans, urfeldt päls
men god struktur på det som finns, rör sig bra för sin ålder
Vetkl 1
Äg. Tinglöf Björn
SUCH Knockando´s Iphofen Original
S48047/2001
f. 2001-08-01
8 år gammal, mkt god typ, ej helt i kondition, ngt ålderstillägg i vikt, gott maskulint huvud
acceptabelt bett för ålder, bruna ögon, tillräcklig längd på hals, lite knapp vinklad fram och
bak välutvecklat bröst, bra päls för ålder, mkt ineffektiva rörelser i dag
Vetkl 3
Äg. Blom Jane
DKUCK SUCH Vendari´s Eggfis
S41454/2001
f. 2001-03-12
8 år gammal, mkt god typ, maskulint huvud, kunde varit ngt bättr utfyllt under ögonen, bra
bett, bra ögon, bra öron, lite kort hals, lite knappt vinklad fram och bak, bra utveckllat bröst,
bra päls, tyvärr hälta vänster fram fint temperament
Vetkl 2
Äg. Nilsson Anne

Tikar
Boyzone´s Dragonfly
S17967/2009
f. 2009-01-29
Utm typ och storlek, välformat feminint huvud, korrekt bett, vackra ögon och öron, mkt god
hals, välformad hals och skuldra, välutvecklat bröst för ålder, stram muskulös överlinje,
tillräckligt vinklad bak, mkt lovande päls, vacker färg, rör sig bra från alla håll, typiskt
temperament
Junkl kv1 Junkl kk 2 Hp
Äg. Hall Mats
Kustkärans Ariel
S10797/2009
f. 2008-12-19
Mkt god typ, gott feminint huvud, korrekt bett, bra ögon, bra öron, lite knappt vinklad fram
och bak, välutvecklat bröst, korrekt svans, vacker färg (päls) lite utfeldt päls, men god struktur
på det som kommer, rör sig bra för ålder, typiskt temperament
Junkl kv1
Äg. Johansson Camilla
Lilla Äventyrets Davida
S23240/2009
f. 2009-02-10
Utm typ och storlek, välformat feminint huvud, korr bett, mellan bruna ögon, välplacerade
öron, mkt god hals, väl vinklad, välutvecklat bröst, stram muskulös överlinje, korrekt svans,
övergångspäls, vacker färg, rör sig bra från alla håll, typiskt temperament
Junkl kv1 Junkl kk R Hp
Äg. Darmell Liza
Lilla Äventyrets Dione
S23241/2009
f. 2009-02-10
Mkt god typ och storlek, välformat feminint huvud, korrekt bett, ljus bruna ögon.
Välplacerade öron, mkt god hals, tillräcklig vinklad, skuldra kunde varit bättre tillbakalagd,
bra utvecklat bröst, god överlinje, rör sig bra för ålder typiskt temperament
Junkl kv1 Junkl kk 4 Hp
Äg. Lindh Anna
Lilla Äventyrets Electra
S31618/2009
f. 2009-03-20
Utm typ och storlek, kraftigt feminint huvud med gott djup, korrekt bett, mellan bruna ögon,
välplacerade öron, tillräcklig längd på hals, välvi ? skuldra kunde varit bättre tillbakalagd,
välformat bröst, stram muskulös överlinje, övergångspäls, bra struktur på det som kommer,
måste bli stramare i rörelse, bra färg (päls) typiskt temperament
Junkl kv1 Junkl kk3 Hp
Äg.Gustafsson Maria
Skjaergaardens Halloween Memory
N28547/2008
f. 2008-10-30
Utm typ och storlek, fantastiskt feminint huvud, härligt uttryck, korrekt bett, med sunda starka
tänder, utm hals, vinklar bröstutveckling, över och underlinje, stram välutvecklad muskulatur,
övergångspäls, utm struktur på det som kommer, rör sig mkt vuxet och effektivt, typiskt
temperament
Junkl kv1 Junkl kk 1 Ck Btkl 2 Cert
Äg. Mosby Tone
Teamaidens Rara Rebecka
S11795/2009
f. 2008-11-24
Mkt god typ, bra storlek, gott feminint huvud skall utvecklas ngt mer i underkäke, korrekt
bett, vackra ögon, välplacerade öron, tillräcklig längd på hals, normalt vinklad, ngt fram
skjuten skuldra, bra vinklad bak, bra utvecklad bröst för ålder, övergångspäls, fin färg, rör sig
bra men skall bli stramare framöver
Junkl kv1 Junkl kk 2 Hp
Äg. Johansson Rebecka

Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
f. 2009-03-08
10 mnd gammal, mkt god typ, välformat feminint huvud med gott djup, korrekt bett, mörka
ögon, välplacerade öron, bra hals, välutvecklat bröst, kunde haft stramare överlinje, korrekt
svansansättning men bär svansen lite högt, skall bli ngt stramare i rörelse, fint temperament
Junkl kv1 Junkl kk 3
Äg. Trouin Jennie
Endless Edens Rainbow Star
S62228/2008
f. 2008-09-14
Mkt god typ , fin storlek, välformat feminint huvud, korrekt bett, vackra ögon, bra placerade
öron, mkt god hals,välvinklad, välutvecklat bröst, övergångs päls, god struktur på det som
kommer, rör sig bra från sidan, fint temperament
Ukl kv1 Ukl kk2 Ck
Äg. Berntsson Anette
Endless Edens Rainbow Starlight
S62229/2008
f. 2008-09-14
Mkt god typ , behöver utvecklas i huvud och bröst, korrekt bett, bra ögon och öron, bra längd
på hals tillräcklig vinklad, skall få ngt stram överlinje, ngt kort i korset, god päls och färg, rör
sig mkt ostabilt, fint temperament, behöver tid att mogna
Ukl kv2
Äg. Berntsson Anette & Rikard
Gep´s Big Bear´s Little Snowbear
S57135/2008
f. 2008-07-31
Utm typ och storlek, korrekt bett, bra djup i huvud, kunde haft lite mer markerat stop, vackra
ögon, utm hals, vinklar och bröstutv, kunde haft ngt stramare överlinje, övergångspäls, god
struktur på det som kommer, rör sig utm från sidan skall bli stramare fram, trevligt
temperament
Ukl kv1 Ukl kk1 Ck Btkl 3 R-Cacib
Äg. Ekström Persson Gina
Lilla Äventyrets Capella
S17646/2008
f. 2008-01-07
God typ, ngt lavbent, lång i lenden, ngt högt hull, bra huvud, kunde haft ngt rakare och längre
nosparti, korrekt bett, vackra ögon, bra öron, tillräcklig längd på hals, välvinklad, bra
utvecklat bröst, aningen högt ansatt svans, god päls och färg kunde röra sig ngt mer effektivt
typiskt temperament
Ukl kv2
Äg. Hemming Pia
Namupalan Vanilla N´Cream
S49546/2008
f. 2008-05-17
God typ, bra storlek, gott feminint huvud, korrekt bett, mellan bruna ögon, lite lågt ansatt och
bakåtställda öron, normalt vinklad, skuldra kunde vara bättre tillbakalagd, bra längd i bröst
förbröst kunde varit bättre utvecklat, kunde haft ngt stramare överlinje, korrekt svans, kunde
haft mer effektiva rörelser, god päls och färg, trevligt temperament
Ukl kv2
Äg. Toftehag Linda
Teamaides Päls Pralinen
S54270/2008
f. 2008-07-08
Mkt god typ , av mindre slaget, bra huvud, korrekt bett, mellan bruna ögon, bra öron,
tillräcklig längd på hals, lite knappt vinklad fram och bak, bra utvecklat förbröst, korrekt
svans, stram överlinje, god päls och färg, kunde röra sig ngt stramare i front bra från sidan
Ukl kv1 Ukl kk3
Äg. Neumann Robin

Ami For Mathoakas Av Miss Juniverse
S10355/2008
f. 2007-08-20
Stor kraftig lite lång men bra feminin, gott huvud med bra djup, korrekt bett, mörka ögon,
kunde haft lite högre ansatta öron, tillräcklig längd på hals, tillräcklig vinklad fram, lite
knappt bak, välutvecklat bröst, bra överlinje, rör sig bra från sidan, skulle vara fastare fram,
god päls och färg, bra temperament UTM HANDLET!
Ökl kv1
Äg. Petré Ann-Charlott
Dragongårdens Proud Mary
S21376/2004
f. 2004-03-03
Utm typ och storlek, välform feminint huvud, korrekt bett, vackra ögon, välplacerade öron,
god hals välvinklad fram, tillräcklig vinklad bak, välutvecklat bröst, korrekt ansatt svans, ngt
utfellt päls men god struktur och färg, god benstomme, rör sig ngt trångt bak, utm steg från
sidan, typiskt temperament.
Ökl kv1 Ökl kk4 Ck
Äg. Östlund Carina
Fairytroll´s Gorakiki Bumble Bee
S45499/2007
f. 2007-0-09
Stor lite grov tik som kunde varit lite mer feminin gott djup i huvud, korrekt bett, bra ögon
och öron, god hals, välvinklad, välutvecklat bröst, god överlinje, ngt utfeldt päls, fin färg rör
sig lite tungt, kunde vara fastare i front, fint temperament.
Ökl kv2 PRIS PGA KÖNSPRÄGEL
Äg. Martinsson Johanna
Miss Kelly´s Kelly
S27131/2006
f. 2006-03-04
Mkt god typ av det mindre slaget, i storlek gott feminint huvud ngt oregelbundet bett, mellan
bruna ögon, lite lågt ansatta öron, tillräcklig längd på hals, tillräcklig vinklad, bra utvecklat
bröst, korrekt svans, mkt osäker i temperament, stör rörelsemönstret därav och bett pris?
Ökl kv3
Äg. Söderlund Pernilla
Pocahontasgårdens Ayana
S51312/2006
f. 2006-06-21
Mkt god typ, bra storlek, gott feminint huvud korrekt bett, mellan bruna ögon, bra hals och
vinklar mkt bra utvecklat bröst, bra päls, rör sig ngt trångt bak, skulle varit mer stabilt fram,
bra temperament
Ökl kv1
Äg. Zetterlund Yvonne
Sjöwildas Missy Eliot
S68288/2007
f. 200-10-29
Mkt god typ, fin storlek, välformat feminit huvud, korrekt bett, vackra ögon bra placerade
öron, god hals välvinklad, välutvecklat bröst, stram muskulös överlinje, lite kort i korset, mkt
god päls och färg rör sig mkt bra, fint temperament
Ökl kv1 Ökl kk3 Ck
Äg. Andersson Helen
Skjaergaardens Be My Valentine
N06790/2008
f. 2008-02-11
Mkt god typ, välformat feminit huvud med gott djup, korrekt bett, vackra ögon, välplacerade
öron utm hals, utm vinklad, välutvecklat bröst i längd kunde önska ngt mer bredd i förbröst
stram muskulös överlinje, bra kors, ngt utfeldt päls med bra struktur och färg, rör sig utm från
sidan kunde varit mer stabil fram och bak, typiskt temperament.
Ökl kv1 Ökl kk2 Ck
Äg. Mosby Tone

Villmobackens For Your Eyes Only
S16641/2008
f. 2008-01-06
Mkt god typ och storlek, gott feminint huvud korrekt bett, vackra ögon och öron, mkt god
hals, välvinklad, välutvecklat förbröst, stram överlinje, lite mycket fallande kors, bra päls och
färg rör sig med lite korta steg från sidan, fint temperament
Ökl kv1
Äg. Söderlund Pernilla
Villmobackens French Kiss
S16644/2008
f. 2008-01-06
Mkt god typ och storlek, gott feminint huvud korrekt bett, mörka ögon, bra placerade öron,
mkt god hals, tillräckligt vinklad, välutvecklat bröst, lite högt ansatt svans, bra päls och färg
rör sig bra, gott temperament
Ökl kv1 kkR
Äg. Fredriksson Marina
Zir Ozzy´s Hkp Coast Guard
S64611/2007
f. 2007-09-29
Mkt god typ och storlek, gott feminint huvud korrekt bett, mellan bruna ögon, välplacerade
öron tillräcklig längd på hals, tillräckligt vinklad, välutvecklat bröst, stram överlinje, kunde
varit lite kortare i länden, bra ansatt svans, päls rör sig med bra steg, kunde varit ngt fastare i
mellan hand, typiskt temperament.
Ökl kv1 kk1 Ck Btkl 4
Äg. Undebeck Catrine
Zir Ozzy´s Just Want You
S59609/2005
f. 2005-09-03
God typ och storlek, bra feminint huvud, men uttrycket störs av lite stora öppna ögon, korrekt
bett, lite lågt ansatt bakåt ställda öron, lite kort hals, bra vinklad, gott utvecklat bröst, kunde
haft ngt stramare överlinje, lite mkt fallande kors, Rör sig ngt trångt bak, Trevligt
temperament, Väldigt fint handlet!
Ökl kv2
Äg: Eriksson Agneta
JWW-10 SUCH La Dolce Luna´s Supershine-Me S48834/2007 f. 2007-06-16
Utm typ, kraftig men feminin tik, välformat djupt huvud, korrekt bett, vackra ögon,
välplacerade öron utm hals, välvinklad, välutvecklat bröst, stram muskulös överlinje, mkt god
päls, god benstomme och fina tassar, rör sig med utm steglängd, typiskt temperament.
Chkl 1 Ck Btkl 1 Cacib BIR
Äg: Von Holten Elise
DKUCH NORDV-08 SUCH SV-09 WW-09 Mathoaka´s Vårvind S28212 f.2004-03-18
Mkt god typ och storlek, bra feminint huvud som kunde varit ngt bättre utfyllt under ögonen,
ok bett bra ögon välplacerade öron, lite kort hals, välvinklad, bra utvecklat bröst, stram
överlinje, rör sig mkt bra, trevligt temperament.
Chkl 4
Äg: Von Holten Elise
SUCH Mohinhi´s Izza Is Incognito
S33878/2006
f. 2006-03-31
Mkt god typ, fin storlek, kraftigt feminint huvud, korrekt bett, bra ögon och öron, mkt god
hals lite knappt vinklad fram och bak, välutvecklat bröst i längd, kunde haft ngt mer bredd i
förbröst, stram överlinje, rör sig utm från sidan, kunde vara ngt fastare i front, ngt utfeldt päls,
fin struktur
Chkl 2 Ck Btkl R
Äg: Gustafsson Maria

NUCH SUCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva
S58815/2005
f. 2005-09-05
Mkt god typ, bra storlek, bra feminint huvud, aning kort i nosen, korrekt bett, bra ögon och
öron, god hals, välvinklad, välutvecklat bröst aning lång i lenden, korrekt svans, god päls rör
sig bra.
Chkl R
Äg: Hemming Pia
DKUCH NORDV-06 NUCH SUCH Zir Ozzy´s Mississippi Queen
S59611/2005 f. 2005-09-03
Mkt g typ, mkt fint feminint huvud, korrekt bett, mellan bruna ögon, bra öron bra hals,
välvinklad, välutvecklat bröst, god päls och färg, rör sig bra från sidan, kunde varit stramare
fram och bak
Chkl 3
Äg: Undebeck Catrine
Avelsklass
INTUCH NORDUCH Mathoaka´s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f. 2001-08-24
4 hundar från 3 kombinationer, 2-6 år gamla många fina ras detaljer, men också några detaljer
som bör arbetas vidare med, men en bra harmonisk grupp som kan få sitt HP
Avelskl 1 Hp Bästa avelsgrupp
Äg: Undebeck Catrine
Uppfödarklass
UPPFÖDARE: LINTONSSON RUTH HÄRRYDA, KENNEL KNOCKANDO´S
Uppfödare ställer upp med 4 hundar från 3 kombinationer, 20 mnd-8,5år, kunde önska lite
mer harmoni i gruppen, men det synes som en fin utveckling i uppfödningen, som gör att jag
ändå vill ge ett HP
Uppfkl 1 Hp
UPPFÖDARE: EKSTRÖM PERSSON GINA ÖSTERVÅLA,
KENNEL GEP´S BIG BEAR´S
Uppfödare ställer med 4 hundar från 4 kombinationer 18mnd-3år, fin harmonisk grupp, med
många fina rasdetaljer.
Uppfkl 1 Hp Bästa uppfödargrupp!

