Norrköping 2015-06-06

Domare: Yvonne Brink
Valpar
Hanar

Knatteberga´s Haloween Ghost

SE55052/2014

f. 2014-11-02

Substansfull, välskuret huvud, bra ögonfärg & form. Bra nosparti, bra överlinje, välkroppad med för åldern
bra front. Bra kors, benstomme, vinklar. Rör sig för åldern med härlig steglängd. Ännu lösfront. Bra päls.
Valpklass 1 HP Bästa valp
Ägare Maria-Helen Andersson
Juniorklass
Hanar
Lionbrook´s Champion Of Creativity SE 39202/2014
f. 2014-06-18
Substansfull, kraftfullt huvud, bra prop, välburna öron, ögonen skulle varit mörkare. I stående mkt bra
överlinje. Bra kors, kropp förbröst medelkraftig benstomme, kunde ha bredare lår knävinkel. Behöver
stabiliseras i rörelse, men har för åldern bra steglängd. Bra päls .
Jkl kv Excellent Jkl kk 2
Ägare Sofia Grundström

SE JV-15 Mohinhi´s Quattro Of Quality
SE18060/2014
f. 2014-01-27
Substansfull välskuret huvud, ngt ljusa ögon. Bra öron , kunde vara ngt mer utfylld under ögon Bra överlinje
& skulderläge, ännu ngt stel i överarmen. Bra kropp & kors, bra benstomme & vinklar. Fransysk, rör sig
med bra steglängd, men lösa armbågar. Bra päls.
Jkl kv Excellent Jkl kk 1 Bhkl 2 Cert
Ägare Maria Gustafsson
Unghundsklass
Hanar
Sjöwildas Kosta Kosing
SE51834/2013
f. 2013-08-23
Maskulint huvud , skulle kunna vara ngt bredare. Bra öron , mkt bra ögonfärg, men skulle vara mer utfylld
under ögonen. Bra överlinje & kropps prop. Medelkraftig benstomme, tåvid, välvinklad. Ngt outvecklad i
fronten. Bra päls, rör sig med bra steglängd, men löst fram. Behöver ngt mer självförtroende i ringen.
Välvisad.
Ukl kv Very good
Ägare Annelie Blom
Öppenklass
Hanar
Boyzone`s Harvey Wallbanger
SE20620/2012
f. 2012-02-29
Substansfull, kraftfullt huvud med bra prop välburna öron, ngt ljusa ögon. Välutfyllt nosparti Bra hals
&skuldra, bra kropp & kors . Bra benstomme. Kunde ha ngt mer knävinkel, tåvid Rör sig mkt bra steglängd
Bra päls
Ökl kv Excellent Ökl kk 1 Ck Bhkl R- Cert
Ägare Barbro Lundmark

Vargbiten`s Asian
SE18350/2013
f. 2013-02-01
Maskulint huvud, bra prop,: Välskurna öron, bra ögon, kunde ha ngt mer utfyllnad under ögon. Bra
överlinje, en tvåårig hane som fortfarande i stark utveckling. Benstommen är bra, rör sig bra från sidan. Ngt
hög svans, välskött päls. Trevligt visad, trevligt temperament .
Ökl kv Good
Ägare Linda Haldorson
Championklass
Hanar
NO UCH NO V-14 NORD V-14 SE JV-13 SE V-14 SE V-15 SE&FI UCH
Namupalan Bling Smack Chap
SE1644/2012
f. 2012-10-22
Mkt vackert huvud, med mkt vackra detaljer. Vacker överlinje, välkroppad, mkt benstomme & vinklar. Rör
sig förtjänstfullt till alla delar. En champion att glädjas åt.
Chkl kv Excellent Ckl kk 1 Ck Bhkl 1 BIR
Ägare Jessika Junehall Lindberg
Juniorklass
Tikar
Leodal`s Exclusive Eclipse
SE48100/2014
f. 2014-08-20
Välskuret huvud, bra prop. Bra ögon färg & form. Bra nosparti & pigment. Välburna öron, bra hals &
skulderläge. Bra överarm & bra bredd i fronten för sin ålder. För dagen lätt överbyggd. Bra benstomme &
vinklar, rör sig för åldern väl. I fällning.
Jkl kv Excellent Jkl kk 3
Ägare Angelica Klavbäck

Dragongårdens Girl Gone Wild
SE29752/2014
f. 2014-04-19
Välskuret huvud, harmoniskt uttryck, välburna öron, bra ögon & bra prop. Bra överlinje, för åldern bra front
& kropp. Bra benstomme, kunde ha ngt mer knävinklar. Rör sig bra, ngt lösa armbågar.
Jkl kv Excellent Jkl kk 2 Ck
Ägare Petra Junehall

Dragongårdens Bedtime Story
SE29754/2014
f. 2014-04-19
Huvud med bra prop, välburna öron. Kunde vara ngt mer utfylld u. ögon. Ngt lösa läppfickor, bra hals &
skulderläge, men ännu trång i fronten. Bra bröstkorg & bröstdjup, för dagen ngt överbyggd. Medelkraftig
benstomme. Kunde ha ngt mer vinklar bak. Rör sig bra fram ngt kort bak. Bra päls, härligt temperament,
välvisad.
Jkl kv Very good
Ägare Ingcatrin Segerlind

SE JV-15 SE V-15
Skjaegaardens 4 Your Eyes Only 007 SE55966/2014
f. 2014-02-23
Välskuret huvud, med bra prop. Välburna öron, bra ögon. Bra nosparti & pigment. Vacker överlinje,
välutvecklad front. Bra kropp, benstomme & vinklar. Rör sig med mkt bra påskjut. Bra päls.
Jkl kvExcellent Jkl kk 1 Ck Btkl 2 Cert
Ägare Elise von Holten

Vargbiten`s Lita
SE17901/2014
f. 2014-02-01
Feminint huvud, bra prop. Bra ögonform men ngt ljusa ögon. Bra nosparti, välburna öron. Bra hals &
skuldra. Behöver breddas i front. Bra kroppsprop. För dagen ngt överbyggd. Bra benstomme & vinklar. Rör
sig bra från sidan, men behöver bli fastare fram. Hastrång bak. Välvisad , trevligt temp. Bra pälskvalitet,
dock i fällning.
Jkl kv Very good Jkl kk 4
Ägare Ewa-Britt Andersson
Unghundklass
Tikar
Dragongårdens Heavenly Dream
SE18441/2014
f. 2014-01-22
Välskuret huvud, med vackert uttryck & bra detaljer. Bra hals & skuldra, bra kropp & kors, ngt stel i
överarm, behöver få ngt mer förbröst. Mkt bra benstomme, välvinklad, rör sig med utm steglängd, ngt lösa
armbågar. Bra päls.
Ukl kv Excellent Ukl kk 1 Ck Bhkl 3 R-Cert
Ägare Petra Junehall

Knockando`s Xo de Luze Fine
SE57841/2013
f. 2013-10-25
Huvud med bra prop. Välburna öron ngt runda ögon som kunde vara nån nyans mörkare. Ngt lösa
läppfickor. Bra hals och skuldra, kunde vara bättre vinklad i överarm. Bra kroppsprop & kors, medelkraftig
benstomme. Rör sig med bra påskjut, men behöver bli fastare i armbågarna. Glad svans. Bra päls.
Ukl kv Very good
Ägare Susanne Lindblom
Öppenklass
Tikar
RLD N
Afrodite

S20823/2009

f. 2009-02-09

Huvud med bra prop. Ngt runda ögon, men mkt bra färg. Välburna öro , kunde vara ngt mer utfylld under
ögon. Ngt framskjuten i skuldra, bra kropps prop. Medelkraftig benstomme, tåvid. Rör sig med bra
steglängd, men är lös fram & mkt trång bak. Bra päls & trevligt visad.
Ökl kv Very good
Ägare Jimmy Steiner

SE JV-13 SE VCH
Dragongårdens Kahlua
SE20319/2013
f. 2013-02-24
Välskuret huvud med harmonisk uttryck. Välburna öron utm ögon färg & form. Nosparti bra. Bra pigment.
Vacker överlinje, bra kropps prop. Bra benstomme & vinklar. Rör sig med utm steglängd, ngt lösa vinklar.
Bra päls.
Ökl kv Excellent ÖKl kk 1 Ck Bhkl 4
Ägare Anneli Forsner

SE VCH
Lilla Äventyrets Eunike
S31619/2009
f. 2009-03-20
Substansfull. Feminint huvud bra prop. Ögon kunde vara mörkare. Bra nosparti kunde vara mer utfylld
under ögonen. Välkroppad, bra kors, bra förbröst medelkraftig benstomme, kohasig. Rör sig ngt tungt, ngt
kort bak, löst fram & trampar igenom ngt. Bra pälskvalite men ngt vågig. Trevligt visad. Bra temperament.
Ökl kv Very Good
Ägare Christina Utbult

Mohinhi`s Perfect Pearl Of Polaris
SE10304/2013
f. 2012-12-04
Feminint huvud & bra prop. Välburna öron, ögonen kunde vara en nyans mörkare. Rosa mun, bra överlinje,
kors, kropp & förbröst. Bra benstomme & vinklar. Rör sig med mkt bra steglängd, hastrång bak, lös fram. Ej
full päls.
Ökl kv Excellent Ökl kk 2 Ck
Ägare Maria Gustafsson

Skjaergaardens All I Want 4 Xmas SE46676/2014
f. 2012-12 -24
Feminint huvud, välburna öron. Mkt bra ögon färg & form. Kunde vara mer utfyllt under ögonen. Bra
överlinje & skulderläge,ngt stel överarm & trång i front. Medelkraftig benstomme, kunde ha ngt bredare lår.
Lätt kohasig. Rör sig bra från sidan, löst fram. Ej i full päls.
Ökl kv Very Good Ökl kk 3
Ägare Line Woldmo

Vargbiten`s Bettan
SE18347/2013
f. 2013-02-01
Feminint huvud , som kunde vara mer utfyllt under ögonen. Bra öron, bra pigment. Bra hals & skulderläge,
kunde ha mer bredd i fronten. Bra benstomme. Kunde ngt mer vinklar. Rör sig relativt bra bak måste bli
fastare fram. Välvisad, trevligt temp. Ej i full päls.
Ökl kv Very Good Ökl kk 4
Ägare Kristina Walter Lundgren
Championklass
Tikar
C:I.B DK UCH FI UCH SE UCH
Leodal`s Belize
SE1448/2010
f. 2010-09-29
Substansfull, välskuret huvud harmoniskt uttryck (ngt rosa i mun) välkroppad med fin överlinje. Bra
förbröst , benstomme & vinklar. Rör sig kraftfullt, bra päls.
Chkl kv Excellent Ckl kk 1 Ck Bhkl 1 BIM
Ägare Angelica Klavbäck
Uppfödargrupp
Dragongårdens kennel
Tre kombinationer. Stor typlikhet i stl & uttryck. Som tyder på en säker känsla för enhetlighet. Välkroppade,
men i ngt olika utvecklingsfaser trots detta individerna sunda, genomgående & har bra rörelseschema.
Gratulerar .
Uppfgr 1 Hp

