Avesta 2011-06-18

Domare: Nina Karlsdotter
Valpar
Hanar

Leodal´s Bilbao
SE61447/2010
f. 2010-09-29
Välformat huvud, bra proportioner i profil, utm. ögon, välburna öron. Utm. hals, bra överlinje,
väl utvecklad för åldern, passande benstomme, lite platta fötter. Harmoniskt vinkl. utm. steg från
sidan, lös fram, välburen svans, utm. päls för åldern. Bra färg + mask. BÄSTA VALP
Valpkl 1 m. Hp
Ägare: Angelica Klavbäck
Valpar
Tikar
Leodal´s Belize
SE61448/2010
f. 2010-09-29
Fem huvud, bra längd. Stopet kunde vara mer distinkt, Utm. ögon, bra öron. Tillr hals, bra
överlinje, välburen svans, bra kropp för åldern, passande benstomme. Lite platta fötter bak, lite
knapp men harmoniskt vinkl. Rör sig med bra steg från sidan, lite lös fram. Bra päls.
Valpkl 1 m. Hp
Ägare: Angelica Klavbäck
Juniorklass
Hanar

Hjerpegården Super Trouper
SE60644/2010
f. 2010-09-09
Maskulint huvud, ngt kilformad. Nosparti borde vara bredare. Stopet kunde vara mer markerat,
bra ögon + öron, bra hals, lätt överbyggd överlinje. Kort kors, svans ok, ännu ganska outvecklad i
kroppen. Kunde ha lite mer benstomme, står med utåtvridna fötter, knappt vinkl. Rörelser som är
ojämna + ineffektiva. Mkt lösa fram lätt kohasigt bak. Kraftigt urfälld päls, kvalitet ok.
Junkl Sufficient
Ägare: Elisabeth Eriksson
Knickerbockers Luriga Lapis
SE18101/2010
f. 2010-01-15
Mask. huvud, bra proportioner. Ngt runda ögon, bra färg, utm. öron, bra hals + överlinje.
Välutvecklad för åldern men lite för högt hull, passande benstomme, bra fötter, lite knappt men
harmoniskt vinkl. Bra steg från sidan, lös fram, hög svans också lätt rullad, päls i fällning,
kvalitet ok.
Junkl Very Good
Ägare: Zophie Larsson
Lejonkullen Punkt Se Do Baril
SE21422/2010
f. 2010-01-29
Kraftigt huvud med markerade kinder + ngt kort nosparti, lite lösa ögonkanter. Bra ögonfärg +
bra öron, bra hals, lätt överbyggd överlinje. Kort + lite avfallande kors, lite hög svans i rörelse.
Tillr kropp för åldern, passande benstomme, lite veka mellanhänder, knappt vinkl. runtom. Bra
steg från sidan, lös fram, päls i fällning, kvalitet ok.
Junkl Good
Ägare: Magnus Bock

Lejonvinden´s Znygga Zebbe
SE55468/2010
f. 2010-07-31
Maskulint huvud som kunde vara kraftigare i sin helhet + stopet kunde vara mer distinkt. Bra
ögon + öron, utm. hals, lätt överbyggd överlinje när han står, ännu ganska outvecklad i kroppen,
passande benstomme. Ngt stela mellanhänder, bra fötter. Tillr vinkl fram, mkt knapp bak. Rätt
bra steglängd men rörelserna kunde vara kraftigare. Mkt tät bak, lös fram. Päls i fällning, kvalitet
ok.
Junkl Good
Ägare: Annica Lindberg
Unghundsklass
Hanar
Lejonvinden´s Wackra Wiktor
S57620/2009
f. 2009-08-24
Mask. huvud, nosparti kunde vara ngt längre, bra öron + ögon + uttryck. Kunde ha lite mer
markerad haka, bra hals + rygg. Ngt kort kors, välutv kropp, lite lång i länden, bra benstomme +
fötter. Tillr vinkl. Päls i fällning men bra kvalitet, färgen ok. Rör sig bra från sidan, ostabilt både
bak + fram. Hög svans, lätt rullad + över ryggen.
Unghkl Very Good
Ägare: Iréne Holmqvist
Öppenklass
Hanar
Bölelejonet Izor
S31328/2007
f. 2007-03-13
Maskulint huv med lite markerade kinder, ngt kort nosparti, bra ögon + öron. Bra hals + rygg,
kort kors, svansen ok, välutv kropp passande benstomme, bra fötter. Tillr vinkl. fram, lite knapp
bak. Rör sig med ngt kort steg, borde ha mer styrka i steget, lös fram. Bra pälskv i fällning.
Ökl Good
Ägare: Anette Hellberg
Cevitas Comfortably Numb
S25857/2007
f. 2007-03-05
Långsträckt huvud, bra proportioner. Bra ögon + öron. Tillr hals, bra rygg. Ngt kort kors, svansen
ok, lite smal i nedre delen av bröstkorgen. Ngt lång i länden, bra benstomme + fötter, harmoniskt
vinkl. Bra steg från sidan, men alltför tät och trång + ostabil bak. Ngt lös fram. Bra pälskv i
fällning. Bakbens rörelserna drar ner priset.
Ökl Good
Ägare: Anna Höglund
Dragongårdens Darwin At Xmas
S12230/2009
f. 2008-12-18
Mask huvud ngt kort nosparti, bra ögon + öron. Tillr hals, stabil rygg. Ngt kort kors, svansen ok,
behöver få lite mer bredd i kroppen passande benstomme, bra fötter. Tillr vinkl. fram, lite knapp
bak, bra steg från sidan. Ngt trång bak, lite lös fram, bra pälskv i fällning. Kvalitet ok.
Ökl Good
Ägare: Anders Olson
Grindvaktens High-Minded Glh
S39986/2008
f. 2008-04-21
Mask huvud, bra längd + proportioner. Ngt sned i ansiktet pga. skada, bra ögon, smal underkäke.
1 trångt ställd hörntand, bra öron, utm. hals + överlinje. Bra svans, passande benstomme, fina
fötter, lite knappt men harmoniskt vinkl. Bra steg från sidan, lite trång bak, lös fram. Bra pälskv i
fällning.
Ökl Very Good
Ägare: Susanne Ytterskog

Hjerpegården Romeo af Borbein
S70970/2007
f. 2007-12-02
Långsträckt huvud bra proportioner, stopet kunde vara mer distinkt, bra ögon + öron. Utm. hals,
bra rygg, kort avfallande kors, hög svans lätt rullad buren över rygglinjen. Bra kropp +
proportioner, passande benstomme, knappt vinkl. Bra steg från sidan. Ngt ostabil bak + lös fram.
Blir i stående ibland lite bakhög. Päls i fällning, kvalitet ok.
Ökl Very Good
Ägare: Mia Lundqvist
La Dolce Luna´s Supershow-Me
S48840/2007
f. 2007-06-16
Maskulint huvud, ngt markerade kinder, ngt kort nosparti. Bra ögon + öron. Tillr hals, bra
överlinje + svans, välutv kropp. Bra proportioner, passande benstomme, utåtvridna framfötter.
Tillr vinkl. bra steg från sidan. Trång bak, lös fram. Bra pälskv i fällning.
Ökl Exc 1 m. Ck Bhkl 1 CERT BIM
Ägare: Anders Rådberg, Agneta Eriksson
Lilla Äventyrets Dactil
S23239/2009
f. 2009-02-10
Långsträckt huvud, bra proportioner. Ngt ljusa ögon, bra öron, utm. hals, bra rygg. Ngt kort kors,
svansen ok, kunde ha lite mer bredd + volym i kroppen + lite mer benstomme. Fötterna ok, lite
knappt men harmoniskt vinkl. Utm. steg från sidan, lite ostabil bak + fram, päls i fällning, färgen
ok.
Ökl Good
Ägare: Maria Gustafsson
Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009
f. 2009-02-10
Mask huvud, bra proportioner. Ngt ljusa ögon + lite smal underkäke, bra öron, utm. hals + rygg.
Ngt kort kors, ibland lite hög svans i rörelse. Bra kropp + proportioner, passande benstomme, bra
fötter, harmoniskt vinkl. Utm. steg från sidan, lös fram, bra pälskv.
Ökl Exc 2 m. Ck Bhkl 3 m. R CERT
Ägare: Pia Svedugård
Championklass
Hanar

JWW-10 SE UCH
Vallonbygdens Crazy In Beer
S22667/2009
f. 2009-03-08
Mask huvud, bra form + proportioner. Utm. ögon + bra öron. Tillr hals, bra överlinje, välutv
stabil kropp. Ngt smal, nedre delen av bröstkorgen kunde vara mer utfylld i fronten. Bra
benstomme + fötter, tillr vinkl. Utm. steg från sidan, lös fram. Fin pälskv + form. Bra färg. Hög +
lätt rullad svans i rörelse.
Chkl Exc 1 m. Ck, Bhkl 2
Ägare: Monica Sjöberg, Catrin Eriksson
Juniorklass
Tikar
Duvagårdens Sweet Soya
SE26601/2010
f. 2010-03-03
Fem huv, bra längd + proportioner. Stopet kunde vara ngt mer distinkt, bra ögon + öron, utm.
hals, bra överlinje + svans. Bra kropp + proportioner. Tillr benstomme, lite knappt vinkl. fram,
ngt bättre bak. Bra steg från sidan, lite lös fram. Bra päls för åldern, i fällning.
Junkl Exc 1 m. Ck, Btkl 2 m. CERT
Ägare: Ilona Mickelsson

Miss Kelly´s Bad Romance
SE37903/2010
f. 2010-05-10
Långsträckt, ngt smalt huvud. Bra proportioner, bra ögon + öron. Bra hals, rygg + kors, svansen
ok. Ännu ganska outvecklad i kroppen. Ngt tunn benstomme, lite platta fötter, tillr. vinkl.
Rörelserna kunde vara mer effektiva, kraftigt urfälld päls, behöver mkt mer tid.
Junkl Good
Ägare: Catarina Wiberg
Miss Kelly´s Dance Freak
SE37905/2010
f. 2010-05-10
Långsträckt huv, bra proportioner, kunde ha lite mer markerat stop. Bra ögon + öron, ngt kort
hals. Bra överlinje + svans, välutv. för åldern, kunde ha lite mer benstomme, fötterna ok, lite
knappt vinkl. Utm. steg från sidan, förhållande fram. Bra pälskv. som kunde ligga mer an.
Junkl Very Good
Ägare: Pernilla Söderlund
Unghundsklass
Tikar
Källtorps Alice
S61042/2009
f. 2009-09-12
Fem huv med bra proportioner. Dåligt markerad haka, bra ögon + öron. Tillr. hals, bra rygg, kort
kors, bra svans, bra kropp för åldern, bra proportioner, passande benstomme, bra fötter. Tillr.
vinkl. fram, knappt bak. Rör sig bra från sidan, lite löst fram, lite stelt bak, päls i fällning.
Unghkl Good
Ägare: Susanne Forsman
Lejonvinden´s Yummie Mint Kiss
SE12714/2010
f. 2009-12-15
Välformat fem huv. Bra nosparti, utm. ögon, bra öron, utm. hals, bra överlinje + svans. Välutv.
för åldern, passande benstomme, lite knappt men harmoniskt vinkl. Utm. steg från sidan. Ganska
lös fram, bra pälskv i fällning.
Unghkl Exc 2 m. Ck Btkl opl
Ägare: Gunilla Hallgren

NORD JV-10
Lejonvinden´s Yummie Yam Yam
SE12713/2010
f. 2009-12-15
Fem huv, bra proportioner. Utm. nosparti, liten tendens till kinder. Bra ögon + öron, utm. hals.
Bra överlinje, välburen svans, bra kropp för åldern, passande benstomme, fina fötter, lite knappt
men harmoniskt vinkl. Utm. steg från sidan, ganska lös fram, bra pälskv men i fällning.
Unghkl Exc 1 m. Ck Btkl 3, R CERT
Ägare: Jessica Lindberg Junehall
Öppenklass
Tikar
LPI LPII LPIII Bölelejonet Izadora
S31330/2007
f. 2007-03-13
Fem huv, bra form, nospartiet kunde vara ngt längre men bra bredd. Ögon ok, bra öron, utm. hals,
bra överlinje, bra svans. Välutv kropp, passande benstomme, lite knapp men harmoniskt vinkl.
Utm. steg fr. sidan, förhållandevis stabil fram, bra pälskv i fällning.
Ökl Exc 2
Ägare: Sonja Karlsson

Duvasgårdens Pretty Purple
S40729/2008
f. 2008-04-30
Fem huv, bra form + proportioner. Nosparti kunde vara ngt bredare, bra ög + öron, utm. hals, bra
överlinje + svans, kunde ha lite mer volym i kroppen, passande benstomme. Bra fötter, lite knapp
men harmoniskt vinkl. Bra steg från sidan, förhållandevis stabil fram. Bra pälskv i fällning.
Ökl Exc 1
Ägare: Margareta Mix
Fablernas Show Must Go On
S62941/2007
f. 2007-09-05
Fem huv, nospartiet kunde vara ngt längre, liten tendens till kinder, ngt runda ögon, bra färg, utm.
öron. Tillr hals + överlinje + svans, bra kropp men kunde vara mer utfylld i nedre delen. Vida lite
lös armbågar, passande benstomme, fötter ok, lite veka mellanhänder, ngt knapp men harmoniskt
vinkl. Bra steg från sidan, lös fram. Ganska mjuk päls.
Ökl Very Good
Ägare: Rose-Marie Smedbakken
Kustkärans Tingeling
S10805/2009
f. 2008-12-19
Kraftfull, fem huv. Bra ögon + öron, utm. hals. Ngt eftergivande rygg, lite bakhög rygglinje, kort
+ avfallande kors. Bra svans, står lite underställt. Tillr. kropp, passande benstomme. Fötterna ok,
lite knapp vinkl. Mkt bra steg från sidan, lite lös fram. Bra pälskv.
Ökl Very Good
Ägare: Marika Cederblad
La Dolce Luna´s Mega Harmony-Me
S39045/2009
f. 2009-05-11
Fem huv. Bra längd, nospartiet kunde vara ngt bredare. Bra ögon + öron. Tillr. hals. Rygglinjen
kunde vara stramare, bra kropp, lite lång i länden, ngt högt hull. Passande benstomme, lite veka
mellanhänder. Ngt platta fötter. Tillr. vinkl. Utm. steg från sidan, trång bak, lös fram. Pälsen bör
ligga men är i fällning.
Ökl Very Good
Ägare: Anders Rådberg, Agneta Eriksson
Lejonklippans Ållsjö-Diva
S58572/2008
f. 2008-08-16
Fem huv. Bra proportioner, utm. ögon, bra öron, mkt bra hals. Bra rygg, kort kors, hög svans i
rörelse, välutv kropp, högt hull ej i bästa utställnings kondition. Passande benstomme, utåtvridna
fötter både stillastående + rörelse, knapp vinkl. Bra steg från sidan, trång bak, lös fram. Bra
pälskv i fällning.
Ökl Good
Ägare: Monica Asplund
Pocahontasgårdens Ayana
S51312/2006
f. 2006-06-21
Fem huv, nospartiet kunde vara ngt längre + stopet mer distinkt, ngt runda ögon + bra färg, bra
öron. Kraftig hals, bra överlinje men ngt kort kors, ibland ngt hög svans i rörelse. Välutv. kropp
men ngt högt hull. Aningen lång i länden, passande benstomme, lite veka mellanhänder, lite
knapp men harmoniskt vinkl. Bra steg från sidan, lite lös fram + trång bak. Bra pälskv i fällning.
Ökl Good
Ägare: Yvonne Zetterlund
Villmobackens French Kiss
S16644/2008
f. 2008-01-06
Fem huv som kunde vara lite längre i sin helhet, stopet kunde vara mer distinkt. Mörka ögon, bra
öron, utm. hals, bra överlinje, svansen ok, kunde ha lite mer bredd + volym i kroppen, passande
benstomme. Bra fötter, lite knappa vinkl. Bra steg från sidan. Ngt trång bak, lite lös fram.
Kraftigt urfälld päls, ej i utställnings kondition.
Ökl Very Good
Ägare: Marina Fredriksson

Championklass
Tikar
SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa
S50552/2004
f. 2004-07-04
Kraftfull. Fem huv. Bra proportioner + profil. Bra ögon + öron, utm. hals. Bra överlin + svans,
välutv kropp men högt hull, passande benstomme, bra fötter, harmoniskt vinkl. Bra steg från
sidan, trång + utåtvridna fötter bak, lös fram. Kraftigt urfälld päls, pälsen + hullet är inte i bästa
utställnings kondition.
Chkl Very Good
Ägare: Malin Östlund
C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09
Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
f. 2004-08-02
Fint välformat huv, bra proportioner, vackra ögon. Bra öron, utm. hals, ngt eftergiven rygg, lite
hög svans i rörelse. Välutv. kropp men högt hull, utm. benstomme, bra fötter. Rak överarm,
knappt vinkl. fram, lite bättre bak. Utm. långt steg, trångt bak, förhållandevis stabil fram. Bra
pälskv men kraftigt urfälld.
Chkl Exc 3
Ägare: Catrin Eriksson
Lilla Äventyrets Daphne
S23242/2009
f. 2009-02-10
Fem huv, bra längd + proportioner. Stopet kunde vara mer markerat, lite stora öron, ngt ljusa
ögon. Bra hals + överlinje, välburen svans. Välutv bred kropp, passande benstomme. Bra fötter,
lite knapp men harmoniskt vinkl. Utm. effektivt steg, lite lös fram. Bra päls. Välvisad.
Chkl Exc 1 m. Ck Btkl 1 BIR
Ägare: Pia Hemming
NO UCH SE UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005
f. 2005-09-05
Fem huv, nosparti kunde vara aningen längre. Bra öron + ögon, utm. hals + överlinje, svansen ok,
välutv kropp, passande benstomme. Bra fötter. Tillr vinkl. fram bra bak, utm. steg från sidan. Ngt
marktrång bak, lite lös fram. Bra pälskv i fällning.
Chkl 2 m. Ck Btkl 4
Ägare: Pia Hemming
Veteranklass
Tikar
LPI LPII SE UCH TJH Bölelejonet Xitha
S18802/2002
f. 2002-01-31
Kraftfullt välformat huv. Bra ögon + öron. Bra hals + överlinje, kunde ha lite mer bredd + volym
i kropp, passande benstomme, harmoniskt vinkl. Rör sig bra från sidan lite löst fram. Bra svans.
Mkt kraftigt urfälld päls. Väl bibehållen. BÄSTA VETERAN.
Vetkl Exc 1
Ägare: Sonja Karlsson

Uppfödargrupp
Kennel Lejonvinden´s
En ngt ojämn grupp, både vad gäller typ + storlek. Bra könsprägel. Välformade huvuden som
dock kunde ha lite mera stop. Bra kroppar för respektive ålder, lite variation beträffande pälsar +
färger. Bra rörelser från sidan.
Uppfkl 1
Uppfödare: Gunilla Hallgren

