Svenstavik 2010-08-08

Domare: Leif Ragnar Hjorth 27 anm
Valpar
Hanar

Fiva’s Right Back To Lejonklippan
SE42005/2010 f. 100108
4 mån gammal, fina proportioner i huvud & kropp, bra djup i skallen, korr bett, fint pigment fina ögon, välpl
öron, bra hals, välvinklad fram, tillr bak, välutv bröst för åldern, välformad kors mkt lovande päls och färg, rör
sig mkt typisk, bra temperament, lovande valp.
Valpkl 1 Hp
Äg. Petra Högberg
Lejonvinden’s Yummie Brownie
SE12719/2010 f. 091215
7 mån bra proportioner i huvud & kropp, bra djup i skallen, korr bett, fint pigment, mörka ögon, bra placerade
öron, bra hals, bra vinklar, frambenen kunde va rakar?? välutv bröst, välformat kors, mkt lovande päls, fin färg,
rör sig bra, trevligt temp. Lovande valp.
Valpkl R
Äg. Hans Innervik
Vindarna’s Calypso
S67864/2009
f. 091124
8 mån gammal, goda proportioner i huvud & kropp. Bra djup i skallen, icke helt korr bett idag, bra ögon & öron,
tillr vinklar, bra utv bröst, bra päls, rör sig bra, kunde va ngt frimodigare i temperamentet.
Valpkl Opl
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Caspian
S67858/2009
f. 091124
8 mån gammal, bra proportioner i huvud & kropp, bra djup i skallen, acceptabelt bett, vackra ögon välpl öron,
tillr hals, välvink fram tillr vinklad bak, bra längd i bröstet, bra format kors, bra päls, rör sig bra för åldern, bra
temperament, lovande valp.
Valpkl 4 Hp
Äg. Paula Nordberg
Vindarna’s Ceasar
S67857/2009
f. 091124
8 mån gammal, bra proportioner i huvud & kropp, bra huvud m gott djup i skallen, korr bett, fint pigment, vackra
ögon & öron, mkt god hals, bra vinklad fram, ngt knappt bak, bra lovande päls, rör sig mkt bra, fint
temperament, en lovande valp.
Valpkl 2 Hp
Äg. Lisa Jonsson
Vindarna’s Cross
S67862/2009
f. 091124
8 mån, bra porprtioner i huvud & kropp, bra huvud, korr bett, bra ögon & öron, bra hals, välvinklad, välutv bröst,
bra svans, lovande päls, rör sig mkt bra, behöver mer självförtroende men en mkt lovande valp.
Valpkl. 3 Hp
Äg. Anna-Karin Pålsson

Valpar
Tikar
Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss
SE12714/2010 f. 091215
7 mån mkt fem hund, m bra djup i skallen, korr bett, utm pigment, vackr ögon, välpl öron, bra hals, välvinklad,
bra ö-linje & u-linje, utm päls för sin ålder, rör sig fantastiskt, efter min värdering är en ny stjärna född. Bästa
valp!
Valpkl 1 Hp
Äg. Gunilla Hallgren
Vindarna’s Cadie
S67868/2009
f. 091124
8,5 mån, bra proportion i huvud & kropp, bra huvud m bra djup i skallen, korr bett, vackra ögon, välpl öron, bra
hals, lite knappt vinklad fram & bak, bra utv bröst, välformat kors, lovande päls, lovande valp.
Valpkl 3
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Cassie
S67870/2009
f. 091124
8 mån, bra proportioner i huv & kropp, bra djup i skallen, korr bett, vackra ögon, välpl öron, bra hals, bra
vinklar, välutv bröst, välformat kors, lovande päls, rör sig mkt lovande, en särskilt lovande valp.
Valpkl 2 Hp
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Cloette

S67865/2009

f. 091124

8,5 mån, goda proportioner i huv & kropp, bra djup i skallen, korr bett, vackra ögon, bra placerade öron, tillr
hals, tillr vinklar, gott utv bröst för åldern, mkt vacker päls, ännu ostabil i rörelser, bra temperament.
Valpkl 4
Äg. Irene Gabrielsson

Juniorklass
Hanar
Lejonklippans Äkkinen Utan H
S47183/2009
f. 090629
Utm typ och storlek, välformat maskulint huvud m bra djup, korr bett, vackra ögon. Välpl öron, utm hals,
välvinklad, välutv långt bröst, en aning lång i länden, bra format kors, korr svans, övergångspäls men fin struktur
på de som kommer, utm rörelser, bra temperament.
Junkl 1 Junkk 1 Ck Bhkl 3
Äg. Ville Niiranen
Unghundsklass
Hanar
Lilla Äventyrets Draco
S23237/2009
f. 090210
Mkt god typ och storlek, bra huvud, bra djup i skallen men kunde va mer utfyllt under ögonen, korr bett,
ljusbruna ögon, välpl öron, tillr hals, normalt vinklad, framskjuten skuldra, knappt vinklad bak, bra utv bröst,
övergångspäls, bra struktur på de som kommer, behöver bli mer stabil i rörelser.
Ukl 1 Ukk 1 Hp
Äg. Lena Reppe Ates
Öppenklass
Hanar
Bölelejonet Oliver-Kakmonster
S42651/2008
f.080426
Mkt god typ & storlek, bra maskulint huvud, ngt tunt nosparti, korr bett, mellanbruna ögon, välpl öron, tillr hals,
lite knappt vinklad fram & bak, välutv bröst, bor i bra hem m mkt god mat =) sommarpäls, rör sig ngt ostabilt i
fram & bak, fint temperament men bör komma i mer utställningskondition.
Ökl 2
Äg. Ann-Lovic Thörnquist
SE V-07 Lejonklippans Kopyright
S60240/2002
f. 021023
Mkt god typ, 8 år gammal & präglas av åldern, välformat huvud, gott djup i skallen, acceptabelt bett, vackra
ögon, mkt god hals, välvinklad front, tillr bak, välutv bröst. Icke helt korr överlinje, välformat kors, god
sommarpäls för åldern, rör sig m bra steglängd, fint temperament, champion idag!
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert R-CACIB
Äg. Petra Högberg
Championklass
Hanar
FIUCH FI V-08 SEUCH NOUCH Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f. 050816
Bra storlek, välformat mask huvud m bra djup i skallen, korr bett, vackra ögon, mkt god hals, välvinklad front,
ngt rak bak, välutv bröst, stram muskulös ö-linje, välformat kors, mkt god päls för årstid, rör sig bra, trevligt
temperament.
Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIM
Juniorklass
Tikar

SEVCH Lilla Äventyrets Eunike
S31619/2009
f. 090320
Utm typ, bra storlek, välformat fem huvud m fint uttryck, korr bett, vackra ögon, välpl öron, bra hals, välutv
bröst, stram ö-linje, sommarpäls men vacker struktur, rör sig ngt trångt bak men utm från sidan, typiskt temp.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 3
Äg. Christina Utbult
Öppenklass
Tikar
Dragongårdens Cancún de Cacique
S26026/2008
f. 080221
Mkt bra typ & storlek, bra feminint huvud m bra djup i skallen, korr bett, vackra ögon, bra placerade öron, bra
hals, tillr vinklar, välutv bröst, lite mkt fallande kors, rör sig väl fr sidan, bra päls & färg.
Ökl 1 Ökk 3
Äg. Mimmi Nordin
Lejonlands Naala

S38107/2007

f. 070418

Mkt god typ & storlek, bra feminint huvud med bra djup i skallen, korr bett, vackra ögon, välpl öron, bra hals,
tillr vinklar, välutv bröst, bra ö-linje, välformat kors, bra sommarpäls, rör sig bra fr sidan, ngt trångt bak, bra
temperament.
Ökl 1 Ökk 2
Äg. Irene Gabrielsson
LP1 Lejonvinden’s Rubin Of Tebbybear
S14990/2008
f. 071203
Fem fint huvud, härligt uttryck, bra storlek, korr bett, vackra ögon, välpl öron, utm hals, utm vinklar, bröst, utm
ö-linje & u-linje, rör sig ? rastypiskt, härligt temperament.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert CACIB BIR
Äg. Gunilla Hallgren
Championklass
Tikar
NORD V-07 SEUCH Kusbolejonet Karamell
S26713/2005
f. 050309
Utm typ, fin storlek, kraftigt fem huvud, korr bett, vackra ögon, korr öron, utm hals, utm vinklar, välutv bröst,
bra bredd i ö-linje, korr svans, utm sommarpäls, rör sig mkt bra, fram ngt trångt, bra härligt temperament.
Chkl 1 Ck Btkl 2 R-CACIB
Äg. Gunilla Hallgren
Veteranklass
Tikar
SEUCH Lejonklippans Grande Yenta
S21998/2001
f. 010305
9,5 år, mkt god typ, mkt bra huvud, korr bett, välpl ögon & öron, mkt bra hals, tillr vinklad fram & bak, välutv
bröst, en aning högt hull, mkr bra päls för åldern, fina rörelser. Bästa veteran!
Vetkl 1 Ck Btkl 4
Äg. Petra Högberg
Uppfödarklass
Kennel Lejonklippans
Uppf med 4 hundar fr 4 komb 13 mån-9,5 år. En fin harmonisk grupp m många fina detaljer visar att uppf har
förstått vad han/hon håller på med, förtjänar sitt hederspris. Bästa grupp!
Uppfkl 1 Hp

