Sofiero 2012-09-08

Domare: Petra Junehall
Valpklass
Hanar

Altonastigens Ironhide
SE20448/2012
f: 2012-02-22
Mentalitet: UA
6 mån trevlig hanvalp, mkt bra typ storlek o prp. Mask välformat huvud bra nosparti men uk
behöver utvecklas saxbett trång i bettet bra pigment o läppar mellanbruna välform öga utm
hals o överlinje passande benstomme knappt förbröst ännu mkt outvecklad bröstkorg bra ben
o tassar ngt brant kors utm svans normala vinklar ngt instabil i has rör sig bra fr sidan lite
trång bak o lös i front mkt bra päls o mask.
Valpkl 2
Äg: Johansson Lars-Gösta
Altonastigens Optimus Prime
SE20446/2012
f: 2012-02-22
Mentalitet: UA
6 mån trevlig hanvalp, mkt god typ bra storlek o prop. mask välform ögon bra pigment o
läppar, tillr hals knappa vinklar, fattig i fronten, fransysk, tillr benstomme ännu outv bröstkorg
ngt brant kors, bra svans, svaga mellanhänder mkt … o instabil i has behöver mer muskler rör
sig inte helt i balans o mkt lös i fronten bra päls o mask.
Valpkl opl
Äg: Bullock Maria
Boyzon’s Cooler Than You
SE20621/2012
f: 2012-02-29
Mentalitet: UA
6 mån mkt god typ storlek o prop, mask. huvud mkt bra nosparti o UK saxbett ngt öppna men
välpigm läppar, tillr stop, ngt rund skalle stora öron mellanbruna ögon ngt brant kors utm
benstomme stabil front m bra förbröst tillr vinklar, välfromad bröstkorg visas i för högt hull,
bra kors o svans, instabil i hasen o rör sig trångt rastypiska rörelser fr sidan stabil fram ngt
vågig päls bra färg o mask.
Valpkl 4
Äg: Bovin Ingemarsson Viktoria
Khaimas’ Christmas Nanook
SE25805/2012
f: 2011-12-18
Mentalitet: UA
8 mån trevlig hanvalp utm typ storlek o prop mask huvud, ngt för rund skalle, tillr nosparti,
saxbett, bra läppar o pigment, mörka välform ögon, stora öron, bra has o överlinje, knappa
vinklar, tillr benstomme bra ben o tassar, tillr förbröst, välform bröstkorg, mkt bra kors o
svans, höga raka hasor, rör sig bra fr sidan, ngt tät bak, ok fram, bra pälsstruktur färg o mask.
Valpkl 3
Äg: Gustafsson Tomas
Laquettas Dole
SE15467/2012
f: 2012-02-01
Mentalitet: UA behöver ringträning
7 mån trevlig hanvalp utm typ storlek o prop, mask. vackert huvud m fina rasdetaljer, knapps
saxbett, bra nosparti o uk, mörka välformade ögon, bra stop o skalle, välburna öron, mkt bra
hals o överlinje, tillr vinkl bra förbröst o bröstkorg passande benstomme, ngt veka
mellanhänder, står bra på sina ben, ngt brant kors, bra svans i stående ngt högt i rörelser

parallella stabila rörelser, mkt bra pälsstruktur o färg, mask.
Valpkl 1 Hp BÄSTA VALP
Äg: Svensson Anna
Teqimbo’s Devil In Disquise
SE20437/2012
f: 2012-03-03
Mentalitet: UA
6 mån god typ bra storlek o prop. mask huvud ngt knappt nosparti o uk, tångbett, trång i
bettet, ngt runda mellanbruna ögon, tillr. stop, ngt rund skalle, bra öron, tillr. hals passande
benstomme, normala vinklar bra förbröst o bröstkorg, ngt veka mellanhänder mkt instabil bak
m svaga hasor, brant kors, bra svans, behöver bli mer balanserad i rörelse, bra pälsstruktor o
färg tillr mask.
Valpkl opl
Äg: Andersson Camilla
Valpklass
Tikar
Laquettas Lane
SE15470/2012
f: 2012-02-01
Mentalitet: UA
6 mån trevlig tikvalp utm typ storlek o prop, fem vackert huvud m fina rasdelajer, mkt bra
nosparti o uk, bra läppar o pigment, tångbett, mörka välformade ögon, tillr stop, bra öron, mkt
bra hals o överlinje, utm benstomme, ngt veka mellanhänder, normala vinklar, bra förbröst o
bröstkorg, mkt bra kors o svans, ngt hög o instabil i has, bra muskulatur, rör sig väl fr sidan,
trång bak o lite slarvigt i fronten, mkt bra pälsstruktur, färg o mask.
Valpkl 1 Hp
Äg Kristina Truedsson
Juniorklass
Hanar
Hellcat’s Kilkenny
SE44401/2011
f: 2011-08-11
Mentalitet: UA
Stor mask hane m bra prop. av god typ, ngt tunt huvud nosparti önskas längre men har …
kraft, korr bett, lösa läppar men m bra pigment ljusbruna ögon, bra stop o skalle ngt stora
öron, bra hals o överlinje tillr benstomme mkt trång o fattig i fronten, knappa vinklar, veka
mellanhänder, bröstkorgen saknar djup o volym, brant koors, hög svnas mkt instabil i hasen
behöver tid till utveckling, rör sig inte i balans mkt lösa instabil, ganska bra pälsstrukt bra
färg, uppspräckt mask.
Jkl kv Good
Äg: Mosesson Emilia
Knockando’s Prins Of Upper Goulbum SE54300/2011
f: 2011-08-18
Mentalitet: UA behöver ringträning
11 mån: utm typ storlek o prop. mask välform huvud, uttrycket störs dock ngt av ljusa ögon,
knappt stop, mkr bra nosparti, korr bett, ngt öppna läppar, bara skalle o öron, tillr hals ngt
välv överlinje, passande benstomme, tillr vinklar fram knappa bak, bra ben o tassar, tillr
förbröst o bröstkorg för åldern, bra kors o svans, höga raka hasor, tillr muskler rör sig bra fr
sidan, trång bak, ok fram, bra pälsstruktur färg o mask.
Jkl kv Very Good Jkl kk 2
Äg: Råberg Emil

Shimani’s Black Sucki
SE48018/2011
f: 2011-07-28
Mentalitet: UA
1 år mkt god typ storlek o prop. tillr mask huvud men ngt tunt nosparti, uttryck störs av ljusa
ögon, korr bett, bra läppar o prigment, tillr stop bra skalle o öron, mkt bra hals o överlinje,
knapp benstomme, knappa vinklar fram o bak, .. förbröst … bröstkorgen är kort o grund, bar
kors ngt glad svans, bra muskler, höga raka hasor, parallella rörelser men behöver bli mer fast
ngt kort pälsstruktur men bra färg o mask.
Jkl kv Very Good Jkl kk 4
Äg: Borsic Lönnbro Ninni
Shimani’s Friend Sikis
SE48016/2011
f: 2011-07-28
Mentalitet: UA
1 år mkt god typ storlek o prop. , tillr mask huvud men ngt tunt nosparti o uk, uttryck störs av
ljusa ögon ngt trång i bettet saknar M3, bra stop skalle o öron, bra läppar o pigment, mkt bra
hals o överlinje tillr benstomme, knappa vinklar bra ben o tassar, välmusklad, bröstkorgen är
ngt kort m tillr djup för åldern, bar kors o svans, höga raka haser, parallellea röresler m god
balans, bra pälsstruktur färg o mask.
Jkl kv Very Good Jkl kk 3
Äg: Hindemith Caroline
Wildering’s Fortknoxlittlegoldheart SE40629/2011
f: 2011-06-10
Mentalitet: UA
15 mån välutvecklad utm typ storlek o prop. mask huvud, utm nosparti o uk, korr bett, mörka
välform ögon, men ngt inåtrullade ögonkanter, knappt stop, bra öron o skalle, utm hals o
överlinje, välkroppad o välvinklad m härlig benstomme, fina ben o tassar, utm kors o svans,
välform bröstkorg, starka välvinklade haser, välbalanserade rörelser för åldern, välmusklad,
bra pälsstruktur o färg, uppspräckt mask.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck
Äg: Wildering Victoria
Unghundsklass
Hanar
SE12055/2011

Lilla Äventyret’s Izak
f: 2010-11-22
Mentalitet: UA
18 mån utm typ o storlek o prop. mask huvud, tillr nosparti, korr bett, bra läppar o pigment,
mellanbruna välform ögon, bra stop, skalle o öron, mkt bra hals o överlinje, vacker siluett,
passande benstomme ngt veka mellanhänder, bra ben o tassar, stabil front tillr förbröst,
bröstkorg behöver mer volym, välvinklad, mkt bra kors o svans, starka haser, parallella
välbalanserade rörelser, bra pälsstruktur, färg.
Ukl kv Exc Ukl kk 1
Äg: von Eggers Patrik
Öppenklass
Hanar
Altonastigens Shameless Pride
S60164/2008
f: 2008-08-29
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop. Välutv harmonisk hane med mkt maskulinitet, vackert rasttyp huvud
m fina detaljer, bra läppar o pigment, korr bett, mörka välform ögon, bra nosparti stop o

skalle, utm hals o överlinje, välkroppad, välvinklad, härlig benstomme, fina ben o tassar, utm
bröstkorg ngt brant kors, glad svans, starka haser, välmusklad, sunda välbalanserade rörelser,
utm pälsstruktur mängd färg o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert Cacib BIR
Äg: Nilsson Annika
Enjoy Bear’s Dumble Dore
S21484/2009
f: 2009-02-23
Mentalitet:
Mkt god typ storlek o prop., tungt huvud, uttrycket störs av lösa läppar, knapp mask o för
djupt nosparti, korrbett, mellanbruna ögon, bra stop o skalle ngt kort nosparti, bra hlas o
överlinje, mkt trång o instabil i front, står fransyskt, knappt vinkl. fram tillr bak, passande
benstomme, flat bröstkorg, bra kors o svans, stabila hasor, rör sig .. fr sidan, mkt lös fram, bra
päls o färg.
Ökl kv Good
Äg: von Eggers Patrik
Gep’s Big Bear’s Cheifblackmocassin SE59628/2010
f: 2010-09-07
Mentalitet: lite bättre självförtroende
Bra storlek o prop. godtagbar typ, lätt o luftig hane som kunde vara mer maskulin, klent
huvud m tunt nosparti, korr bett, bra läppar o pigment, mellanbruna ögon, lågt ansatta öron,
bra hals o överlinje, passande benstomme, alltför outvecklad i kroppen m kort o grund
bröstkorg, alltför knappa vinklar, lösa mellanhänder, brant kors, rör sig m för korta steg o lös i
fronten, välskött päls, bra färg o mask men behöver mer längd.
Ökl kv Good
Äg: Randau Björn
Knickebockers Dark Tranquillity
S44538/2008
f: 2008-06-08
Mentalitet:
Utm typ storlek o prop. Mask välformat huvud, tillr nosparti, korr bett, ngt öppna läppar,
knappt stop, ngt stora öron som kunde vara högre ansatta, bra hals o överlinje, passande
benstomme, trång i fronten, står fransyskt, veka mellanhänder, tillr vinklar, välformad
bröstkorg, bra kors o svans, ngt höga men stabila haser, tillr muskler, rör sig bra bak o sidan,
slarvig i fronten, utm päls färg o mask.
Ökl kv Very Good Ökl kk 3
Äg: Gustafsson Tomas
Knockando’s Swedish Rheinpfalz
S38096/2009
f: 2009-05-07
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, mask huvud, ngt kort nosparti men tillr kraftigt, korr bett, ngt öppna
läppar, mellanbruna ögon, bra stop o skalle, tillr hals kunde ha stramare överlinje, utm
benstomme, stabil front m utm förbröst o bröstkorg, tillr vinklar fram ngt knappa bak, bra
musklad o starka haser men kunde ha lite mer vinkl får inte riktigt ut steget bak, rör stabilt
fram, ngt brant kors, hög svans, mkt bra päls färg o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Askfelt Jane
Shimani’s Sieur Porthos
SE37355/2010
f: 2010-05-17
Mkt god typ storlek o prop, tillr mask huvud men ngt klent nosparti, korr bett, mellanbruna
välform ögon, tillr stop, ngt rund skalle, bra hals o överlinje, tillr benstomme, ngt lätt o luftig

bröstkorg är ening kort o behöver mer volym, knappa vinklar, trång i fronten, står fransyskt,
bra kors, glad svans, tillr muskler, rör sig bra fr sidan, slarvigt i fronten, ok bak, mkt bra
pälsstruktur färg o mask.
ökl kv Very Good Ökl kk 4
Äg: Ivarsson Dennis
Yakz Tengel
S10455/2009
f: 2008-11-26
Mentalitet: UA
Mkt god typ storlek o prop, mask huvud o uttryck, ngt kort o djupt nosparti, korr bett, ljusa
välformade ögon, öppna läppar, bra stop o skalle, bra hals o överlinje, passande benstomme,
tillr vinklar, välform bröstkorg, ngt brant kors, hög svans, starka haser, tillr muskler, rör sig
inte i balans, pass.går och behöver ringträning, utm päls o färg uppspräckt mask.
Ökl kv Very Good Ökl kk opl
Äg: Karlsson Marie
Championklass
Hanar
NORDuch SE V-09
Altonastigens Kaiser
S50855/2006
f: 2006-06-30
Mask utm typ, storlek o prop, rastypiskt huvud m bra detaljer, öppna läppar m bra pigment,
korr bett, bra nosparti, mellanbruna välfrom ögon, bra stop skalle o öron, tillr hals, överlinje
kunde varit stramare, välvinklad, utm benstomme, stabil front, tillr bröstkorg men visas i lågt
hull, ngt brant kors, glad svans, kunde vara mer fast i hasen, rör sig väl, päls i
sommarkondition men har bra struktur mängd o färg, vacker mask.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 4
Äg: Johansson Lars-Gösta
DKuch ITch SEuch
Endless edens Rain
S20748/2007
f: 2007-02-24
Mentalitet. UA
Utm typ storlek o prop, mask välfrom huvud, tille nosparti, ngt öppna läppar men bra
pigment, korr bett, mellanbruna välfrom ögon, bra stop skalle o öron, utm hals o överlinje,
välvinklad välkroppad, utm benstomme, mkt bra kors o svans, kunde vara lite mer stabil i
hasen, välmusklad, välbalanserade rörelser, päls i utm kondition, mkt bra struktur mängd färg
o mask.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 2 R.CACIB
Äg: Berntsson Anette
C.I.B DKucj´h INTuch LTch NOuch NO V-11 NORDuch SEuch SLch
Knockando’s QMP Quinta Red
S32020/2008
f: 2008-04-07
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, mask välformat huvud, uttryck störs ngt av ljusa ögon, tillr nosparti,
korr bett, bra torp skalle o öron, utm hals o överlinje, passande benstomme, rastypiska vinklar,
bra förbröst, bröstkorg, kunde ha lite mer volym o underlinjen är ngt uppdragen, bar kors,
glad svans, starka haser, välbalanserade parallella rörelser, päls isommarkondition m bra
struktur färg o mask.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 3
Äg: Lintonsson Ruth

SEuch
Lejonskall’s Kizz Me Bobbo Linslus S30480/2009
f: 2009-03-23
Mentalitet: UA
Medelstor mkt god typ o prop, mask huvud, ngt tunt nosparti, korr bett, ngt öppen i läpparna,
bra pigment mellanbruna välform ögon, mkt bra stop o skalle, ngt lågt burna öron, tillr
benstomme, bra ebn o tassar, tillr förbröst, bröstkorg kunde ha mer volym, rastypiska vinklar,
bar kors o svans, ngt instabil i hasen, bra pälsstruktur färg o mask, parallella rörelser, kunde
ha lite mer av allt.
Chkl kv Exc Chkl kk 4
Äg: Björnbrink Marina
Juniorklass
Tikar
Knockando’s Princess Of Umbria
SE54296/2011
f: 2011-09-18
Utm typ, storlek o prop, 11 mån välutvecklad, fem välformad huvud m bra rasdetaljer, mkt
bra nosparti o uk, korr bett, mellanbruna välform ögon, bra stop, skalle o öron, utm hals o
överlinje, passande benstomme, ngt knappa vinklar, bra förbröst o bröstkorg för åldern, fina
ben o tassar, mkt bra kors o svans, välmusklad, höga men starka haser, parallella rörelser, mkt
bra pälsstruktur färg o mask.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Btkl 4 R-Cert
Äg Lintonsson Ruth
Shimani’s Magical Power Wakanda SE48020/2011
f: 2011-07-28
Mentalitet: UA
Mkt god typ, storlek o prop, fem välformat huvud, bra nosparti, korr bett, uttrycket störs av
ljusa ögon, bra stop o skalle, lågt ansatta öron, bra hals o överlinje, framskjuten skuldra o
knappa vinklar, bra ben o tassar, passande benstomme, tillr bröstkorg ngt lång i länden, bra
kors o svans, bra kors o svans, tillr muskler höga raka haser, parallella rörelser men borde ta
ut steget bättre, kort pälsstruktur, men bra färg o mask.
Jkl kv Very Good Jkl kk 3

Äg: Oscarsson Susanne

Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011
f: 2011-07-19
Utm typ storlek o prop, fem huvud som för dagen är smalt o behöver utvecklas mkt, tillr
nosparti, korr bett, bra läppar o pigment, mörka välfrom ögon men önskas torrare, knappt
stop, bra öron, mkt bra hals o överlinje, välvinklad, passande benstomme, bra förbröst o
bröstkorg, mkt bra kors os vans, starka haser, välbalanserade rörelser fr sidan o bak, slarvar
fram, utm pälsstruktur mängd färg o mask.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: von Holten Elise
Unghundklass
Tikar
Altonastigens Sommarskrud
SE38733/2011
f: 2011-05-26
Mentalitet: UA
Mkt god typ storlek o typ, fem välformat huvud ngt tunt nosparti o uk, trångt bett, men fult
antal saxbett, mörka välformade ögon, bra stop o skalle o öron, mkt bra hals o överlinje trång

i fronten, knappa vinklar, passande benstomme, står fransyskt, tillr börstkorg, brant kors, mkt
högt ringlad svans, tillr muskler, höga raka haser, rör sig bra fr sidan, mkt lös fram, bra
pälsstruktur färg o mask:
Ukl kv Very Good Ukl kk 2
Äg: Johansson Lars-Gösta

Leodals Belize
SE61448/2010
f: 2010-09-29
Mentalitet: UA
Medel stor, utm typ o prop, fem välformat huvud mkt bra nospart o uk, korr bett, mellanbruna
välform ögon som kunde vara torrare, bra stop skalle o öron, mkt bra hals o överlinje, för
agen ngt knappa vinklar o lite lätt o luftig …. Benstomme, fina ben o tassar, mkt bra kors o
svans, välmusklad, sunda parallella rörselser m bra drive, päls i sommarkondition men mkt
bra struktur färg o mask.
Ukl kv Exc Ukl kk 1
Äg: Klavbäck Angelica
Öppenklass
Tikar
Bumbi-Bear
SE5310672010
f: 2010-07-07
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud, uttrycket störs av ljusa ögon, tillr nosparti, korr
bett, bra läppar o pigment, bra stop o skalle, ngt stora öron, mkt bra hals o överlinje, passande
benstomme, rastypiska vinklar, bra förbröst o bröstkorg men visas i förhögt hull, bra ben o
tassar, mkt bra kors o svans, starka haser, tillr muskler, välbalanserade parallella rörelser, utm
pälsstruktur färg mängd o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl opl
Äg: Martinsson Johanna
Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f: 2010-03-15
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud uttrycket störs av ljusa ögon, mkt bra nosparti,
ngt öppna läppar, kunde ha bättre pigment, mkt bra stop o skalle, ngt stora öron, utm hals o
överlinje, passande benstomme, rastypiska vinklar, bra ben o tassar, bra förbröst o bröstkorg,
utm kors o svans, vämusklad starka haser, välbalanserade sunda rörelser, bra bra pälsstruktur
mäng färg o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Hall Mats
La Dolce Luna’s Mega Honey-Me
S39049/2009
f: 2009-05-11
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud m bra rasdetaljer, fint uttryck, korr bett men
saknar 2 stk M3, mkt bra nosparti o stop, ngt rund skalle, lite stora öron, utm hals o överlinje,
rastypiska vinklar, utm benstomme, ngt tåvid fram, utm förbröst o bröstkorg, ngt brnat kors
glad svans, raka haser, rör sig inte helt i balans, päls i sommarkondition men mkt bra struktur
färg mängs o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk opl.
Äg: Tinglöf Björn

Mathoaka’s Lycko troll
SE28568/2010
f: 2010-03-31
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud med bra rasdetaljer, mkt bra nosparti o uk, bra
läppar o pigment, korr bett, mellanbruna välform ögon, tillr stop bra skalle o öron, mkt bra
hals o överlinje, rastypiska vinklar, passande benstomme, mkt bra förbröst o bröstkorg,
välmusklad, höga men starka haser, glad svans, bra kors, rör sig bra fr sidan, ngt tät bak,
kunde ha lite mer bredd i front, utm pälsstrukt färg mängd o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl opl
Äg: Petré Ann-Charlott
Strandens Mårran
SE42554/2010
f: 2010-06-17
Mkt god typ storlek o prop, ngt mask huvud, grov skalle, kraftigt nosparti, saxbett med
nedslitna insenseiver, mellanbruns välformade ögon, ngt stora öron, bra hals o överlinje,
alltför knappa vinklar fram, tillr bak, passande benstomme, trång o fattig i fronten,
bröstkorgen saknar tillr volym, bra kors o svans, starka haser parallella rörelser, ngt kort
pälsstruktur men bra färg o mask.
Ökl kv Very Good
Äg: Lindstrand Marie
Teqimbo´z Florida Sansi’s Girl
SE44366/2010
f:2010-05-30
Mkt god typ storlek o prop, fem välformat huvud, mellanbruna välform ögon, bra nosparti,
korr bett, mkt bra stop skalle o öron, mkt bra hals o överlinje, knappa vinklar, vecka
mellanhänder, tillr bröstkorg, knappt förbröst, bra kors o svans, rör sig bra fr sidan, trång bak,
ok fram, bra pälsstruktur färg mängd o mask.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Kvistrum Veronica
Yakz Silje
S10458/2009
f: 2008-11-26
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud, ljusbruna välform ögon, bra nosparti, korr bett,
bra läppar o pigment, mkt bra stop skalle o öron, mkt bra hals o överlinje, passnade
benstomme, knappa vinklar fram, tillr bak, ngt veka mellanhänder, bra förbröst o bröstkorg,
tilrr muskler, bra kors, glad svans, starka haser, parallella rörelser, kunde ha lite mer gnista,
utm pälsstruktur mäng o färg, uppspräckt mask.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Karlsson Marie
Championklass
Tikar
DKuch SEuch
Altonastigens Darkest Light
S60158/2008
f: 2008-08-29
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, vackert fem huvud med fina rasdetaljer, utm nosparti, korr bett, bra
läppar o pigment, mellanbruna välform ögon, bra stop skalle o öron, bra hals o överlinje, utm
benstomme, bra ben o tassar, rastyp vinklar, välform bröstkorg men visas i ngt lågt hull, ngt
brant kors bra svans, starka haser, sunda parallella rörelser, päls i sommarkonsition men med
bra struktur, kunde ha varmare färg utm mask.
Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck Btkl opl
Äg: Johansson Lars-Gösta

DKuch SEuch
Boyzone’s Dragonfly
S17967/2009
f: 2009-01-29
Utm typ storlek o prop, fem välfromat huvud men ngt rund skalle o flakt stop, bra nosparti,
korr bett, mörkbruna välfrom ögon, ngt stora öron, bra hals, överlinje kunde önskas stramare,
passande benstomme, tillr vinklar, bra förbröst o bröstkorg, välmusklad, ngt brant kors, glad
svans, parallella sunda rörelser, välskött päls , mkt bra struktur färg mängd o mask.
Chkl kv Exc Chkl kk opl CK Btkl opl
Äg; Hall Mats
DKuch Khaimas’ Sautrday Flame
DK19499/2008
f: 2008-09-27
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud, bra nosparti, korr bett, bra läppar o pigment, ngt
lågt ansatta stora öron, bra hals o överlinje, ngt fattig i fronten o står tävid, passande
benstomme, rastyp. Vinklar, välform bröstkorg, mkt bra kors o svans, stabila haser,
välmusklad, breda lår, rör sig väl fr sidan o bak, ngt lös i fronten, päls i sommarkondition men
av bra struktur färg o mask. Champ idag
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 2 Cert R-CACIB
Äg: Hansen Pia & Jörgen
Knickebockers Amorosa Ametist
SE18098/2010
f: 2010-01-15
Mentalitet: UA
Utm typ storlek o prop. fem välformat huvud, tillr. nosparti, korr bett, ljusbruna ögon, bra stop
o skalle, ngt stoora öron, mkt bra hals o överlinje, välkroppad, välvinklad, passande
benstomme, fina ben o tassar, mkt bra kors o svans, starka haser, välmusklad, parallella
rörelser men kunde ha mer power, välskött päls av utm struktur mängd färg o mask.
Chkl kv Exc Chkl kk opl Ck Btkl opl
Äg: Eiversson Ulmehed Katarian
C.I.B DKuch FRch INTuch NOuch NO V-11 NORDuch SEuch
Knockando’s Winther In Salinas
S67089/2009
f: 2009-11-04
Utm typ storlek o prop, fem välformat huvud, bra rasdetlajer, korr bett, utm nosparti o uk, bra
läppar o pigment, mellanbruna välform ögon, tilrr stop bra skalle o öron, mkt bra hals o
överlinje, utm benstomme, rastyp vinklar, mkt bra förbröst o bröstkorg, utm kors o svans,
starka haser, välbalanserade parallella rörelser med bra drive, utm päls färg o mask.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM

Äg: Lintonsson Ruth

SEuch
Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear S52738/2008
f: 2008-07-09
Medelstor utm typ o prop, fem vackert huvud med fint uttryck, utm nosparti, korr bett, bra
ögon o öron, utm has o överlinje rastyp vinklar, passande benstomme, fina ben o tassar, mkt
bra förbröst o bröstkorg men visas i ngt lågt hull, mlt bra kors o svans, välmusklad, starka
haser, parallella sunda rörelser med härlig drive, päls i sommarkondition av utm struktur
mängd färg o mask.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 CK Btkl 3
Äg: Klavbäck Angelica

Veteranklass
Tikar
S21178/2004

Altonastigens Zarina
f: 2004-02-19
Mentalitet: UA
8 ½ år i mkt bra kondition, utm typ storlek o prop, fem välformat huvud, mkt bra nosparti stop
o skalle, korr bett, fina ögon o öron, tillr vinklar bak, ngt knappa fram, passande benstomme,
bra ben o tassar, välforma bröstkorg, mkt bra kors o svans, , parallella rörelser, kunde ha lite
mer gnista, päls i sommarkondition, utm struktur mängd fär o mask.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 2 Ck Btkl opl
Äg: Karlsson Maria
SEuch
Björntassens Olga
S40209/2002
f: 2002-06-01
Mentalitet: UA
10 ½ år i strålande kondition, utm typ storlek o prop, fem huvud, utm nosparti, korr bett, tillr
stop mörka välform ögon, utm hals o överlinje, rastyp vinklar, utm benstomme, tillr förbröst
mkt bra bröstkorg, utm kors o svans, starka haser, härliga rörelser för åldern! Päls i
sommakondition men av utm struktur o färg BÄSTA VETERAN
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl opl
Äg: Johansson Lars-Gösta
SEuch
Bölelejonet Athena-Pondurosa
S50552/2004
f: 2004-07-04
Mentalitet: UA
8 år i bra kondition, utm typ storlek o prop, fem huvud m bra rasdeltaljer, korr bett, mörka
välform ögon, bra nosparti o öron, mkt bra hals o överlinje, rastyp vinklar, passande
benstomme, bra kors o svans, ger idag ngt tungt intryck, rör sig bra fr sidan, päls i
sommarkondition av bra struktur mängd färg o mask.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 3
Äg: Östlund Malin
Avelsklass
Sjöwildas Baby Zahkira
S68292/2007
f: 2007-10-29
Grupp bestående av 3 hanar 1 tik, ganska homgena individer, avelstiken har inte helt präglat
sin rastyp, se upp med ljusa ögon o knappa vinklar, avkommorna behöver utvecklas mycket.
Avelskl 1
Äg: Oscarsson Susanne
Uppfödarklass
Oscarsson Susanne, Kennel Shimani’s
Grupp bestående av 3 hanar 1 tik, homogena indiver men behöver mkt tid till utveckling, för
dagen lätta o luftiga, ljusa ögon stör uttrycket.
Uppf kl 3
Johansson Lars-Gösta, Kennel Altonastigens
Grupp bestående av 2 hanar 2 tikar ur tre kombinationer, Mkt homogena individer, härlsiga

rastyper, substansfulla med vackra huvuden, fina rörelser o bra temperament.
Gratulerar till utm resultat.
Bästa Grupp
Uppf kl 1 Hp
Lintonsson Ruth, Kennel Knockando’s
Grupp bestående av 2 hanr 2 tikar ur 3 kombinationer, homogena individer med bra rastyper
dock störs uttrycket på två av hundarna av ljusa ögon, Bra temperament.
Uppf kl 2 Hp

