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Domare Gunnar Nyman
Valpar
Hanar

Leomas First Guy For Us
SE54460/2014 f.20140926
Sex månader, utmärkt storlek och substans, fin längd på huvudet, bra uttryck, sax bett, utm
hals och överlinje, Normal vinkling, God benstomme, lite blöt mellanhand. Utm päls Bra
temperament
Valpkl 4
Äg.Mats Hall, Hässleholm
Lejonhjärta Balder
SE44358/2014 f.20140702
8 mån, Välutv. hane, Starkt huvud, saxbett. Ngt smal underkäke, Ok ögon, Tillräcklig hals,
Lite starkare överlinje, alltför kohasig bak. Utm. benstomme kunde vara med stabil i fronten,
bra päls
Valpkl opl
Äg. Roland Ekström, Skåne-Tranås
Milljor's Drigo
SE46271/2014 f.20140801
8 mån, medelstor hane, Riktig bra huvud, saxbett, stark underkäke, Bra ögon, kunde haft mer
tillbakalagd skuldra och förbröst, alltför svag i rörelse både fram och bak, Utm temperament.
Valpkl opl
Äg, Janet Ledin-Danielsson Halmstad
Shimani's Hey H Heavy Metal
Deltar ej
Shimani's Hej H rockn'roll
Deltar ej

SE47036/2014

f.20140727

SE47040/2014

f.20140727

Wildering's Edition of lux
SE42294/2014
f.20140702
8 mån välpropp hane, passande storlek och subb. Tillräcklig utvecklad i huvud, saxbett, ok
ögon, passande hals , bra överlinje, Normala vinklad, bra benstomme, Tillräcklig stark
mellanhänder, stabila rörelser bak och fram.
Valpkl 1 hp BIM
Äg, Josefin Granqvist, Torna.
Hällestad
Wilderting's My Edition
SE42292/2014
f.20140704
8 mån Ganska bra hane i utveckling, Utm huvud och uttryck Saxbett, ganska bra hals,
acceptabel styrka i överlinjen, Normal vinkling. Utm benstomme Stabil men trång bak, Utm
fram, Pälsen kunde varit i bättre kondition.
Valpkl 2 hp
Äg, Camilla Thunberg,
Vänersborg

Wildering's Special Edition
SE42293/2014 f.20140704
8 mån medelstor hane, Kraftig benstomme, Ngt flat i tassarna ,Tillräckligt utvecklad huvud,
Saxbett ,lite stramare ögon , tillräcklig hals, icke het stabil överlinje, Behöver mer vinkling
Acceptabel stabilitet fram och bak god pälskkvalitet.
Valpkl 3
Äg, Björn Randau, Billesholm

Valpar
Tikar
Milljor's Farma
SE46265/2014 f.20140801
8 mån , Superfeminin, Utm storlek och proportioner, Välskuret huvud, passande längd,
Saxbett, En aning runda ögon, Halsen tillräcklig, Utm överlinje normal vinkling Utm
benstomme, ben o och tassar, utm rörelser fram och bak, Bra päls och färg
Valpkl 1 hp BIR valp
Äg, Margareta Skarnehall, Örby

Milljor's Festina Lente
SE46264/2014 f.20140801
8 mån , Utm storlek och propp, Fin längd på huvudet, saxbett, Bra ögon kunda ha bättre
skuldervinklar. Kunde ha mer vinklar i knät, Ok benstomme o tassar, Mycket trång bak, Utm
fram, Ok pälskvalitetet,
Valpkl 3
Äg, Lillemor Johansson, Träslövsläge

Shimani's Hej H Acapella
SE47043/2014 f,20140727
8 mån Bra stlek, Utmärkta proportioner i huvud och kropp, Bra huvud och uttryck, Saxbett,
ok ögon utm förbröst, bra hals, må vara starkare i överlinjen, lite för kraftig för dagen, önskar
knä vinklar, Tillräcklig benstomme, ok tassar alltför trång bak, ok päls.
Valpkl 2
Äg, Susanne Oscarsson, Perstorp
Domare: Thilemann Birgitte
Juniorklass
Hanar
Fiva's Zokrates
SE12017/2015 f.20140623
9 mån, tilltalande hanhund, Gott huvud, God kropp för åldern, Vacker hals, Lite lös överlinje,
härlig bentsomme, Bra vinklar bak, vacker päls för åldern, härligt temperament, Går m bra
drive, men fortfarnde lös , mkt lovande unghund.
Jkl exe 1 kk 1 ck BH 2 Cert
Äg, Viktoria Wildering, Vänersborg
DK JV-14 NO JV-14
Knockando's xo Meukow gold Panther
SE57843/2013 f.20131025
Kraftfull m bra storlek, Huvud m bra skalle, Ngt lång nos, Härligt uttryck, Ngt för mycket
läppar, acc hals, bra kropp och förbröst, Bra skelett och tassar ngt stel fram och bak, fin päls
oc färg, kund ha bättre drive , ngt lös fram , fin päls och färg.
Jkl Exe kk 2 BH opl
Äg, Ruth Lintonsson, Härryda
Fablernas 100procent Eyecandy
SE31051/2012 f,20120419
Stor hane, Grov skalle, Bra nosparti, Härligt uttryck, Bra hals, bra päls och färg, Bra kropp
och bröstdjup Bra benstomme och tassar, kunde vara mer stail i hasorna, härligt temperament,
välvisad går m driv men trångt bak, löst fram
Ökl Exe 1 kk 1 ck Bh 3 Cacib R cert
Äg, Marina Fredriksson, Ludvika

Khaimas's Christmas Nanook
Deltar ej

SE25805/2012 f.20111218

Kustskärans Youngblood
Deltar ej

SE16356/2012 f.20120203

Viljanshov Vårvide Af Norden
SE22562/2013 f.20130314
Härlig typ, Vacker huvud m korrekt uttreyck, lite för mycket hud, God kropp, Alltför lösa
armbågar, men välvinklad i skuldran Står franskt, önskar bättre vinklar bak, fin päls och färg
går m drive men löst fram, Häligt temprament
Ökl Exe kk 2
Äg, Axel ? Lund
SE VCH Sandians's Spending My time
SE26232/2012 f.20120317
Stor hanhund, Acc päls, Gott bett, God hals, Kunde ha bättre vinkel i skuldran, Bra
besntomme, Flata tassar, Kune ha mer förbröst, Vinklar bak önskas bättre, går m bra drive,
ngt löst fram härligt temp, välvisad.
Ökl Exe kk 3
Äg, Utbult Christina, Varekil
Tikar
Bölelejonet Wendela

SE25788/2014 f.20140313

Deltar ej
Skjaergaardens 4 your eyes only 007
SE55966/2014 f.20140223
13 mån tilltalnde juniortik, fem vackert huvud m bra skalle, nosparti och stop, Härligt uttryck,
vacker hals o överlinje, Välkroppad för ålden, Goda vinklar fram och bak, Bra benstomme, o
tassar Bra päls för åldern härligt temp, välvisad går m bra drive bak, lite lös fram.
Jkl Exe kk 1 ck Bt 3 R cert
Äg, Elise Von Holten, Smålandstenar

Teqimbo'z I love rock N'Roll
Deltar ej

SE27612/2014 f20140411

Fablernas Goodness of creation
SE37016/2013 f20130427
En tik av minsta storlek, Huvud m bra skalle men kunde ha längre nosparti, härligt uttryck,
Bra hals och överlinje, Bra skuldervinkel men för kort överarm, Bra benstomme men mjuk i
mellanhanden, Acc vinklar bak, önskar mer kropp päls ej i bästa kontion, Häligt temprament,
rör sig m bra drive mkt löst fram, välvisad
Ukl VG kk 4
Äg, Susanne Oscarsson, Perstorp
Leodaria's Baltic Liberty
DK13414/2013 f.20130710
Passande storlek, fem huvud m korr uttryck, bra bett , bra hals o överline God kropp
förbröstet behvöer utveckals önskar en tanke bättre vinklar bak, bra fram acc päls bra färg
välvisad härligt temp, går m bra driv bak löst fram.
Ukl exe kk 2
Äg, Merit Aumre Johansen, Danmark
Milljor's Royal Ester
SE53435/2013 f20131008
15m Hälig typ, vackert huvud fint utttyck, välvinkad välkroppad önskar lite mer hull, päls
acc, härligt teprament, går sunt m bra drive, löst fram, bra stomme och tassar, flott färg.

Ukl Exe kk 3
Teqimbo'z Crazys littel glow xo
Deltar ej

Äg, Lillemor Johansson, Varberg
SE53440/2013 f.20130918

Wildering's Rock Me Like Storm
SE53143/2013 f.20130913
18 mån, mkt tilltalande tik, huvud m vacker skalle, gott uttryck, god hals o överlinje, god
kropp för ålden, välvinlad aningen lös armbåge bra benstomme och tassar, Härligt temp,
välvisad, går sunt
Ukl exe kk 1 ck Bt 2 cert R cacib
Äg, Vicoria Wildering, Vänersborg
Blå Rosen's Holly
SE57093/2010 f20100901
Tik av varnande storlek, bra huvud o skalle önskar mer stop, bra uttryck bra hals o överlinje,
välvinklad skuldra, önskar en tanke bättre vinklar bak, bra stomme men lite lösa armbågar,
sparsam päls, rör sig m bra drive bak, alltför löst fram, härligt temp, välvisad.
Ökl Exe kk 4
Äg, Vicoria Olofsson, Heberg

Boyzone's Wildest Dreams
SE47173/2011 f20110623
Lagom stor tik, Huvud m bra skalle m ngt lång nosparti, Acc hals kunde ha bättre överlinje
Bra kors, Önskar mer kropp o benstomme stel i skuldran o kunde ha bättre vinklar bak, Flata
tassar, pälsen önskas i bättre kondition, Bra temperament, Rörelserna kunde vara kraftfullare
spec bak, välvisad.
Ökl God
Äg, Agnetha Gustafsson, Ulricehamn

Bumbi-Bear

SE53106/2010 f20100707

Bra storlek, bra huvud o skalle, bra nosparti, Härligt uttryck, bra hals Välvinklad runt om, Lite
lösa armbågar, Bra benstomme, men flata tassar, Pälsen kune ha bättre kvalitet förg ok ,går m
bra drive bak lite lös fram, bra temperament.
Ökl Exe
Äg, Dan Marberg, Säffle

Fablernas Just Go For It
Deltar ej

S62942/2007 f20070905

Fablernas ojojoj do not forget Me
SE27347/2011 f20110323
Mkt typiskt härligt huvud, bra uttryck, acc hals, Bra överlinje, Bra kropp,förbröst, välinklad
skuldra, acc vinklar bak, Bra benstomme, men för mjuka mellanhänder, Härligt temp, Bra
päls Bra drive bak, löst fram
Ökl Exe kk 2 ck Bt opl
Äg, Anneli Levin, Mariestad

Fablernas Spökar hos Randau
Deltar ej

SE29170/2013 f.20130322

Fablernas Spökar Sjövilt
SE29157/2013 f.20130322
god storlek, fem huvud m bra uttryck, Bra hals o överlinje önskar mer kropp o förbröst, för
stel skuldra, Bra vinklad bak, Bra benstomme, o tassar Bra päls Bra dive bak, alltför löst fram
Håller svansen för högt vid rörelse pälsen kunde vara bättre, Härligt temp, välvisad
Ökl Exe kk 1 ck Bt opl
Äg, Annelie Blom, Karlskoga

Knockano's Qmp Quinta Red
S32027/2008 f.20080407
Bra storlek, Huvu m bra skalle, acc stop, bra nosparti, Lite djupt liggande ögon, Bra överlinje
o kors, Tyvärr kan hunden vara bättre konstruerad fram m bättre vinkel skuldra- överarm, står
pga lösa armbågar fransyskt, ngt lång i länden, kunde ha bättre drive, härligt temp, välvisad
Ökl Vg
Äg, Kristina Truedsson, Oxie

Kustkärans Ariel
S10797/2009 f.20081219
Laom stor, Vackert huvud ,Bra hals, Kunde ha bättre överlinje, stel i skuldra ?. Lösa
armbågar, kunde ha bättre kropp, Bra stomme, flata tassar, pälsen kunde ha bättre kondition,
Kunde ha bättre drive bak, lös fram, Mkt välhandled, Bra temp.
Ökl Vg
Äg, Camilla Johansson, Brastad

Laquetas Lane
SE15470/2012 f20120201
Härligt typ, 3 år, Huvud m bra skalle som önskas en tanke mer välvd, bra stop o nosparti, o
hals, Mjuk överlinje Bra kropp o förbröst, Bra benstomme o tassar, Bra vinklar, Kunde ha mer
drive bak, kohasig, acc päls,, bra humör.
Ökl Exe kk opl
Äg, Kristina Truedsson, Oxie

Milljor's Starlet
SE34945/2012 f.20120509
3 år, Bra typ, Huvud m bra skalle o nosparti, Bra uttryck, Bra hals, Bra överlinje Önskar en
tanke mer förbröst, Ngt lång länd, Välvinklad fram ok bak, lösa armbågar, Pälsen önskas i
bättre kond, Bra driv men för hög svan o löst fram, Härligt temperament.
Ökl Exe kk 2
Äg, Lillemor Johansson, Varberg

Radiant Star's Beautiful Bellatrix
SE19766/2012 f.20120118
Härligt storlek, Huvud m bra skalle o nosparti, För mycket läppar, Stickande ögon stör
uttrycket. Bra hals, för överbyggd bak, annars bra kropp o förbröst, acc vinklar bak, kunde ha
bättre drive bak, löst fram, Bra temp, Välvisad
Ökl Vg kk 3
Äg, Lars Sjögren, Bärsnås

Sir Ozzy's Star Destroyer
SE13221/2013 f.20121214
Lagom stor , Huvud m för platt skalle, Bra stop och nosparti, Bra hals, lite mjuk rygg, Bra
kropp, Acc vinklar bak, Kohasig, Alltför lös fram, kunde ha bättre drive, Acc päls, Bra temp,
Välvisad
Ökl VG
Äg, Catrine Underbeck, Forsheda

DK UCH SE UCH Boyzone's Dragonfly
Stor kraftig Ch tik, Huvud m bra skalle och stop, Bra hals o överlinje o kropp, Kunde ha
bättre vinklar bak, lite lösa armbågar, Vacker päls o färg, Bra stomme, ngt platta tassar,
Välvisad, Bra temperament
Chkl Exe Kk 3 ck Bt opl
Äg, Mats Hall, Hässleholm

SE UCH La Dolce Luna's Dream Pearl For Me
SE40777/2012 f 20120602
Stor kraftig tik, Huvud m bra skalle, Bra nosparti, Lite för mkt läpp, Bra hals o överlinje o
kors, Välvinklad bak, Lite stel överarm, Bra stomme o tassar, Bra päls, Välvisad, Går m bra
drive, löst fram, Välvisad, Utm temp
Chkl Exe kk2 ck Bt 4
Äg, Elise Von Holten, Smålandstenar

NO UCH SE UCH Skjaergaardens Copy My attitude SE56062/2011 f20110719
En mkt tilltalande tik, Vackert rastyp huvud, Härlig hals o överlinje, Välkroppad o välvinklad,
God benstomme lite flata tassar Går m härlig drive lite löst fram, Välvisad, Härligt
temprament.
Chkl Exe kk 1 ck Bt 1 Cacib BIR
Äg, Elise von Holten, Smålandstenar

Uppfödargrupp
Kennel Fablernas
En grupp m 4 kombinationer, Goda huvud, Bra kropp, Uppfödaren må passa på fronter, både
armbågar och vinklar, goda pälsar, Härligt temprament o uttryck på alla hundarna
1 hp
Elisabeth Joelsson,

