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Domare: Stockmari Harto

Hanar
Shimani´s Sieur Phortos
SE 37355/2010
f. 2010-05-17
Maskulin juniorhane, bra proportioner, ngt kort huvud, bra bett, ljusa ögon, bra hals, front &
förbröst ska utvecklas, rak överarm, kroppen ska utvecklas, brant kors, tillräckliga vinklar
bak, slarviga framrörelser, kort steg bak, bra pälsstruktur
Junkl Kv Good
Äg. Ivarsson Dennis
Vargbiten´s Boss
SE 23705/2010
f. 2010-02-22
Masklin m bra proportioner, ganska bra huvud, ljusa ögon, korrekt bett, bra hals, fattig i
förbröst, böjda framben, normalkropp för sin ålder, bra vinklar bak, mjuk i ryggen, bra
pälsstruktur, Slarviga framdelsrörelser, bra bak
Uhkl Kv Very good
Äg. Runbom Susanne
Fairytroll´s Olog-Hai Nirmajarni
S18674/2008
f. 2008-01-19
Maskulin hane med bra proportioner, bra huvud o bett, aning ljusa ögon, bra hal, mjuk i
ryggen, saknar förbröst, välkroppad, brant i korset, slarviga framdelsrörelser, önskas
effektivare bakbensrörelser, bra päls.
Ökl Kv Very good
Äg. Sjöstrand Eva
Knockando´s Swedish Rheinpfalz
S38096/2009
f. 2009-05-07
Maskulin aning lågställd hane, bra huvud, korrekt bett, bra hals o förbröst, välkroppad, mjuk i
ryggen, brant kors, knappa vinklar bak, bra päls rör sig m. kort ineffektivt steg.
Ökl Kv Good
Äg. Askfelt Jane
La Dolce Luna´s Supersee-Me
S48839/2007
f. 2007-06-16
Maskulin hanhund, bra propportioner, bra huvud, korrekt bett, bra hals o förbröst, välkroppad,
bra bakställ, päls ej i bästa utställningskondition, rör sig bra,
Ökl Kv Excellent Ökl Kk1 Ck BHKL3 Cert/CAC Championat! Äg. Joakimsson Annika
Skorres O´coner
S27259/2005
f. 2005-03-16
Maskulin hanhund m. bra proportioner, bra huvud, korrekt bett, utmärkt kropp rastypiska
vinklar, bra pälsstruktur, rör sig bra.
Ökl Kv Excellent Ökl Kk 2 Ck BHKL4 Res Cert/CAC Äg. Ljusberg Hasselgren Birgitta
Fairytroll´s Olog-Hai Nirmajarni
S18674/2008
f. 2008-01-19
Maskulin hane med bra proportioner, bra huvud o bett, aning ljusa ögon, bra hal, mjuk i
ryggen, saknar förbröst, välkroppad, brant i korset, slarviga framdelsrörelser, önskas
effektivare bakbensrörelser, bra päls.
Ökl Kv Very good
Äg. Sjöstrand Eva
Skorres Ramse
S50559/2007
f. 2007-06-25
Maskulin aning lågställd, bra huvud, korrekt bett, bra hals, önskas bättre förbröst, mjuk i
ryggen, brant kors, välkroppad, knappa vinklar bak, bra pälskvalité, ineffektiva trång
bakbensrörelser
Ökl Kv Good
Äg. Andersson Elisabeth

DK UCH SE UCH Gep´s Big Bear´s Good Guy A Leomas S36484/2006 f. 2006-04-10
Maskulin hane, vackra proportioner, vackert huvud, korrekt bett, önskas mörkare ögon, bra
hals, utmärkt kropp, rastypiska vinklar, bra päls, rastypiska rörelser.
Chkl Kv Excellent Chkl Kk 2 Ck BHKL 2
Äg. Hall Mats
DK UCH FI UCH INT UCH KBH V-09 SE UCH WW-08 Knockando´s Lord Nelson
S44488/2006
f. 2006-05-24
Kraftig Maskulin hane, fint huvud, korrekt bett, välkroppad, önskas kortare i ländparti,
rastypiska vinklar, utmärkt päls, aningen lat i rörelser.
Chkl Kv Excellent Chkl Kk 3 Ch BHKL opl.
Äg. Tinglöf Björn
INT UCH LT CH NORD UCH SL CH Knockando´s Qmp Quincy Red
S32020/2008
f. 2008-04-07
Maskulin hane tilltalande helhet m. vackra proportioner, vackert huvud, korrekt bett, utmärkt
kropp, stabil rygg, harmoniska vinklar, bra pälsstruktur, bra rörelse schema fån alla håll
Chkl Kv Excellent Chkl Kk 1 Ck BHKL 1 BIR
Äg. Lintonsson Ruth

Tikar

Blå Rosen´s Isn´t She A Princess
SE67198/2010
f. 2010-11-30
Feminin juniortik som behöver mkt tid, bra proportioner, bra huvud o bett, aning ljusa ögon,
bra hals, rak i front o fattigt förbröst, kroppen ska ännu utvecklas, brant kors, knappa vinklar
bak, bra päls, trevligt temperament, ännu mkt valpaktiga slarviga rörelser.
Junkl Kv Good
Äg. Engkvist Janet
Lejonlyckans Miracle A Star is Born
SE37366/2010
f. 2010-05-19
Feminin junior, bra proportioner, bra huvud, korrekt bett, bra hals, front ska ännu utvecklas,
välkroppad, kunde vara kortare i ländparti, bra bakställ, behöver träning o självförtroende,
slarviga framdelsrörelser bra bak,
Junkl Kv Very Good
Äg. Åberg Jannica
Lejonlyckans Miracle Of Fairytales
SE37365/2010
f. 2010-05-19
Feminin junior, m. bra proportioner, bra huvud, korrekt bett, fronten ska ännu utvecklas,
normal kropp för sin ålder, bra vinklar bak, ännu slarviga rörelser, behöver träning.
Junkl Kv Very Good
Äg. Young Jenny
Mathoaka´s Lycko Troll
SE28568/2010
f. 2010-03-31
Tilltalande feminin helhet m. utmärkta proportioner, bra huvud, korrekt bett, vacker överlinje,
utmärkt kropp, harmoniska rastypiska vinklar, utmärkt rörelse schema.
Junkl Kv Excellent Junkl Kk 1 Ck BTKL1 Cert/CAC BIM Äg. Petré Ann-Charlott
Fairytroll´s Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f. 2010-03-15
Mkt feminin helhet, vackra proportioner, bra huvud korrekt bett, önskas mörkare ögon, bra
överlinje, välkroppad, harmoniska vinklar, bra pälsstruktur, vackra spänstiga rörelser o fin
resning.
Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 2 Ck BTKL opl
Äg. Hall Mats

Fairytroll´s X-mas Elf Zugar
SE14238/2010
f. 2009-12-22
Feminin helhet, bra proportioner, bra huvud, kunde vara bredare underkäke, bra hals, mjuk i
ryggen, utmärkt kropp, bra päls, slarviga framdelsrörelser, bra bak.
Uhkl Kv Very good
Äg. Magnusson Lisbeth
Kausholm´s Upsie
DK 19288/2009
f. 2009-09-29
Feminin helhet, bra proportioner, vackert huvud, korrekt bett, bra hals rastypiska vinklar fram,
välkroppad, brant i kors, ngt knappa vinklar bak, mjuk i ryggen, bra päls, slarviga
framdelsrörelser, trång bak.
Uhkl Kv Very Good
Äg. Ferrold Pia
Knockando´s Winther In Salinas
S67089/2009
f. 2009-11-04
Tilltalande feminin helhet m. utmärkta proportioner, vackert huvud, saxbett, vacker överlinje,
utmärkt kropp, harmoniska vinklar, bra pälsstruktur, spänstiga fria rörelser.
Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 1 Ck BTKL3 Res. Cert/CAC
Äg. Lintonsson Ruth
Zir Ozzy´s Royal Love von Tulips
SE18544/2010
f. 2010-01-16
Feminin helhet, bra proportioner, vackert huvud, korrekt bett, välkroppad, rastypiska vinklar,
kunde vara kortare i ländparti, päls i ej bästa utställningskondition för dagen, typiska rörelser.
Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 3
Äg. Billqvist Marie
Blizzmajazz Let The Rhythm Hit´Em
S68781/2007
f. 2007-10-26
Kraftig feminin helhet aning lågställd, vackert huvud, korrekt bett, bra hals, mjuk i ryggen,
brant ikorset, välkroppad, lång i ländparti, ej i bästa päls för dagen, rör sig bra.
Ökl Kv Very good
Äg. Bergdahl Jenny
Boyzone´s Dragonfly
S17967/2009
f. 2009-01-29
Feminin helhet, vackra proportioner, vackert huvud, aning ljusa ögon, korrekt bett, utmärkt
kropp, rastypiska vinklar, bra pälskvalité, aning slarviga framdelsrörelser, bra bak.
Ökl Kv Excellent Öhkl Kk 1 Ck BTKL opl
Äg. Hall Mats
Cevitas Crazy Littlethingcalledlove
S25853/2007
f. 2007-03-05
Feminin helhet, bra proportioner, bra huvud, önskas mörkare ögon, korrekt bett, välkroppad,
men aning lång i ländparti, tillräckliga vinklar bak, fäller, typiska rörelser
Ökl Kv Excellent Öhkl Kk 4 Ck BTKL opl
Äg. Petré Ann-Charlott
Knockando´s Qmp Quinta Red
S32027/2008
f. 2008-04-07
Feminin m långa proportioner, bra huvudform, smal underkäke, bra hals o front, mjuk i
ryggen, välkroppad men lång i ländparti, brant i korset, tillräckliga vinklar bak, bra rörelser,
priset pga. bettet. Ena undre hörntand kommer inte ut på rätt ställe
Ökl Kv Disqualified
Äg. Truedsson Kristina
EUW-10 Knockando´s Swedish Rosette
S38098/2009
f. 2009-05-07
Feminin m bra proportioner, vackert huvud, ngt ljusa ögon, korrekt bett, välkroppad,
rastypiska vinklar, rör sig bra.
Ökl Kv Excellent Ökl kk opl
Äg. Lintonsson Ruth

La Dolce Luna´s Mega Honey-Me
S39049/2009
f. 2009-05-11
Tilltalande feminin helhet m. bra proportioner, vackert huvud o uttryck, bra hals o förbröst,
välkroppad, aning brant I kors, tillräckliga vinklar bak, mjuk I ryggen, bra pälskvalité, önskas
bredare underkäke, ena undre hörntand borde komma ut bättre, priset pga detta
Ökl Kv Sufficient
Äg. Tinglöf Björn
SE VCH Lilla Äventyret´s Eunike S31619/2009
f. 2009-03-20
Feminin m tilltalande helhet m. mkt bra proportioner, bra huvud, korrekt bett, bra överlinje,
utmärkt kropp, rastypiska vinklar, vackert rastypiskt rörelseschema från alla håll.
Ökl Kv Excellent Ökl Kk 3 Ck BTKL opl
Äg. Utbult Christina
Namupalan Vanilla N´Cream
S49546/2008
f. 2008-05-15
Feminin helhet, bra proportioner, bra huvud, korrekt bett, bra hals, utmärkt kropp, kunde vara
kortare i ländparti, bra bakställ, aning mjuk i ryggen, vacker päls, rastypiska rörelser
Ökl Kv Excellent Ökl Kk opl
Äg. Toftehag Linda
NOV-10 Skjaergaardens 2 Hot 2 Handele
S34082/2008
f. 2007-10-14
Feminin helhet, bra proportioner, vackert huvud o uttryck, korrekt bett, bra hals o front,
utmärkt kropp men kunde vara kortare i ländparti, bra bakställ, rör sig bra.
Ökl Kv Excellent Ökl Kk 2 Ck BTKL opl
Äg. Undebeck Catrine
Skorres Russin
S50565/2007
f. 2007-06-25
Feminin tik m. bra proportioner, bra huvud, ngt ljusa ögon, korrekt bett, bra hals, ngt rak i
front, mjuk i ryggen, välkroppad, aning brant kors, ganska bra päls, typiska rörelser.
Ökl Kv Very good
Äg. Andersson Elisabeth
Skorres Skotti
S60141/2007
f. 2007-09-05
Feminin tik m. bra proportioner, bra huvud, korrekt bett, bra hals, välkroppad men mjuk i
rygg, brant i kors, knappa vinklar, ineffektiva rörelser, trevligt temperament.
Ökl Kv Good
Äg. Fristedt Agneta
Vargbiten´s Alma
S44562/2009
f.2009-06-30
Feminin tik m. långa proportioner, långt huvud, önskas kraftigare underkäke, ljusa ögon, mjuk
I ryggen, brant kors, ganska bra kropp, fattig I förbröst, tillräckliga vinklar bak, ineffektiva
rörelser, ena undre hörntand borde komma bättre ut, priset pga detta.
Ökl Kv Sufficient
Äg. Walter Lundgren Kristina
NO UCH SE UCH Altonastigens Hestia S11119/2005
f. 2004-12-05
Feminin helhet m.bra proportioner, vackert huvud, korrekt bett, bra överlinje, välkroppad,
rastypiska vinklar, fria rörelser m. bra resning.
Chkl KvExcellent Chkl Kk 2 Ck BTKL opl
Äg. Johansson Lars-Gösta
WW-10 SE UCH La Dolce Luna´s Heavenly-Me S39046/2009
f. 2009-05-11
Feminin aning lång i proportioner, långt huvud, ngt ljusa ögon, önskas bredare underkäke,
välkroppad, önskas kortare i ländparti, typiska vinklar, ej i bästa päls för dagen, slarviga
framdelsrörelser, bra bak.
Chkl Kv Excellent Chkl Kk 4
Äg. Andersson Carina

WW-08 NORD UCH La Dolce Luna´s Supershine-Me S48834/2007 f.2007-06-16
Kraftig feminin m. vackra proportioner, bra huvud, korrekt bett, vacker överlinje utmärkt
kropp, harmoniska rastypiska vinklar, bra päls, vackert rastypiskt rörelseschema m. resning.
Chkl Kv Excellent Chkl Kk 1 Ck BTKL 2 Res.Cert/ CAC
Äg. von Holten Elise
DK Skjaergaardens Cant By Me Love DK 13269/2009
f.2009-03-15
Kraftig feminin m. bra proportioner, kraftigt huvud, korrekt bett, önskas mörkare ögon,
välkroppad, kunde vara aning kortare i ländparti, rastypiska vinklar, vackra rörelser med fin
resning.
Chkl Kv Excellent Chkl Kk 3 Ck BTKL opl
Äg. Ferrold Pia
VWW-08 Johandys Ätta
S13309/2000
f.1999-12-14
Feminin veteran tik m. bra proportioner, bra huvud, utmärkt kropp, rastypiska vinklar, ej i
bästa päls för dagen, ganska bra rörelser för åldern.
Vetkl Kv Excellent Vetkl Kk 3
Äg. Truedsson Dan
Knockando´s Kathikas Vina Lime S54754/2003
f. 2003-08-20
Feminin tik m. bra proportioner, korrekt bett, välkroppad, brant i korset, rör sig bra för sin
ålder.
Vetkl Kv Excellent Vetkl Kk 4
Äg. Lintonsson Ruth
Skorres Loka
S54889/2003
f. 2003-09-08
Feminin Välbehållen veterantik m. vackra proportioner, vackert huvud, korrekt bett, vacker
överlinje, utmärkt kropp, rastypiska vinklar, fin päls, rör sig bra.
Vetkl Kv Excellent Vetkl Kk 1 Ck BTKL 4 Bästa Veteran!
Äg. Nilsson Marina
Skorres Luva
S5489189/2003
f. 2003-09-08
Välbehållen veterantik, feminin m. bra proportioner, bra huvud o uttryck, korrekt bett, bra
överlinje, utmärkt kropp, rastypiska vinklar, vacker päls, bra rörelser för sin ålder.
Vetkl Kv Excellent Vetkl Kk 2 Ck BTKL opl
Äg. Fristedt Agneta

Uppfödarklass
UPPFÖDARE: LINTONSSON RUTH HÄRRYDA, KENNEL KNOCKANDO´S
4 olika gamla hundar fr 4 olika kombinationer, bra proportioner, bra huvuden, välkroppade,
rastypiska vinklar, bra rörelser.
Uppfödarklass 1Hp
UPPFÖDARE: ANDERSSON ELISABETH ÖRKELLJUNGA, KENNEL SKORRES
4 hundar från 3 kombinationer, bra proportioner o huvvuden, välkroppade typiska rörelser.
Uppfödarklass 2Hp

