Köping 2012-02-12
Domare
Hanar Anita Whitmarsh
Tikar Elina Haapaniemi

Valpar 4-6 mån
Hanar
Mohinhi's Neptun Of Northern Night
SE55229/2011 f. 9/17/2011
Utm helhetsintryck, bra strl, stomme, utm prop för denna ålder, härligt huvud under utveckling.
Det blick lite överbyggd för dagen är att förvänta normal mellanhand o tassar, för åldern normala
valprörelser fin päls trevl. Temp.
1 kk HP
Äg. Ägare Maria Gustafsson, Tärnsjö

Varförinte Lill-Columbus
SE58119/2011 f. 9/24/2011
Mkt gott helhetsintryck välform huvud naturligtvis ofärdigt bra stomme överbyggd normala
vinklar,mellanhand o tassar för babyålder, fin valppäls ngt återhållsam i rörelse ngt försiktig i sitt
beteende
2 kk HP
Äg. Holmqvist Johan, Motala

Wildering's Go-And-Go To Been Seen
SE51537/2011 f. 8/22/2011
Svår att bedöma orolig o osäker tillräcklig stomme vill ej kommentera mer önskar bättre volym.
Äg. Johnsson Lena, Halmstad

6-9 mån
Canis Lindeus A Star Frome Heaven
SE49593/2011 f. 7/20/2011
God könsprägel bra storl tillr. Stomme tilltalande huvud välkroppad tillr. Vinklar runt om
mellanhand o tassar ok svårt att bedöma rörelser bra pälskvalitet ser dock lovande ut bör
ringtränas
opl
Äg. Lindh Anna, Larv

Knickerbockers Grandiosa Fenomeno
SE43456/2011 f. 7/7/2011
God könsprägel önskar kraftigare stomme framskjuten skuldra ngt flat helt igenom trevligt huvud
temp ok rör sig ngt återhållsamt
opl
Äg. Grundström Sofia, Finspång

Knickerbockers Tremendo Xavi
SE43455/2011 f. 7/7/2011
Maskulin bra storlek till stommen välformat huvud önskar mer volym o bredd i kroppsform ej
100% korrekt i mun paddar ngt fram bör vara mer aktiv i rörelse trevligt temp
opl.
Äg. Järleskog Petter, Skogstorp
Lejonklippans Jenkki
SE50115/2011 RB f: 7/20/2011
God könsprägel kraftfull stomme god bredd i kroppsvolym kunde ha mer hals ngt överdrivet stop
ganska kort i ländparti m kort kors kraftfullt lårparti god mellanhand o tassar bör ta för sig mer i
rörelse (kan vara korset) bra päls trevl. Temp.
4 kk
Äg. Niiranen Ville, Sollefteå

Wildering's Fort Knox Gold Raiders
SE40624/2011 RB f: 6/10/2011
Bra könsprägel naturligtvis under utveckling tillr. Stomme bra volym o bredd på kroppen aningen
knappa vinklar bak kunde ha bättre lagd skuldra men ännu ung bra päls ngt rosa i munnen huvud
under utveckling trevl. Temp.
3 HP
Äg. Ronkainen Minna, Hölö
Wildering's Fortknoxlittlegoldheart
SE40629/2011 RB f: 6/10/2011
Utmärkt helhetsintryck god könsprägel nat.vis under utveckling normala vinklar för åldern god
mellanhand o tassar väl välvd bröstkorg rör sig återhållsamt trevligt temp,
1 kk HP BIR-VALP
Ägare Wildering Victoria, Vänersborg
Wildering's Rob Prey From Fort Knox
SE40628/2011 RB f: 6/10/2011
Mkt gott helhetsintryck god stomme o kroppsvolym välformat men under utveckl. Huvud är i
ojämn växt därav överbyggd normala vinklar bra mellanhand o tassar tåar in i rörelse men en
framfot dock trevlig modell, päls o temp.
2 kk HP
Ägare Joelsson Elisabeth, Töreboda

Valpar 4-6 mån
Tikar

Duvasgårdens Tovas Toulouse
SE55239/2011 RB F. 8/23/2011
5,5 mån kraftig tikvalp av mkt härlig typ o prop. Mkt bra balans för åldern,vackert skuret huvud
Vackra mörka ögon, fint uttryck korrekt bett kraftig benstomme fina tassar,välkroppad och vinkl
bak,vacker färg o mask, rör sig aning trångt bak men väl fr. sidan Bästa tikvalp!
1 kk HP
Ägare Brandts Märta, Mix Margareta,
Stockholm

Duvasgårdens Trendy Twiggy
SE55242/2011 RB f: 8/23/2011
5½ månad ,fem mkt trevlig tikvalp,vacker typ,bra prop,vackert fem huvud fina mörka
ögon,korrekt bett,bra benstomme,lagom kropp,mkt bra bakställ, visas i nybadad päls
Som är ngt för krullig vacker färg o mask,rör sig bra bak men aningen löst fram

2 kk HP

Ägare Mix Margareta, Dala-Husby

Endless Edens In Our Memory Forever
SE57053/2011 RB f: 9/9/2011
5 mån, fem,kraftig tikvalp mkt härligt temperament, vacker typ fina prop. Bra balans för åldern
bra huvudform aningen runda ögon korrekt bett men valpen har tyvärr problem med sina
hörntänder,bra benstomme ngt mjuka mellanhänder välkroppad o vinklad bak,rör sig med bra
steg.
Ägare Annette Berntsson, Halmstad
Hagelstormen's Perfect Bolli Stolli
SE57243/2011 RB f: 9/13/2011
5 mån gammal ,fem tikvalp som kunde ha kraftigare benstomme,bra typ men ngt kort som
helhet,bra huvudform,aningen runda ögon, mitt i tandbyte,korrekt bett men har lite probelm med
ena hörntanden, lagom kropp,behöver ngt mer vinklar bak o rör sig m utåtvridna tassar,bra färg o
mask.
Ägare Mirella Hagelberg, Kristinehamn

Leodal’s Cádiz
SE52455/2011 RB f: 8/24/2011
5 mån, en typmässig mkt bra tikvalp som behöver mkt mer självförtroende o träning,bra
huvudform,aningen små ögon,bra färg korrekt bett tillr. Benstomme mkt bra kropp,lagom vinkl
bakben,rör sig m bra steg bra färg o mask
Ägare Klavbäck Angelica, Tystberga

Mohinhi’s Nagima Of Northern Night
SE55232/2011 RB f: 9/17/2011
4½ mån mkt bra typ prop o balans fem tikvalpmkt vacker färg o mask, aningen spänd,vacker
huvudform,fina mörka ögon bra uttryck korrekt bett,lagom benstomme lagom kropp för
åldern,lagom vinkl bak rör sig m sunda steg men behöver träning
4 kk
Ägare Maria Gustafsson, Tärnsjö

Mohinhi’s Naomi Of Northern Night
SE55233/2011 RB f: 9/17/2011
4½ mån,feminine tikvalp mkt bra modell ,bra typ o prop. Mkt bra huvudform,mkt bra ögon o
uttryck korrekt bett kraftig benstomme fina tassar,lagom skuldra bra kropp o bakställ,rör sig mkt
sunt aningen sotighet på tassar o ben annars bra färg
3 kk
Ägare Penn Ingegerd, Märsta

Mohinhi's Nova Of Northern Night
SE55235/2011 RB f: 9/17/2011
4½ mån, fem.tikvalp av bra typ mkt bra temperament behöver mer träning speciellt I rörelse bra
huvudform,mellanbruna ögon korrekt bett,bra benstomme lagom kropp tillräckl. Bakbensvinkl
rör sig lagom väl för åldern men behöver träning,bra färg o mask.
Ägare Åman Petersson Git, Enköping

Zir Ozzy's Coffee Bammboo Geisha
SE59165/2011 LG f:9/29/2011
4½ mån gammal feminin tikvalp mkt härligt temp.vackert huvud aningen runda ögon, korrekt
bett men har lite problem med hörntänderna men är fortf. i tandbyte,bra benstomme o front,lagom
kropp men behöver ett kraftigare bakställ är ngt halt på ena bakbenet
Joakimsson Börje, Älekulla
6-9 mån
Amazing Noisy's Sakura af Nora
SE44803/2011 RB f: 6/14/2011
8 mån gammal, feminin tikvalp av bra typ men visas i för gott hull välskuret huvud korrekt bett o
tänder, lagom mörka ögon, tillräcklig benstomme, behöver en ngt bättre o fastare front,aningen
knappa bakbensvinklar,rör sig ngt klumpigt pga. hullet,bra färg o mask
Lena Källström, Vikmanshyttan
Boyzone's Twilight Zone
SE47175/2011 RB f: 6/23/2011
7 mån fem.lovande av mkt bra typ o prop.mkt sund för sin ålder visar sig väl i ringen mkt bra
huvudform kunde ha en tanke mer stop korrekt bett o tänder, mörka ögon välvinklad både fram o
bak,mkt bra kropp o överlinje bra färg o mask,rör sig ypperligt.
1 kk HP
Ägare Kerstin Frönestedt, Östervåla

Canis Lindeus A Heart From Heaven
SE49591/2011 RB f: 7/20/2011
6 mån gammal,fem.tikvalp,bra typ o prop.mkt vackert huvud bra ögon o uttryck,korrekt bett,bra
benstomme,lagom kropp välvinklade bakben tidvis aningen överbyggd ännu mkt trång i fronten
rör sig trångt bak ngt löst framtill
ägare Lindh Anna, Larv
Knickerbockers Brilliante Garnncha
SE43461/2011 LG f:7/7/2011
7 mån gammal tikvalp,visas för dagen i allt för gott hull, bra huvudform kunde ha ngt bättre
uttryck,korrekt bett,saknas en P1:a i överkäken lagom benstomme,ngt framskjuten skuldra tillr.
Bekbensvinklarrörelserna för dagen tunga o klumpiga o behöver bli mkt bättre både fram o bak
bra färg o mask
Ägare Andersson Pirkko, Motala

Leonskall's Näpna Drömbjörn
SE51211/2011 RB f: 7/18/2011
6½ månad gammal, fem tikvalp mkt bra temp.glad o livlig bra typ o prop, kunde visas till ngt
bättre fördel,välskuret huvud,bra ögon o uttryck,korrekt bett tillräckl. Benstomme,aningen mjuka
mellanhänder,bra kropp o bakställ rör sig väl från sidan aningen trångt bak,bra färg o mask
Ägare Zetterberg Irene, Skogstorp

Leonskall's Numera Drömbjörn
SE51209/2011 RB f:7/18/2011
6½ mån, fem glad mkt typriktig valp,vackert huvud,ögon o uttryck,korrekt ben,bra benstomme
fina tassar,välkroppad samt vinklad både fram o bak,kunde vara en tanke kortare i kroppen,rör sig
m. bra steg,mkt bra färg o mask.
3 kk
Ägare Hansson Ann-Katrin, Kil
Leonskall's Nutida Drömbjörn
SE51212/2011 RB f:7/18/2011
6½ mån tikvalp,mkt tilltalande typ o prop. Feminint vackert skulet huvud,mkt bra ögon o
uttryck,korrekt bett o tänder,bra benstomme aningen fransysk i fronten bra kropp o
överlinje,lagom vinkl både fram o bak,rör sig väl om lite ”dansande” bra färg o mask
2 kk
Ägare Kathy Karlsson, Björkvik
Lilla Äventyrets Juliet
SE54808/2011 RB f:8/8/2011
6 mån gammal kraftig tikvalp av bra typ o prop.vissar sig väl i ringen bra huvudform
mellanbruna ögon korrekt bett mkt bra benstomme ngt för framskjuten skuldra.välkroppad o
vinklad bak,rör sig väl bak aningen brett framtill bra färg o mask
4 kk
Ägare Pia Hemming, Tärnsjö
Racystar Lovely Lioness
SE47799/2011 RB f:6/12/2011
8 mån gammal tikvalp,visas i kraftig ngt för åldern krullig päls,bra typ,ger ett ngt lågställt intryck
bra huvudform korrekt bett o tänder mellanbruna ögon,mkt bra benstomme,bra kropp,lagom
vinklade bakben,rör sig väl bra färg o mask
Ägare Trine Andreassen, Skara

Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011 LG f: 7/19/2011
6½ mån kraftig mkt vältypad fem tikvalp som visas i ngt för gott hull mkt bra typ o
prop.fem.vackert huvud,bra uttryck korrekt bett bra benstomme,bra överlinje trots hullet
välvinklad både fram o bak,rör sig mkt väl bak men ännu löst framtill bra färg o mask
Ägare von Holten Elise, Smålandsstenar

Wildering's As Safe As Fort Knox
SE40627/2011 RB f:6/10/2011
8 mån fem,aningen försiktig tikvalp som visas i kraftig valppäls bra typ o prop,bra
huvudform,mellanbruna ögon,korrekt bett o tänder saknar lite hals,kunde ha ngt bättre
skuldervinkel bra benstomme bra kropp ngt för brant kors o aningen underställda bakben bra färg
o mask
Ägare Wildering Victoria, Vänersborg

Wildering's Heart Safe As Fort Knox
SE40626/2011 RB f: 6/10/2011
8 mån gammal fem. tikvalp, mkt bra temp. Bra typ o prop.välskuret huvud mkt bra ögon o
uttryck, korrekt bett ännu ngt mjuk överlinje bra benstomme bra skuldra o kropp lagom vinklade
bakben rör sig väl men behöver ngt mer träning i rörelser, vita tår på vänstra framtassen o lite vit
på baktassarna bra färg o mask
Ägare Johansson Thomas, Anderstorp

Hanar
Juniorklass
Fablernas Ojojoj Big Gambler
SE27342/2011 RB f: 3/23/2011
Tillr. Könsprägel huv under utveckling aningen lång i nosparti tillr stomme önskar bättre lagd
skuldra klent bakställ m. dåliga vinklar särskilt has aningen fallande kors rör sig ngt hastrångt
päls o temp ok
good
Ägare Hallstensson Elisabeth, Väse
Fablernas Ojojoj I Am A Winner
SE27343/2011 RB f:3/23/2011
Utm.helhetsintryck god könsprägel härl huvud natt.vis ofärdigt utm stomme passande volym
välribbad bra dubbelpäls effektiva rörelser gott temp
exe 1 kk CK 3 bhkl cert
Ägare Wildering Victoria, Vänersborg
NORD JV-11 NORD V-11
Lejonklippans Amazing Heritage
SE66431/2010 RB f: 11/2/2010
God könsprägel o strl. God stomme mkt bra huvudform mkt god manke o rygglinje mkt gott
bakställ rör sig effektivt bak ngt återhållsam fram bra dubbelpäls hör i hull trevl. temp
very good
Ägare Färlén Richard, Högberg Petra,
Sollefteå
Lejonvinden's Åtrå Of Teddybear
SE16014/2011 RB f: 1/8/2011
Maskulin utm stomme o strl.välformat huv.god könsprägel fina prop god manke o rygglinje tillr.
Vinklad runtom härl. Påskjut bak gott temperament
exe 3 kk
Ägare Hallgren Gunilla, Sveg

Leodal's Bilbao
SE61447/2010 RB f: 9/29/2010
Tillr. Könsprägel god stomme pass volym goda prop om snäppet lågställd ett bra huvud under
utveckling utm rörelser särskilt bak sjunker ngt i rygglinjen bra mellanhand tassar trevl. Temp
kunde ha bättre svansföring
exe 4 kk
Ägare Klavbäck Angelica, Tystberga

Lilla Äventyrets Ixion
SE12054/2011 RB f: 11/22/2010
Go könsprägel mkt gott stomme storlek passande volym ett bra huvud under utveckling kunde ha
bättre mask härl. Brett bakställ goda vinklar runtom bra mellanhand o tassar effektiva rörelser ngt
bångstyrig gott temp.
exe 2 kk CH opl. Res.cert
Ägare Pia Hemming, Tärnsjö

Mohinhi's Mohrritz Is My Melody
SE16866/2011 RB f: 1/9/2011
Önskar bättre könsprägel,stomme o volym saknar bredd flat bröstkorg raka vinklar ban ngt
framskjuten skuldra vackert huvud under utveckl.bra päls rör sig effektivt bra temp.
good
Ägare Gustafsson Maria, Tärnsjö

Unghundsklass
Bölelejonet Sladge Hammer
SE65189/2010 RB f: 11/1/2010
God könsprägel bra stomme pass volym aning lång i länd. Relativt oädelt huvud snäppet höga
öron önskar bättre lagd skuldra ngt trång i förbröst överbyggd ngt hög svans slarviga haser prima
temp.
good
Ägare Wenche Martinsen-Larsson, Karlstad

Fablernas Michelin Gubben
SE38814/2010 RB f: 4/9/2010
Utm. Könsprägel strl. Stomme tilltal. Huv önskar bättre mask. Önskar bättre vinklar has o knä lite
sluttande rygglinje bra mellanhand o tassar välribbad mkt effektiva rörelser fin dubbelpäls trevl.
Temp.
exe 1 kk
Ägare Elisabeth Joelsson, Töreboda

Gep's Big Bear's Chief Blackfoot
SE59626/2010 RB f: 9/7/2010
Önskar mer kraft o styrka är dock hanhund huvud av goda prop alert blick framskjuten därav
dåligt förbröst grund o ngt flat bröstkorg aning fallande kors ? tillr. Vinklad bak bra päls gott
temp.
good
Ägare Ekström Persson Gina, Östervåla
Gombo-Bumbi
SE53111/2010 RB f: 7/7/2010
God könsprägel i profil goda huvudprop bör fyllas ut under ögonen önskar bättre lagd skuldra ngt
flat i bröstkorg välmarkerad manke ngt kort kors därav hög svans ibland dålig has o knävinkel i
fällning prima temp
good
Ägare Lilja Mariette, Edsvalla
Lejonhjärta Atlas
SE52545/2010 LG f: 7/6/2010
God könsprägel tillr. Stomme m. passande volym dåligt vinklad framsafficent bak bak rör o står
brett ngt mjuk i rygglinjen önskar starkare mellanhand bättre tassar vacker blick bra dubbelpäls
prima temp.
good
Ägare Lerjéus Annette, Skövde

Miss Kelly's Poker Face
SE37900/2010 RB f: 5/10/2010
Utm strl o stomme god könsprägel önskar kraftigare huvud till den kroppen men goda prop bra
pigment alert blick kraftfullt brett lårparti vinklar tillräckliga kort o rundat kors därav trippande
rörelser trevl. Temp välvisad
good
Ägare Gunilla Törnqvist, Nykvarn
Öppenklass
Bölelejonet Ontario-Kakmonster
S42650/2008 RB f:4/26/2008
God könsprägel oprop huvud aningen ljusa ögon rosa pigment grund o flat i kroppen framskjuten
skuldra önskas ngt kortare i länd bör ha mer välvd bröstkorg ngt kohasig o hastrång trevl. Temp
bra dubbelpäls
good
Ägare Annelie Gunnarsson, Väse

Hjerpegården Izar Of Darkness
SE12165/2010 RB f: 12/3/2009
God könsprägel skevt underbett önskar bättre lagd skuldra dippar ngt i rygglinjen mkt djup
bröstkorg dock ngt kort kunde ha mörkare ögon fina tassar rör sig tillräckligt önskar bredare
bakställ sluttande kors en mkt obalanserad hund priset pga. bett.
Disqualified
Ägare Burlin Marianne Hallstahammar
Gep's Big Bear's Hunting Hawk
S57131/2008 RB f:7/31/2008
Utm intryck stående bra strl o stomme god könsprägel kunde ha snäppet ädlare huvud god
rygglinje i stående ngt brant kors väl välvd bröstkorg ngt uppdragen buk kraftfullt lårparti kunde
röra sig med bättre hållning gott temp.
exe opl
Ägare Hallstensson Anna Lena, Torsby

Gep's Big Bear's Understanding
S53275/2007 RB f: 6/30/2007
God könsprägel,strl o stomme önskar aningen ädlare huvud rosa oigment god rygglinje i stående
mkt sluttande kors brett lårparti mkt god bröstkorg mkt återhållsamma rörelser saknar totalt den
önskade steglängd de skall ha
good
Ägare Petersson Anne-Marie, Grillby
Knickerbockers Luriga Lapis
SE18101/2010 LG f: 1/15/2010
Tillr. Könsprägel stomme o volym ngt låg på benen mjuk rygg ganska välribbad öppna vinklar
fram trångt förbröst vrider gärna ut framtassarna önskar bättre knävinkel o mer effektiva rörelser
fin dubbelpäls o temp.
good
Ägare Larsson Zophie, Gävle

Knickerbockers Maffiga Magnetit
SE18100/2010 LG f:1/15/2010
Maskulin bra stomme passande volym ett bra ex stående kraftfullt huvud m goda prop tillr.
Vinklar runt om väl välvd bröstkorg bra mellanhand o tassar god dubbelpäls prima temp
ineffektiva rörelser pga. matte,
exe opl
Ägare Järleskog Petter, Skogstorp
Lejonkullen Punkt Se de Faro
SE21424/2010 RB f: 1/29/2010
Medelstor men ändå maskulin kunde ha mer kraft ett ngt lättare huvud dock korrekt ngt hög över
länd goda vinklar runt om mkt effektiva rörelser prima temp i fin kondition
very good
Ägare Axenhag Mikael, Årsunda
Leonskall's Kizz Me Claz
S30478/2009 RB f: 3/23/2009
Utm helhetsintryck maskulint vackert huvud relativt god rygglinje välribbad bra dubbelpäls utm
rörelser dock ngt hastrång
exe 1 kk
Ägare Hansson Ann-Katrin, Kil

Lilla Äventyrets Callisto
S17643/2008 RB f:1/7/2008
Mkt gott helhetsintryck utm könsprägel kanske ngt framtung härl kraftfullt huvud kunde ha bättre
mask tillr. Vinklad runt om välribbad aning kort bröstkorg ngt rosa pigment rör sig effektivt fr.
sidan aningen brett fram
exe 4 kk
Ägare Anna Lindh, Larv

Lorebergs Vampyr
S56593/2007 RB f: 7/30/2007
Mkt god helhet god könsprägel välbalanserad välformat huvud utm vinklar särskilt bak utm
rörelser m bra påskjut ngt dyster färg bra pälskval prima temp
exe 3 kk
Ägare Andersson Helen, Kisa
Racystar Ignition
SE28571/2010 LG f: 3/3/2010
Utm helhetsintryck bra könsprägel bra stomme passande volym i rörelse ngt rullande rygglinje
tilltalande huvud utm dubbelpäls mkt goda vinklar runt om prima temp
exe 2 kk
,Ägare Andersson Gunbritt, Larv
SE VCH Teamaides Renrasige Ralf
S11787/2009 RB f: 11/24/2008
Utm könsprägel god stomme passande volym bra vinklar rumt om ngt grovt nosparti inkorrekt
bett önskar ngt bättre hals välribbad goda vinklar runt om utm rörelser pga ”bara” VG
very good
Ägare Skarnehall Margareta, Örby
Villmobackens Franz Jäger
S16635/2008 RB f: 1/6/2008
God könsprägel o strl utm stomme uttryck störs av teckning men ett mkt bra huvud god hals o
rygglinje brant kors därav dålig svansansättn ngt svag mellanhand kunde röra sig mer effektivt
bra pälskval o temp
very good
Ägare Jan Rauseus, Huddinge

Villmobackens Gösta
S19496/2009 RB f:2/1/2009
God könsprägel önskar kraft stomme o mer volym mer bredd över rygg o länd ngt sluttande kors
goda vinklar runt om bör ha bättre välvd bröstkorg vackert huvud o uttryck rör sig väl med gott
temp.
Good
Ägare Rauséus Jan, Huddinge
Championklass

SE UCH Amazing Noisy's Atlas
S15086/2007 RB f: 1/14/2007
Medelstor utm stomme passande volym välkroppad proportionerlig goda vinklar runt om tycker
att han är ngt kort o låg annars en god repr för rasen effektiva rörelser rör sig dock orent vä bak.
exe opl
Ägare Källström Lena, Vikmanshyttan

C.I.B NORD UCH SE V-10 SE V-11
Gep's Big Bear's Peace
S53274/2007 RB f:6/30/2007
Mkt god strl fin könsprägel god stomme passande volym utm huvud i format rosa pigment mkt
god rygglinje bra kroppslängd välribbad goda vinklar härliga rörelser
exe 1 kk CK 1 Bhkl BIR
Ägare Ekström Persson Gina, Östervåla
SE UCH La Dolce Luna's Supersee-Me
S48839/2007 LG f:6/16/2007
Kraftfull maskulin mkt god stomme kroppsvolym önskar ngt ädlare huvud o bättre utfyllnad
under ögonen, välribbad tillr. Vinklad runtom aningen vågog päls, vägvinnande, parallella
rörelser
exe opl.
Ägare Joakimsson Annika, Älekulla

NORD JV-10 SE UCH
Lejonklippans Äkkinen Utan H
S47183/2009 RB f: 6/29/2009
God könsprägel mkt god stomme passande volym välformat huvud ngt små ögon mkt god
rygglinje brett fint bakställ önskar bättre lagd skuldra välribbad effektiva rörelser
exe 3 kk CK 4 bhkl
Ägare Niiranen Ville, Sollefteå

SE UCH
Lejonvinden's Quality Of Teddybear
S40624/2007 LG f: 4/28/2007
Maskulin bra storlek och stomme oädelt huvud rosa pigment lösa läppar ngt tungt intryck i huvud
tillr. Välvd bröstkorg knappa vinklar bak ngt sluttande kors håller igen i rörelser gott temp
very good
Ägare Söderkvist Chanette, Linköping

DK UCH SE UCH Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009 RB f: 2/10/2009
Inte stor men naggande god visas i goda prop bra stomme passande volym utm manke o rygglinje
behöver vara ngt djupare härligt huvud störs tyvärr av ljusa ögon utm rörelser trevl. temp
exe CK opl
Ägare Svedugård Pia, Sollentuna

SE UCH Vallonbygdens Crazy In Beer
S22667/2009 RB f: 3/8/2009
Utm könsprägel o typ härlig stomme passande volym mkt bra huvud o uttryck härlig manke o
rygglinje utm bakställ utm tassar o mallanhand rör sig ngt återhållsamt får inte bli tyngre
exe 4 kk CK opl
Ägare Catrin Eriksson Monica Sjöberg, Österbybruk

SE UCH Villmobackens Forest Gump
S16637/2008 RB f: 1/6/2008
Mask utm helhetsintryck utm stomme pass volym önskar starkare mellanhand trevligt huvud tillr
vinklad runtom mkt god dubbelpäls kunde ta för sig bättre i rörelse
exe 2 kk CK 2 bhkl
Ägare Fredriksson Marina, Ludvika

Veteranklass
FI UCH INT UCH NO UCH NORD VV-11 SE UCH
Lejonklippans Just A Happy Fellow
S55150/2002 RB f: 9/5/2002
Ett gott helhetsintryck m bra könsprägel tillr stomme pass volym veckert huvud kunde ha bättre
pigment god rygglinje tillr vinklad runt om utm rörelser välvårdad gott temp
exe 1 kk
Ägare Högberg Petra, Sollefteå
NO UCH SE UCH Teamaides Farbror Frej
S30272/2003 RB f:3/24/2003
God könsprägel god storlek goda prop önskar djupare bröstkorg en aning breddare över rygg tillr
vinklad rumt om mkt bra huvudprop fin mellanhand o tassar aningen vågig päls rör sig ngt
återhållsamt
Klass Pris

Tikar
NORD JV-11 Aqualeo's Hildur Tilli
SE28166/2011 RB f: 1/9/2011
12 mån gammal stor tik lagom fem visas i välvårdad men aningen kort päls mkt temperamentsfull
visar sig väl, veckert skuret huvud,bra ögon o uttryck korrekt bett o tänder bra benstomme men
ngt fransysk i fronten bra kropp lagom överlinje, välvinkll bak bra färg o mask, rör sig mkt väl
för åldern o bär sig väl
exe 3 kk
Bölelejonet Trust And Faith
SE17240/2011 RB f:1/15/2011
12 mån gammal junior visas för dagen i ngt gott hull o i kort päls aningen grovt huvud o behöver
bättre mask, bra bett mellanbruna ögon, kunde ha ngt mer benstomme ngt flata tassar, mjuk
överlinje för knappa bakbensvinklar, rör sig mkt ostadigt både fram o bak, bra färg
Good
Ägare Olsson Eva, Västerås

Fablernas Ojojoj E-Lände
SE27345/2011 RB f:3/23/2011
11 mån gammal kraftig typriktig tik m mkt bra könsprägel välskuret huvud mellanbruna ögon
som är ngt små, korrekt bett bra benstomme, fina tassar, lagom skuldra ngt mjuk
överlinje,välvinklade bakben,rör sig m mkt bra steg, bra färg o mask
exe
Ägare Vallin Ann-Charlotte,
Kolmården
Fablernas Ojojoj O-Koll
SE27346/2011 RB f: 3/23/2011
11 mån gammal fem mkt härlig junior som visar sig väl i ringen, visas i riklig valppäls mkt bra
huvudform mellanbruna ögon korrekt bett o tänder, lagom hals,bra benstomme ngt rak i
skuldran,tillräckl. Kropp för åldern mkt välvinklat brett bakställ, rör sig ypperligt väl bra färg o
mask
exe 1 kk CK 4 btkl cert
Ägare Anna Ehrling, Mockfjärd

Hjältarnas Sockerbit
SE29091/2011 RB f:4/3/2011
10 mån gammal junior som inte är i full päls, mkt bra storlek,bra benstomme,bra huvudform
korrekt bett o tänder skulle önska bättre ögon o uttryck ännu fransysk i fronten,bra kropp o
överlinje bakstället behöver bli kraftigare tyvärr mkt trånga bakbensrörelser o ännu lösa fram bra
färg o mask
very good
Ägare Szabo Ulrika, Neumann Robin, Landvetter

Lejonvinden's Ådra Of Teddybear
SE16007/2011 RB f: 1/8/2011
13 månader gammal tik av bra storlek bra färg o mask, ej i full päls för dagen, bra välform
aningen ljusa ögon korrekt bett men problem m hörntänderna,bra benstomme,lagom
överlinje,lagom skuldra o kropp, aningen knappa bakbensvinklar rör sig mkt väl fr. sidan men
slarvar framtill, hörntänderna påverkar priset
Good
Ägare Darmell Liza, Älvkarleby

Leodal's Belize
SE61448/2010 RB f: 9/29/2010
16 mån gammal mkt vacker jun,vacker typ,prop o balans, visas i välvårdad om ngt kort päls,bra
färg o mask mkt härligt fem huvud med förtjusande uttryck,korrekt bett o tänder kraftig
benstomme bra skuldra o kropp lagom vinklade ben rör sig mkt sunt o väl,kunde bära svansen
tidvis bättre.
exe 2 kk CK
Ägare Klavbäck Angelica, Tystberga

Mohinhi's Mihnnatz Is My Melody

reg. Nr SE16868/2011 RB FÖDD 1/9/2011

12 mån gammal fem junior som visas för dagen mkt kort päls o i tunn kondition, bra huvudform
ngt ljusa ögon korrekt bett bra benstomme,lagom skuldra, behöver betydligt mer kropp välvinkl
mkt välvinklade bakben rör sig lätt behöver ny päls o ngt mer kropp
very good
Ägare Gustafsson Maria, Tärnsjö

New Love Vom Löwengarten
SE29085/2011 RB f: 1/1/2011
13 mån gammal stor o kraftig tik ändå feminin, mkt bra balans för åldern,bra huvudform ögon o
uttryck korrekt bett,bra benstomme lagom tassar,aningen framskjuten skuldra,bra kropp lagom
vinkl bakben,rör sig väl för åldern men rullar lite med ryggen
exe 4 kk
Ägare Krigh Anne Marie, Bollnäs

Nordanlejonets Corona
SE17073/2011 RB f:1/14/2011
13 mån gammal feminin kraftig jun, bra typ o prop men visas i ngt gott hull,bra huvud men skulle
önska mörkare ögon o bättre uttryck korrekt bett bra tänder kraftig benstomme saknar lite hals
aningen brant kors,aningen underställda bakben,kunde ha ngt mer påskjut bak, tidvis aningen
glad svans i rörelse
very good
Ägare Ehrling Anna, Mockfjärd

Radiant Star's Angelic Aurora
SE16718/2011 RB f: 1/26/2011
12 mån gammal fem jun som har bra storlek, visas för dagen i kort päls,lagom huvud men
behöver mörkare ögon o mildare uttryck korrekt bett lagom benstomme, för rak i skuldran bra
kropp,behöver ngt kraftigare bakställ bra färg o mask,rör sig med ngt korta steg bak o ngt löst
framtill bär för rullad i rörelse
Good
Ägare Everklint Inger, Älvsjö

Unghundsklass

Boyzone's Runaway Bride
SE45607/2010 RB f:7/1/2010
18 mån gammal tik lagom storlek ej i full päls o i ngt gott hull, beter sig ngt nervöst o är aningen
svårhanterlig lagom huvud,bra ögon o uttryck, bett ok, behöver ngt mer benstomme,ngt
framskjuten skuldra, behöver fastare överlinje aningen knappa bakbensvinklar,rör sig väl fr sidan
sett.
Very Good
Ägare Petersson Anne-Marie, Grillby

Con-Cordelias The One And Only
SE38179/2010 RB f: 5/26/2010
21 mån gammal kraftig tik som ej är i bästa päls o visas i ngt gott hull bra huvudform men för
ljusa ögon o behöver ett mildare uttryck lagom benstomme aningen rak i skuldran bra överlinje
lagom vinkl bakben,aningen spänd rör sig m bra steg, men kunde vara lite piggare i rörelsen
very good 1 kk
Ägare Olsson Mikael, Vartofta
Duvasgårdens Sweet Soya
SE26601/2010 RB f: 3/3/2010
23 mån, mellanstor tik som ej är i full päls för dagen, bra huvudform ögon o uttryck, korrekt bett
bra hals o överlinje, lagom benstomme, bra skuldra ,kropp o lagom vinkl bakben,rör sig väl
bak,för löst framtill men tyvärr en alltför glad svans i rörelse
very good 3 kk
Ägare Adela Mickelsson, Långshyttan

Liongate's Fancy
SE17952/2011 LG f;5/13/2010
Ca 18 mån,kraftig ungtik som visas under fällning, bra skalle men ngt för långt
nosparti.mellanbruna ögon korrekt bett bra benstomme,lagom skuldra ngt flata tassar,bra kropp o
överlinje,välvinkl bakben,pälskvaliteten är för mjuk just nu rör sig mkt väl fr. sidan,tyvärr en
alltför glatt o för rullad svans i rörelse
very good 2 kk
Ägare Lerjéus Frida, Tidaholm

Öppenklass

Drömbjörnens Candy Geisha
S27925/2009 RB f: 3/20/2009
3 år gammal tik stor men ändå feminin behöver ngt mer träning,bra huvudform ,ögon o uttryck
korrekt bett,bra munpigment, saknar lite hals o är ngt rak i skuldran, lagom benstomme bar tassar,
bra kropp, tyvärr ett för brant kors o underställda bakben behöver ett betydligt kraftigare bakställ
rör sig med korta bakbensrörelser bra färg o mask
Good
Ägare Hansson Ann-Katrin, Kil
Fablernas Just Go For It
S62942/2007 RB f: 9/5/2007
4 år gammal kraftig tik av mkt god typ,könsprägel o prop, välskuret huvud,mellanbruna
ögon,korrekt bett o tänder lagom hals,kraftig benstomme,välkroppad aningen mjuk rygg,lsgom
vinkl bakben rör sig mkt väl bra färg o mask
exe
Ägare Ronkainen Minna, Hölö

Garplyckan's Jeecy Van Lionheart
S37816/2009 RB f: 5/13/2009
3 år gammal tik som ej visas i bästa päls, ngt lätt som helhet o inte färdig för denna klass,bra
huvudform,ögon o uttryck,korrekt bett, saknar 2 st P1:or i överkäken ngt trångt i underkäke
behöver betydligt bättre läpppigment,behöver rakare framben o ngt mer bakbensvinklar rör sig
mkt dåligt framtill o bär svansen rullad
Good
Ägare Burlin Marianne Hallstahammar
Grindvaktens Move To The Hill Hci
S51345/2009 RB f: 7/6/2009
2½ år gammal tik som visas i mkt kort päls för dagen vilket resulterar i ngt lätt o luftigt
helhetsintryck, välsk fem huvud mellanbruna ögon, korrekt bettlagom benstomme,lagom
skuldra,bra överlinje kroppen måste bli fylligare aningen knappa bakbensvinklar rör sig m bra
steg tidvis ngt högt buren svans
very good
Ägare Axenhag Mikael, Årsunda

Hjerpegården Starla Of Darkness
SE12169/2010 RB f: 12/3/2009
2 år gammal tik lagom storlek bra kraft ej i full päls visar sig mkt väl, välskuret huvud bra
uttryck,korrekt bett o tänder, bra benstomme,bra skuldra kropp o lagom vinklade bakben rör sig
m bra steg o bär svansen korrekt i rörelse
exe
Ägare Helén Öhrsvik Hjerpe, Kolsva

Knickerbockers Amorosa Ametist
SE18098/2010 LG f: 1/15/2010
2 år o 1 mån, mkt feminin välbyggde tik som visas i välvårdad men ngt kort päls,bra färg o mask
välskuret huvud bra uttryck,korrekt bett o tänder , mkt bra skuldra lagom benstomme,mkt bra
överlinje välvinklat bakställ, rör sig väl fr sidan men armbågarna är lite lösa,bra siluett när hon
står
exe 4 kk CK
Ägare Eivesson Ulmehed Katarina, Dingle

Knickerbockers Rufsiga Rubin
SE18096/2010 LG f: 1/15/2010
2 år gammal tik,mkt bra modell visas i välvårdad om ngr kort päls i aaningen gott hull fem i sin
helhet,mkt bra huvudform mellanbruna ögon,korrekt bett,bra benstomme o tassar, välvinkl både
fram o bak, lagon överlinje rör sig väl fr sidan aningen löst fram,bra helhet
exe 3 kk CK
Ägare Andersson Pirkko, Motala

La Dolce Luna's Mega Harmony-Me
S39045/2009 LG f: 5/11/2009
2½ år gammal kraftig tik av mkt bra typ o storlek,välskuret huvud korrekt bett o tänder,kraftig
benstomme bra hals o skuldra,välkroppad o vinklad bak,aningen trånga bakbensrörelser i övrigt
rör sig mkt väl mkt vackert buren svans bra färg o mask
exe
Ägare Eriksson Agneta, Degerfors
Lejonvinden's Yummie Mint Kiss
SE12714/2010 RB f: 12/15/2009
2 år o 2 mån kraftig o välbyggd tik m bra könsprägel,vackert fem huvud bra ögon o
uttryck,korrekt bett bra benstomme,fina tassar,bra skuldra mkt välkroppad o vinklad bak, bra färg
o mask, endast lite lösa armbågar o rör sig mkt väl runt ringen
exe 1 kk CK opl reservcert
Ägare Hallgren Gunilla, Sveg

Leonskall's Kizz Me Iza
S30486/2009 RB f: 3/23/2009
2½ år gammal mellanstor fem tik som ej är i full päls bra huvudform mellanbruna ögon korrekt
bett o tänder, bra hals o överlinje,lagom skuldra,bra kropp o bakställ rör sig m bra steg aningen
löst framtill bra färg o mask
exe
Ägare Eriksson Arvidsson Gunilla, Stigtomta

Lilla Äventyrets Farinella
S60586/2009 RB f: 9/10/2009
2½ år gammal mellanstor kraftig fem tik av bra typ o prop. Välskuret huvud men för ljusa ögon
korrekt bett o tänder bra benstomme ngt framskjuten skuldra o har en tendens att stå brett framtill
mkt bra kropp lagom vinklat bakställ mkt bra muskelkondition rör sig mkt väl fr sidan bra päls o
mask
exe
Ägare Källström Lena, Vikmanshyttan

Mohinhi's Happie From My Heart
S57669/2005 RB f: 8/27/2005
6 år gammal kraftig matronlik tik av mkt bra storlek charmigt grått ansikte bra huvudform
aningen öppna ögon påvisat intyg avsaknade tänder framtill i underkäken, bra benstomme mkt
bra kropp välvinklat bakställ,bra överlinje rör sig väl bak o bär svansen väl aningen stel på v
framben
exe
Ägare Jelving Helene, Järfälla

SE VCH Nataqueenies Aquila Gift To Pamela S58332/2009 RB f: 10/6/2009
2½ år gammal temperamentsfull fem mkt vältypad tik som ej är i full päls,vackert huvud bra
ögon o uttryck korrekt bett bra hals o överlinje,bra benstomme ,bra skuldra,lagom kropp för
åldern tillr. Bakbensvinklar,rör sig mkt effektivt o väl
exc 2 kk CK
Ägare Abrahamsson Pamela, Gunnilse

Skjaergaardens Charged Wet'n Wild
S38770/2009 LG f: 10/27/2008
2½ år gammal tik, mkt bra storlek ej i full päls men välvårdad ,vackert skuret huvud,korrekt bett
o tänder,fina mörka ögon o bra uttryck,bra benstomme kunde ha ngt bättre skuldrabra kropp men
för knappa bakbensvinklar,för korta bakbensrörelser som saknar påskjut rör sig väl fram bra färg
o päls
very good
Ägare Hemberg Åsa, Tullinge

Titt-Ut
S62448/2009 RB f: 7/16/2009
2½ år kraftig tik av mkt bra typ lagom prop,visas i aningen gott hull,bra huvudform kunde ha ngt
bättre markerat stop bra mörka ögon korrekt bett o tänder lagom benstomme kunde ha ngt bättre
skuldra,rejäl kropp tillr. Vinkl bakben,rör sig väl fr sidan men ryggen kunde vara ngt fastare bra
mask o päls
exc
Ägare Vallin Ann-Charlotte,
Kolmården

Vallonbygdens Crazy Girl Mdb Shiku
S22672/2009 RB f: 3/8/2009
Nästan 3 år gammal typmässigt mkt vacker tik som visas i ypperlig kondition, mkt vackert skuret
huvud,bra ögon o uttryck,behöver aningen kraftigare nospigment korrekt bett o tänder,bra
benstomme aningen framskjuten skuldra,bra kropp lagom bakbensvinklar rör sig väl fr sidan men
svansen är ngt för glad i rörelse
exc
Ägare Strandberg Tommy, Sandviken

CHAMPIONKLASS
C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09
Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004 RB f: 8/2/2004
7½ år gammal mkt vacker tik som visas i ypperlig kondition bedårande huvud o
uttryck,fantastiskt fina mörka ögon,bra bett o tänder,bra benstomme o tassar,bra skuldra fin o fast
kropp, lagom vinkl bakben,rör sig utomord väl, en mkt härlig helhetsbild.
exc 1 kk CK 1 btkl BIM
Ägare Eriksson Catrin, Österbybruk

JWW-10 SE UCH
La Dolce Luna's Mega Heavenly-Me
S39046/2009 LG f: 5/11/2009
Nästan 3 år gammal ch.tik mkt bra storl o uttryck, men kunde vara en tanke kortare ,bra
huvudform,mellanbruna ögon,ngt trångt i underkäken, bra benstomme o kropp,välvinkl.bakben
men ngt lång i länden,bra bakbensvinkl rör sig väl fr. sidan,bra färg o mask
exc
Ägare Andersson Carina, Målsryd

JWW-08 NORD UCH NORD V-11
La Dolce Luna's Supershine-Me
S48834/2007 LG f: 6/16/200
4½ år gammal,stor kraftig ch tik som ej är i full päls,välskuret huvud korrekt bett,kunde ha
aningen mörkare ögon,bra benstomme ,mkt bra kropp o överlinje lagom bra vinkl både fram o
bak rör sig mkt väl fr sidan men slarvar lite m frambensrörelsen bra färg o mask
exc 4 kk CK
Ägare von Holten Elise,
Smålandsstenar

SE UCH
Lejonvinden's Smaragd To Teddybear
S52738/2008 RB f: 7/9/2008
4 år gammal vacker fem chtik som visas i välskött form, mkt härligt uttrycksfullt tikhuvud
korrekt bett o tänder kraftig fin benstomme, fina tassar ,lagom kropp välvinklat bakställ,rör sig
ypperligt väl, vacker balanserad helhet
exc 2 kk CH btkl 2
Ägare Klavbäck Angelica, Tystberga

Lilla Äventyrets Daphne
S23242/2009 RB f: 2/10/2009
3 år gammal kraftig mkt vältypad tik som visas i välskött kond. Mkt bra storlek välskuret
huvud,korrekt bett o tänder ,bra benstomme en tanke öppna tassar bra skuldra o kropp samt
välvinkl bakben, rör sig mkt väl m bra steg,bra färg o mask
exc 3 kk CK
Ägare Pia Hemming, Tärnsjö

SE UCH Mohinhi's Izza Is Incognito
S33878/2006 RB f: 3/31/2006
5 år gammal ch tik av bra storl o typ ej i full päls,välskuret uttrycksfullt huvud, korrekt bett mkt
bra benstomme,mkt bra överlinje o kropp, lagon vinkl bakben inte den villigaste i rörelse för
dagen,bra färg o mask
exc
Ägare Gustafsson Maria, Tärnsjö

VETERANKLASS
UCH SE V-06
Lejonvinden's Jasmine Of Teddybear
S35870/2002 RB f: 4/25/2002
10 år gammal 1 kraftig vettik som ej är i full päls,bra typ lagom prop,välskuret huvud,skulle
gärna se ett mildare uttryck korrekt bett slitna tänder bra benstomme bra skuldra,välkroppad o
vinkl bak, åldern börjar synas i rörelse,bra färg o mask
exc 2 kk
Ägare Söderkvist Chanette, Linköping
NORD VV-11 SE UCH
Sjö Björnens Äventyr
S55058/2003 RB f: 8/24/2003
8½ år gammal mkt vacker vettik som presenteras i förstklassig kond.inte så stor men mkt
typriktig o välbalanserad,vackert huvud aningen runda ögon bett ok, i sin helhet mkt välbyggd m
bra benstomme,rör sig exemplariskt o bär svansen korrekt, Bästa veteran
exc 1 kk CK btkl 3
Ägare Pia Hemming, Tärnsjö

Uppfödargrupp valp
Kennel Wildering’s tävlar med 10,11,12, 74
En uppf.grupp som består av valpar i 8 mån ålder,kraftiga typiska leonbergervalpar m lagom prop
o mkt bra huvudform på samtliga i en lagom jämn grupp
1 plac uppfklass valp
Uppfödare: Wildering Victoria, Sandin
Henrik
Kennel Mohini’s tävlar med 1,56,57,58
En upp.grupp som består av valpar i 4! Mån ålder, trevliga rastypiska valpar m bra huvudform o
tydliga könspräglar bra temp på samtliga.
2 plac uppfklass valp
Uppfödare: Gustafsson Maria, Tärnsjö

Avelsgrupp valp

Kungslejonets Attila tävlar m. 1,55,56,57
reg. Nr S34077/2008 RB Född 3/20/2008
Hanen presenteras m sina avkommor i 4½ mån ålder,typriktiga leonbergervalpar m bra
huvudform o lagom prop. Ena valpen är inte riktigt samarbetsvillig
2 placering
Ägare Ahlgren Marie Tystberga

Fablernas Just Go For It tävlar med 10,11,12,74
reg. Nr S62942/2007 RB Född,
9/5/2007
Mamman presenteras med sina avkommor i 8 mån ålder, kraftiga typiska valpar m mkt
huvudform o uttryck, en av valparna skiljer sig ngt fr gruppen pga hög svans men i övrigt ett bra
resultat
1 placering
Ägare. Ronkainen Minna Hölö

Avelsgrupp

.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH US CH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006
tävlar med 47,84,104,109
3 komb utm strl härlig attityd välvinklade utm rörelser höga upprullade svans underbara huvud
Plac 1 HP
Ägare Junehall Petra, Vallentuna

UPPFÖDARGRUPP

Fablernas kennel tävlar med 13,14,77,91
En ung grupp 4 komb. Utm strl stomme välskurna huvud välribbad,fortf under utveckl.
Underbara rörelser bra dubbelpäls trevl. temp
1 placering HP
Lejonvindens kennel tävlar med 17,80,97,109
God könsprägel ,bra storlek ,goda benstommar passande vinklar välformade huvuden goda
vinklar på de flesta härliga rörelser ngt höga o upprullade svansar bra dubbelpäls trevligt
temperament.
2 placering

