Vännersborg 2012-06-09

Domare: Johansson Martin

Valpklass
Tikar
Knockando’s Princess Of Umbria
SE54296/2011
f: 2011-09-18
Lovande tikvalp, bra prop. bra huv. o uttr. mörka fina ögon, lite knapps vinklad runt om, bra bröstk för
åldern, bra tassar rör sig stabilt för åldern bra päls o temp.
Valpkl 1 Hp BÄSTA VALP
Äg: Lintonsson Ruth
Juniorklass
Hanar
Skjaergaardens I copied The Monkeys SE26239/2012
f: 2011-07-19
Välskuret huv. fina mörka ögon, bra skuldra, lite rak ö-arm, ännu tunn i fronten, bra prop , brant i
korset, bra bröstkorg för åldern, ännu väldigt ungdomlig i sina rörelser, väl--- lite i länden, kunde ha
bättre påskjut bak, utm päls bra temp.
Jkl kv Very Good Jkl kk 4
Äg: Johansen Stigberg Heidi
Wildering’s Fort Knox Gold Raiders
SE40624/2011
f: 2011-06-10
Mindre hane, utm huvud med fint uttr, bra front för åldern, bröstkorg i naturlig utv, lite lång i länden,
bra tassar, välvinklat bakställ, rör sig ungdomligt men med bra steg, bra päls o temp.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Ronkainen Minna
Wildering’s Fortknoxlittlegoldheart
SE40629/2011
f: 2011-06-10
Lite lågställd hane, bra huvud o uttr, bra skuldra, lite rak ö-arm, bröstkorg i naturlig utv, lite lång i
länden, aning brant kors, rör sig med bra steglängd men ungdomligt behöver bli lite mer muc´sklad o
stabil, bra temp.
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Wildering Victoria
Wildering’s Own It
SE45427/2011
f: 2011-07-05
Liten hane, välskuret huv, mörka fina ögon, lite framskjuten i fronten, tillr vinklad bak, aningne brant
kors, rör sig med bra steg men lite underställt bak, behöver tid, utm temp.
Jkl kv Very Good
Äg: Wildering Victoria
Wildering’s Rob Prey Fort Knox
SE45428/2011
f:2011-07-05
Hane m bra prop, välskuret huvud, mörka fina ögon, bra hals o skuldra, lite platta tassar, bröstkorg I
naturlig utv, rör sig väl för åldern, bra pals o temp.
Jkl kv Exc Jkl kk 1
Äg: Joelsson Elisabeth
Öppenklass
Hanar
Fablernas Michelin Gubben
SE38814/2010
f: 2010-04-09
Mask hane, välskuret huvud, bra skuldra o bröstkorg, lite brant i korset, bra tassar, rör sig med bra steg
fr. sidan, bra päls o temp.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM
Äg: Joelsson Elisabeth

Knickebocker’s Chino Style
S58209/2008
f: 2008-08-30
Kraftig maskulin hane som kunde ha mer längd i sitt huvud ngt tung kondition, knappt vinklad bak,
trång i fronten, ger ett allför tungt och ineffektivt intryck när han rör sig, bra päls, utm temp.
Öpl kl Good
Äg: Egrenius Inger
Knickebocker’s Dark Tranquillity
S44538/2008
f: 2008-06-06
Rejäl hane bra skuldra, lite tunn i fronten, bra längd på bröstkorgen, aning brant kors o lite knappa
vinklar bak. Rör sig med rätt bra steg om än lite tungt, bra temp.
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Gustafsson Tomas
Kustkärans Ajax
SE12892/2010
f: 2009-12-26
Lite kort hane mask huvud lite knappt vinkl runt om, fina tassar, bra bröstkorg, aning v´brant kors, lite
trång fram o bak, skulle ha lite mer driv i baksteget, bra päls o temp.
Ökl kv Very Good Ökl kk 4
Äg: Johansson Camilla
Lilla Ävntyrets Ceres
S17642/2008
f: 2008-01-07
Lite lågställd hane, välskuret huv, med fint uttr, skulle vara betydligt mer utfylld i sitt förbröst, instabil
bak, rör sig med bra steg ifrån sidan, bra päls o temp.
Ökl kv Good
Äg: Carlsson Monica
Zir Ozzy’s Apollo von Tulip’s
SE18546/2010
f: 2010-01-16
Mask hane, välskuret huv. lite ljusa ögon, på de övre måtten, bra bröstkorg, lite rak i bakstället skulle
ta ut sitt steg bättre bak, i övrigt bra, bra päls o temp.
Ökl kv Very Good Ökl kk 3
Äg: Jo Rune Randeberg
Championklass
Hanar
DKuch SEuch Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009
f: 2009-02-10
Välbal. Hane, välskuret huv- lite ljusa ögon, bra front o bröstkorg, lite knappt vinkl bak, Bra tassar, rör
sig lite trångt fram, rör sig bra fr sidan, bra päls o temp.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 2
Äg: Svedugård Pia
Juniorklass
Tikar
Knickebockers Impasible Kaka
SE43458/2011
f: 2011-07-07
Fem. tik, välskuret huv. lite ljusa ögon, bra front för åldern, behöver utv i bröstkorgen, rör sig ännu
ungdomligt och behöver få mer kraft i sitt baksteg, päls o temp u.a.
Jkl kv Very Good Jkl kk 2
Äg: Arvidsson Roger
Wildering’s Heart Safe As Fort Knox
SE40626/2011
f: 2011-06-10
Fem tik, men ännu ngt outv. Nosparti, bra front o bröstkorg för åldern, bra prop. välvinkl bakställ, rör
sig väl fr. sidan, bra päls o temp.
Ökl kv Exc Ökl kk 1
Äg: Johansson Thomas

Öppenklass
Tikar
Amaleons Alice In Chain
SE15108/2010
f: 2010-01-26
Kraftfull tik, välskuret huv. men lite små ljusa ögon, bra bröstkorg, lite brant i korset, aningen knappa
vinklar bak, lite vek i sin front och kunde ha mer driv i bakdelen, bra päls o temp.
Ökl kv Very Good
Äg: Östling Annika
Knickebockers Amorosa Ametist
SE18098/2010
f: 2010-01-15
Välbal. Tik, mörka fina ögon, aningen lågställd, bra front o bröstkorg, välbal bakställ, rör sig
balanserat men skulle ha lite mer attityd, bra päls.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Ulmehed Katarina
Lilla Äventyrets Eudora
S31620/2009
f: 2009-03-20
Kraftfull tik, välskuret huvud, bra skuldra lite rak ö-arm, bra stomme, aningen brant kors, rör sig med
bra steg från sidan, bra päls o färg.
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Kvistrum Veronica
Mathoaka’s Lycko Troll
SE28568/2010
f: 2010-03-31
Tik med bra prop. välskuret huvud, mörka fina ögon, bra bröstkorg tillr vinklad bak, kunde vara lite
stabilare både fram o bak, rö sig väl fr. sidan, bra päls o temp.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Cert
Äg: Petré Ann-Charlott
Teqimbo’z Florida Sansi’s Girl
SE44366/2010
f: 2010-05-30
Aningne lång tik, välskuret huvud, en gnutta ljusa ögon, bra front, bra längd på bröstkorgen, lite lång i
länden, tillr vinkl bak, rör sig väl fr sidan, bra päls o färg.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Kvistrum Veronica
Championklass
Tikar
DKuch FRch NOuch NO V-11 NORDuch SEuch
Knockando’s Winther In Salinas
S67089/2009
f: 2009-11-04
Härlig tik med bra prop, bra stomme, kraft men ändå könsprägel, bra front-bröstkorg-tassar, rör sig
väl, bra päls o temp.
Chl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 BIR
Äg: Lintonsson Ruth
Veteranklass
Tikar
Swedstars Hazela Bulle Buzdotter
S62085/2002
f: 2002-10-08
10-årig veterantik, välskuret huvud m bra uttr, har med åldern blivit i lite högt hull, bra bröstkorg, tillr
vinkl bak. Tappar lite i ryggen o kunde ha lite bättre vinkl bak, rör sig bra från sidan trots sin ålder o
hull, bra päls o temp.
Vetkl kv Very Good Vetkl kk 1
Äg: Thunberg Camilla
Uppfödarklass
Wildering Victoria
Kennle Wildering’s
Uppf grupp med rastypiska huvud, bra uttr, mörka fina ögon, bra stommar, mestadels bra anatomi men
bör inte bli längre o mindre, bra pälsar o tempUppf kl 1 Hp BÄSTA GRUPP

