Hässleholm 2012-05-19

Domare Monica Åkesson

Hanar
Knockando’s Prins Of Upper Goulburn
SE54300/2011
f. 110918
Maskulin hanvalp. God storlek. Vackert välformat huvud med fina proportioner. Välformade
ögon. Väl ansatta öron. Kraftigt nosparti. Korrekt bett Bra hals rygg & kors. Ngt framskjutet
skulderparti. Välvinklad fram. Ngt öppen vinkel bak. Utm benstomme. Rör sig väl för åldern.
Utmärkt från sidan. Bästa valp
Valpkl 1 Hp
Äg. Råberg Emil
Knickerbocker’s Tremendo Xavi
SE43455/2011
f. 110707
10 månader. Maskulin hane av utmärkt modell. Vackert välformat huvud med goda proportioner
fin mask. Vällagd skuldra men ngt öppen vinkl. Bra hals men eftergiven rygg. Ngt öppen vinkl
bak utmärkt benstomme. Rör sig ngt trångt bak. Ännu lite löst fram väl från sidan. Vacker päls.
Välpresenterad
Junkl Exc Junkk 2
Äg. Järleskog Petter
Lilla Äventyrets Izak
SE12055/2011
f. 101122
17 månader. Maskulin hane med kraftfull helhet. Vackert huvud med fina rasdetaljer. Vacker hals
& rygg. Bra kors. Normalt vinklad fram & bak. Passande benstomme. Rör sig väl från alla håll.
Vacker päls & färg. Välpresenterad
Junkl Exc Junkk 1 Ck Bhkl 3 R-cert
Äg. Von Eggers Patrik
Shimani’s Friend Sikis
SE48016/2011
f. 110728
9 månader. Maskulin hane med god bredd i skallen. Välplacerade öron. Välformade ögon som
kunde varit mörkare. Korrekt bett. Tillräcklig hals. Ngt eftergiven rygg. Bra kors. Ngt framskjutet
skulderparti. Ngt öppen vinkl både fram & bak. Rör sig bra bakifrån. Ngt löst fram väl från sidan
Junkl Exc Junkk 3
Äg. Hindemith Caroline
Gep’s Big Bear’s Cheifblackmocassin
SE59628/2010
f. 100907
18 månader. Maskulin hane av den lättare modellen. Vackert välformat huvud med fina detaljer.
Tillräcklig hals. Stark rygg. Ngt avfallande kors. Utm förbröst & bröstdjup. Vällagd skuldra &
goda vinklar öppen vinkel bak. Önskar kraftigare benstomme. Rör sig mkt löst fram. Korta steg
bak, väl från sidan. Vacker päls & färg. Välpresenterad
Ukl VG Ukk 1
Äg. Randau Björn
Altonastigens Shameless Pride
S60164/2008
f. 080829
4 årig maskulin hane. Utmärkt helhet. Underbart huvud med fina rasdet & korrekt bett.
Tillräcklig hals. Stark rygg. Utmärkt kors. Utm förbröst. God bröstlängd. Goda vinklar fram &
bak. Passande benstomme. Ngt platta tassar. Aningen fransysk. Rör sig med kraft & styrka.
Vacker päls välpresenterad
Ökl Exc Ökk 2 Ck Bhkl 4
Äg. Nilsson Annika
Enjoy Bear’s Dumble Dore

S21484/2009

f. 090223

3 ½ årig maskulin hane. Ett vackert huvud men kunde haft mer bredd i skallen. Vacker hals, rygg
utmärkt kors. Tillräckligt förbröst & bröstdjup. Passande stomme. Normala vinklar fram & bak.
Fransysk benställning. Rör sig ännu mkt läst fram. Bra bak & från sidan. välpresenterad
Ökl Exc Ökk 3
Äg. Von Eggers Patrik
Enjoy Bear’s Dusk To Dawn
S21486/2009
f. 090223
3 årig hane. Maskulint huvud med utmärkt bredd. Fint nosparti. Kunde varit bättre pigmenterad.
Vällagd skuldra. Ngt öppen vinkel fram, goda vinklar bak. Tillräcklig hals, stark rygg, bra kors.
Passande benstomme. Mkt lösa & veka mellanhänder. Rör sig slarvigt fram, bra bak ok från
sidan. Vacker päls välpresenterad
Ökl VG
Äg. Egrenius Inger
Fairytroll’s Blue River In Zhoria
S11779/2009
f. 081206
3 ½ årig hane. Välformat huvud. Välburna öron. Välformade ögon som kunde vara mörkare.
Korrekt bett. Tillräcklig hals. Ngt eftergiven rygg. Bra kors. Välvinklad fram. Ngt öppen vinklar
bak som ger ett högställt intryck. En alltför glad svans som ringlar sig över ryggen. Rör sig väl.
Vacker päls. Välpresenterad
Ökl VG
Äg. Carlsson Torbjörn
Fairytroll’s X-mas Elf Zoran
SE14235/2010
f. 091222
2 ½ årig maskulin hane. Välformat huvud med fina detaljer. Korrekt bett. Bra hals & rygg.
Normalt vinklad fram & bak med ngt framskjutet skulderparti. Tillräckligt bröstdjup. Passande
benstomme. Rör sig väl från alla håll. Fin mask vacker päls. Mkt välpresenterad
Ökl Exc
Äg. Carlsson Torbjörn
Gep’s Big Bear’s Italian Stallion
S35718/2007
f. 070409
5-årig mkt maskulin hane. Mkt välformat huvud med fina rasdetaljer & korrekt bett. Vacker hals,
rygg, kors. Utmärkt benstomme. Goda vinklar fram & bak. Utmärkt förbröst & bröstdjup. Rör sig
väl från alla håll med kraft & styrka. Välpresenterad
Ökl Exc Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert
Äg. Persson Wallenius Mikaela
Knickerbocker’s Dark Tranquillity
S44538/2008
f. 080606
4 årig hane av utmärkt storlek. Bra huvud & fint uttryck. Korrekt bett bra hals & rygg. Tillräcklig
förbröst & bröstdjup. Passande benstomme. Ngt platta tassar & veka mellanhänder. Goda vinklar
fram & bak. Rör sig väl från sidan utvridna armbågar & trångt bak. En glad hund som är
välpresenterad
Ökl Exc
Äg. Gustafsson Tomas
Knickerbocker’s Maffiga Magnetit
SE18100/2010
f. 100115
28 månader. Hane av god modell. Önskar mer bredd i skallen. Fina öron & ögon. Korrekt bett.
Tillräcklig hals. Eftergiven rygg & plant kors därav den alltför högt burna svansen. Passande
benstomme. Ngt öppen vinkel både fram & bak. Rör sig med korta steg från sidan. Parallellt bak
& väl fram. Välpresenterad
Ökl VG
Äg. Järleskog Petter
Knockando’s Swedish Rheinpfalz
S38096/2009
f. 090507
3 årig maskulin hane med vackert välformat huvud med fina detaljer & korrekt bett. Tillräcklig

hals. Eftergiven rygg. Aningen plant kors, välvinklad fram öppen vinkel bak. Passande
benstomme. Fransysk benställning. Rör sig mkt lös fram, instabila hasleder. Vacker päls & färg.
Välpresenterad
Ökl VG
Äg. Askfelt Jane
Löveliens Herkules von Unkas
N17825/08
f. 080620
4 årig maskulin hane med vackert välformat huvud. Fina rasdetaljer. Korrekt bett. Vacker hals &
rygg. Bra kors. Utmärkt förbröst & bröstdjup. Goda vinklar fram & bak. Passande benstomme.
Rör sig bra bak, ngt löst fram. Aningen fransysk. Vacker päls & färg. Välpresenterad
Ökl Exc
Äg. Andersen Marius
Shimani’s Sieur Athos
SE37354/2010
f. 100517
Tvåårig hane. Önskar betydligt mer bredd i skallen. Välformade ögon som kunde vara mörkare.
Korrekt bett. Vacker hals, rygg & kors. Goda vinklar fram & bak. Passande benstomme.
Tillräckligt förbröst & bröstdjup. Rör sig mkt löst fram, trångt bak ok från sidan. Välpresenterad
Ökl VG
Äg. Oscarsson Susanne
Skorres O’coner
S27259/2005
f. 050316
7 årig maskulin hane av utmärkt modell. Vackert välformat huvud med rätt attityd. Vacker hals
rygg & kors. Utmärkt förbröst & bröstdjup. Passande benstomme. Fina tassar. Rör sig ngt trångt
bak. Aningen utåtvridna armbågar, ok från sidan. Vacker päls. Välpresenterad
Ökl Exc Ökk 4
Äg. Ljusberg Hasselgren Birgitta
Wo-Wo Zam
S64747/2008
f. 080918
3 ½ årig hane av den nättare modellen. Önskar mer bredd i skallen och kraftfullare nosparti.
Korrekt bett vackra ögon välburna öron välvinklad fram öppen vinkel bak tillräckligt förbröst &
bröstdjup. Passande benstomme. Aningen platta tassar, vacker päls rör sig trångt bak, löst fram
väl från sidan
Ökl VG
Äg. Björkman Claes
Wo-Wo Zingo
S64745/2008
f. 080918
3 årig hane av den lite nättare modellen. Önskar mer bredd i skallen och i nospartiet. fina ögon &
öron. Korrekt bett. Vacker hals, lite eftergiven rygg. Ok kors. Välvinklad fram. Mkt öppen vinkel
bak. Rör sig trångt bak, mkt löst fram med lösa mellanhänder. Fin päls & färg. Välpresenterad
Ökl VG
Äg. Björkman Claes
SE UCH Gep’s Big Bear’s White Wolf
S37255/2009
f. 090417
4 årig maskulin hane. Imponerande helhet. Vackert välformat huvud. Utmärkt nosparti. Korrekt
bett. Vacker hals & rygglinje. Utm förbröst, bröstdjup & volym. Goda vinklar fram & bak.
Utmärkt benstomme. Rör sig väl från alla håll med kraft & styrka. Vacker päls välpresenterad
Chkl Exc Chkk 1 Ck Bhkl 1 BIR
Äg. Ekström Persson Gina
DK UCH NO UCH Löveliens Eron
N03700/05
f. 050204
8 årig maskulin hane av den lägre modellen. Vackert maskulint huvud. Tillräcklig hals. Ngt
eftergiven rygg. Bra kors. Tillräcklig benstomme. Utmärkt förbröst & bröstdjup. Goda vinklar
fram & bak. Rör sig väl framifrån & bakifrån, mkt tungt från sidan
Chkl Exc Chkk 2
Äg. Andersen Marius

Tikar
Altonastigens Sommarglädje
SE38731/2011
f. 110526
12 månader mkt feminin tik, vackert huvud & uttryck. Fina ögon & öron. Korrekt bett, kunde
haft bredare underkäke. Tillräcklig hals. Fin rygg. Avfallande kors. Goda vinklar fram & bak.
Rör sig hastrångt löst fram väl från sidan. Päls i utveckling välpresenterad
Junkl Ex Junkk 4
Äg. Hall Per
Altonastigens Sommarskrud
SE38733/2011
f. 110526
12 månader. Feminin tik ngt välvd hjässa. Fina ögon & öron korrekt bett ngt smal underkäke fin
hals & rygg, ngt plant kors. Välvinklad front men kort överarm ngt öppen vinkel bak utm förbröst
& bröstdjup för åldern. Rör sig med höga frambensrörelser. Parallellt bak. En alltför glad svans
Junkl VG
Äg. Johansson Lars-Gösta
Knickerbockers Impasible Kaka
SE43458/2011
f. 110707
10 månader feminin tik. Vackert huvud & uttryck. Korrekt bett. Fin mask bra hals rygg & kors.
Goda vinklar fram aningen öppen vinkel bak. Tillräckligt förbröst & volym i bröstkorgen för
åldern. Rör sig bra bak ännu ngt löst fram, väl från sidan. Päls i utveckling välpresenterad
Junkl Ex Junkk 1 Ck
Äg. Arvidsson Roger
Shimani’s Magical Power Wakanda
SE48020/2011
f. 110728
9 månader. Feminin tik av den mindre modellen. Välformat feminint huvud m fina ögon.
Aningen runda ögon som kunde vara mörkare. Fin nos. Korrekt bett. Vacker hals & rygg goda
vinklar fram aningen öppen vinkel bak utmärkt förbröst & bröstvolym för åldern. Rör sig trångt
bak bra fram, väl från sidan, välpresenterad
Junkl Exc Junkk 3
Äg. Oscarsson Susanne
Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011
f. 110719
10 månader. Feminin tik med välformat huvud vackra välformade ögon som kunde vara mörkare
välburna öron fin nos korrekt bett. Vacker hals aningen eftergiven rygg goda vinklar fram & bak
utmärkt förbröst, bröstdjup & volym för åldern. Rör sig väl från alla håll välpresenterad
Junkl Exc Junkk 2 Ck
Äg. Von Holten Elise
NORD JV-11 Aqualeo’s Hildur Tilli
SE28166/2011
f. 110109
16 månader feminin tik av utmärkt storlek & modell. Vackert huvud & uttryck. Fina ögon &
öron. Korrekt bett. Vacker hals. Ngt eftergiven rygg bra kors goda vinklar fram & bak. Utmärkt
förbröst & volym för åldern. Passande benstomme. Rör sig väl från alla håll. Päls i fällning.
Mycket välpresenterad
Ukl Exc Ukk 1 Ck
Äg. Ekström Persson Gina
Leodal’s Belize
SE61448/2010
f. 100929
20 månader feminin tik med goda proportioner. Vackert välformat huvud. Fint uttryck med fina
rasdetaljer. Korrekt bett. Vacker hals. Ngt eftergiven rygg. Goda vinklar fram & bak. Rör sig
trångt bak, bra fram & från sidan. Vacker päls & färg välpresenterad
Ukl Exc Ukk 2 Ck
Äg. Klavbäck Angelica
Enjoy Bear’s Dream Of Diamonds

S21482/2009

f. 090223

3 år 3 mån feminin tik av utmärkt storlek. Feminint välformat huvud. Fina ögon & öron. Bra nos
korrekt bett. Vacker hals & rygg. Ngt avfallande kors. Goda vinklar fram & bak. Passande
benstomme. Frans benställning rör sig parallellt bak ngt löst fram, väl från sidan. Vacker päls.
välpresenterad
Ökl Exc Ökk 4
Äg. Young Jenny
Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f.20100315
26 månder feminin tik välformat huvud fina öron välformade ögon som kunde vara mörkare fin
nos korrekt bett fin rygglinje passande benstomme utm förbröst, bröstdjup & volym goda vinklar
fram & bak. Rör sig parallellt bak med utåtvridna armbågar fram, utmärkt från sidan. Päls under
utveckling. välpresenterad
Ökl Exc Ökk 2 Ck Btkl 4 R-cert
Äg. Hall Mats
Fairytroll’s Warm Sun In Zhoria
S11783/2009
f. 081206
3 årig feminin tik. Vackert välformat huvud. Fina öron & ögon. Korrekt bett fin mask tillräcklig
hals mkt eftergiven rygg goda vinklar fram öppen vinkel bak passande benstomme rör sig mkt
trångt bak, löst fram, ok från sidan. Päls i fällning välpresenterad
Ökl VG
Äg. Fransson Jessica
Fairytroll’s X-Mas Elf Zoccer
SE14237/2010
f. 091222
2 ½ årig tik av utmärkt storlek & modell. Vackert & välformat huvud. Fint uttryck. Fin nos
korrekt bett vacker hals & överlinje. Goda vinklar fram & bak. Passande stomme. Rör sig mkt
trångt bak, bra fram, tungt från sidan. Vacker päls & färg. välpresenterad
Ökl Exc Ökk 3
Äg. Andersson Maria
Kausholm’s Upsie
DK19288/2009
f. 090929
2,5 årig tik alltför välvd skalle lågt ansatta öron vackra ögon utmärkt nos korrekt bett bra hals &
rygg ngt avfallande kors utmärkt förbröst bröstdjup & volym. Passande benstomme. Goda vinklar
fram öppen vinkel bak rör sig ngt trångt bak löst fram väl från sidan vacker päls välpresenterad
Ökl Exc
Äg. Ferrold Pia
La Dolce Luna’s Mega Harmony Me
S39045/2009
f. 090511
3 år feminin tik vackert välformat huvud fint uttryck fin nos korrekt bett vacker hals & rygglinje
välvinklad fram & bak passande benstomme rör sig väl från alla håll päls i fällning väl
presenterad champion idag
Ökl Exc Ökk 1 Ck Btkl 3 Cert
Vindarna’s Cadie
S67868/2009
f. 091124
2,5 årig feminin tik med fina öron mörka ögon som kunde ha varit mer mandelformade. Bra nos
korrekt bett tillräcklig hals stark rygg plant kors framskjuten skulderparti med öppen vinkel.
Öppen vinkling bak passande benstomme. Veka mellanhänder rör sig trångt bak, bra fram vacker
päls välpresenterad
Ökl VG
Äg. Pålsson Joakim
SE UCH Altonastigens Darkest Light
S60158/2008
f. 080829
4 år feminin tik av utmärkt modell. Vackert välformat huvud fint uttryck fina rasdetaljer vacker
hals & rygglinje utmärkt förbröst, bröstdjup & volym. Goda vinklar fram & bak. Passande

stomme. Rör sig parallellt bak bra bak men mkt tungt fin päls & färg välpresenterad
Chkl Exc
Äg. Johansson Lars-Gösta
DK UCH SE UCH Boyzone’s Dragonfly
S17967/2009
f. 090129
3 årig feminin tik av utmärkt modell. Vackert huvud & uttryck. Utmärkt nos korrekt bett vacker
hals & rygglinje. Utmärkt förbröst bröstdjup & volym. Utmärkt benstomme. Goda vinklar fram
& bak. Rör sig utmärkt från alla håll. Vacker päls & färg. Välpresenterad
Chkl Exc Chkk 1 Ck Btkl 1 BIM
Äg. Hall Mats
SE UCH Fairytroll’s Gorakiki Walking Stick S45501/2007
f. 070609
5 årig feminin tik med tilltalande helhet. Vacker huvud & uttryck fina öron vackra ögon utmärkt
nos & korrekt bett vacker hals & rygglinje. Utmärkt förbröst, bröstdjup & volym. Utmärkt
benstomme. Rör sig bra från alla håll visas tyvärr i alltför högt hull
Chkl Exc Chkk 2 Ck Btkl 2
Äg. Andersson Maria
JWW-10 SE UCH La Dolce Luna’s Mega Heavenly-Me S39046/2009 f. 090511
3 årig feminin tik vackert huvud & fint uttryck. Vacker hals & rygglinje. Goda vinklar fram &
bak. Tillräckligt förbröst & bröstdjup. Passande benstomme. Rör sig trångt bak, bra framifrån &
från sidan päls i fällning välpresenterad
Chkl Exc Chkk 3 Ck
Äg. Andersson Carina
SE UCH Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear
S52738/2008 f080709
4 år feminin tik välformat huvud & fint uttryck. Fina öron, vackra ögon. Korrekt bett men kunde
ha bredare underkäke. Bra hals, rygg & kors. Goda vinklar fram & bak utmärkt förbröst. Utmärkt
volym i bröstkorgen. Rör sig väl från alla håll
Chkl Exc Chkk 4 Ck
Äg. Klavbäck Angelica
Skjaergaardens Cant Buy Me Love
DK13269/2009
f. 090315
3 årig tik av utmärkt storlek alltför välvd hjässa med lågt ansatta öron. Uttrycket störs av alltför
ljusa runda ögon. Fin nos & korrekt bett. Vacker hals & rygglinje. Framskjutet skulderparti ngt
öppna vinklar fram & bak. Rör sig parallellt bak, löst fram, väl från sidan päls i fällning.
Välpresenterad
Chkl Exc
Äg. Ferrold Pia
SE UCH Altonastigens Elanor
S21180/2004
f. 040219
8 årig feminin tik vackert feminint huvud fint uttryck fina ögon och öron utmärkt nos korrekt bett
vacker hals & överlinje bra förbröst passande benstomme goda vinklar fram och bak rör sig bra
runtom fin päls välpresenterad. Bästa veteran
Vetkl Exc Vetkl 1 Ck
Äg. Hall Per
Gep’s Big Bear’s Baby’s In Black
S56145/2003
f. 030907
9 årig feminin tik av lågställd modell välformat huvud med fina detaljer korrekt bett tillräcklig
hals ngt eftergiven rygg bra kors bra förbröst passande benstomme goda vinklar fram & bak rör
sig bra bakifrån & framifrån men tungt. Välpresenterad
Vetkl Exc Vetkl 2
Äg. Hall Mats

Uppfödargrupp
Kennel Fairytrolls
En grupp med genomgående god kvalitet. Samtliga med vackra huvuden & uttryck & god
anatomi. Alla fyra individerna har utmärkta rörelser
Uppfkl 1 Hp
Uppfödare: Andersson Maria
Kennel Altonastigens
En uppfödargrupp av ojämn kvalitet där en individ skiljer ut sig. Övriga 3 är av utmärkt typ &
modell för dagen är en av dessa halt. De tre individerna har genomgående fina huvuden & god
anatomi
Uppfkl 2

