Motala Special utställning 2012-07-14

Domare Hanar: Petra Högberg
Tikar: Per Kr Andersen

Valpklass 6-9 mån
Hanar
Altonastigens Ironhide
SE20448/2012
f. 2012-02-22
4 ½ mån maskulin hane m vackert typiskt huvud Väl ansatta öron För dagen ngt kvadratiskt
intryck För dagen ngt framskjuten skuldra öppen frambensvinkel Flat i förbröst Ngt flat i
förbröst Ngt flat bröstkorg Behöver bredda Rör sig smalt bak och vida armbågar fram
Normalt från sidan Vacker päls o färg Härlig benstomme Välburen svans
Valpkl
Äg: Lars Johansson
Boyzone’s Cooler Than You Think SE20621/2012
f: 2012-02-29
Maskulin hane m typiskt huvud o uttryck Utm proportioner Väl anlagd skuldra Goda vinklar
fram Härligt väl utfyllt förbröst Utm bröstkorg Normalt kord Normalt vinklad bak Väl ansatt
svans Normala valprörelser runt om Vacker päls o färg Lovande valp
Valpkl 3 Hp
Äg: Viktoria Bovin
Kinglords Mr Dandelion
SE35069/2012
f: 2012-03-13
Hane m god könsprägel Goda proportioner För dagen ngt kort nos Fina små mörka ögon
Aningen kort hals Framskjuten skuldra öppen frambensvinkel Behöver fylla i förbröst o
bröstkorg Står väldigt franskt Ngt brant kors Knappt vinklad bak Rör sig slarvigt runt om och
m utåtvridna baktassar Härlig benstomme Lovande päls o färg Härligt temperament
Valpkl
Äg: Carita Mattbäck
Knatteberga’s Dream
SE18472/2012
f: 2012-02-27
Maskulin hane Vackert huvud o uttryck Mörka vackra ögon Utm proportioner Bra hals Goda
vinklar fram Markerat förbröst OK bröstkorg som är ngt grund för dagen Ngt brant kors Goda
vinklar bak Härliga ben o tassar Står franskyskt fram Mkt bra rörelser runt om för åldern
Lovande päls o färg Bra temperament Lovande valp
Valpkl 2 Hp
Äg: Sternudd Gunilla
Mohinhi’s Oden The One And Only SE21795/2012
f: 2012-03-12
Maskuliin hanvalp Utm proportioner Väl ansatta öron bra hals Ngt öppen frambensvinkel Väl
utfyllt förbröst o bröstkorg Korrekt kors goda vinklar bak Lång välansatt svans härlig kraftig
benstomme Lovande päls o färg normala rörelser runt om Lovande valp
Valpkl 1 Hp Bästa valp 4-6 mån
Äg: Jenny Rosenblad
Mohinhi’s Orakel The One And Only SE21797/2012
f: 2012-03-12
Hanvalp som behöver kraftigare skalle Ngt kort nos som är ngt smal för dagen Utm
proportioner bra hals goda vinklar fram härligt välfyllt förbröst god bröstkorg Utm överlinje
korrekt kors goda vinklar bak Härlig benstomme mkt samlade rörelser för åldern Lovande

päls o färg Bra temperament
Valpkl opl

Äg: Gustavsson Maria

Mohinhi’s Othello The One And Only SE21800/2012
f: 2012-03-12
Hanvalp m trevlig helhet korrekt hals korrekta vinklar fram välfyllt förbröst för åldern bra
bröstkorg bra överlinje korrekt kors väl ansatt svans goda vinklar bak härlig benstomme mkt
bra o samlade rörelser runt om för åldern Lovande päls o färg Lovande valp trevligt
temperament
Valkpkl 4 Hp
Äg: Maria Gustavsson
Valpklass 6-9 mån
Hanar
Hjerpegårdens Onslow Bamsing
SE59558/2011
f: 2011-10-31
Maskulin hane m goda proportioner Vackert huvud mörka vackra ögon korrekta öron bra hals
normalt vinklad fram markerat förbröst Behöver fylla ut bröstkorgen Står väldigt franskyskt
fram bra överlinje brant kors öppna bakbensvinklar väl ansatt lång svans mkt slarviga
svårbedömda rörelser behöver ringträning Lovande päls o färg
Valpkl 2 Hp
Äg: Susanne Ottosson
Khaimas’ Christmas Nanook
SE25805/2012
f: 2011-12-18
Maskulin hane m vackert huvud o uttryck korrekta proportioner o huvud Korrekt hals ngt
öppen frambensvinkel Markerat förbröst flat bröstkorg som behöver fyllas ut Ok överlinje ngt
brant kors ngt öppen bakbensvinkel Bra benstomme Lovande päls o färg Trevligt
temperament Lovande valp
Valpkl 1 Hp
Äg: Gustavsson Tomas
Juniorklass
Hanar
Mohinhi’s Neptun Of Northern Night SE55229/2011
f: 2011-09-17
9 mån hanvalp m utm proportioner typiskt huvud o uttryck välburna öron ngt kort hals
framskjuten skuldra markerat förbröst Står ngt fransyskt fram ngt mjuk i överlinjen normalt
kors ngt öppen bakbensvinkel passande benstomme Ej i bästa pälskondition en lovande junior
Vacker färg fina rörelser runt om
Jkl kv Exc
Äg: Gustavsson Maria
Mohinhi’s Newton Of Northern Night SE55228/2011
f: 2011-09-17
Härlig hane utm proportioner o storlek Vacker huvud o uttryck Välburna öron ngt kort hals
öppen frambensvinkel markerat förbröst normal bröstkorg som behöver fylla ut nedre delaen
normal överlinje ngt avfallande kors ngt knappt vinklad bak passande benstomme päls i
fällning Goda rörelser fr sidan slarvar i kommande o gående Bra färg Trevlig temperament
Jkl kv Exc Jkl kk 4
Äg: Gestblom Linda

Wildering’s Fort Knox Gold Raiders SE40624/2011
f: 2011-06-10
13 mån hane utm proportioner vackert typiskt huvud korrekt bett härligt uttryck utm hals mkt
bra vinklar fram bra förbröst o bröstkorg utm överlinje korrekt kors utm vinklar bak korrekt
svans ansättning härlig benstomme bra tassar fina rörelser fr sidan rör sig smallt bak o m vida
armbågar fram En härlig rasrepresentant Utm päls
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck
Äg: Ronkainen Minna
Wildering’s Fortknoxlittlegoldheart SE40629/2011
f: 2011-06-10
13 mån utm proportioner o huvud ngt flat stop fina öron korrekt bett o hals goda vinklar fram
väl markerat förbröst bra bröstkorg aningne mjul överlinje korrekt kors ngt öppna
bakbensvinklar härlig benstomme korrekt svans mkt fina rörelser från sidan parallell bak
normal fram Härlig junior! Lovande mkt bra päls o färg
Jkl kv Exc Jkl kk 2 Ck
Äg: Wildering Viktoria
Wildering’s Rob Prey From Fort Knox SE40628/2011
f: 2011-06-10
Hane som ger ett ngt lågställt intryck Vacker maskulint huvud mörka vackra ögon korrekt bett
Bra hals normal överlinje normalt vinklad härlig benstomme goda rörelser fr sidan slarvar ngt
fram härlig päls o färg Trevligt temperament
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Joelsson Elisabeth
Unghundklass
Hanar
Lejonvinden’s Årkan Of Teddybear SE16010/2011
f: 2011-01-08
18 mån hane utm storlek utm proportioner huvud som behöver bli kraftfullare rullar ena
ögonlocket korrekt bett välansatta öron behöver fylla ut i förbröst o bröstkorg öppna
frambensvinklar står fransyskt fram korrekt överlinje normalt kors ngt öppen bakbensvinkel
härlig strak benstomme utm pälskvalitet vacker färg
Ukl kv Exc Ukl kk 2
Äg: Gunilla Hallgren
Leodal’s Bilbao
SE61447/2010
f: 2010-09-29
22 mån hane som frö dagen inte visas till sin frösel vackert huvud ojämnt bett korrekt hals
markerat förbröst normal överlinje brant kors knappt vinklad bak smala lår passande
benstomme goda rörelser fr sidan bra bak slarvar fram vacker färg
Ukl kv Very Good
Äg: Klavbäck Angelika
Lilla Äventyrets Ixion
SE12054/2011
f: 2011-11-22
18 mån hane härlig helhet utm proportioner korrekt huvud m fina rasdetaljer korrekt placerade
välburna öron bra hals normalt vinklad fram markerat förbröst korrekt överlinje o kors goda
vinklar bak välburne svans härligt passande benstomme utm rörelser runt om vacker färg en
härlig representant för rasen Lovande unghund
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck R-Cert
Äg: Pia Hemming

Mohinhi’s Mohrritz Is My Melody
SE16866/2011
f: 2011-01-09
18 mån hane som borde ha bättre könsprägel bra hals mkt bra frambensvinklar utm
proportioner fint förbröst utm bröstkorg bra överlinje normal kors normalt vinklad bak svans
som bärs ringlad på ett väldigt otypiskt sätt vacker färg härlig benstomme normala rörelser
runt om
Ukl kv Very Good
Äg: Gustavsson Maria
Mohinhi’s Mohwietz Is My Melody SE16867/2011
f: 2011-01-09
18 mån hane som borde ha ett kraftfullare o maskulinare huvud bra öron normal hals ngt
öppen frambensvinkel behöver fylla ut i förbröst o bröstkorg mkt bra kors normalt vinklad
bak står fransyskt bra pälskvalitet bra färg passande benstomme Trevligt temperament
Ukl kv Very Good
Äg: Mikael Eriksson
Öppenklass
Hanar
Con-Cordelias Natural Born Winner S44358/2009
f: 2009-06-07
3 årig hane m utm proportioner vackert huvud ljusa ögon som stör uttrycket ojämnt bett bar
hals öppen frambensvinkel bröstkorgen borde vara mer utfylld står fransyskt m armbågarna
under sig bra överlinje normal kors mkt raka bakbensvinklar bra svans passande benstomme
rör sig m korsande bakben stundvis mkt slarvigt fram behöver bli stabilare i sina rörelser bra
päls o färg
Ökl kv Good
Äg: Olsson Mikael
Dragongårdens Rackarunge
S47456/2010
f: 2010-06-17
2 årig hane utm proportioner utm skalle ngt kort nosparti typiskt uttryck bra öron korrekt bett
vacker hals överlinje o kors mkt bra vinklad fram fint förbröst behöver breddas i kropp och
bröstkorg mkt bra vinklad bak korrekt svans utm päls o färg vacker helhet m mkt fina
rasdetaljer härlig rasrepresentant rör sig ngt smalt bak annars utm
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert
Äg: Ahlgren Marie
Fablernas Michelin Gubben
S38814/2010
f: 2010-04-09
Hane som ger ngt kort intryck bra skalle nosen behöver bredda tångbett bra hals stark
överlinje korrekt kors normalvinklad fram behöver utvecklas i bröstkorg markerat förbröst
härlig benstomme normalt vinklad bak välburen svans normala rörelser runt om visas i
sommarpäls fin färg
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Elisabeth Joelsson
Gep’s Big Bear’s White Thunder
S37258/2009
f: 2009-04-17
Maskulin hane utm proportioner vackert huvud o uttryck ngt ljusa ögon korrekt bett vacker
hals överlinje o kors mkt bra vinklar fram markerat förbröst härlig kraftfull benstomme platta
tassar normalt vinklad bak Härliga rörelser fr sidan ngt small bak Bär tyvärr svansen helt fel
stör heöhetsintrycket vacker färg o päls
Ökl kv Very Good
Äg Birgitta Hagelin

Gombo-Bumbi
S53111/2010
f: 2010-07-07
2 årig hane utm storlek bra skalle ngt kort nos bar öron ngt ojämnt bett ngt kort hals
framskjuten skuldra ngt öppen frambensvinkel markerat förbröst behöver fylla ut i bröstkorg
stram överlinje normat kors raka bakbensvinklar ngt ljusa ögon rör sig bra fram ngt kort steg
bak bra färg ej i bästa pälskondition
Ökl kv Very Good
Äg: Lilja Mariette
Knickebockers Dark Tranquillity
S44538/2008
f: 2008-06-06
4 årig hane m utm proportioner hade varit klädsmat m mera markerat stop ngt kort nos ngt
kort hals vacker överlinje o kors normalt vinklad fram markerat förbröst behöver bredda i
ndre delan av bröstkorgen goda vinklar bak välburen svans rör sig bra fr sidan o bak slarvar m
frambensrörelserna härlig benstomme vacker färg
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Gustavsson Tomas
Knickebockers Luriga Lapis
S18101/2010
f: 2010-01-15
2 ½ årig hane m utm proportioner bra skalle ngt ljusa ögon bra hals fint förbröst står fransyskt
bra överlinje bra korrs normala vinklar bak välansatt svans som han tyvärr visar glatt bra
rörelser fr sidan lösa armbågar vacker färg mkt bra pälskvalitet tyvärr stör svansen
helhetsintrycket
Ökl kv Very Good
Äg: Larsson Zophie

Knickebockers Maffiga Magnetit
S18100/2010
f: 2010-01-15
2 ½ årig hane m härliga proportioner bra skalle o uttryck korrekt bett bra hals överlinje o kors
goda vinklar fram markerat förbröst står fransyskt behöver fylla ut i nedre delan av
bröstkorgen normalt vinklad bak korrekt ansatt svans som han tyvärr bär allt för högt i rörelse
bra rörelser fr sidan slarvar fram bra färg visas i sommarpäls trevligt temperament allt för hög
svans stör helhetsintrycket
Ökl kv Very Good
Äg: Järleskog Petter
Kustkärrans Ajax
S12892/2010
f: 2009-12-26
2 ½ årig hane bra skalle behöver bredda nosparti rosa läppar som stör intrycket bra öron bra
hals bra vinklar fram markerat förbröst stark stram överlinje brant kors raka bakbensvinklar
välansatt svans hade varit klädsamt m ngt kraftigare benstomme rör sig bra fram borde ha
bättre påskjut vacker päls o färg trevligt temperament slarviga frambensrörelser
Ökl kv Very Good
Äg: Johansson Camilla
Lejonskall’s Groovy Plexus
S11197/2006
f: 2006-11-23
6 årig hane utm storlek o proportioner skallen borde vara kraftfullare stör ngt av oron mask
vacker hals överlinje o kors öppen frambensvinkel borde ha mer förbröst o mer utfylld
bröstkorg står m armbågarna under sig härlig stark benstomme goda vinklar bak låg has

normala rörelser fr sidan o bak alltför ostabil fram vacker päls o färg vacker helhet
Ökl kv Very Good
Äg: Kathy Karlsson

Loreberg Vampyr
S56593/2007
f: 2007-07-30
4 ½ årig hane utm proportioner vacker skalle o uttryck mörka vackra ögon bra öron bra hals
normalt vinklad fram markerat förbröst behöver bli bredare i nedre delen av bröstkorgen ngt
mjuk överlinje ngt brant kors ok vinklad bak passande benstomme vacker päls o färg goda
rörelser fr sidan slarvar fram
Ökl kv Exc
Äg: Andersson Helen
Racystar Ignition
S28571/2010
f: 2010-03-03
28 mån utm proportioner utm huvud o uttryck dubbla P1:or i överkäke hö bra öron vacker
hals överlinje o kors mkt bra vinklar fram markerat förbröst starka kraftiga ben normalt
vinklad bak korrekt svans mkt bra rasrepresentant m vackra linjer utm rörelser runt om vacker
färg utm pälskvalitet dock ngt tunn för dagen
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck
Äg: Andersson Gunbritt
Shimani’s Sir Athos
S37354/2010
f: 2010-05-17
2 årig mkr bra proportioner bra skalle o nosparti som dock störs av ljusa ögon lågt ansatta
öron bra hals ngt öppen frambensvinkel markerat förbröst behöver fylla ut i nedre delan av
bröstkorgen mkt strk mellanhand fina tassar stark stram överlinje ngt brant kors moderat
vinklad bak rör sig ok fr sidan smalt o nästan korsande bak slarvar fram vacker färg
Ökl kv Very Good
Äg: Oscarsson Susanne
Vannroy On The Button
S49266/2011
f: 2006-04-29
6 årig hane härlig helhet utm proportioner vackert huvud o uttryck störs ngt av ljusa läppar
bra öron kraftfullt nosparti vacker hals överlinje o kors normalt vinklad fram behöver fylla ut
nedre delen av bröstkorgen står m armbågar under sig utm vinklar bak rör sig utm fr sidan o
bak rör sig smalt fram vacker päls o färg mkt vacker siluett
Ökl kv Exc
Äg: Korpi Leena
Championklass
Hanar
SEuch Amzing Noisy’s Atlas
S15086/2007
f: 2007-01-14
Utm proportioner korrekt huvud o uttryck kraftfull, utm vinklar fram härligt utfyllt förbröst
utm bröstkorg korrekt hals ngt mjuk överlinje korrekt kors goda vinklar bak imponernade
starka ben o stomme fina sunda rörelser runt om mkt bra rasrepresentant
Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck
Äg: Källström Lena
NORDuch SE V-09 Altonastigens Kaiser S50855/2006
f: 2006-06-30
Maskulin hane utm proportioner vacker huvud o yttryck ngt ljusa ögon korrekt hals normalt
vinklad fram mjuk överlinje ngt brant kors står ngt underställt bak starka ben härlig

benstomme vacker päls o färg goda rörelser fr sidan ngt lös fram Härlig helhet
Chkl kv Exc Ck
Äg: Farnestam Ingela
DKuch ITch SEuch Endless Edens Rain S20748/2007
f: 2007-02-24
Stor kraftfull hane utm storlek vackert huvud o uttryck kraftfullt nosparti bar hals bra vinklar
fram fint förbröst ngt mjuk överlinje ngt brant kors ngt öppna bakbensvinklar härlig stark
benstomme rör sig ngt kort bak slarviga frambensvinklar vacker färg utm päls tervlig
temperament
Chkl Exc Ck
Äg: Berntsson Anette
SEuch Geps’ Big Bear’s Italian Stallion S35718/2007
f: 2007-04-09
Härlig hane utm proportioner bra huvud uttrycket stör ngt av uppsprucken mask välburna
öron utm vinklar fram stark stram överlinje som avslutas av ett korrekt kors goda vinklar bak
rör sig utm fr alla håll straka ben härlig benstomme En god rasrepresentant Välburen svans
Chkl Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 4
Äg: Ekström Persson Gina
SEuch Geps Big Bear’s White Wolf S37255/2009
f: 2009-04-17
3 årig hane utm proportioner vacker huvud o uttryck bra öron korrekt hals överlinje o kors
mkt bra vinklad bak välplacerad svans som bärs bra utm rörelser runt om härliga starka ben
fina tassar vacker färg en härlig helhet
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 3
Äg: Ekström Persson Gina
C.I.B LTch NO V-11 NORDuch SLch
Knockando’s Qmp Quincy Red
S32020/2008
f: 2008-04-07
Härlig hane utm proportiner vackert huvud o uttryck korrekt bett utm storlek utm vinklar fram
fint markerat förbröst korrekt överlinje o kors normalt vinklad bak härligt sunda rörelser runt
om vacker päls o färg utm rasrepresentant
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 BIM
Äg: Lintonsson Ruth
Leonskall’s Kizz Me Bobo Linslus
S30480/2009
f: 2009-03-23
Hane av bra helhet bra proportioner korrekt huvud o uttryck strak stram rygg korrekt kors
hade varit klädsamt m mer förbröst o bröstkorg står m utåtvridna framben o bak rör sig Ok fr
sidan slarvar fram vacker päls o färg trevligt temperament
Chkl kv Exc Ck
Äg: Björnbrink Marina
NOuch SEuch Lilla Äventyrets Dactil S23239/2009
f: 2009-02-10
3 årig hane utm proportioner bra huvud ngt ljusa ögon bra vinklar fram markerat förbröst
stark stram överlinje som avslutas m korrekt kors goda vinklar bak härlig benstomme fria
sunda rörelser runt om välburen svans en god rasrepresentant
Chkl kv Exc CK
Äg: Gustavsson Maria
DKuch SEuch Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009
f: 2009-02-10
3 årig hane m goda proportioner bra skalle ngt kort nosparti uttrycket stör ngt ljusa ögon bra
hals normala vinklar fram behöver stabilisera sig i fronten stark stram rygg ngt brant kors ngt

öppna bakbensvinklar rör sig sunt fr sidan ngt smalt bak slarvar fram vacker päls o färg
Chkl kv Exc Ck
Äg: Svedugård Pia
Valpklass 4-6 månader
Tikar
Altonastigen Sand Storm
SE20455/2012
f: 2012-02-22
Mkt tilltalnde valp. Bar proport. Välskuret huvud. Vacker hög mask väl ansatta öron Ok
överlinje Lite öppen skuldervinkel Tillräckl bak Bra benstomme Rör sig lätt, dock valpigt Lite
trång bak. Önskar lite mer stöd i fronten. Päls OK. Trevl temp.
Valpkl 4 Hp
Äg: Lars Johansson
Knatteberga’s Dream
SE18473/2012
f: 2012-02-27
Mkt tilltalande tikvalp Bra prop. Välutvecklat huvud OK bett. Bra mask Mörka ögon
Välansatta öron Bra rygg o kropp f åldern Lite öppna vinklar Bra benstomme Välansatt svans.
Rör sig lätt o valpigt. Lite lös i skuldran. Mkt trevl temp. Valppäls
Valpkl 2 Hp
Äg: Andersson Helen
Knatteberga’s Dream Girl To Lisbeth SE18474/2012
f: 2012-02-27
Mkt tilltalnde tikvalp. Mkt bra prop. Vacker tilltalnde huvud. Bett OK. Lite stram underläpp
Bra mask Tillr mörka ögon. Korr Stop o öron Utm rygg Tillrkl kropp Välvinl. Bra
benstomme. Rör sig lätt o valpigt Lite trång bak o lös i fronten Ttevl temp. Bra päls
Valpkl 1 Hp
Äg: Nurme Annsofi
Kustkärans Nivea
SE16360/2012
f: 2012-02-03
Mkt tilltalande valp Bra proportioner Bett OK. Lite lätt underkäke Bra stop Mörka ögon Lite
hög i bakre delen av skallen. Välansatta öron Bra övelinje Lite framskjuten skuldra o lite
öppna vinklar. Rör sig lätt m tillräckl driv. Lite lös i fronten trevl temp. Mkt bra päls. Lite vitt
på tårna
Valpkl opl Hp
Äg: Johansson Camilla
Laquettas Lane
SE15470/2012
f: 2012-02-01
Mkt tilltalande valp. Ok proportioner Välskuret huvud. Bra bett. Korr mask. Mörka ögon.
Korr stop o öron. Bra hals OK rygg. Tillr kropp f åldern. Lite öppna vinklar Bra benstomme.
Rör sig m gott steg men trångt bak o lösa armbågar Bra päls o färg men lite sotig på benen.
Valpkl 3 Hp
Äg: Truedsson Kristina
Valpklass 6-9 månader
Tikar
Con-Cordelias So Damn Happy
SE11743/2012
f:2012-12-13
Mkt bra typ Bra proportioner Bra uttryck. Lite liten underkäke gör att bettet inte sluter tätt
saknar P1 vä nedre. Tillr mask Mörka ögon OK öron Lite mjuk i ryggen OK vinklar fram tillr
bak Bra kropp f åldern Välansatt svans Rör sig m tillr steg Temp OK Mkt bra färg Ngt vågig
päls.
Valpkl 4
Äg: Mikael Olsson

Hjerpegården Ester Bamsing
SE59560/2011
f: 2011-10-31
Bra typ men ännu lite luftig. Välskuret huvud korr bett OK mask Mörka ögon. Kunde vara lite
högre i skallen. Välansatta öron. Bra hals o rygg Välansatt svans. Bra kropp f åldern. Öppna
vinklar Behöver mer stöd i fronten rör sig m tillr steg. Bär svansen lite högt Temp OK.
Sommarpäls m bikini.
Valpkl 2 Hp
Äg: Gustavsson Christina
Hjerpegården Ofelia Bamsing
SE59559/2011
f: 2011-10-31
Utm typ Mkt bra proportioner. Bra huvud m korr bett, bar mask. Mörka ögon Väslansatta
öron. Bra hals överlinje o svanansättning. Tillr kropp OK vinkl fram lite öppna bak. Lite lätt i
benstommen. Rör sig lätt. Lite trång bak o valpigt löst fram Temp OK. Sommarpäls.
Valpkl 1 Hp BÄSTA VALP 6-9 mån
Äg: Helén Öhrsvik Hjerpe
Lejonvinden´s Ögonglimt
SE63278/2011
f: 2011-11-23
Bra typ o proportioner. Välskuret h korr bett Bra mask stop o öron, Mellanbruna ögon Krafig
hals, korr kropp Öppna vinklar Framskjuten skuldra rör sig m valpiga rörelser. Bär svansen
bra. Temp OK. Bra päls o färg
Valpkl Oplac
Äg:Olafsen Nordin Marita
Lejonvinden’s Ögonsten
SE63277/2011
f: 2011-11-23
Utm typ Mkt bra proportioner Står lite högt i baken. Feminint huvud Korr bett Bra mask
Mörka ögon. Välansatta öron. Tillr stop Bra hals Lite mjuk rygg. Välvinklad fram men har
kort överarm. Öppna vinklar bak. Rör sig m tillr steg. Ganska fast i fronten Bär svansen OK.
Temp o päls OK.
Valpkl Oplac
Äg: Hallgren Gunilla
Spadalens Smokehead
SE59569/2011
f: 2011-10-29
Mkt bra typ Feminin Lite trångt bett men komplett Mörk mask Mörka ögon. Välansatta öron.
Bra hals Mjuk i ryggen Tillr kropp o vinkl fram Öppen bak. Rör sig lätt med begränsat steg.
Ånnu lite lös i armb. Sommarpäls m bra stuktur. Temp OK.
Valpkl 3
Äg: Britt-Marie Molkom
Juniorklass
Tikar
Altonastigens Sommarskrud
SE38733/2011
f: 2011-05-26
Mkt bra typ En aning luftig Fem. huvud, korr bett mask o stop. Mörka ögon välansatta öron
Bra hals, aning mjuk i r välansatt svans som bärs ngt ringlad. Tillr kropp men önskar mer
bredd i fronten. Ngt knappa v Rör sig lätt, trångt bak, saknar stöd i fronten. Päls OK.
Jkl kv Very Good
Äg: Björnbrink Marina
Amazing Noisy’s Sakura af Nora
SE44803/2011
f: 2011-06-14
Mkt bra typ Bra prop Feminin Korr bett, bar mask, mörka ögon. Mellanbruna. Bra hals o
överlinje. Tillr kropp OK vinklar fram, lite öppna bak. Välansatt svans. Rör sig lätt m gott

steg lite lös i fronten. Bra päls o temperament.
Jkl kv Exc Jkl kk oplac
Äg: Lena Källström
Duvagårdens Trendy Twiggy
SE55242/2011
f: 2011-08-23
Utm typ o storl Mkt bra prop Feminint vacker huvud, korr bett o bra mask Mörka ögon Korr
öron Mkt bra rygg Tillr kropp f åldern Tillr vinklar fram o bak. Välansatt svans Rör sig m utm
driv. En aning trång bak. Lite lösa armbågar. Bra färg o pälskvalitet. Trevl temp
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Hällström Therése
Fablernas Ojojoj 0-Koll
SE27343/2011
f: 2011-03-23
Utm typ o storlek Korr proportioner Fem välskur huvud, Korr bett Bra mask. Tillr stop.
Mellanbruna ögon. Välansatta öron. Utm överlinje Mkt bra kropp f åldern Välv fram tillr bak.
Tillr bredd i fronten Lite mjuka mellanhänder Välansatt svans. Vackra rörelser Lite lösa
armbågar Utm päls o färg Trevl temp.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Btkl 2 Cert
Äg: Anna Erling
Gep’s Big Bear’s Little Raven
SE45981/2011
f: 2011-06-26
Mkt bra typ. Bra prop. Välskuret huvud, korr bett. Ljusa ögon, OK öron. Bra överlinje Bra
ansatt svans. Vinkl fram o bak OK. Rör sig m gott steg, faller lite i fronten. Bär svansen lite
högt Päls OK: Trevl temp.
jkl kv Very Good
Äg: Ekström Person Gina
Knickebockers Chico El Nino
SE43459/2011
f: 2011-07-07
Utm typ o storlek En aning luftig Kraftig i kroppen Mkt bra huvud m korr bett o mask.
Mellanbruna ögon Välansatta öron Bra hals o rygg. Bra kropp f åldern. Ok vinklar fram o bak.
Välansatt svans. Rör sig lätt men trång o ostabil bak Lite lös i armbågarna Sommarpäls m bra
struktur Trevl temp.
Jkl kv Very Good
Äg: Anna Adolfsson
Knickebockers Impasible Kaka
SE43458/2011
f: 2011-07-07
Mkt bra typ En aning luftig. Fem huvud. Bra mask. Korr bett. Mellanbruna ögon. Korr öron
Bra hals o övelinje Tillr kropp f åldern men bör fyllas på i fronten. OK vinklar fram knappa
bak. Rör sig m tillr steg, trång bak Behöver mer stöd i fronten. Sommarpäls m bra struktur.
Fin färg-Temp OK.
Jkl kv Very Good
Äg: Arvidsson Roger
Knockando’s Princess Of Umbria
SE54296/2011
f: 2011-09-18
Mkt bra typ Ungdomligt lätt I kroppen. Valskuret fem huvud. Mörk mask. Korr bett En aning
lätt i underkäken. Mellanbruna ögon. Välansatta öron. OK överlinje. Bra kropp f åldern Beh
mer stöd i fronten OK vinkl fram, öppna bak. Rör sig m begr steg o påskjut. Lite trång bak o
ngt lösa armbågar Bra färg Bra pälskvalitet men inte så mkt.
Jkl kv Very Good
Äg: Lintonsson Ruth

Lejonnallars Bussiga Britta
SE39569/2011
f: 2011-05-08
Mkt god typ. OK prop. Står högt på baken. Bra huvud Korr bett o mask. Mellanbruna ögon
Korr öron Bra hals o rygg. Tillr kropp o vinkl fram, öppna vinkl bak. Rör sig m tillr steg men
högt på baken. Behöver stöd i fronten OK päls färg. Kunde ha lite mer självförtroende.
Jkl kv Very Good
Äg: Camilla Johansson

Leodal’s Catania
SE52456/2011
f: 2011-08-24
God typ. Goda propportioner Feminin En aning flat i skallen. Korr bett o mask. Mörkt bruan
ögon. Bra hals o rygg. OK vinkl fram tillr bak. Bra svansansättn men kniper m svansen. Mkt
bundna rörelser Framstår osäker vilket också påverkar rörelsemönstret
Jkl kv Good
Äg: Klavbäck Angelica
Lejonskall’s Numera Drömbjörn
SE51209/2011
f: 2011-07-18
Mkt bra typ. Bra proportioner Feminin. Korr bett Bra hals Kunde ha mer stop. Mellanbrunna
ögon. Välplac öron. Bra hals o rygg. Bra kropp f åldern. Kan fyllas mer i fronten. Tillr vinklar
fram, öppna bak. Rör sig lätt faller ngt i fronten i rörelse. Trångt bak. Bra päls o färg Bra
temp.
Jkl kv Very Good
Äg: Hansson Ann-Katrin
Lejonskall’s Nutida Drämbjörn
SE51212/2011
f: 2011-07-18
Mkt bra typ Bra prop. men lätt byggd Feminin Korr bett. Mörka ögon. Bra mask. OK öron.
Bra hals o överlinje Bra ansatt svans som bärs under buken Tillr vinklad Vill inte visa sina
rörelser p g a osäkerhet. Vill helst hem. Kan mkt bättre. Bra päls o färg.
Jkl kv Good
Äg: Kathy Karlsson
Mohinhi’s Nemie Of Northern Night SE55234/2011
f: 2011-09-17
Utm typ Ännu ngt valpig. Korr bett. Tillr mask. En aning ljusa ögon. Korr öron. Bra hals o
överlinje. Utm kropp f åldern. Välvinkl fram vinkl bak OK. Bra benstomme. Rör sig utm från
sidan, lite trångt bak. Mkt stabilt fram. Valppäls. Trevl temp.
Jkl kv Exc Jkl kk 2 Ck
Äg: Gustavsson Maria
Shimani’s Magical Power Wakanda SE48020/2011
f: 2011-07-28
Mkt bra typ.Bra prop. fem huvud, korr bett Hög mask. Mörka ögon Val ansatta öron. Bra hals
o överlinje o kropp f åldern. Tillr vinkl fram, öppna bak. Rör sig m bra steg, lite trång bak.
OK päls o färg Temp OK.
Jkl kv Very Good
Äg: Oscarsson Susanne
Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011
f: 2011-07-19
Mkt bra typ. Fem huvud, korr bett, bra mask. En aning ljusa ögon. Lösa ögonlocksränder.
Stram rygg Lång i länden OK vinklar Annu lätt i kroppen Väl ansatt svans. Rör sig lätt m bra
driv En aning trång bak. Sommarpäls Trevl temperament.
Jkl kv Very Good
Äg: von Holten Elise

Wildering’s Heart Safe As Fort Knox SE40626/2011
f: 2011-06-10
Utm typ. Bra prop. men ännu lite lätt. Feminin. Vackert huvud. Korr bett o mask. Tillr stop.
Välansatta öron. Mkt bra hals o överlinje. Väl ansatt svans. OK vinkl fram, tillräckl bak. Bör
bredda i fronten. Rör sig m gott steg Lite trång bak. Tillr fast i fronten. Sommarpäls m bra
struktur. Bra temp.
Jkl kv Exc Jkl kk 4
Äg: Johansson Thomas
Unghundsklass
Tikar
Leodal’s Belize
SE61448/2010
f: 2010-09-29
Utm typ o prportioner. Feminint huvud korr bett o mask. Mörka ögon En aning lågt ansatta
öron. Utm överlinje Välvinklad fram tillr bak. Ännu lite lätt i kroppen Rör sig mkt bra Lite
lösa armbågar Bär svansen korr. Sommarpäls m bra stuktur Bar temp.
Ukl kv Exc Ukl 1 Ck
Äg: Klavbäck Angelica
Nordanlejonets Corona
SE17073/2011
f: 2011-01-14
Mkt bra typ Står en aning kort. Fem. kraftigt huvud Tångbett m små tänder. Bra mask. Mörka
ögon. Korr öron. Stram rygg. Välutv kropp Tillr bredd i fronten. OK vinkl fram, korr bak, Rör
sig m begränsat steg Behöver ngt mer fasthet fram, bra päls o färg. Temp OK.
Ukl Very Good
Äg Anna Erling
Öppenklass
Tikar
Bumbi-Bear
SE53106/2010
f: 2010-07-07
Mkt bra typ Bra proportioner Korr bett Bra mask Ngt ljusa ögon Väl ansatta öron. Lite kort
hals som beror på lite framskjuten skuldra Bra rygg Väl ansatt svans. Välutv krop. Rör sig
utan påskjut. Behöver mer stöd i fronten. Päls o temp OK.
Ökl kv Very Good
Äg: Martinsson Johanna
Con-Cordelia The One And Only
SE38179/2010
f: 2010-05-26
Utm typ. Bra proportioner. Välskuret huvud. Korr bett Bra mask Lite ljusa ögon. Kunde ha
mer markerat stop. Mjuk i ryggen. Bra kropp Tillr vinkl fram, öppen bak. Tillr benstomme.
Rör sig m begränsat steg, ngt lös i fronten. Sommarpäls Temp OK.
Ökl kv Very Good
Äg: Olsson Mikael
Fablernas Just Go For It
S62942/2007
f: 2007-09-05
Utm typ o storlek. Bra pporoprtioner Feminin. Korr bett. Lite ….. I masken Mellanbruna
ögon. Bra hals. Aningen mjuk rygg. Väl ansatt svans. Tillr kropp. OK vinkl fram, ngt knappa
bak. Rör sig m gott steg lite trång bak o lös i fronten. Sommarpäls Temp OK.
Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck
Äg: Victoria Wildering

Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f: 2010-03-15
Utm typ Bra storlek Korr bett Hög mask. Ljusa ögon. Bra hals o överlinje Tillr kropp f åldern
Välvinkl fram, lite öppen bak. Rör sig m gott steg, ngt trängt bak, osabilt i fronten.
Sommarpäls Temp. OK.
Ökl kv Exc
Äg: Hall Mats
Knickebocker’s Amorosa Ametist
SE18098/2010
f: 2010-01-15
Utm typ o storlek Bra proportioner Välskuret huvud. Korr bett Bra mask Mellanbruna ögon
Lågt ansatta öron. Bra hals o överlinje Bra ansatt svans Välvinkl fram, tilrr bak Rör sig m bra
steg ngt trångt bak Ännu ngt ostabil fram Mkt bra päls, bra byxor. Temp OK.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck
Äg: Eiversson Ulmehed Katarina
Knickebocker’s Double Stitched
S58212/2008
f: 2008-08-30
Mkt bra typ OK proportioner Bra uttryck. Korr bett. (Måste kolla en tand i överk innan
skada?)Väl ansatt mörka ögon. Öron OK. Bra kropp Tillr vinkl fram, öppna vinkl bak
Behöver mer frambröst Blir lite trång i fronten i rörelse Bär svansen högt. Kunde haft mer
steg. Sommarpäls. Temp OK.
Ökl kv Very Good
Äg: Gustavsson Christina
Lejonnallars Amalia
SE35759/2010
f: 2010-04-10
Mkt bra typ. En aning luftig. Välskuret huvud Korr bett. Mask OK. Ljusa ögon Lågt ansatta
öron Hals OK Bör ha fastare rygg. Vinklar OK Bra kropp Ngt lösa mellanhänder Rör sig lätt.
Saknar satbiletet i fronten Sommarpäls. Temperament OK.
Ökl kv Very Good
Äg: Johansson Camilla
LP1 Lejonvinden’s Rubin Of Teddybear S14990/2008
f: 2008-12-03
Mkt bra typ. Framstår lite tung I kroppen Bra huvud, lite tunn i nosen, en aning ljusa ögon
Önskar mer stop. Välansatta öron Bra mask Tillr hals. Står lite högt i baken. Vinkl fram OK,
tillr bak. Rör sig trångt bak m begränsat steg Sommarpäls. Temp OK.
Ökl kv Good
Äg: Olafsen Nordin Marita
Lejonvinden’s Try Me Of Teddybear S11797/2009
f: 2008-11-23
Utm typ o storlek Bra propositioner Bra huvud m korr bett Mörk mask o ögon Väl ansatta
öron Kraftig kropp Bra vinkl fram, OK bak Bra benstomme Rör sig m bra steg, lite trång bak
o ngt lösa armbågar Bra sommarpäls. Temp OK.
Ökl kv Exc
Äg: Hansson Ann- Karin
Leodal’s Angelic Azaya
S53734/2007
f: 2007-07-18
Mkt bra typ o proportioner Fem. huvud bra mask omvänt saxbett Bra mask mörka ögon lite
lågt ansatta öron. Bra hals o överlinje svans o vinkl Rör sig m gott steg men lite ostabil fram o
bak. Bra päls Temp OK.
Ökl kv Good
Äg: Klavbäck Angelica

Leonskall’s Kizz Me Iza
S30486/2009
f: 2009-03-23
Utm typ o storlek Bra prop Tilltal huvud korr mask o öron. Mörka ögon Bra kropp OK vinkl
fram, tillr bak Rör sig m goda steg, tillr stabilt Bra päls Temp OK
Ökl kv Exc
Äg: Eriksson Arvidsson Gunilla
Leonskall’s Kizz Me Zara
S30487/2009
f: 2009-03-23
Utm typ Lite lätt Bra proport. Fem huvud Lite lätt i underkäken Mörka ögon Väl ansatta öron
Mkt braa överlinje Lite lätt i kroppen Saknar lite bredd i fronten OK vinkl fram, lite raka bak.
Rör sig m tillr driv, lite trång bak Saknar stöd i fronten Bra sommarpäls Temp. OK.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 4 R-Cert
Äg: Kathy Karlsson
Lilla Äventyrets Farinella
S60586/2009
f: 2009-09-10
Mkt bra typ Bra proportioner Välskuret huvud, korr bett tillr mask Ljusa ögon. Bra hals o
överlinje OK vinkl fram, öppna bak önskar mer utfyllt i fronten En aning mjuka mellanhänder
Rör sig m tillr steg faller ngt i fronten. Behöver mer stöd i bröstet. Päls o temp OK.
Ökl kv Very Good
Äg: Källström Lena
Nanna-Bumbi
SE53107/2010
f: 2010-07-07
Mkt god typ Feminin. För lätt i underkäken Korr bett Brunt genomslag i masken.
Mellanbruna ögon. Kunde ha mer stop. Står högt på länden. Öppna vinkl fram o bak. Behöver
utv mer i fronten. Mkt mjuka mellanhänder. Rör sig m välvd länd o hög svans. Saknar stöd i
fronten. Sent utv päls. Trevl temp.
Ökl kv Good
Äg: Jansson Lars
Pika-Persephone Löwe von Walhall
ÖHZB-Nr Leo1
f: 2010-06-27
Utm typ Bra storlek o proportioner Feminint uttr. Korr bett Bra mask Mörka ögon. Lite flat i
skallen Bra hals o överlinje Välvinkl fram OK bak, tillr kropp. Rör sig m bra steg, tillräckligt
påskjut Faller en aning i fronten Bra päls o temp.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Karin u Walter Hampl, Maria
Enzerdorf
Vallonbygdens Byvind
SE37351/2009
f: 2009-04-29
Mkt bra typ. Lättbyggd. Välskuret huvud. Bett OK, bra mask o stop. Mörka ögon. Välansatta
öron Bra hals Ngt mjuk i ryggen Står högt på baken. Bör utveckl mer i fronten o kroppen.
Öppna vinklar Rör sig m tillr steg Lösa rörelser fram o lite trång bak. Trevl temp. Bra päls.
Ökl kv Very Good
Äg: Jansson Lars, Brusberg Marie
Championklass
Tikar
SEuch Altonastigens Darkest Light
S60158/2008
f: 2008-08-29
Utm typ o storlek. Kraftig Bra proport. Välskuret huvud m mkt svart. Korr bett Bra hals o
överlinje Välutv kropp Välvinkl Bra benstomme Rör sig m lite begränsat steg Kunde vara
stramare i fronten Bra päls Korr färg Temp OK.
Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck
Äg: Johansson Lars-Gösta

DKuch SEuch Boyzone’s Dragonfly
S17967/2009
f: 2009-01-29
Utm typ o storlek Vacker helhet i stående Välskuret huvud Korr bett bra mask Mörka ögon
korr öron. Bra hals o överlinje Välutveckl kropp, Bra vinkl fram, OK bak. Rör sig lätt o m
gott driv, en aning öppna armbågar Bra päls o färg Trevl temp.
Chkl kv Exc
Äg: Hall Mats
DKuch NOuch NO V-11 SEuch
Knockando’s Winther In Salinas
S67089/2009
f: 2009-11-04
Utm typ o storlek Vacker profil Mkt bra prop Välskuret lite kraftigt men dock frminint huvud.
Korr bett Hög mask. Mörka ögon. Välansatta o Mkt bra hals o överlinje Välutvecklad kropp.
Välutvecklad utm benstomme Rör sig lätt m gott steg. Tillr fast fram lite trångt bak. Vacker
päls o färg Temp OK.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck
Äg: Lintonsson Ruth
SEuch
Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear S52738/2008
f: 2008-07-09
Utm typ o storlek. Ngt lätt i kroppen Feminin Korr bett Mörka ögon Tillr stop. Välansatta
öron. Bra överlinje Önskar mer bröstvolym OK vinkl fram, tillr bak. Rör sig utm från sidan
men behöver stöd i fram. Bär svansen bra. Bra päls o färg Temp bra.
Chkl kv Exc
Äg: Klavbäck Angelica
SEuch
Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss
SE12714/2010
f: 2009-12-15
Utm typ o storlek. Mkt bra p Vackert huvud Korr bett o mask Välansatta mörka ögon Korr
öron Bra hals stram rygg En aning lång i länden Välvinkl fram OK bak. Bra benstomme. Rör
sig lätt m gott steg. Tillr stabil i fronten. Vacker päls Trevl temp.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck
Äg: Hallgren Gunilla
SEuch Lilla Äventyrets Capella
S17646/2008
f: 2009-01-17
Utm typ o storlek Vacker helhet Mkt feminin. Korr bett Bra m Mörka välplac ögon Korr öron
Utm hals o överlinje Väl utv kropp Välvinkl Bra attityd Utm rörelser Liten krok på svansen.
Vacker päls o färg. Utm temp.
Chkl Exc Chkl kk 1 CK Btkl 3
Äg: Pia Hemming
Veteranklass
Tikar
NORD VV-11 SEuch
Sjö Björnens Äventyr
S55058/2003
f: 2003-08-24
Utm typ o storlek I utm kondition OK bett f åldern Vackert huvud Mkt bra mask stop ögon o
öron Utm ö Bra kropp o överlinje Lite mjuk i mellanhänderna Rör sig underbart Vacker päls o
färg Temp trevligt Utsällningens BÄSTA VETERAN
Vetkl Kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 1 BIR
Äg: Pia Hemming

Avelsklass
NORDuch SE V-09
Altonastigens Kaiser

S50855/2003

f: 2003-06-30

En grupp m två komb. Typlika. Bra könsprägel Speciellt bra huvuden o genomgående bra
anatomi Trevliga o balanserade hundar. Gratulerar uppf med ett Hp
Bästa avelsgrupp
Avelskl 1 Hp
Äg: Farnestam Ingela
Fablernas Just Go For It
S62942/2007
f: 2007-09-05
En grupp, samma kombination På olika utveckl.nivå. Lika i typen Välskurna huvuden o bra
fronter. Sommarpälsar m bra struktur
Avelskl 2 Hp
Äg: Victoria Wildering
Uppfödarklass
Lilla Äventyrets Kennel
En grupp, 4 kombinationer Trots det mkt bra typlikhet. Vackra huvuden, jämna bra fronter o
genomgående OK rörelser. Trevligt temperament.
Stort grattis till uppfödaren
Bästa uppfödargrupp
Uppfkl 1 Hp
Wildering’s Kennel
En grupp, samma kombination På olika utvecklingsnivå. Lika i typen. Välskurna huvuden o
bra fronter Sommarpälsar m bra struktur.
Uppfkl 2 Hp
Lejonskall’s Kennel
Två kombinationer m OK typlikhet. Jämna o bra i konstr och OK sommarpälsar Lite ojämna i
temperamentet.
Uppfkl 3 Hp

