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Domare: Hansen Pia
Valpkl
Tik
Knockandos winther in salinas S67089/2009 född: 091104
Prima valp prima mask. Välplacerade öron. Mellanbruna ögon. Staek rygg. Korr. kors. Prima
underlinje Acc vinklad fram Välvinklad bak Prima rörelser Prima päls o färg Välpresenterad
BIR valp
Valpkl 1 hp BIR ägare: Lintonsson Ruth
Ukl
Hund
Bifros av miss juniverse NO30636/09 född: 081230
Korr medelstor med passande maskulitet korr ansatta öron Mellanbruna ögon korr bett God
stark rygg. Korr kors. Korr underlinje Acc vinklad fram o bak En aning lsa rörelser Prima päls
o färg Prima temperament
Ukl Kv 1 kk 1 Ck Bhkl 4 ägare: Dalgeir Tommy & Larsen Jacobsen Tone
Enjoy bears Dusk to dawn S21486/2009 född: 090223
Korrekt medelstor. Utm mask. Mycket lösa läppar Mellanbruna ögon. Korr stark rygg Korr
kors Mkt fransysk Mkt välvinklad bak. Rör sig löst fram och saknade deive bak Vacker päls o
färg
Ukl Kv 2 ägare: Gustafsson Tomas
Fairytrolls Blue river in zhoria s11779/2009 född: 081206
Medelstor Prima mask o stop skaplig rygg korr kors Acc vinklad fram, Bra bak Fina rörelser
Prima pals o färg En unghund som behöver massor av tid att utvecklas
Ukl kv 2 ägare: Carlsson Torbjörn
Lilla äventyrets deimos S23238/2009 född: 090210
Korr medelstor. Maskulin prägel. Utmärkt mask ögonfärg i den ljusa skalan. Acc rygg. Korr
kors. En något uppdragen underlinje Välvinklad fram Kunde ha bättre vinklar bak Fina
rörelser m utm drive Pälsfärg ok Prima temperament
Ukl 2 ägare: Svedugård Pia
Vallonbygdens crazy in beer S22667/2009 född: 090308
God storlek. Prima mask. Lite lågt ansatta öron. Prima ögonfärg God stark lång rygg korr kors
o underlinje Välvinklad fram o bak. Utm rörelser fram prima drive bak Prima päls o färg
Prima temperament
Ukl kv1 kk 2 Ck

Ökl
Hund
Julbos alfred af löve grissle S52740/2008 född: 080603

Storlek: 76 cm
Korr medelstor hane Utm mask prima stop lite lågt ansatta öron Mellanbruna ögon God stark
rygg Korr kors En aning uppdragen underlinje En aning kort överarm
Kunde ha bättre vinklar bak Utm rörelser fram o bak Prima färg,
För dagen ej i full päls
Ökl kv 2 ägare: Andersson Marie-louise
Knickerbockers Dark Tranquillity S44538/2008 född: 080606
Storlek: 77 cm
KOrr medelstor med passande meskulitete Prima amsk o stop välplac öron Mellanbruna ögon
Stark rygg korr kors Utm underlinje Något kort överarm Utm rörelser m passande drive
Kunde vara batter vinklad bak Prima pals o färg Prima temperament
Ökl Kv 1 kk 2 Ck ägare: Gustafsson Tomas

La dolce lunas supersee-me S48839/2007 född: 070616
Medelstor Prima mask En aning kort nos Välansatta öron Mörkbruna ögon Korr rygglinje
lättfalalnde kors Utm underlinje Utm rörelser fram o bak Pälsen kunde önskas mer slätare
Prima färg Prima temperament
Ökl kv 1 kk 3 ägare: Joakimsson Annika
La dolce lunas supershow-me S48840/2007 född: 070616
Medelstor Passande maskulinitet En något ? Runda mellanbruna ögon Lite lågt ansatta öron
Stark rygglinje Korr kors. Korr underlinje. Välvinklad fram o bak. Utm rörelser. Utm päls o
färg Utm temperament
Ökl kv 2 ägare: Rädberg Anders
Lejonvindens quqlity of teddybear S40624/2007 född: 070428
Storlek: 78 cm
Prima storlek. Utm mask. Utm stop. Mellanbruna ögon Stark rygglinje Korr kors Korr
underlinje Rör sig något lost fram, Acc. Bak utm vinklar fram, acc bak. Prima päls o färg
Prima temperament
Ökl kv 1 kk 1 Ck Cert Cacib ägare: Söderkvist Chanette
Lorebergs Vampyt S56593/2007 född: 070730
Korr medelstor hane. Som kunde vara bättre utfylld. Fantastisk mask. Mellanbruna ögon God
stark rygg korr kors Ngt uppdragen underlinje Välvinklad fram kunde ha bättre vinklar bak.
Utmärkta rörelser fram m passande drive bak Prima päls o färg Prima temperament
Ökl Kv 1 kk 2 Ck cert Bhkl 2 Cacib ägare: Andersson Helen
Teamaides rasmus rymmare S11791/2009 född: 081124
Korr storlek Prima mask o stop Lite lågt ansatta öron Mellanbruna ögon Stark rygglinje Något
uppdragen buklinje Välvinklad fram Kunde ha både mer knä som hasvinkel Utm rörelser fram
o bak Utm päls, prima färg Prima temperament En hane som behöver mycket mer tid för att
stå i öppen klass
Ökl 2 ägare: Olsson Louise
Chkl
Hund

Geps big bears good guy a leomas S36484/2006 född: 060410
Prima höjd o volym Prima mask Prima stop KOrr underlinje Utm kors prima underlinje Acc
vinklar fram men kunde vara betydligt batter bak. Rör sig aningen löst fram, Prima bak Utm
päls, färg o temperament
Chkl R ägare: Hall Mat
Knockandos qmp quincy red S32020/2008 född: 090407
Medelstor Prima mask, stop Välansatta öron Mellanbruna ögon Vacker hals Korr rygglinje o
kors Acc underlinje lite kort överarm utm vinklar bak Fina rörelser fram o bak Prima päls,
färg o temperament
Chkl 3 Ck ägare: Lintonsson Ruth
DK UCH SE UCH fairytrolls zorakzoran S34228/20505 född: 050504
Storlek: 77 cm
Korr medelstor hane Prima maskulin typ Kraftig benstomme Prima mask o stop lite lågt
ansatt öron Mellanbruna ögon Stark rygglinje utm kors Korr underlinje Välvinklad fram o
bak. Utm parallelle rörelser Prima päls o färg Prima temperament
Chkl 2 Ck Bhkl 3 ägare: Andersson Maria
DK UCH FI UCH KBH V-09 SE UCH WW-08 Knockandos lord nelson S4488/2006
född: 060524
Korr storlek Prima kroppsmassa Maskulin Prima mask, stop En aning lågt ansatta öron
Välplac. Mellanbruna ögon Korr rygglinje o kors korr underlinje Välvinklad fram o bak Fina
rörelser fram o bak Rullande rygg under rörelse Prima päls, färg, temperament
Chkl 1 ck Bhkl 1 cacib BIM ägare: Tinglöf Björn
INT & NORD & FI UCH NO UCH SE UCH Slåttvikas northern nico N07973/05
född: 050417
Korr medelstor hane med utm maskulin typ Prima mask utm stop korr hals Korr rygglinje
Utm kors Korr underlinje Lite stel överarm acc vinklar bak Utm rörelser fram o bak prima
päls, färg, temperament
Chkl 4 Ck Cacib ägare: Tonje L Jakobsen, Tommy Dalgeir.
DK UCH SE UCH Vallonbygdens born to run S12471/2006 född: 051213
Korr storlek Passande maskulinitet Prima mask Utm stop Stark rygg står en aning överbygd
Acc kors Prima underlinje Utm vinklar fram Kunde ha bättre hasvinkel Fina rörelser fram o
bak För dagen ej i full päls Prima färg o temperament
Chkl opl Ck ägare: Sjöberg Monica
Vetkl
Hund
Knockandos Inferno Original S48045/2001 född: 010801
Välbevarad hane Prima mask m lite gråstänk Prima stop Start rygglinje prima kors o
underlinje välvinklad. Fina rörelser fram o bak Pima päls, färg o temperament Hundägaren
önskas många goda år ännu
Vetkl 1 ck Bhkl R ägare: Tinglöf Björn
Junkl
Tik

La dolce lunas mega harmony-me S39045/2009 född: 090511
Feminin ung tik m bra mask o stop Lite lågt ansatta öron mellanbruna ögon bra rygglinje korr
kors o underlinje Utm vinklar fram o bak Prima päls färg o temperament. Utm rörelser fram o
bak
Junkl Kv1 kk3 ägare: Eriksson Agneta
La dolce lunas mega heavenly-me S39046/2009 född: 090511
Feminin ung tik m god utfyllnad för åldern Prima mask, stop, over- underlinje, kors älvinklad
fram o bak. Utmärkta rörelser fram bra drive bak Prima päls o färg Prima temperament
Junkl Kv 1 kk 1 Ck Btkl R ägare: Andersson Carina
La dolce lunas mega honey- me S39049/2009 född: 090511
Feminin tik av god storlek Prima mask, stop lite lågt ansatta öron Vackra bruna ögon Stark
rygglinje korr kors korr underlinje Utm vinklar fram Acc. Vinklar bak rörelserna lösa fram
prima bak Prima päls färg temperament
Junkl Kv 1 kk 2 Ck ägare: Tinglöf Björn
Lilla äventyrets eudaora S31620/2009 född: 090320
Feminin ung tik m bra höjd Bra mask o stop Bra över- underlinje Korr kors. Lite kort överarm
Saknar både knä och hasvinklar Utm rörelser både fram o bak Utm pälskvalitet men för dagen
ej i full päls Prima färg Prima temperament En tik som pga sin härliga höjd ska ha mer tid för
att utvecklas
Junkl Kv 2 ägare: Kvistrum Veronika
Lilla äventyrets eunike S31619/2009 född: 090320
Feminin tik med bra höjd Ännu något luftig i sin kroppsbyggnad Utm mask ögonen kunde
vara mörkare Stark rygglinje Acc underlinje Korr kors Välvinklad fram men kunde vara
betydligt bättre vinklad bak Utm rörelser fram kunde he bättre drive bak Vacker päls o färg
Prima temperament
Junkl Kv 2 ägare: Utbult Christina
Lilla äventyret fantasia S60585/2009 född: 090910
Söt feminin ungtik av passande storelk Bra mask Ögonen kunde önskas mörkare Välansatta
öron Stark rugglinje Korr kors o underlinje Något kort överarm Kunde ha bättre vinkel i knä
och has. Fina rörelser fram o bak Prima päls o färg En hund som behöver bli mer frimodig när
hon är uppställd
Junkl kv 2 ägare: Skärström Patrick
Ukl
Tik
Altonastigens darkest light S60158/2008 född: 080829
Storelk: 69 cm
Feminin tik m prima proportioner Excellent kroppsutfyllnad Prima mask, mellanbruna ögon,
stark rygg. Prima kors, underlinje. Prima rörelser fram o bak Prima päls, färg, temperament
Ukl Kv 1 kk 1 Ck Btkl 4 ägare: Johansson Lars- gösta
Boyzones dragonfly S17967/2009 född: 090129

Feminin tik av god storlek Prima mask, stop lite lågt ansatta öron Stark rygg korr kors Prima
underlinje Välvinklad fram, acc bak. Utm röerlser fram o bak Prima päls, färg o temperament
Ukl Kv1 kk 3 hp ähare: Hall Mats
Endless edens rainbow star S62228/2008 född: 080914
Feminin tik av utm storlek Prima mask o stop. Utm rygglinje, lite uppdragen underlinje
Korrkors. Lite kort överarm Acc vinklar bak Utmärkta rörelser fram Kunde ha mer drive bak.
Utm päls men för dagen ej i full päls Prima färg o temperament
Ukl Kv 1 kk 3 hp ägare: Berntsson Anette
Endless edens rainbow starlight S62229/2008 född: 080914
Feminin ungtik med god kroppsvolym Fin mask, stop Utm rygglinje KOrr kors Utm
underlinje Lite kort överarm Bättre hasvinel vore önskvärt Fina rörelser fram Fina rörelser
bak m utmärkt drive Prima pals, färg, temperament
Ukl Kv 1 kk1 hp ägare: Berntsson Anette
Lejonvindens smaragd to teddybear S52738/2008 född: 080709
Söt feminin ungtik som för dagen absolut inte är i päls. Prima mask o stop. Utm rygglinje.
Korr kors Utm underlinje, något kort överarm. Kunde ha bättre vinklar bak. Rör sig löst fram,
acc bak. Prima färg, temperament
Ukl Kv 1 kk ägare: Klavbäck Angelica
Lilla äventyrets davida S23240/2009 född: 090210
Feminin tik m utmärkt sstorlek Utm mask ögonen kunde absolut önskas mörkare Korr stop,
över och underlinje, kors utm vinklar fram kunde vara bättre bak Rör sig bra fram Fina
rörelser bak med god drive Prima päls, färg, temperament
Ukl Kv 1 Kk R ägare: Darmell Liza
Lilla äventyrets Dione S23241/2009 född: 090210
Feminin ung tik m utm. höjd Mer kroppsvolm kunde önskas Korr överlinje, kors Mer
markerad underlinje önskas. Utm vinklar fram kunde vara bättre bak i både knä och
hasvinkel. Rör sig acc fram och bak Prima päls, färg o temperament
Ukl Kv 2 ägare: Lindh Anna
Teamaides priscilla presley S54267/2008 född: 080708
Feminin långsträckt ung til. Vackert rastypiskt huvud. Stark rygg. Prima kors. Utm underlinje
Acc vinklad fram o bak. Utm rörelser fram o bak Utm päls. Prima färg En tik som behöver
mer tid och som ska vara mer frimodig i sitt temperament
Ukl kv 2 ägare: Kvistrum Veronica
Teamaides randiga rutan S11794/2009 född: 081124
Feminin ungtik av lämplig storlek. Utm mask Korr stop ögonen kunde önskas mörkare Stark
rygg korr kors o underlinje. Utm vinklar fram, acc bak Utm rörelser fram o bak. Utm päls.
Prima färg.En fin ung tik som när hon blir mer frimodig i sitt temperament vill kunna nå ett
högre pris
Ukl kv 2 ägare: Lagergren Ann- charlotte
Vallonbygdens crazy mix S22671/2009 född: 090308

Feminin ungtik av passande storelk o kroppsvolm Prima mask Mellanbruna ögon Korr ansatta
öron Bra satrk rygg Korr kors, underlinje. Välvinklad fram o bak. Ut rörelser fram o bak
Prima päls o färg För dagen ej i full päls Prima temperament
Ukl Kv 1 Kk 2 ägare: Trouin Jennie
Ökl
Tik
Altonastigens Lotus S50858/2006 född: 060630
Välprop tik. Prima mask o stop, mellanbruna ögon Prima över o underlinje korr kors.
Välvinklad fram o bak Fina rörelser fram o bak m prima drive Prima päls, färg o temperament
Ökl Kv 1 kk 3 ck ägare: Karlsson Marie
Ami for mathoakas av miss juniverse S10355/2008 född: 070820
Välprop tik av bra storlek Prima mask o stop Något lågt ansatta öron. Mellnabruna ögon Stark
rygg Korr kors o underlinje Välvinklad fram o bak Rör sig utmärkt fram o bak Prima päls,
färg o temperament
Champion idag
Ökl Kv 1 kk 1 ck Btkl 2 cert cacib R ägare: Petre Ann- charlott

Cevitas rock an roll angel S47007/2008 född: 080608
Feminin ung tik av passande storlek. Prima amsk o stop. Välansatta öron. Korr överunderlinje o kors Mellanbruna ögon. En lite kort överarm Utm vinkar bak. Rör sig med fina
energiska röreser. Prima päls, färg o härligt uppmärksamt temperament
Ökl Kv 1 kk R Ck ägare: Skärström Jane
Knockandos Qmp quinta red S32027/2008 född: 080407
Feminin tik av utmärkt storlek sött rastypiskt huvud korr över o underlinje o kors Utm vinklar
fram. Kunde ha bättre vinklar bak. Utmärkta rörelser fram o bak Prima päls färg o
temperament
Ökl Kv 1 ägare: Truedsson Kristina
Kustkärans Ariel S10797/2009 född: 081219
Feminin tik. Prima mask o stop. Mellnbruna ögon En bett som kan vara acc. Stark rygg korr
kors Utm underlinje Välvinklad fram kunde vara bättre vinklad bak Utm rörelser fram o bak
Prima päls, färg o temperament
Ökl Kv 1 ägare: Johansson Camilla
Leodals angelic azaya S53734/2007 född: 070718
Feminin tik av utmärkt sorlek Prima mask o stop mellanbruna ögon Ett bett som kan vara ac
korr over o underlinje Korr kors välvinklad fram, acc bak Utm rörelser fram kunde ha batter
drive bak Prima päls, färg o temperament
Öl kv 1 ägare: Klavbäck Angelica
Leodals Appealing aya S53735/2007 född: 070718
Feminin tik av god storle med grov benstomme Prima huvud orr over o underlinje Korr ors
Välvinklad fram Utm vinklar ba Utm rörelser fram o bak Prima pals färg o temperament
Ökl Kv 1 Kk 4 Ck ägare: Klavbäck AngelicA

Lilla äventyrets capella S17646/2008 född: 080107
Feminin tik i utm harmoni Prima mas o stop Mellanbruna ögon prima över o underlinje
Välansatta öron Ett lite rakt kors Välvinklad fram Utm vinklar bak Fina rörelser fram o bak
För dagen ej i full päls prima färg o temperament
Ökl kv 1 Kk 2 ck ägare: Hemming Pia, Persson Patrick
Sjöwildas missy elliot S68288/2007 född: 071029
Feminin tik av utm storlek. Prima mas o stop unde vara bättre pigmenterad i munnen Bra
stark rygg Rakt kors Prima underlinje Kort överarm Utm vinklar bak Fina rörelser fram o bak
Prima päls, färg o temperament
Ökl Kv 1 ägare: Andersson Helen
Varförinte Akki S66191/2006 född: 061028
Feminin av bra storle Utm mask Korr stop Mellanbruna ögon lite lågt ansatta öron Stark rygg,
korr kors, underlinje Utm vinklar fram, acc bak Utm rörelser fram o bak Prima oäls, färg
Kunde önsaas mer frigjord i temperament
Ökl Kv 1 ägare: Olsson Louise
Villmobackens Forever Young S16643/2008 född: 080106
Feminin och luftig tik Rastyp huvu m prima mas Korr överlinje Acc underlinje Utm vinklar
fram acc vinklar ba. Fina fria rörelser Prima päls färg o temperament
Ökl kv 1 ägare: Darmell Liza
Championklass
Tik
SE UCH Fairytrolls Gorakiki Walking Stick S45501/2007 född: 070609
Välkroppad feminin tik av bra storlek Prima mask o stop. Välansatta öron. Mellanbruna ögon
Korr över o underlinje Korr kors Välvinklad fram o ba Rör sig m fin energi o med utmärkt
drive Prima päls, färg o temperament
Chkl 1 Ck Btkl 1 Cacib BIR ägare: Andersson Maria
DK UCH FI UCH FI V-09 NO UCH NO V-07 NORD UCH NORD V-09 SE UCH
Kusbolejonets Interseting Dream S55347/2004 född: 040802
Feminin tik som för dagen ej är i full päls Prima mask o stop Härliga välburna öron stark rygg
Acc kors Acc underlinje Utm vinklar fram o bak Fina rörelser fram o bak med god energi
Prima färg, temperament
Chkl 4 Ck ägare: Eriksson Catrin
DK UCH NORD V-08 SE UCH V-09 WW-08 Mathoakas Vårvind S28212/2004
född: 040319
Feminin tik av acc storlek. Prima mas o stop Stark rygg dock något kort Korr kors Prima
underlinje. Välvinklad fram, acc bak. Fina rörelser fram o bak m utm drive, Välpälsad Prima
färg o temperament
Chkl 3 CK ägare: Von Holten Elise
NO UCH SE UCH Sjö björnens Diva- di –leva S58815/2005 född: 050905

Feminin tik av minsta storlek Prima mask o stop Välansatta öron mellanbruna ögon Korr rygg
acc kors Prima underlinje Välvinklad fram o ba Fina rörelser fram o bak Prima päls, färg o
temperament
Chkl 2 Ck ägare:Hemming Pia
Veteranklass
Tik
SE UCH Björntassen Olga S40209/2009 född: 020602
8 år veterantik av utm storle Rastypiskt huvud Stark överlinje Korr underlinje Korr kors Utm
vinklar fram o bak Fint rörelsemönster Utm päls, färg o temperament
Vetkl 2 ägare: Johansson Lars- Gösta
INT UCH NORD UCH Mathoaas Eihwaz Av Runa S51531/2001 född: 010824
Välbehållen tik av mindre storlek. Prima mask Härligt möra bruna ögon Prima överunderlinje o kors Fina rörelser m god drive Utm päls för dagen i fällning, prima färg, prima
temperament Härlig uppmärksamhet på föraren
Bästa veteran
Etkl 1 CK Btkl 3 ägare: Lindebeck Catrine
Avelsklass
Mathoakas Vårvind ägare:Von Holten Elise
Fin avelsklass m rastypiska avkommor Alla välkroppade Fina benstommar Välvinklade Fina
rörelser o gott drive Alla m prima päls, färg o framförallt prima temperament
Bästa avelsklass
Avelskl 1 HP
Uppfödarklass
Von Holten Elise, Kennel La Dolce Lunas
Fin uppfödarklass med rastypiska avkommor Alla välkroppade Fina benstommar Välvinklade
Fina rörelser o gott drive Alla m prima päls, färg o framför allt prima temperament
Bästa uppfödarklass
Uppfkl 1 HP

