Sundsvall 101009

Domare Björn Enarsvie

Hanar
Vindarna’s Calypso
S67864/2009
f. 091124
Unghane av god typ, mask hv, m bra prop, tillr hals saknar fortf volym & massa acc vinkl fram,
alltför rak i sina knävinkl. Vilket påverkar rörelser. Pris 0 idag pga underbett
Junkl 0
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Caspian
S67858/2009
f. 091124
För dagen ngt högställd & luftig unghane. Hv fortfarande under utveckl m bra prop tillr hals bra
rygg alltför knappa knävinkl bra benstom är fortf under utveckl rör sig okordinerat trevligt temp
Junkl 2
Äg. Paula Nordberg
Vindarna’s Cross
S67862/2009
f. 091124
Hane av mkt god typ, välskuret hv, bra stop & pigm, vacker hals & ö-linje, välkropp m bra prop,
balans vinklar fr & bak, utm rörelser
Junkl 1 Junkk 1 Hp
Äg. Anna-Karin Pålsson
Dragongårdens Darwin At X-Mas
S12230/2009
f. 081218
Hane av mkt god typ & storlek, mask hv, kraftfull hals, vällagd skuldra, tillr vinkl fr aning
knappa knävinkl, välform bröstkorg ngt avfall kors, tendens att röra sig ngt underställd, härligt
temp, välvisad
Ukl 2
Äg. Petra Junehall
Gep’s Big Bear’s White Wolf
S37255/2009
f. 090417
Välskuret hv m bra balans skalle-nos vacker hals, mark manke, plan rygg, saknar massa fram &
djup i bröstkorg välbalans bakställ, bra benstomme, rör sig bra från sidan, ngt löst fram,
välpresenterad
Ukl 1 Ukk 4
Äg. Gina Ekström Persson
Lejonklippans Äkkinen Utan H
S47183/2009
f. 090629
Kraftfull unghane m mask hv, kraft hals utm vacker ö-linje, mkt välkroppad full av substans, utm
vinkl fr & b. bra benstom, härliga rörelser runtom, välpresenterad
Ukl 1 Ukk 2 Ck
Äg. Ville Niiranen
Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009
f. 090210
Maskulin, bra skalle ngt kort nosparti, ngt ljusa ögon, stark hals, bra rygg tillr vinkl fr & b, utm
benstomm, önsk ngt bredare & djupare bröstkorg, harmoniska rörelser
Ukl 1 Ukk R
Äg. Pia Svedugård
Lilla Äventyrets Draco
S23237/2009
f. 090210
Välskuret hv, aning runda & ljusa ögon vilket stör uttryck. Tillr hals, plan rygg, goda knä &
hasvinkl, tillr benstom, ngt platta tassar, fallande kors, önskar bättre påskjut. Pris pga rörelser

Ukl 2

Äg. Lena Reppe Ates

Martenlake’s Bollis Valp
S15598/2009
f. 090113
Substansfull unghane, mask hv, m utm prop, kraftfull hals & tillr längd, utm stomme, välform
bröstkorg, balans vinkl fr & b trevliga rörelser från sidan rör sig ngt trångt bak, härligt temp
Ukl 1 Ukk 3
Äg. Tim Zedig
JWW-10 Vallonbygdens Crazy In Beer
S22667/2009
f. 090308
Mask valsk hv, utm typ & storlek, kraft hals, stark rygg substansf kropp utm stomme härliga
rörelser välbalans fr& b ställ, utm rörelser
Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 2 Cert CACIB
Äg. Monica Sjöberg, Catrin Eriksson
Bölelejonet Oliver-Kakmonster
S42651/2008
f. 080426
Mask kraftf hane, ett långsträckt hv önskar ngt mark stop, tillr hals, vällagd skuldra, ngt kort
avfall kors, aning svag rygg, utm benstom, ger ett ngt lågställd intryck, ej för dagen i kondition,
saknar drive & spänst i steget därav priset
Ökl 2
Äg. Ann-Lovic Thörnquist
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 välbyggd hane mkt god typ & strl, tillr hals, vällagd skuldra, plan rygg, bra benstom,
saknar bredd i sin front, trevl rörels från sidan alltför trång bak, en hane som vinner i stående,
härligt temp

Ökl 1 Ökk 1

Äg. Anna Höglund

Dragongårdens Marc Chagall
S46896/2006
f. 060607
Mkt god typ & strl. Mask välskur hv m härligt uttr, kraftf hals, bra rygg, välform bröstkorg, utm
benstom, tillr vinkl fr & b, rör sig bra från sidan alltför trång bak & underställd tendens till
kohasig, priset pga rörelserna
Ökl 2
Äg. Kristina Berggren
Lejonklippans Smash-N-Grab
S59221/2005
f. 050816
Mask välskur hv, bra pigm, härligt uttr, kraftf hals, bra rygg, länd & kors, ger för dagen ngt
luftigt intryck saknar bredd i bröstkorg, bra benstom, rör sig ngt okord. Bak ej i bästa
pälskondition för dagen därav priset
Ökl 2
Äg. Maria Söderqvist
Lejonklippans Zorro
S62472/2007
f. 070912
Medelstor hane av mkt god typ, välprop hv, önsk ngt kraftf. Bra hals & rygg, balans fr & b ställ,
utm stom, trevliga rörelser runtom, välpresenterad
Ökl 1 Ökk 2
Äg. Gun Andersson
NO UCH Titti-Nalle
N18138/04
f. 040730
Hane av mkt god typ & strl, mask hv, bra balans skalle – nos, kraftf hals, stark rygg, ngt avrund
kors, tillr vinkl fr & b, harmoniska rörelser, bra päls utm temp välpresenterad
Ökl 1 Ökk 3
Äg. Liv Elin Thomassen
FI UCH SE UCH Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006
f. 061030
Hane av utm typ & strl, vackert mejsl hv, kraftf reslig hals, utm ö linje, härlig balans fr & b tillr
vinkl utm röelser står ngt fransysk fram bra tassar & stomme tilltalande helhet
Chkl 3 Ck Bhkl R
Äg. Helena Lutz
FI UCH NO UCH NORD UCH SE UCH SE V-10 Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007
f. 070630
vackert mejsl hv, bra pigm, backer ö- & u-linje, välbal fr & bakställ, utm rörels fr alla håll bra
benst försvarar väl sin titel idag
Chkl 2 Ck Bhkl 4
Äg. Gina Ekström Persson
LT CH SE UCH Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008
f. 080407
Mask välsk hv m bra prop härl uttr. Vacker hals stark rygg, ngt lång länd balans fr & bställ, bra
benst, tilltalande rörelser runtom, välpresenterad
Chkl Opl Ck
Äg. Ruth Lintonsson
C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613
Champ av utm typ & storl, mask välskur hv m bra balans skalle-nos, utm uttryck, kraftf hals,
stark rygg, välform bröstkorg, balans vinkl fr & b, vilket gör hans rörelser balans & harmoniska
försvarar väl sin titel
Chkl 1 Ck Bhkl 3 R-CACIB
Äg. Petra Junehall
FI UCH FI V-08 NO UCH SE UCH Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f.050816

5 årig mask substansfull champhane, kraftf hals, stark rygg, tillr vinkl fr & b, härlig stom, sunda
rörelser, välpresenterad, ett underbart temperament
Chkl 4 Ck
Äg. Kristina Rodin
SE UCH Villmobackens Forest Gump
S16637/2008
f. 080106
Hane av utm typ & strl. Mask hv & uttr. Mörka ögon, bra balans skalle-nos, stark rygg, tillr vinkl
fr & b, pass benst, spänstiga vägvinnande rörelser, utm temp välpresenterad
Chkl R Ck
Äg. Kerstin Frönestedt
FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002
f.020905
Mkt tilltalande vet han m härlig hv & uttr. Härl hals & ö-linje, utm prop, välbalans fr & b vinkl,
utm stomme. Härl spänstiga rörels, som många av de yngre inte kommer i närh av. Grattis till
ägaren. Bästa veteran
Vetkl 1 Ck Bhkl 1 BIR
Äg. Petra Högberg

Tikar
Knockando’s Winther In Salinas
S67089/2009
f. 091104
Fem tik av mkt god typ & strl. Fem långstr hv m bra balans skalle-nos. En aning kort hals,
framskj skuldra, stark rygg, bra stom, saknar fortf massa, en aning knappa knävinkl rörelser ok
Junkl 1 Junkk 4
Äg. Ruth Lintonsson
Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss
SE12714/2010
f. 091215
10 mån jun tik av mkt god typ & strl. Välskur fem hv, m bra pigm härl uttr, vacker hals, stark
rygg, fortf under utveckl saknar lite substans & stabil. Utm benst. Väl presenterad
Junkl 1 Junkk 1 Ck
Äg. Gunilla Hallgren
Lilla Äventyrets Fantasia
S60585/2009
f. 090910
13 mån juntik, ett långsträckt balans hv, dock ngt kort i siluetten, tillr hals, stark rygg, tillr
stomm, välform bröstkorg balans bakställ, skjuter upp ländparti i rörelser, tendens till överbyggd,
utm benst välpresenterad
Junkl 1 Junkk 2 Hp
Äg. Patrick Skärström
Vindarnas Cassandra
S67866/2009
f. 091124
Mkt välväxt & välbyggd juntik, fem hv & uttryck, vacker hals & rygglinje, välform bröstk. Härl
benst, balans vinkl fr & b. rörelser ok rör sig ngt stytligt bak
Junkl 1 Junkk 3
Äg. Anna Karin Pålsson
Vindarnas Cassie
S67870/2009
f. 091124
Fem tik som fortf är under utveck är för dagen ngt för högställd & luft, fem hv m bra prop, ngt
kort hals, lite framskju skuldra, plan rygg, godtagb vinkl bak & stomm, rörelser ok.
Junkl 2
Äg. Anna-Karin Pålsson
Vindarna’s Cloette
S67865/2009
f. 091124
10 mån juntik välbyggd & välutv för åldern, fem vacker mejsl hv m bra balans skalle-nos härligt

uttr bra hals & rygg utm benst balans framställ aning knappa knävinkl rör sig ngt stelt, får ej ut
sitt steg
Junkl 1 Junkk R
Äg. Irene Gabrielsson
Gep’s Big Bear’s White Pearl
S37262/2009
f. 090417
Ungtik av mkit god typ & storl fem långstr hv aning ljusa ögon, vacker hals & ö-linje, balans fr &
b, utm benst, härliga rörelser, utm temperament, välpresenterad
Ukl 1 Ukk 1 Ck
Äg. Gina Ekström Persson
Grindvaktens Move To The Hill Hci
S51345/2009
f. 090706
Ungtik av god typ, fem hv & uttr, tillr hals stark rygg, godtagb vinkl fr & b, för dagen ej i bästa
pälskondit. Utm benstom, priset idag pga rörelser där hon rör sig kohasigt och skjuter upp länden
vilket stör heleheten
Ukl 2
Äg. Mikael Axenhag
Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel
S47184/2009
f. 090629
Mkt substansfull ungtik kraftf hv mörka ögon, stark hals, plan rygg , en aning för rund bröstk,
mark förbröst, balans vinkl fr & b. utm rörelser, välpresenterad
Ukl 1 Ukk R
Äg. Petra Högberg
Lilla Äventyrets Davida
S23240/2009
f. 090210
Välbyggd ungtik av mkt god typ & strl, fem hv & uttr, bra prop skalle-nos, aning ljusa ögon, ngt
kort hals, framskj skuldra, stark rygg, balans vinkl fr & b, bra stomm & harmoniska rörelser
Ukl 1 Ukk 3 Hp
Äg. Liza Darmell
SE VCH Lilla Äventyrets Eunike
S31619/2009
f. 090320
Ståtlig ungtik m kraftf fem hv, bra uttr, reslig hals, stark rygg, välbalans fr & bbens vinklar, utm
stom, saknar lite päls för dagen, harmoniska trevliga rörelser
Ukl 1
Äg. Christina Utbult
Vallonbygdens Crazy For Nothing
S22670/2009
f. 090308
Medelstor tik m bra prop & stomm, fem hv, bra balans skalle-nos, mörka ögon, stark rygg, tillr
vinkl fr & b, utm rörelse från alla håll, välpresenterad
Ukl 1 Ukk 2 Hp
Äg. Catrin Eriksson
Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
f. 090308
16 mån ungtik m kraftf hv, fem, kraftf hals, stark rygg, utm stom, balans vinkl fr & b, ger ngt
lågställd intr & får ej ut steget saknar drive vilket stör helh på annars harmoniskt byggd tik
Ukl 1 Ukk 4
Äg. Jennie Trouin
Boyzone’s Cash In
S38562/2008
f. 080506
Tik av mkt god typ & strl, kraftf fem hv, en aning kort hals & en aning framskj skuldra, bra rygg
& kors, godtagb vinkl fr & b, bra benst, trevliga rörelser runtom trevligt temp. Välpresenterad
Ökl 1
Äg. Sandra Holmgren
Cevitas Curemida Girl
S25854/2007
f. 070305
Tik av utm typ & strl. Vackert fem hv, härligt uttr, stark hals & rygg, harmonisk balans vinkl fr &

b, utm benst, trevliga harmoniska rörelser, välpresenterad
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert CACIB BIM
Äg. Gerd Svensson
Cevitas Rock An’ Roll Angel
S47007/2008
f. 080608
Tik av utm typ & strl, fem välskur hv, bra hals & rygg, plant kors, välform bröstk, balans vinkl fr
& b, ej i bästa päls kond för dagen men bra kval på det som kommer. Utm rörelser
Ökl 1
Äg. Patrick Skärström
Dragongårdens Cancun de Cacique
S26026/2008
f. 080221
Öpp tik av utm typ & strl, härligt hv & uttr, vacker hals, snygg ö-linje i stående, välbalans fr & b,
utm stom, bra rörelser från sidan, trivs ej i ringen idag
Ökl 1 Ökk R
Äg. Mimmi Nordin
Dragongårdens Diwa At Xmas
S12234/2009
f. 081218
Tik av utm typ & strl, fem balans hv, härligt uttr, sdtark hals & rygg, substansfull härlig som,
balans fram & b, vägvinn rörelser ej i bästa pälskond, men bra kval på det som kommer
Ökl 1 Ökk 3 Ck
Äg. Petra Junehall
Lejonlands Naala
S38107/2007
f. 070418
3 årig tik av utm typ & strl, vack fem hv m härligt uttr, bra hals & rygglinje, utm benst,
harmoniska vinklar & rörelser fr & b, trevligt temp, välpresenterad
Ökl 1 Ökk 4
Äg. Irene Gabrielsson
Leodal’s Angelic Azaya
S53734/2007
f. 070718
Tik av mkt god typ & strl, vack fem hv & uttr, tångbett, stark hals, substansfull, saknar förbröst,
härlig benstom, aning avall kors, rörelser ok, utm temp, välpresenterad
Ökl 1
Äg. Angelica Klavbäck
Martenlake’s Final Mojo Magnifico
S15904/2005
f. 041228
Kraftf & substansf 5 årig tik, kraftf hv m bra prop, sark hals & rygg, ngt rund bröstk, i övrigt bra
prop, utm benstom, trevliga rörelser runtom, välpresenterad
Ökl 1
Äg. Tim Zedig
Rudbackens Diva Deluxe
S62479/2007
f. 070918
3 årig tik av mkt god typ & strl, fem långstr hv, stark hals & rygg, aning lång länd, utm benst,
aning kort på benen vilket stör helh intr, acc rörelser från sid, alltför trång & släpande bak därav
priset idag
Ökl 2
Äg. Gerd Svensson
Terr-Leon’s Yppige Ylva
S56035/2008
f. 080217
Tik av utm typ & strl, balans fem hv, vacker hals & resning, stark rygg, harmon vinkl fr & b, pass
stom, utm rörelser från alla håll
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 2 R-CACIB
Äg. Tim Zedig

SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa
S50552/2004
f. 040704
6 år champ tik full av kval, fem välskur hv, vacker hals & resn, utm rygglinje, mkt välkropp,

härliga rörelser, utm stomm, härligt rastyp temp, snyggt visad, utm
Chkl OPL
Äg. Malin Östlund
SE UCH Dragongårdens Overnight Sensation S21375/2004
f. 040303
Utm typ champtik full av kval, vackert rastyphv, mk härligt uttr, korr hals & ö-linje, mkt
substansfull & balans, härl rörelser, försvarar väl sin titel idag
Chkl 1 Ck Btkl 3
Äg. Petra Junehall
FI UCH NO UCH JV-07 SE UCH Fiva’s Juicy Fruit S42891/2007 f. 061113
Tik av utm typ härl uttr, stark hals rygg aning plant kors tillr vinkl fr & b pass benstom, trevliga
rörelser runtom, ej i bästa päls kond. välpresenterad
Chkl OPL
Äg. Petra Högberg
SE UCH Furudalens Brianne
S33463/2006
f. 060317
Tik av utm typ & strl, fem välskur hv, välpigm, kraftf hals, stark rygg, utm stomme, harmoniska
rörelser, skulle önska ngt mera drive, övrigt bra anatomi, försvarar väl sin titel
Chkl R Ck
Äg. Margareta Mix
SE UCH Hellcat’s One
S19181/2008
f. 080201
Fem välsur hv i bra balans skalle-nos, stark hals & rygg, utm prop, aning plant kors, bra stom,
trevl rörelser, utm temp, välpresenterad
Chkl 2 Ck Btkl 4
Äg. Linda Svahn
C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
f. 040802
Harmonisk & välbyggd champ ti, härligt hv m bra uttr, stark hals, utm stom, trevl rörelser
runtom, trevlig helhet, välpresenterad, härligt temp
Chkl 4 Ck
Äg. Catrin Eriksson
Martenlake’s Final Mojo Dea
S15905/2005
f. 041228
Tik av utm typ & strl, fem välskur hv, mörka ögon, stark hals & rygg, välkropp, tik av i övrigt bra
kval, utm rörelser, utm temp, snyggt visad
Chkl 3 Ck Btkl R
Äg. Lindra Svahn

Avelsklass
C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613
En avelshane som präglat sina avkommor m rastyp hv, substansfulla kroppar, utm bensto, utm
rastyp rörelser, suveränt avelsarbete Bästa avelsklass
Avelskl 1 Hp
Äg. Petra Junehall
FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002
f.020905
En avelshane visar två kombination. 3 hanar 1 tik m tydl könsprägel, nedärvt sina vackra hv benst
och substansfulla kroppar. Ett bra avelsarbete
Avelskl 1 Hp
Äg. Petra Högberg

Sjö Björnens Äventyr
S55058/2003
f. 030824
Avelstik som visar genomgårende vackra hv, bra benstom, ngt sämre fronter på två av
avkommorna, trevliga temp, mamma rör sig bättre än sina avkommor
Avelskl 1
Äg. Pia Hemming
Uppfödarklass
Lilla Äventyrets Kennel
Grupp bestående av 3 komb m unga individer, väl könsprägl, bra stom saknar volym & kropp
(substans) trevliga rörelser härlig temp
Uppfkl 1
Uppfödare: Pia Hemming
Lejonklippans Kennel
Grupp bestående av 3 komb väl könsprägel genomg mkt rastyp hv utm kropp & benst, genomg
ett härligt temp utm rörelser grattis till uppfödaren
Uppfkl 1 Hp
Uppfödare: Petra Högberg
Dragongårdens Kennel
Grupp bestående av 4 komb, där alla genomg har utm hv kropp & benst, härligga temp, utm
rörelser. Heder till uppfödaren bästa uppfödargrupp
Uppfkl 1 Hp

