Överklaix 2012-08-05

Domare: Andersen Per Kr
Juniorklass
Hanar

Hellcat’s Kilkenny
SE44401/2011
f: 2011-06-11
Utm. typ Bra prop. Bra huv. Svart mask, korrekt bett o öron. Ok ö-linje, tillräckl kropp,
önskar mer front, välvinkl. fram, ok bak. Rör sig med acceptabelt steg, trångt bak, bär svansen
högt, ngt öppen päls, bra temperament.
Jkl kv Very Good
Äg: Mosesson Emilia
Hellcat’s Norrlands Dynamit
SE44399/2011
f: 2011-06-11
Utm. Typ, vackert huv. Mask till ögonen korr. bett, välansatta öron, bra ö-linje, ungdomlig
kropp, önskar mer bröst. Välvinkl fram, öppna vinklar bak, mjuka mellanhänder, rör sig lätt
oeffektivt, bär svansen ok, bra päls o färg, trevligt temperament.
Jkl kv Exc Jkl kk 1
Äg: Svahn Linda
Juniorklass
Tikar
Hellcat’s Double Diamond
SE44397/2011
f: 2011-06-11
Utm typ o storl. En aning lång, fem huvud. Korr bett. Mask till ögonen, välansatta öron, bar
hals o rygg, tillräkl. kropp för åldern, välvinklad, välansatt svans, rör sig lätt o med gott steg,
en aning i fronten, bär svans ok, bra pälsstruktur, temperament ok.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Lundqvist Caroline
Hellcat’s Heaven
SE44396/2011
f: 2011-06-11
Utm. typ o storlek, bra prop. vackert fem. huvud, hög mask, korr bett, välansatta öron, bra ölinje, tillr. kropp men bör fyllas mer i fronten, välvinklad, välansatt svans, rör sig effektivt, ngt
lös i fronten, bär svansen korrekt, vacker päls o färg, temperament ok.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Btkl 2 R-Cert
Äg: Svahn Linda
Lejonklippans Extra
SE50116/2011
f: 2011-07-20
Mkt bra typ, bra prop, fem huvud, hög mask, kunde vara lite mer fylld i kinden, korrekt bett,
ögon, ok öron, kunde ha lite mer markerat stop, mkt bra ö-linje, rak framskjuten skuldra,
välvinkl bak, behöver mer i fronten, rör sig effektivt men ostabilt fram, lite sommarlik päls,
trevligt temperament.
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Gruffman Rönnlund Maria
Unghundklass
Tikar
Lejonklippans Importent Legacy
SE66432/2010
f: 2010-11-02
Utm typ o storl, bra prop. fem huv, tillräck bredd i skallen, bar mask, välansatta öron, bra ölinje ngt lätt i kroppen, önska mer i fronten, tillräckl vinkl fram o bak, rör sig tidvisbar, vacker
färg ok pälskvalitet, ok temperament men behöver lite ringträning.
Ukl kv Exc Ukl kk 1
Äg: Gruffman Rönnlund Maria

Öppenklass
Tikar
Hellcat’s The Memory Remains
S19187/2008
f: 2008-02-01
Utm typ o storl, vackra linjer o bra prop, mkt feminin, välskuret huvud, korr bett, en aning
ljusa ögon, välansatta öron, bra ö-linje, tillräckl kropp, välvinklad, vackra rörelser, effektivt
steg, lite trång bak, bär svansen korr, bra pälsstruktur.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR
Äg: Gruffman Rönnlund Maria
Avelsklass
Hellcat’s The Memory Remains
S19187/2008
f: 2008-02-01
En grupp med en kull avkomma, var tiken har präglat avkomman väl, o var dessa framstår
med bra typlikhet, Pga av ålder är de ännu lösa lite här o var, men har utmärkt helhet.
Avelskl 1 Hp
Uppfödarklass
Linda Svahn
Kennel Hellcat’s
En grupp med två kombiantioner med mkt bra typlikhet, o goda rastypiska detaljer, Bra
vinklar o Goda rörelser
Uppfödarkl 1 Hp

