Helsingborgs IP, Larv 2010-05-08
Domare: Cronander Åke
Valpkl
Tik
Fablernas nice dog forever friend s6558/2009 född: 091017
Bra helhet Någ långsmalt huvud tillr hals Bra kropp för åldern aning lång i länden Tillr
vinklar o b-större Behöver bli självsäkrare o medverka bättre i tandvisning
Valpkl 5 ägare: Wildering Victoria

Fablernas nice dog so much love s65553/2009 född: 091017
Tillt helhet Bra huvud o uttr. Mkt bra hals. Bra krop f. åldern lite för brant i korset Bra ben o
tassar. Rör sig lätt under ställt
Valpkl 4 ägare: Joelsson Elisabeth
Knockandos winther in salinas s67089/2009 född: 091104
Mkt tilltalande helhet kraftfull rejäl tikvalp mky bra huvud o uttr. Bra hals utm kropp för
åldern utm vinklar ben o tassar Bästa valp
Valpkl 1 hp ägare: Lintonsson Ruth
Racystar glossy s59906/2009 född: 090901
Tillt helhet välskuret huvud tillt uttr Bra hals. Markerat f-bröst Välkroppad för ålder Brant
kors Bra ben o tassar rör sig m bra steg.
Valpkl 2 hp ägare: Andreassen Trine
Juniorklass
Hund
Go-and-go s62449/2009 född: 090716
Härlig helhet. Mask. Med mkt välskuret huvud Fina öron Utm hals Mkt välkroppad m goda
vinkl Mark förbröst Fina prop. Utm benstomme & rörelser
Junkl kv 1 kk 1 ck bhkl 2 cert ägare: Joelsson Eliasbeth
Lilla äventyrets deimos s23238/2009 född: 090210
Bra helhet Mkt bra huvud o hund Fin hals Behöver utv i kroppen få mer massa o subst tillr
vinkl behöver mer vinkl Rör sig m bra steg ej i bästa päls
Junkl kv 1 kk 4 ägare: Svedugård Pia
Lilla äventyrets eros s31615/2009 född: 090320
Bra helhet Mask skuret huvud bra hals Tillr kropp behöver m massa o subst Kunde ha m fbröst Tillr vinkl Rör sig m bra steg fr sidan Slarvigt fram
Junkl kv 1 kk 3 ägare: Skarnehall Margareta
Racystar emperor s57848/2009 född: 090710
Mkt tilltalande helhet bra huvud o uttr fin hals Mkt välkroppad för åldern Bra prop Goda
vinklar Mkt bra ben o tassar Rör sig väl
Junkl kv 1 kk 2 ck ägare: Andreassen Trine

Unghundsklass
Hund
Endless edens warrior s62225/2008 född: 080914
Ett långsträckt välskuret huvud m bra uttr Mkt bra hals Tillr f-bröst Bra kropp lite lång I
länden Goda vinklar. Mkt bra ben o tassar. Bra päls Rör sig m bra steg.
Ukl kv1 kk 1 ägare: Lynch Robin
Fairytrolls blue river in zhoria s11779/2009 född: 081206
Någ lätt o luftig Bra huvudform. Bra hals Behöver m massa o substans aning överbyggd Tillr
vinklar Kunde bära sin svans bättre Rör sig ostabilt med lösa armbågar
Ukl kv 2 ägare: Karlsson Torbjörn
Juelbos alfred af löve grissle s52740/2008 född: 080630
Bra helhet välskuret mask huvud Bra uttr Utm hals Kunde ha m f-bröst Välkroppad Goda
vinklar Bra ben o tassar för dagen inte i sin bästa päls Rör sig m bra steg fr sidan löst fram
Ukl kv 1 kk 2 ägare: Andersson Marie- louise
Teamaides renrasige rolf s11787/2009 född: 081124
Bra helhet Välskuret mask huvud m bra uttr Någ lösa ögon löck ränder Bra hals kunde ha mer
massa o subs Tillr vinkl inte i sin bästa päls Bra ben o tassar Rör sig m bra steg
Ukl kv 1 kk 3 ägare: Skarnehall Margareta
Öppen klass
Hanar
Fairytrolls olog-hai rokilor s18675/2008 född: 080119
Bra helhet Mask. Välskuret huvud kunde ha mörkare ögon Bra hals Tillr f-bröst Bra kropp f.
åldern Fina prop Tillr vinklar Bra ben o tassar Bra päls Rör sig m god steg längd lösa
armbågar
Ökl kv 1 ägare: Knutsson Mariana
Gullefjuns gumse s59544/2006 född: 060824
Mkt tillt helhet Kraftigt välform mask huvud mörka ögon bra hals Välkroppad m bra vinkl bra
ben o tassar utm rörelser
Ökl kv 1 kk 3 ck bhkl R ägare: Westlund Cecilia
Infinito sulle orme di antiqua s62182/2006 född: 060222
Mkt bra helhetVälform huvud Någ små ögon som kunde vra mörkare Insesiver förlust (intyg)
Bra hals,välkroppad Fina prop Goda vinklar Bra ben o tassar bra päls Rör sig bra fr sidan lös
fram
Ökl kv 1 ägare: Olsson Mikael
Knockandos qmp quincy red s32020/2008 född: 080407
Härlig helhet. Välformat huvud kunde ha mörkare ögon Bra hals. Välkroppad för åldern
Aning lång i länden Väl vinkl bra ben o tassar Mkt bra päls Rör sig bra.
Ökl kv 1 ägare: Lintonsson Ruth

La dolce lunas supersee –me s48839/2007 född: 070616
Mkt tillt helhet Välform huvud Mask. M bra uttr Fin hals Välkropp m fina prop Väl vinkl Bra
ben o tassar Rör sig mkt väl.
Ökl kv 1 ägare: Joakimsson Annika
La dolce lunas supershow- me s48840/2007 född: 070616
Tillt helhet Mkt bra huvud o uttr fin hals Bra f-bröst Mkt välkroppad Goda prop Väl vinkl
Mkt bra ben o tassar Utm pals Rör sig väl
Ökl kv 1 kk 2 ck Bhkl 4 ägare: Eriksson Agneta, Rådberg Anders
Lilla äventyrets Callisto s17643/2008 född: 080107
Bra helhet, välform huvud Bra uttr Fin hals, Tillt f-bröst Mkt välkroppad m goda vinklar Bra
ben o tassar Bra päls Rör sig m bra steg fr sidan lös fram. Behöver bli självsäkrare
Ökl kv1 kk R ck ägare: Hemming Pia
Lilla äventyrets ceres s17642/2008 född: 080107
Bra helhet Välskuret huvud Mkt bra uttr Bra hals Tillr f-bröst Bra kropp behöver mer massa o
subs Tillr vinkl. Bra ben o tassar inte i sin bästa päls Rör sig m bra steg.
Ökl kv 1 ägare: Carlsson Monica
Lorebergs vampyr s56593/2007 född: 070730
Bra helhet Mkt bra huvud o uttr Fint uttr Mkt bra hals Behöver få lite mer f-bröst Bra kropp
kunde ha lite mer substans Bra vinklar, ben o tassar Bra päls Rör sig m god steg längd kunde
vara fastare i armbågarna
Ökl kv 1 ägare: Andersson Helen
NO UCH Mamilis king of the road n 04608/04 född: 040213
Mkt bra helhet Välform huvud Mask Bra uttr Utm hals Mkt välkroppad m bra prop Mkt bra
vinkl Bra ben o tassar Rör sig m god steglängd kunde vara fastare fram
Ökl kv 1 kk 4 ck ägare: Lena Gjessing
Sjöwildas freke son of future s22212/2008 född: 080210
Mkt tillt helhet Mask välskuret huvud m bra uttr Bra hals. Tillr f-bröst. Mkt välkroppad väl
vinklad. Bra päls. Rör sig m god steglängd
Ökl kv 1 ägare: Andersson Lisbeth
Teamaides king kong s55806/2006 född: 060719
Bra helhet välformat huvud m bra uttr fin hals Tillr fbröst Kunde ha mer massa o subst. Tillr
b-stome Kunde ha bättre päls Tillr steglängd kunde vara fastare fram o tillbaka
Ökl kv 1 ägare: Hansen Bill
SE VCH Teamaides klark kent s55805/2006 född: 060719
Bra helhet välformat hund bra huvud Tillr hals behöver m massa o subs Tillr vinkl Bra ben o
tassar Kunde vara i bättre pälskondition. Rör sig m tillr steg längd Kunde vara fastare fram.
Ökl kv 1 ägare: Skarnehall Margareta
Villmobackens forest gump s16637/2008 född: 080106
Mkt tillt helhet Mask välform huvud m mkt bra utt. Fin hals härlig kropp fina prop. Goda
vinkl Mkt bra ben o tassar Rör sig väl
Ökl kv 1 kk 1 ck bhkl 3 ägare: Frönestedt Kerstin

Championklass
Hund
SE UCH Fablernas young rebell s53895/2005 född: 050804
Mkt bra helhet Välformat huvud fint uttr finhals Tillr huvud Tillr kropp m kunde ha varit m ?
full Goda vinkl. Tillr benstome. Kunde ha m kraf o tungd i steget.
Chkl 2 ck bhkl 3 ägare: Joelsson Elisabeth
DK UCH SE UCH Fairytrolls zorakzoran s34228/2005 född: 050504
Mkt bra helhet Mask m mkt bra huvud o uttr fin hals God kropp fina ben o tassar. Bra päls.
Rör sig m bra steg.
Chkl 3 ck ägare: Andersson Maria
NO UCH SE UCH Löveliens grim of barney n11477/07 född: 060616
Härlig helhet. Vackert huvud o uttr Mask. Mkt bra hals Mkt bra kropp m fina prop o vinkl
mkt bra päls. Rör sig väl.
Chkl 1 ck bhkl 1 BIM ägare: Nordmo Hilgjerd o Vegard
SE UCH Slåttvikas northern teddy dream s62215/2006 född: 050417
Bra helhet Mask kraftfullt huvud m bra uttr Bra hals Bra kropp för lång i länden tillr vinklar.
Mkt bra benstomme Rör sig m bra steg
Chkl 4 ägare: Blom Jane
Veteranklass
DK UCH SE UCH Vemdaris eggfis s41454/2001 född: 010312
Mkt bra helhet Välskuret huvud fint uttr Bra hals Mkt välkroppad Goda vinkl Bra päls Bra
ben o tassar Går tyvärr inte rent, markerar kraftigt fram
Vetkl 1 ägare: Nilsson Anne
Juniorklass
Tikar
Garplyckans jewett van liionheart s37818/2009
Bra helhet ännu lite outv Feminin med bra huvud o uttr Tillr hals. Lite knappa vinkl. Tillr
benstome. Rör sig m bra steg.
Junkl kv 1 ägare: Sjöberg Kerstin
Goa- flicka s62446/2009 född:090716
Mkt tillt. Helhet välutv front Välskuret ? Bra uttr Mkt bra f-bröst Fina prop. Goda vinklar Rör
sig mkt bra för åldern
Junkl kv 1 kk 2 ck ägare: Joelsson Elisabeth
La dolce lunas mega harmony-me s39045/2009 född: 090511
Mkt bra helhet Fem. Välskuret uttr. Fullt huvud fin hals. Tillr kropp för åldern lite lång i
länden Goda vinklar Rör sig m god steglängd. Särskilt bra fram.
Junkl kv 1 kk R ägare: Eriksson Agneta, Rådberg Anders
La dolce lunas mega heavenly-me s39046/2009 född: 090511

Bra helhet. Fem välskuret huvud Bra uttr Bra hals Välutv kropp för åldern lite för lång I
länden. Goda vinkl Bra ben o tassar. Rör sig m ett långt o ? steg
Junkl kv 1 ägare: Andersson Carina
Lilla äventyrets daphne s23242/2009 född: 090210
Mkt tillt helhet Välutv juniortik fem m mkt bra huvud o uttr, Välvinkl m fina prop. Mkt bra
ben o tassar Rör sig väl
Junkl kv 1 kk 1 ck ägare: Hemming Pia
Lilla äventyrets dione s23241/2009 född: 090210
Mkt bra helhet. Fem välformat huvud uttr. Fin hals Bra kropp för åldern tillt vinkl Bra ben o
tassar Rör sig m bra steg.
Junkl kv 1 ägare: Lindh Anna
Lilla äventyrets eudora s31620/2009 född: 090320
Mkt bra helhet. Rejäl kraftfull tik. Mkt bra huvud o uttr Bra hals. Mkt välkroppad för åldern.
Goda vinkl Bra ben o tassar Rör sig väl.
Junkl kv1 kk 4 ägare: Kvistrum Veronika
Titt-ut s62448/2009 född: 090716
Mkt bra helhet fem bra huvud o uttr Bra hals Välkroppad för åldern Goda vinklar o prop. Mkt
bra ben o tassar. Rör sig m bra steg fr sidan Lite slarvigt fram.
Junkl kv 1 kk 3 hp ägare: Karlsson Ann- charlotte
Unghundsklass
Tik
Altonastigens darkest light s60158/2008 född: 080829
Mkt tillt helhet kraftfull rejäl tik. M mkt bra huvud o uttr Bra hals mkt välkroppad m goda
vinkl Bra ben o tassar Rör sig m bra steg.
Ukl kv 1 kk 1 ck btkl 4 ägare: Johansson Lars- gösta
Endless edens rainbow star s62228/2008 född: 080914
Bra helhet. Fem bra huvud o uttr. Mkt bra hals. Bra ö.linje i stående Bra kropp för åldern Bra
vinklar Tillr benstome Rör sig m bra steg
Junkl kv 1 kk 4 ägare: Berntsson Anette
Endless edens rainbow starlight s62229/2008 född: 080914
Mkt bra helhet Fem rejäl tik Välskuret huvud m bra uttr God hals. Bra kropp aningen lång i
länden. Kunde ha bättre f- bensställning under ut f. tassarna o allt för platta tassar. Rör sig m
en bra steglängd.
Ukl kv 2 ägare: Berntsson Anette
Lejonvindens smaragd to teddybear s52738/2008 född: 080709
Mt tillt helhet i stående Fem välformat huvud. Bra uttr fin hals Välkroppad aningen låg på
benen Bra benstomme Allt för hög svans som dessutom har en krok.
Ukl kv 2 ägare: Klavbäck Angelica
Löveliens harmony von unkas n17832/08 född: 080620

Mkt tillt helhet. Kraftfull tik m mkt bra huvud o uttr Bra hals Mkt välkroppad Tillr vinkl Bra
ben o tassar Rör sig väl.
Ukl kv 1 kk 3 ck ägare: Nordmo Hilgjerd o Vegard
Namupalan vanilla n cream s49546/2008 född: 080517
Bra helhet. Fem m bra huvud o uttr Bra hals Välkroppad för åldern Någ lång i länden Goda
vinklar Bra ben o tassar Rör sig m god steglängd
Ukl kv1 kk R ägare: Toftehag Linda
Yaks silje s10458/2009 född:081126
Mkt bra helhet. Kraftfull rejäl tik m mkt bra huvud o uttr fin hals mkt välkroppad för åldern
Goda vinkl Bra ben o tassar Rör sig m bra steg.
Ukl kv 1 kk 2 ck ägare: Karlsson Marie
Öppen klass
Ami for mathoakas av miss juniverse s10355/2008 född: 070820
Bra helhet fem välskuret huvud bra uttr fin hals Tillr kropp lite lång i länden Goda vinkl bra
ben o tassar Rör sig m god steglängd
Ökl kv 1 kk 3 ck ägare: Petre Ann- charlotte
Belle epoque de Waranhoeve s23255/2008 född: 080220
Bra helhet I stående Fem huvudform Någ ljusa ögon Tillr hals Bra kropp En aningen ? o allt
för brant kors vilket gör henne lätt u-ställd i rörelse Bra ben o tassar Kunde ha ett länge steg
Ökl kv 2 ägare: Olsson Mikael
Con-cordelias true-love s26963/2005 född: 050401
Bra helhet fem Bra huvud form tillr hals. Välkroppad kunde vara bättre vinkl fram Rak ö-arm
Bra benstomme Rör sig m tillr steg längd trång fram o tillbaka
Ökl kv 1 ägare: Olsson Mikael
Fablernas just go for it s62942/2007 född: 070905
Bra helhet. Fem välskuret uttrycksfullt huvud bra hals Bra kropp Goda vinklar bra ben o
tassar. Här lämnat dom bästa kläderna hemma. Rör sig m bra steg.
Ökl kv 1 ägare: Ronkainen Minna
Gullefjuns ulstrumpa s59550/2006 född: 060824
Tillt helhet fem. mkt bra huvud o uttr o hals. Välkroppad Goda vinklar Fina prop Tillt
benstome Rör sig m bra steg.
Ökl kv 1 ägare: Westlund Cecilia
Hellcats holy smoke s19183/2008 född: 080201
Mkt bra helhet Rejäl tik m härlig huvud o uttr. Mkt välkroppad m goda vinkl Lite för brant
kors. Mkt bra ben o tassar Rör sig m mkt bra steglängd
Ökl kv 1 ägare: Lerjeus Anette
Kustkärans Ariel s10797/2009 född: 081219
Bra helhet. Bra huvud o uttr fem Mkt bra hals tillt kropp Behöver mer massa o subst Tillr
vinkl Tillr ben o tassar Rör sig m tillr steglängd
Ökl kv 1 ägare: Johansson Camilla

Kustkärans Törnrosa s10803/2009 född: 081219
Bra helhet. Fem Bra huvud o uttr fin hals Bra kropp behöver lite m massa o substans bra
vinkl, ben o tassar. Rör sig m bra steg.
Ökl kv 1 ägare: Johansson Camilla
Lilla äventyrets capella s17646/2008 född: 080107
Härlig helhet! Utmärkt rakt igenom. Rör sig väl!
Ökl Kv1 kk1 Ck Btkl 1 Cert Bir ägare: Hemming Pia
Lorebergs Tintomara s49113/2006 född: 060611
Bra helhet fem. Bra huvud o uttr Tillr hals o kropp. Inte is in bästa päls. Tillr benstomme. Rör
sig m bra steg.
Ökl kv 1 ägare: Kvistrum Veronika
DK UCH NO UCH Mamilis live nad learn n09660/04 född: 040411
Mkt bra helhet kraftfull fem tik m mkt bra huvud o uttr bra hals. Utv f-bröst bra kropp Goda
vinklar. Inte i full päls Rör sig väl.
Ökl kv 1 kk 2 ck Btkl 3 ägare: Liv Gade
Sjöwildas Glitter 14170/2006 född: 051214
Bra helhet fem bra huvud o uttr Bra hals. Tillr kropp Goda vinkl. Bra ben o tassar Rör sig bra.
Ökl kv 1 kk 4 ägare: Ryden Anna karin
Sjöwildas missy elliot S68288/2007 född: 071029
Mkt bra hleet. Kraftfull tik fem. Mkt bra huvud o uttr Bra hals Mkt välkroppad Bra vinkl. Ben
o tassar Rör sig väl
Ökl kv 1 kk R ägare: Andersson Helen
Championklass
Tikar
SE UCH Fairytrolls gorakiki walking stick S45501/2007 född: 070609
Mkt tillt helhet ? rejäl fem tik m vackert huvud fin hals. Mkt välkroppad goda vinklar. Bra
päls Mkt bra ben o tassar. Rör sig väl.
Chkl 1 Ck Btkl 2 ägare: Andersson Maria
NO UCH SE UCH Sjö björnens diva-di –leva S58815/2005 född: 050905
Mkt tillt helhet Fem Mkt tillt huvud bra hals Välkroppad aning låg på benen Goda vinklar.
Rör sig väl.
Chkl 2 Ck Btkl R ägare: Hemming Pia
Avelsklass
SE VCH Teamaides klark kent S55805/2006 född: 060719
Någ ojämn grupp om 2 generationer. Bra huvud former Goda rörelser
Pris 1
NO UCH SE UCH Sjö björnens diva-di –leva s58815/2005 ödd: 050905
En mkt tilltalande grupp 2 generationer Goda representanter för rasen Goda rörelser

Bästa grupp
Pris 1 hp
Uppfödarklass
Kennel Lilla äventyrets
En prydlig grupp ? 3 generationer. Väl typade m fina huvuden. Välkroppade m goda rörelser
Bästa grupp
Pris 1 hp

