Högsbobruk 20100905

Domare Kurt Nilsson

Valpar
Hanar
Knickerbockers Luriga Lapis
SE18101/2010
f. 100115
Trevlig valp bra huv m utm uttr goda prop tillr kropp för åldern tillr vinkl bra ben & tassar bra
rörelser för åldern
Valpkl 1 Hp
Äg. Zophie Larsson
Lejonkullen Punkt Se de Faro
SE21424/2010
f. 100129
Bra huv & uttr goda prop kunde ha ngt bättre utf bröstp tillr vinkl goda tassar för åldern tillr
rörelser fram ngt trångt bak
Valpkl 2
Äg. Mikael Axenhag
Valpar
Tikar
Dragongårdens Qornelle At Xmas
SE14067/2010
f. 090219
Fem m bra huv & uttr god hals goda prop en tanke avfallande kors goda vinkl fram kunde vara
ngt bättre bak. För åldern goda rörelser fram trångt bak
Valpkl R
Äg. Lena Eriksson
Duvasgårdens Sweet Soya
SE26601/2010
f. 100303
Liten fem tikvalp m bra huv & uttr utm prop tillr bröstparti goda vinkl passande benst för åldern
goda rörelser dock ngt lösa armbågar
Valpkl 3
Äg. Margareta Mix
Lejonkullen Punkt Se Da Oura
Fem huv & uttr goda prop
Valpkl Opl

SE21420/2010

f. 100129

Äg. Anders Weström

Lejonkullen Punkt Se Da Rocha
SE21417/2010
f. 100129
Söt tik m utm huv en tanke ljusa ögon utm prop välkroppad för åldern goda vinkl fram kunde ha
bättre bak goda rörelser
Valpkl 4
Äg. Mikael Axenhag
Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss
SE12714/2010
f. 091215
Härlig tikvalp välf huv m utm uttr utm hals & rygg utm prop välkroppad för åldern kunde ha en
tanke bättre vinkl fram bra bak utm benst för åldern utm rörelser. Bästa valp
Valpkl 1 Hp
Äg. Gunilla Hallgren
Lejonvinden’s Yummie Yam Yam
SE12713/2010
f. 091215
Söt fem utm huv & uttr utm hals utm prop tillr bröstp mkt goda vinkl bra ben & tassar för åldern
utm rörelser

Valpkl 2 Hp

Äg. Petra Junehall
Hanar

Lejonklippans Äkkinen Utan H
S47183/2009
f. 090629
Välutv junhane m för åldern utm huv & uttr utm hals & ryggl dock en tanke fallande kors
välkropp för åldern utm vinkl ben & tassar för åldern utm rörelser bra päls
Junkl 1 Junkk 1 Ck
Äg. Ville Niiranen
Dragongårdens Darwin At Xmas
S12230/2009
f. 081218
Utm huv & uttr god hals, utm prop tillr bröstp tillr vinkl utm benst utm tassar mkt goda rörelser
tillfredsställande päls
Ukl 1 Ukk 3
Äg. Petra Junehall
Gep’s Big Bear’s White Wolf
S37255/2009
f. 090417
Välf mask huv utm uttr & hals utm prop bra bröstp utm vinkl ben & tassar härliga rörelser visas
för dagen i badbyxor
Ukl 1 Ukk 2 Ck
Äg. Gina Ekström Persson
Lilla Äventyrets Dactil
S23239/2009
f. 090210
Bra huv & uttr tillfredsst hals goda prop ngt framskjutet skulderläge utm bröstp tillfredsst vinkl
fram utm bak passande benst bra tassar rör sig ngt löst fram bra bak
Ukl 1 Ukk 4
Äg. Maria Gustafsson
Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009
f. 090210
Mask huv & uttr utm hals utm prop välkroppad utm vinkl ben & tassar dock en tanke veka
mellanhänder utm rörelser
Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 3 Cert
Äg. Pia Svedugård
Boyzone’s Ace Up The Sleeve
S38558/2008
f. 080506
Stor kraftfull hanne mask huv & uttr utm hals goda prop bra bröstp skulle önska ngt bättre vinkl
utm benst rör sig ngt instabilt fram trångt bak
Ökl 1 Ökk 4
Äg. Maria Norman
Bölelejonet Izor
S31328/2007
f. 070313
Bra huv & uttr tillfredst prop kunde ha ngt bättre utfyllt bröstp tillr vinkl tillfreds rörelser fram
god bak god päls
Ökl 1 Ökk R
Äg. Anette Hellberg
Bölelejonet Oliver-Kakmonster
S42651/2008
f. 080426
Bra huv & uttr god hals ger ett ngt lågställt intr visas i dagen i ngt högt hull goda vinkl tillr benst
rör sig m tunga steg ngt mjuk päls
Ökl 2
Äg. Ann-Lovic Thörnquist
Cevitas Comfortably Numb
S25857/2007
f. 070305
Mask utm huv & uttr utm hals utm prop kraftfullt bröstp mkt goda vinklar bra ben & tassar goda

rörelser utm päls
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 4

Äg. Anna Höglund

Grindvaktens High-Minded Glh
S39986/2008
f. 080421
Mask bra huv & uttr utm hals utm prop bra bröstparti utm vinkl ben & tassar mkt goda rörelser
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl R
Äg. Susanne Ytterskog
Hjerpegården Romeo af Borbein
S70970/2007
f. 071202
Mask bra huv & uttr till bröstp tillr vinkl bra ben & tassar goda rörelser från sidan, ngt smalspårig
fram & bak
Ökl 1 Ökk 3
Äg. Susanne Ytterskog
Rudbackens Dynamite Duke
S62475/2007
f. 070918
Mask utm huv kunde ge ett ngt säkrare uttr tillr hals tillfrest prop bra bröstp tillfre vinkl rör sig
smalspårigt kunde ha bättre drive
Ökl 2
Äg. Maria Österman
FI UCH SE UCH SE V-2010 Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007 f. 070630
Mask härlig hanne utm huv & uttr utm hals utm prop utm bröstp utm vinkl ben & tassar mkt
välgående bra päls för årstiden
Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIM
Äg. Gina Ekström Persson
C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613
Välf mask huv m utm uttr utm hals & ryggl goda prop utm bröstp utm vinkl ben & tassar utm
rörelser ngt glad svans
Chkl 2 Ck Bhkl 2 R-CACIB
Äg. Petra Junehall
SE UCH Villmobackens Forest Gump
S16637/2008
f. 080106
Utm huv & uttr utm hals goda prop tillr bröstp goda vinkl ben & tassar goda rörelser
Chkl 3 Ck
Äg. Kerstin Frönestedt
FI UCH SE UCH Björntassen Himmler
S51221/2002
f. 000808
Härlig äldre herre m utm huv & uttr välkroppad m utm prop utm vinkl härlig benst m utm tassar
utm päls en härlig herre
Vetkl 1 Ck
Äg. Iréne Holmqvist

Tikar
Grindvaktens Move To The Hill Hci
S51345/2009
f. 090706
Fem för åldern utm huv & uttr utm hals utm prop behöver utvecklas i bröstp utm vinkl ben &
tassar för åldern goda rörelser visas för dagen i bikini
Junkl 1 Junkk 1
Äg. Mikael Axenhag
Grindvaktens Princess Leia Hci
S51346/2009
f. 090706
Bra huv & uttr god hals goda prop för åldern tillr bröstp tillr vinkl god benst & tassar för åldern

tillfredställande rörelser
Junkl 1 Junkk 3

Äg. Anders Weström

Källtorps Alice
S61042/2009
f. 090912
Fem tanke litet huv till kroppen tillr hals goda prop ngt avfallande kors tillr bröstparti rör sig ngt
smalspårigt & instabilt fram & bak kunde ha ngt bättre vinkel i mellanhanden
Junkl 2
Äg. Susanne Forsman
Lilla Äventyrets Fantasia
S60585/2009
f. 090910
För åldern bra huv god hals goda prop behöver utv i bröstp goda vinkl goda ben & tassar för
åldern goda rörelser för dagen i baddräkt
Junkl 1 Junkk 2
Äg. Patrick Skärström
Vindarnas Cassandra
S67866/2009
f. 091124
För åldern utm huv & uttr god hals goda prop för åldern utm bröstp utm vinkl för åldern utm
rörelser kunde vara ngt självsäkrare
Junkl 1 Junkk 4
Äg. Anna Karin Pålsson
Vindarnas Cloette
S67865/2009
f. 091124
fem söt tik utm huv & uttr utm hals utm prop ngt avfallande kors, bra bröstp goda vinkl passande
benstomme tyvärr halt kep
Junkl Kep
Äg. Irene Gabrielsson
Dragongårdens Diva At Xmas
S12234/2009
f. 081218
För åldern utm huv & uttr utm hals utm prop tillr bröstp utm vinkl ben & tassar för åldern mkt
goda rörelser för dagen i sommarskrud
Ukl 1 Ukk R
Äg. Petra Junehall
Lilla Äventyrets Daphne
S23242/2009
f. 090210
Utm huv & uttr utm hals goda prop tillr bröstp goda vinkl kunde ha ngt fastare tassar rör sig
instabilt fram för åldern tillfredst bak lättklädd för dagen
Ukl 1
Äg. Pia Hemming
Lilla Äventyrets Davida
S23240/2009
f. 090210
Söt fem utm huv & uttr utm prop bra bröstp utm vinkl ben & tassar mkt goda rörelser för åldern
Ukl 1 Ukk 3 Hp
Äg. Liza Darmell
SE VCH Lilla Äventyrets Eunike
S31619/2009
f. 090320
Utm huv & uttr utm ryggl bra bröstp utm vinkl utm benst goda tassar utm rörelser fram ngt
smalspårigt bak
Ukl 1 Ukk 2 Hp
Äg. Christina Utbult
Vallonbygdens Crazy For Nothing
S22670/2009
f. 090308
Fem sött fem huv utm hals goda prop behöver utv i bröstp goda vinkl ben & tassar goda rörelser
fram ngt trång bak god päls för årstiden
Ukl 1 Ukk 4
Äg. Catrin Eriksson

Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
f. 090308
Välutv ungtik utm huv & uttr utm hals utm prop välkroppad m utm vinkl ben & tassar mkt goda
rörelser behöver dock bli ngt stramare
Ukl 1 Ukk 1 Hp
Äg. Jennie Trouin
Bölelejonet Icy-Akima
S31335/2007
f. 070313
Feminin m bra huvud uttryck god hals en tanke lågställd kraftfullt bröstpari goda vinklar ben,
tassar, för dagen mkt tunga rörelser, kunde ha bättre drive visas för dagen i högt hull
Ökl 2
Äg. Kristina Holgersson Olsson
LP1 LP11 LP111 Bölelejonet Izadora
S31330/2007
f. 070313
Utm huvud uttryck, utm hals goda proportioner tillräckligt bröstparti utm vinklar ben tassar goda
rörelser lättklädd för dagen
Ökl 1 Ökk R
Äg. Sonja Karlsson
Bölelejonet Madonna Made By Eddie
S14298/2008
f. 071217
Stor tung tik m god huvudf. Bra uttr. Kraftig hals, välutv bröstp goda vinkl utm ben & tassar rör
sig med tunga steg kunde ha bättre drive för dagen i tyngsta laget kunde ha vakare päls
Ökl 2
Äg. Anne Marie Krigh
Cevitas Rock An’ Roll Angel
S47007/2008
f. 080608
Fem m bra huv & uttr god hals ger för dagen ett luftigt intr kunde ha mer utfyllt bröstp skulle
önska ngt bättre vinkl pass benst för dagen i sommardräkt, rör sig instabilt fram bra bak kunde
vara ngt självsäkrare
Ökl 2
Äg. Patrick Skärström
Dragongårdens Proud Mary
S21376/2004
f. 040303
Kraftfull tik utm huv & uttr god hals goda prop bra bröstp goda vinkl utm benst mkt goda rörelser
välpälsad så välpälsad så intrycket blir ngt tungt
Ökl 1 Ökk R
Äg. Carina Östlund Andersson
Duvasgårdens Pretty Purple
S40729/2008
f. 080430
Utm huv & uttr utm hals utm prop tillr bröstp goda vinkl utm ben & tassar mkt goda rörelser
tillfredställande päls för årstiden
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4
Äg. Margareta Mix
Gep’s Big Bear’s Little Snowbear
S57135/2008
f. 080731
Välf fem huv m utm uttr utm hals utm prop utm bröstp utm vinkl ben & tassar mkt goda rörelser
bra päls för årstiden
Ökl 1 Ökk 3 Ck Btkl R
Äg. Gina Ekström Persson
Grindvaktens Miranda mirakel Gzf
S58501/2007
f. 070802
Bra huv & uttr god hals behöver mer volym & massa kunde ha bättre utfyllt bröstp skulle önska
bättre vinkl fram tillr bak passande benst rör sig smalspårigt & instabilt fram bra bak, i
sommarskrud
Ökl 2
Äg. Anders & Jennifer Weström

Johannesdals Alizarin Crimson
S32525/2008
f. 080419
Bra huv, god hals ger ett ngt lånsträckt intryck ngt avfallande kors tillr bröstp tillfredst vinkl tillr
benstomme rör sig ngt smalspårigt fram & bak kunde vara ngt självsäkrare
Ökl 2
Äg. Camilla Holewa
Johannesdals Alizarin Rose Madder
S32529/2008
f. 080419
Bra huv & uttr god hals goda prop tillr bröstp goda vinkl passande benstomme goda rörelser
lättklädd för dagen
Ökl 1
Äg. Camilla Holewa
Lilla Äventyrets Bexa
S36401/2007
f. 070406
Fem huv & uttr utm hals goda prop utm bröstp goda vinklar goda tassar mkt goda rörelser bra
päls för årstiden
Ökl 1 Ökk 4 Ck
Äg. Kerstin Frönestedt
Sjö Björnens Äventyr
S55058/2003
f. 030824
Söt fem tik utm huv kunde ha ngt bättre pigm läppar, bra hals & ryggl utm prop utm bröstp
välvinklad m härlig benst mkt välgående mkt härlig päls champ idag
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 3 Cert
Äg. Pia Hemming
SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa
S50552/2004
f. 040704
Bra huv & uttr god hals goda prop välkroppad dock i tyngsta laget utm vinkl dock ngt veka
mellanhänder rör sig ngt smalspårigt fram bra bak bra päls för årstiden
Chkl R
Äg. Malin Östlund
SE UCH Dragongårdens Overnight Sensation S21375/2004
f. 040303
Kraftfull tik utm huv & uttr utm hals utm prop välkroppad utm vinkl utm benst bra tassar rör sig
ngt instabilt fram, utm bak utm päls för årstiden
Chkl 3 Ck
Äg. Petra Junehall
SE UCH Furudalens Brianne
S33463/2006
f. 060317
Fem utm huv & uttr utm hals utm prop utm ryggl utm bröstp utm vinklar utm benstomme mkt
välgående
Chkl 2 Ck Btkl 2 R-CACIB
Äg. Margareta Mix
C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
f. 040802
Härlig tik välkroppad & välbal utm uttr utm hals & rygg utm prop välvinklad utm benst
välgående m utm päls för årstiden
Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIR
Äg. Catrin Eriksson
NO UCH SE UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005
f. 050905
Utm huv ngt framträdande ögon utm hals goda prop utm bröstp goda vinkl ben & tassar mkt goda
rörelser
Chkl 4 Ck
Äg. Pia Hemming
LP1 LP11 SE UCH TJH Bölelejonet Zitha

S18802/2002

f. 020131

Utm huv & uttr utm hals utm prop bra bröstp välvinkl m utm tassar mkt välgående för sin ålder
Bästa vet!
Vetkl 1 Ck
Äg. Sonja Karlsson
Avelsklass
C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613
En homogen grupp m utm huv & uttr utm könsprägel utm prop överlag välgående ett gott
avelsresultat väl värd ett HP dock kunde endel svansar vara bättre Bästa grupp
Avelskl 1 Hp
Äg. Petra Junehall
Sjö Björnens Äventyr
S55058/2003
f. 030824
En homogen grupp vad gäller huv & typ goda prop m god könspr 2 av indviderna behöver mer
massa dock har modern den bästa kvaliteten men värda ett HP
Avelskl 1 Hp
Äg. Pia Hemming
Uppfödarklass
Lilla Äventyrets Kennel
Mkt homogen grupp vältypade m goda prop överlag bra rörelser och överlag lättklädda för dagen
väl värda ett HP
Uppfkl 1 Hp
Uppfödare: Pia Hemming
Dragongårdens Kennel
Mkt homogen grupp m utm huv & uttr & könsprägel överlag välkroppade m utm benstomme &
goda vinkl en grupp väl värd sitt HP
Uppfkl 1 Hp
Uppfödare: Petra Junehall

