Eskilstuna 100822

Domare Valpar Nina Andersson, vuxna
Margareta Sundqvist

Valpar
Hanar
Knickerbockers Maffiga Magnetit
SE18100/2010
f. 100115
Rejäl hane m fina proportioner vackert välskuret huvud bra hals knappt förbröst djupt välformad
bröstkorg tillräckl vinklar fram rak bak brant kors rör sig trevligt från sidan trångt bak härlig päls
Valpkl 1
Äg. Petter Järleskog
Valpar
Tikar
Lejonvinden’s Yummie Yam Yam
SE12713/2010
f. 091215
Söt fem tikvalp med underbart uttryck vackert välskuret huvud mörka ögon snygg överlinje
framskjuten skuldra markerat förbröst tillräckl djup & välform bröstkorg för åldern. Bra
benstomme brant kors rör sig trots det väl från sidan slarvar fram & bak välpresenterad BIR valp
Valpkl 1 Hp
Äg. Petra Junehall
Vindarnas Cadie
S67868/2009
f. 091124
tikvalp m bra längd välskuret huvud bra hals knappa vinklar fram & bak grund bröstkorg lång
länd brant kors rör sig med bra drive slarvar fram & bak fin päls trevligt temperament
Valpkl 3
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Cassandra
S67866/2009
f. 091124
Vackert tikhuvud m fint uttryck snygg överlinje bra vinklar markerat förbröst djup bröstkorg ngt
brant kors bra benstomme rör sig väl trevlig & välvisad
Valpkl 2 Hp
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Cloette
S67865/2009
f. 091124
Långsträckt ädelt huvud tillräckl hals bra vinklar fram knappa bak markerat förbröst bra
bröstkorg för åldern brant kors rör sig med kort steg slarvar fram trevligt temperament & vacker
päls
Valpkl 4
Äg. Irene Gabrielsson
Hanar

Lilla Äventyrets Dactil
S23239/2009
f. 090210
Utm hanhuv korr öron ljusa ögon bra bett välvinklad bra bröstkorg bra mellanhand & tassar rör
sig m bra steg & korr svans
Ukl 1 Ukk 2 Ck
Äg. Maria Gustafsson
Lilla Äventyrets Deimos

S23238/2009

f. 090210

Utm hanhuv. Svart mask korr öron ljusa ögon korr bett välvinklad bra bröstkorg vacker överlinje
bra benstomme önskas bättre slutna tassar bra steg korr svans
Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl R
Äg. Pia Svedugård
Martenlake’s Bollis Valp
S15598/2009
f. 090113
Bra huv bra öron svart mask ljusa ögon korr bett välvinkl fram öppna hasvinklar bra bröstkorg
bra päls & färg rör sig bra med korr svans
Ukl 1 Ukk 3 Hp
Äg. Tim Zedig
Grindvaktens High-Minded Glh
S39986/2008
f. 080421
Bra hanhuv svart mask bra öron mörka ögon korr bett välvinklad utm bröstkorg stark överlinje
bra päls & färg bra rörelser med korr svansföring
Ökl 1 Ökk 2 Ck
Äg. Susanne Ytterskog
Knickerbocker’s Dark Tranquillity
S44538/2008
f. 080606
Bra huv m svart mask korr öron korr bett rak i skuldran öppna vinkl bak önskar mer djup & bredd
i bröstkorgen bra benstomme bra rörelser m korr svans
Ökl 1 Ökk 3
Äg. Inger Egrenius
Kungslejonets Attila
S34077/2008
f. 080320
Bra huv m svart mask ljusa ögon bra öron korr bett välvinklad utm bröstkorg vacker rygg linje
bra päls & färg rör sig med korr svans Champion idag!
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 3 Cert
Äg. Marie Ahlgren
Namupalan Golden Rule
S57876/2007
f. 070630
Bra huv m svart mask bra öron ljusa ögon korr bett öppna vinklar fram & bak bra bröstkorg mkt
svaga mellanhänder bra färg & päls. Fransysk rör sig m svansen ringlad ö ryggen trångt bak
Ökl 2
Äg. Magnus Lagborn
FI UCH SE UCH SE V-2010 Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007 f. 070630
Utm huv m svart mask mörka korr öron & bett välvinklad utm bröstkorg bra benstomme utm
tassar bra päls & färg utmärkta rörelser m korr svans
Chkl 2 Ck Bhkl 2 R-CACIB
Äg. Gina Ekström Persson
LV CH SE UCH Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008
f. 080407
Bra hanhuvud m svart mask bra öron ljusa ögon korr bett rak i skuldran ngt öppna vinkl bak utm
bröstkorg bra päls & färg bra rörelse m korr svansföring
Chkl 2 Ck Bhkl 4
Äg. Ruth Lintonsson
C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613
Utm huv m svart mask bra ögon & öron korr bett välvinklad bra bröstkorg vacker överlinje bra
benstomme & tassar bra päls & färg utm rörelser men tendens till hög svansföring
Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR
Äg. Petra Junehall

Tikar

Knockando’s Winther In Salinas
S67089/2009
f. 091104
Bra tikhuv svart mask mörka ögon bra öron välvinklad bra bröstkorg bra päls & färg rör sig m
bra steg
Junkl 1 Junkk 1 Ck
Äg. Ruth Lintonsson
Källtorps Amazing Fiona
S61041/2009
f. 090912
Vack tikhuvud bra öron ljusa ögon korr bett tillr vinklar tillr bröstkorg rör sig m bra steg behöver
träning och vana m att träffa folk korr svansföring
Junkl 1 Junkk 3
Äg. Veronica Björklund
Källtorps Asta
S61043/2009
f. 090912
Ännu tunn i huvud & kropp svart mask korr bett korr ögon tillr vinklar bra färg rör sig m bra steg
& korr svans
Junkl 1 Junkk 2 Hp
Äg. Karin Eklund
Altonastigens Darkest Light
S60158/2008
f. 080829
Utm tikhuv m svart mask mörka ögon bra öron korr bett välvinklad bra bröstkorg bra päls & färg
rör sig m bra svansföring
Ukl 1 Ukk 1 Ck
Äg. Lars-Gösta Johansson
Lilla Äventyrets Davida
S23240/2009
f. 090210
Bra tikhuv m svart mask ljusa ögon korr bett bra öron välvinkl bra bröstkorg rör sig m utm steg
korr svans
Ukl 1 Ukk 3 Hp
Äg. Liza Darmell
Lilla Äventyrets Electra
S31618/2009
f. 090320
Bra tikhuv m svart mask bra öron korr bett välvinklad önskar mer djup & bredd på bröstkorgen
bra päls & färg utm rörelse m korr svans
Ukl 1 Ukk 4 Hp
Äg. Maria Gustafsson
SE VCH Lilla Äventyrets Eunike
S31619/2009
f. 090320
Utm huvud bra öron ljusa ögon korr bett tillr vinklar & bröstkorg bra benstomme bra färg & päls
rör sig m bra steg & korr svans
Ukl 1 Ukk R
Äg. Christina Utbult
Vallonbygdens Crazy For Nothing
S22670/2009
f. 090308
Bra huv mörka ögon korr öron välvinklad tillr bröstkorg bra päls & färg rör sig m bra steg &
svans
Ukl 1
Äg. Catrin Eriksson
Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
f. 090308
Bra tikhuv m svart mask mörka ögon bra öron korr bett välvinklad utm bröstkorg stark överlinje
bra päls & färg utm rörelser m korr svansföring
Ukl 1 Ukk 2 Ck
Äg. Jennie Trouin
Fablernas Very Charming Rebell

S53893/2005

f. 050804

Bra tikhuv m svart mask ljusa ögon korr bett bra vinkl fram öppna bak önskar mer djup & bredd i
bröstkorgen bra päls & färg utm rörelser m korr svans
Ökl 2
Äg. Elisabeth Eriksson
Gep’s Big Bear’s Little Snowbear
S57135/2008
f. 080731
Bra huv m svart mask korr bett välvinklad utm bröstkorg stark rygg bra päls & färg rör sig m bra
steg & korr svans
Ökl 1 Ökk R Ck
Äg. Gina Ekström Persson
LP1 Katla Chargdottir Av Eik-Sin-Hus
S3189/2008
f. 080128
Vackert huv svart mask korr bett välvinklad bra bröstkorg & benstomme stark rygg utm rörelser
m korr svans
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl R
Äg. Birgitta Strömberg
Knickerbockers Double Stitched
S58212/2008
f. 080830
Vackert tikhuv m svart mask korr bett välvinkl fram ngt öppna vinkl bak bra bröstkorg bra päls &
färg rör sig m bra steg men med hög & ringlad svans
Ökl 1
Äg. Christina Gustafsson
Kustkärans Tingeling
S10805/2009
f. 081219
Bra tikhuv mörka ögon men rak i skuldran tillr bröstkorg önskar starkare rygg bra färg & päls rör
sig m bra steg & korr svans
Ökl 1
Äg. Marika Cederblad
Sjö Björnens Äventyr
S55058/2003
f. 030824
Vackert tikhuv korr bett välvinkl stark rygg utm bröstkorg en allt igenom härlig tik bra päls &
färg utm rörelser m korr svans
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert R-CACIB
Äg. Pia Hemming
Sjöwildas Missy Eliot
S68288/2007
f. 071029
Vackert tikhuv m svart mask mörka ögon & korr bett välvinklad fram ngt öppna bak utm
bröstkorg utm rörelser m korr svans
Ökl 1 Ökk 3 Ck
Äg. Helen Andersson
Skorres Pärla
S18211/2006
f. 060128
Vackert huv m svart mask korr bett välvinklad utm bröstkorg bra benstomme bra päls & färg bra
rörelser m korr svans
Ökl 1 Ökk 4 Ck
Äg. Karin Eklund
Terr-Leon’s Yppige Ylva
S56035/2008
f. 080217
Vackert huvud m svart mask utm bett öppna vinklar fram & bak bra bröstkorg päls & färg bra
steg & korr svans
Ökl 1
Äg. Tim Zedig
SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa
S50552/2004
f. 040704
Utm tikhuvud m svart mask korr bett stark överlinje välvinkl utm bröstkorg utm päls & färg utm
rörelse m korr svans

Chkl 2 Ck Btkl 3

Äg. Malin Östlund

C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
f. 040802
Utm tikhuvud m svart mask mörka ögon välvinkl utm bröstkorg bra päls & färg rör sig m bra
steglängd men med hög svans
Chkl 3 Ck
Äg. Catrin Eriksson
NORD V-07 SE UCH Kusbolejonet Karamell S26713/2005
f. 050309
Utm huv m svart mask mörka ögon korr bett välvinkl bra bröstkorg vacker överlinje bra päls &
färg utm rörelser m ngt hög svansföring
Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM
Äg. Gunilla Hallgren
NO UCH SE UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005
f. 050905
Vackert tikhuvud m svart mask tillr vinklar tillr bröstkorg bra päls & färg rör sig m bra steg m ngt
hög svansföring
Chkl 4 Ck
Äg. Pia Hemming
SE UCH Björntassens Olga
S40209/2002
f, 020601
En tik som bär sin ålder m äran vackert huvud m svart mask tillr vinklad & bröstkorg bra färg &
päls rör sig m bra steg & korr svans
Vetkl 1 Ck Btkl 4
Äg. Lars-Gösta Johansson
Uppfödarklass
Lilla Äventyrets Kennel
Genomgående bra storlekar svarta maskar bra färg behöver mer substans & massa bra rörelser m
korr svans priset då de borde vara mer kraftfulla
Uppfkl 1
Uppfödare: Pia Hemming

