SLBK Special Hässleholm 2014-05-18
Domare: Gunnar Nymann
Valpklass
Tikar 4-6 mån
Fairytroll's Sugar Pie
SE12691/2014
f: 2013-11-29
5 mån bra storlek, bra kroppsproportioner, bra noslängd, korrekt bett, utm ögonfrom o färg, välansatta
öron, tillräcklig hals, bra överlinje, bra kors o svansansättning, välvinklad, utm benstomme, lite svag
mellanhand, ganska stabil bak ok steglängd, bra fram, ok päls o färg. BÄSTA VALP!!
Valpkl 1 Hp
Äg: Maria Andersson
Valpklass
Hanar 6-9 mån
Knockando's Xo Meukow Gold Panther SE57843/2013
f: 2013-10-25
6 mån ok storlek en aning kort kropp vilket gör att han går ... i rörelse, maskulin + huvud. ok
proportion korrekt bett. lite smal underkäke, tillräckligt strama ögon ok hals, stram överlinje, ok kors,
tillräcklig benstomme, normalt vinklad, ok päls o färg, måste bli mer stabil bak, ok fram.
Valpkl 1 Hp
Äg: Lintonsson Ruth
Valpklass
Tikar 6-9 mån
Wildering's Rock Me Like Storm
SE53143/2013
f: 2013-09-13
7 mån kraftig tik utm stl ok proportioner utm längd o nosparti, korrekt bett, utm ögonform o färg, fina
kinder, lite stora öron, utm hals, lite svag överlinje, utm kors o svansansättning, normala vinklar bra
benstomme, utm päls o färg, satbil bak, tillräckligt fast fram, ok steglängd.
Valpkl 1 Hp Bästa valp!!! BIS-Valp
Äg: Wildering Victoria
Juniorklass
Hanar
Boyzone's Devil In Disguise
SE47054/2013
f: 2013-07-25
Knappt 10 mån utm stl o proportion. välprop huvud med bra styrka i nosparti, saxbett mörka fina
ögon, välansatta öron utm hals o förbröst, lite svag överlinje utm kors o svansansättning, tillräcklig
benstomme , utm kors bra pälskvalitet o färg, mkt svag bak behöver starkare knä. bra steglängd,
ganska trång fram.
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Frönestedt Kerstin
Endless Edens The Best Of My Love
SE37018/2013
f: 2013-05-08
Bra stl o proportioner. Utm huvudproportioner, starkt nosparti, korrekt bett, fina mörka, korrekt
ansatta öron, bra hals, utm förbröst + bra överlinje, korrekt kors o svansansättning, välvinklad, saknar
tillräckligt kroppsdjup saknar ännu fyllnad, tillräcklig benstomme, lite svag i mellanhand, bra
pälskvalitet o fin färg, bra steglängd, stabil bak, något lösa armbågar, kunde haft bättre svanföring.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 4 R-Cert
Äg: Berntsson Anette
Lejonlyckans Happy Fabulous Guy
SE39199/2013
f: 2013-05-17
1 år, utm huvudproportioner, bra nosparti, saxbett, lite trång underkäke, acceptabel ögonfärg, en aning
stora öron, halsen kunde gå bättre in i skuldran, ok överlinje, bra kryss, normalt vinklad, ok
kroppsdjup men saknar fyllnad, Otillräcklig benstomme, lite stel mellanhand, päls o färg ok, tillräcklig
steglängd, mkt trång bak, måste bli stabilare fram.
Jkl kv Very Good
Äg: Lejon Annelie

Lejonlyckans Happy Magnificent Guy SE39202/2013
f: 2013-05-17
1 år, passande stl med ok proportioner, bar stark nosparti, ögonfärg ok men kunde vara mörkare,
korrekt saxbett, ganska bra hals, kunde ha mer förbröst, lite svag överlinje, ok kors, moderat vinklad,
passande kroppdjup, tillräcklig bredd, bra benstomme, kunde stå mer stabilt fram, i pälsskifte, bra
steglängd, utm drive, ngt trång fram o bak men stabilt välgående.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Engblom Kristina
Lejonlyckans Happy Miraculous Guy
SE39203/2013
f: 2013-05-17
1 år, på dagen lite högställd o luftig men bra modell, korrekt huvudproportioner, saxbett, tillräckligt
mörka välformade ögon, utm öron ansättning, tillräcklig hals, bra kroppsdjup, men behöver fyllnad,
utm överlinje o kors, normalt vinklad, utm päls o färg, ganska bra steglängs, mkt orolig fram.
Jkl kv Very Good
Äg: Young Jenny
Zoom v Sissy-Haus
SE40069/2013
f: 2013-03-11
Tillräckligt stor, utm kroppsproportioner bra huvudproportioner med bra saxbett, fin ögonfärg o form,
fina kinder, bra öronstorlek, tillräcklig hals, icke helt stabil överlinje, lite fallande kors, knappt vinklad
passande bröstdjup/bredd, tillräcklig benstomme, lite svag mellanhand, pälskvalitet bra men icke i
stand, flera ...., lite hög bak i rörelse, mkt trång bak, lite ..... tydlig saknad på träning.
Jkl kv Very Good Jkl kv 4
Äg: Bergdahl Berit
Unghundsklass
Hanar
Knockando's Waikato Quincyson
SE49950/2012
f. 2012-08-06
18 mån bra stl o proportioner men ännu ofärdig i kroppen, maskulint huvud med tillräcklig styrka,
saxbett, utm ögonform o färg, bra kors, ok kinder välansatta öron, kunde ha starkare hals, acceptabelt
förbröst, korrekt svans, normalt vinklad, utm benstomme, bra pälskvalitet, fin färg, Trrycker bak
korset, måste få fastare mellanhand o bättre svansföring.
Ukl kv Exc Ukl kk 2
Äg: Askfelt Jane
SE JV-13 Namupalan Bling Smack Chap SE61644/2012
f: 2012-10-22
17 mån väldigt tilltalande helhet, substansfull i kropp, huvud o ben, saxbett, kunde ha kraftigare
underkäke, ska inte ha mer kind, fin ögonform o färg, välvinklad skuldra, korrekt kors, normalt
vinklad, fin pälskvalitet, rör sig med bra steglängd o drive, ok svansföring i rörelse.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIR
Äg: Junehall Lindberg Jessika
Öppenklass
Hanar
Endless Edens Rock Like A Hurricane SE32863/2010
f: 2010-04-28
2 år, ganska välproportionerad medelstor hane, utm huvudproportioner, bra nosparti, saxbett, korrekt
stop, utm ögonfrom o färg, lite ..., kunde ha mer förbröst, kunde ha stramare hals. ngt svag överlinje,
korrekt kors o svansansättning, normalt vinklad, passande kroppsdjup, kunde ha mer fyllnad, utm
benstomme, utm mellanhand, ok pälskvalitet mkt svarta hårspetsar, utm steglängs kunde ha lite mer
styrka bak, något för lösa armbågar.
Ökl kv Exc Ökl kk 1
Äg: Berntsson Anette

Fairytroll's Goblin Bright Cullinan
SE40740/2011
f 2011-06-05
3 år. kraftig hane, medelstor, något lång svag i länd, aning kort men starkt nosparti, saxbett, utm stop
o kinder, lite ljusa ögon, utm öronansättning, stark hals, bra förbröst bra kroppsdjup, bredd korrekt
kors, normalt vinklad, utm päls o färg, trycker tillbaka korset, lätta sidorörelser, ok steglängd, allt för
hög svans.
Ökl kv Very Good
Äg: Andersson Maria
Hjältarnas Lakritssnurra
SE29089/2011
f: 2011-04-03
3 år, passande storlek, utm proportioner, passande substans, lite svagt nosparti, saxbett, kunde ha
kraftigare underkäke, ok stop, passande kinder, mkt ljusa ögon, ok öron, fin hals, utm överlinje o kors,
väl ansatt svans, moderat vinklad bak, lite svag fram, tillräcklig benstomme, utm pälskvalitet men inte
i bästa päls, kunde ha mer steglängd, ok drive, trång bak kunde ha fastare elbågar o behålla
svansföringen.
Ökl kv Very Goos Ökl kk 3
Äg: Lindwall Ann Mari
Knockando's Swedish Rheinpfalz
S38096/2009
f: 2009-05-07
5 år, passande stl bra substans huvud/kropp, utm huvudproportion, kunde ha mer utfyllt nospart,
saxbett, passande stop, korrekta kinder, tillräckligt mörka ögon, utm öronansättning, bra hals/förbröst,
allt för svag överlinje, moderat vinklad ok päls, fin färg, lite tung o knapp i rörelse, behöver stabilitet
bak, måste vara starkare bak.
Ökl kv Very Good Ökl kk 4
Äg: Askfelt Jane
Championklass
Hanar
DKuch ITch SEuch SE V-13
Endless Edens Rain
S20748/2007
f: 2007-02-24
7 år, stor flott hane, bra kropp, maskulint huvud, saxbett, utm huduvproportioner, kunde ha starmmare
ögon, korrekt stop, ... öron, bra kors o förbröst, stark överlinje, välvinklad, bra ansättning (svans),
starka ben, bra pälskvalitet o färg, utm steglängd o drive, lite svag mellanhand bak, kunde vara
stabilare fram.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 2
Äg: Berntsson Anette
C.I.B NORDuch SE V-11 SE V-12
Gep's Big Bear's Peace
S53274/2007
f: 2007-06-30
7 år, utm stl, bra substans, kraftigt huvud, bra styrka i nosparti, saxbett, utm stop o kinder, tillräckligt
stop, bra öron, halsen kunde gå bättre in i skuldran, kunde ha starkare överlinje, utm kors o
svansansättning, bra kroppsdjup/bredd, fina starka ben, kunde ha mer knävinkel, utm päls o färg, solid
o stabil i rörelse bra drive.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl opl
Äg: Ekström Persson Gina
SEuch
Gep's Big Bear's White Wolf
S37555/2009
f: 2209-04-17
5 år, en lite mindre o lättare hane men utm proportioner, ganska bra huvud o uttryck, saxbett, korrekta
kinder, fin ögon o färg, utm överlinje, kunde ha mer förbröst, bra hals o överlinje, korrekt kors,
normalt vinklad, utm benstomme, bra pälskvalitet, ok, färg, lätta steg o bra drive, något trång men
acceptabel bak.
Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck Bhkl opl
Äg: Ekströn Persson Gina

C.I.B DKuch DK V-12 DK.V-13 INTuch LTch NOuch NO V-11 NORDuch SEuch SLch
Knockando's Qmp Quincy Red
S32020/208
f: 2008-04-07
6 år, välproportionererad med bra stl o substans, .... huvud, utm proportioner, starkt nosparti, saxbett
men saknar tänder, lite ljusa ögon men välformade, passande kind ok öron, acceptabelt förbröst, utm
hals, bra kroppsdjup/bredd, välvinklad, bra päls, utm färger, stabil i rörelse ok steglängd, kunde ha mer
flexibla knä, utm fram.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 3
Äg: Lintonsson Ruth
Juniorklass
Tikar
Endless Edens I Feed You My Love
SE37022/2013
f: 2013-05-08
1 år, ganska bra proportioner men ska inte vara längre i länden, utm huvudform prop, saxbett, korrekt
stop o kinder, utm ögon, kunde ha starkare hals, utm överlinje o kors, normalt vinklad, passande
kroppsdjup, saknar bredd, bra mellanhänder, ok päls o färg, lätt skritt men saknar flexibilitet i knän,
behöver bli stabilare fram o ha bättre svansföring i rörelse.
Jkl kv Very Good
Äg: Lynch Robin
Fablernas Goodness Of Creation
SE37016/2013
f: 2013-04-27
12 mån, medelstor välproportionerad, utm huvud o uttryck, korrekta proportioner o nosparti, saxbett,
mörka ögon, väl ansatta öron, fint förbröst, tillräcklig hals, bra kroppsdjup, ok kors o vinklar, utm
benstomme päls o färg, bra sidorörelser, trycker tillbaka korset, ok fram.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Btkl opl
Äg: Oscarsson Susanne
Liongate's Kaisa
SE44189/2013
f: 2013-05-16
12 mån, kraftig tik, välproportionerad, tillräcklig längd i kroppen, till höjden, bra huvudlängd, saxbett,
önskar kraftigare underkäke, korrekta kinder, utm stop, lite stora öron, fin hals o överlinje, btra kors,
välvinklad, kunde ha mer förbröst, bra kroppsdjup/bredd, normal benstomme, ok färg o päls, utm
steglängd, passande drive, ngt trång bak, bra stabilitet fram.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Wildering Victoria
Unghundsklass
Tikar
La Dolce Luna's Dream Pearl For Me
SE40777/2012
f: 2012-06-02
23 mån, mkt tilltalande hel.., utm proportioner kropp/huvud, saxbett, ngt smal underkäke, utm
ögonfärg o form, ok stop kinder, lite stora öron, passande förbröst, passande kropp, välvinklad,
tillräcklig benstomme, bra pälskvalitet, bra färg, rör sig med bra steglängd o drive, lätt, stabil fram o
bak.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM
Äg: von Holten Elise
Öppenklass
Tikar
Altonastigens Sommarglädje
SE38731/2011
f: 2011-05-26
3 år, medelstor tik, tillräcklig substans i huvud o kropp, lite lösa läppar, saxbett, tillräckligt mörka
ögon, utm öron, ok hals, acceptabelt förbröst, lite fallande kors, ok svansansättning, normalt vinklad,
tillräckligt djup, alltför trång bak, mkt lös fram, behöver bättre överlinje i rörelse.
Ökl kv Very Good
Äg: Hall Per

Blå Rosen's Eternal Shadow Of Blizz
S36920/2009
f: 2009-05-02
Medelstor ganska substansfull, tillräckligt utvecklat huvud, saxbett, kunde ha mörkare ögon, utm ... på
öron, kunde ha mer hals, må ha starkare överlinje, högställd bak, bra kors, välvinklad, utm
kroppsdjup/bredd, utm steglängd o drive, går lite på 2 spår, lite lösa armbågar.
Ökl kv Very Good
Äg; Bergdahl Jenny
Blå Rosen's Love Is All Around
SE20461/2012
f: 2012-02-12
2 år, utm stl o proportioner, utm huvudproportioner, saxbett, lite smal underkäke, utm stop, utm mörka
ögon o hals, ganska bra överlinje, bra kors, normalt vinklad, bra kroppsdjup o bredd, utm stegöängd o
drive, kunde vara lite starkare bak, ok fram, utm päls o färg.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg Andersson Elisabet
Endless Edens Lady Starlight
32866/2012
f: 2012-04-28
2 år, medelstor lite lätt, bra huvud o utr, fina mörka ögon, bra nosparti, saxbett, ok stop o kinder, lite
stora öron, bra hals, utm kryss o svansansättning, kunde ha starkare överlinje, acceptabelt förbröst,
kunde vara mer utfylld, välvinklad, utm benstomme, utm päls, utm sidorörelser, passande steg o drive,
lite trång men stabil bak.
Ökl kv Exc
Äg; Berntsson Anette
Hjältarnas Pälsfladdrare
SE38464/2012
f: 2012-05-11
2 år,ganska välproportionerad med tillräckligt utvecklad kropp för stl, utm huvudproportion, saxbett,
korrekta kinder, fina ögon o färg, ganska bra överlinje, aningen fallande kors, behöver mer för ...
kropp, normalt vinklad, utm benstomme, aningen svaga rörelser, mkt trång bak, må ha mer flexibilitet
i knä, acceptabel fram.
Ökl kv Very Good
Äg: Tordell Patrik
Hjältarnas Pälsängel
SE38466/2012
f: 2012-05-11
2 år, utm stl o proportioner, kunde vara mer utfylld i underkäke, saxbett, utm ögonfärg o form, ok
öron, halsen kunde gå längre in i skuldran, acceptabel överlinje, flott kryss, väl ansatt svans,
acceptabelt bröstdjup, utm benstomme, ganska bra vinklar, utm päls o färg, bra sidorörelser o
steglängd, lösa armbågar fram, allt för svag i hasorna, behöver bättre svansföring.
Ökl kv Exc
Äg: Szabo Ulrika
Knockando's Qmp Quinta Red
S32027/2008
f: 2008-04-07
6 år, ganska välkroppad, tillräcklig huvdstyrka, utm kinder o stop, ok ögon, ganska bra hals, passande
förbröst, ok överlinje o kors, normalt vinklad, ok benstomme, lite blöt päls, tillräcklig steglängd o
drive, trång bak, acceptabel fram, kunde visa lite mer energi.
Ökl kv Exc
Äg: Truedsson Kristina
Laquettas Lane
SE15470/2012
f: 2012-02-01
2 år,medelstor tik, kunde ha mer substans i kroppen, utm huvudprop,inte det bästa bettet, bra
ögonform o färg, passande benstomme, ok öron, kunde stå mer stabilt, ok hals, tillräckligt förbröst, ok
överlinje o kors, normala vinklar, icke i bästa päls, tillräcklig benstomme, behöver mer flexibilitet i
knän, kryssar fram med lösa armbågar.
Ökl kv Good
Äg: Truedsson Kristina

Radiant Star's Beautiful Belatrix
SE19766/2012
f: 2012-01-18
2,5 år, välproportionerlig rik i bra stl, bra uttryck, välproportionerligt huvud, korrekt bett o kinder o
stop, utm öron, bra hals o förbröst, utm överlinje o kors, normala vinklar, utm bröstdjup, bar
benstomme, uym kroppsdjup, lite svag mellanhand, bra päls o färg, fina roliga lätta rörelser med bra
drive o steglängd, trång bak, kunde vara ... välburen svans.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 3 R-Cert
Äg: Börje Ylva
Skjaergaardens Copy My Attitude
SE56062/2011
f: 2011-0-19
Medelstor tik, välproportionerad, passande kropp o benstomme, kunde ha stramare ögon, saxbett,
korrekt stop o kinder, korrekt öron ansättning, bra kryss o överlinje, utm päls o färg, rör sig lätt med
bra drive, bra stabilitet.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck
Äg: von Holten Elise
Teamaides Päls Pralinen
S54270/2008
f: 2008-07-08
Knapps 6 år, medelstor passande substans i ben o kropp, fin ögonform, fina öron, tillräcklig hals,
kunde ha mer förbröst, tillräcklig överlinje, bra kryss, normala vinklar, ok pälskvalitet o färg, kunde ha
bättre flexibilitet, bra sidorörelser, ngt trång fram o bak.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Szabo Ulrika
Championklass
Tikar
C.I.B. DKuch FRch NOuch NO V-11 NORDuch SEuch
Knockando's Winther In Salina
S67089/2009
f: 2009-11-04
4 år, ok stl, tillräcklig längd i kropp lite tung i huvud o front, saxbett, fina ögon o from, bra kors o
överlinje, bra förbröst, utm överlinje, utm vinklar, bra benstomme, utm päls o färg, utm steglängd o
passande drive, ngt trång bak men stabil, utm fram.
Chkl kv Exc
Äg Lintonsson Ruth
JWW-08 NORDUch NORD V-11
La Dolce Luna's Supershine-Me
S48834/2007
f: 2007-06-16
7 år, väldigt harmonisko stabil tik, härligt huvud o uttryck, saxbett, ok kinder, fin hals, utm överlinje o
kors, dejlig stark o bra bredd, välutfylld kropp, bra benstomme, rör sig lätt o med bra steglängd o
drive, bra stabil bak, fin fram.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 2
Äg: von Holten Elise
SEuch Smaragd To Teddybear
S52738/2008
f: 2008-07-09
6 år, liten tik med utm proportioner, bra substans i kropp o ben, utm nosparti, saxbett, fin ögonfärg, bra
öron storlek, bra förbröst, utm hals kunde vara lite stramare i överlinje, utm kryss o svansansättning,
bar benstomme, utm steglängd o drive, trång men stabil, päls o färg ok.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck
Äg: Klavbäck Angelica
DKuch FIuch NORDuch SEuch
Leodal's Belize
SE61448/2010
f: 2010-09-29
2,5 år, medelstor lite lätt men välproportionerad, bra huvud o uttryck, dejligt nosparti, saxbett, fin
ögonform o färg, bra stop, utm hals, tillräckligt förbröst, bra överlinje o kryss, välvinklad, utm
benstomme, bra sidorörelser med bra steglängd o drive, trång men stabil bak, utm fram.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 4
Äg: Klavbäck Angelica

Mathoaka's Sunshine In Your Eyes
SE18763/2012
f: 2012-02-09
2 år, utm stl o proportioner, stående med ok överlinje men mister i rörelse , mkt feminint uttryck, bra
huvudlängd, saxbett, utm öronstrolek, bra hals, korrekt kryss, lite hög svanansättning, normalt vinklar,
passande kroppsdjup men kunde vara fylligare, ok päls o färg, mkt trång näsatan kryssande bak, utm
sidorörelser, må ha bättre svanföring i rörelse.
Chkl kv Exc
Äg: Petré Ann-Charlott
Veteranklass
Tikar
Altonastigens Elanor
S21180/2004
f: 2004-02-19
10,5 år, utm stl o substans, ganska väl proportioner, saxbett, bra starkt nosparti, utm ögonform o färg,
korrekt stop och öron, bra hals, passande förbröst, ganska stabil överlinje, bra svansansättning, bra
kroppsdjup o bredd, utm päls, utm steglängd men kunde ha mer flexibilitet i knä, trång fram men
stabil.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 BÄSTA VETERAN!!
Äg: Hall Per
Lejonlyckans Sunny Tingeling
S51234/2005
f: 2005-07-12
9 år, välproportion med passande substans, en aning kort nosparti men starkt, saxbett, ska inte ha mer
stop, utm ögonform o färg, utm hals, tillräckligt förbröst, bra överlinje, kryss o överlinje, välvinklad,
korrekt kroppsdjup o bred, lite svag mellanhand, kunde ha mer energi i rörelse, acceptabel steglängd.
ngt ostabil bak, acceptabel fram.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 2
Äg: Young Jenny
DKucg NOuch NORD V-06 SEuch
Zir Ozzy's Mississippi Queen
S59611/2005
f: 2005-09-03
Medelstor utm proportioner, kunde vara starkare i överlinje, mkt feminin, bra uttryck, saxbett, korrekt
stop, fina kinder, ganska bra öron, bra förbröst, ok svanansättning, normalt vinklad, ok kroppsdjup
men kunde ha mer fyllnad, står starkt fram, ok päls, utm sidorörelser med bra steglängd o drive, alltför
trång bak o vara starkare i armbågen o kryssar fram.
Vetkl kv Very Good Vetkl kk 3
Äg: Undebeck Catrine
Uppfödarklass
Berntsson Anette, Berntsson Rikard
Kennel Endless Edens
3 kombinationer med riktigt bra sidorörelser, harmoniska proportioner, substans o kropp icke
harmoniska än, bra uttryck, fin päls o kvalitet.
Uppfkl 2
Young Jenny
Kennel Lejonlyckans
Grupp med 2 kombinationer, inte helt harmoniska i storlek o substans, prop ganska bra, ganska bra
huvud, typiska sidorörelser, ok pälsar.
Uppfkl 3
Lintonsson Ruth
Kennel Knockando's
Grupp med 3 kombinationer, bra storlek o substans, ganska eniga i storlek, bra huvud o proportioner,
typiska sidorörelser, ett par glada svansar.
Uppfkl 1 Hp BÄSTA UPPFÖDARGRUPP!

