Eslöv 2015-09-13

Domare: Jokisilta Hannele
Juniorklass
Hanar

Aleomas First Guy For Us
SE54460/2014
f: 2014-09-26
Utm tp, bra storlek, kraftig ganska färdigt huvud, för åldern, kunde ha mörkare ögon, bra färg i
huvudet, ngt öpna armbågar för tillället annars passande vinklar fram & bak, medelkraftig benstomme
bra propp lovande päls dock kort idag, rör sig bra.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM
Äg: Hall Mats
Shimani's Hej H Rock'n Roll
SE47040/2014
f: 2014-07-27
liten hane, kunde ha kraftigare huvud, tyvärr underbett, tillräckligt vinklad fram, bra bak, medelkraftig
benstomme tillräckl kropp lovande päls kunde ha mer självförtroende, rör sig kohasigt bak ngt löst
fram, priset pga av bettet.
Jkl kv Disqualfied
Äg: Gustafsson Tomas
Öppenklass
Hanar
Fablernas Spöket Alla Vill Se
SE29166/2013
f: 2013-03-22
Maskulin helhet, tillräckligt stor, bra huvud som kunde vara krafigare passande vinklar, medelkraftig
benstomme, bra kropp, utm päls o färg, utm temperament, rör sig bra.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Bhkl 4
Äg: Joelsson Elisabeth
Laquettas Dole
SE15467/2012
f: 2012-02-01
Utm typ, bra storlek, kraftigt huvud, tillräckligt vinklad fram, bra bak, ngt öppna armbågar, kraftig
benstomme & korrekt kropp, utm päls, utm temperament, kunde ha mer drive i sina rörelser.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 3 R-Cert
Äg: Svensson Anna
Sjöwildas Kosta Kosing
SE51834/2013
f: 2013-08-23
Tillräckl stor ngt blyg hane, kunde ha kraftigare huvud, passande bestomme. behöver mer vinkling
fram tillräcklig bak, önskas kraftigare kropp, bra päls dock kort idag. rör sig bra.
Ökl kv Very Good Ökl kk 4
Äg: Blom Annelie
Viljanshof Vårvid af Norden
SE22562/2013
f: 2013-03-14
Kraftig hane av bra storlek, bra huvud, utm hals & rygglinje, tillräckligt vinklad fram, ngt öppna
armbågar bra benstomme korrekt kropp, tillräckligt vinklad bak, bra lår, utm päls, utm tempeament
behöver mer kraft i bakbensrörelsen ngt löst fram.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Loecken Axel
Championklass
Hanar
SEuch SEVch
Sandiana's Perfect Day
SE26231/2012
f: 2012-03-17
Maskulin helhet, tillräckligt kraftigt huvud, önskar mörkare ögon, bra förbröst passande vinklar,
medelkraftig benstomme, bra kropp, utm päls, rör sig bra.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 2
Äg: Westphal Ingela

Juniorklass
Tikar
Shimani's Hej H Accapella
SE47043/2014
f: 2014-07-27
Utm typ, feminint huvud med bra stop och kraftigt, passande vinklar, medelkraftig benstomme,
lovande förbröst, mkt bra kropp för åldern, pra pälskvalité, rör sig ngt smalt bak annars mkt bra aning
blyg i temperamentet.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck
Äg: Oscarsson Susanne
Zir Ozzy's Charmed Prue
SE59948/2014
f: 2014-11-16
Feminin helhet, tillräckligt stor ännu smali i huvudet, behöver lite mer frambensvinklar. tillräcklig
benstomme, smal i kroppen tillräckliga bakbensvinklar, lovande päls, bra temperament, rör sig bra
från sidan, löst fram bra bak.
Jkl kv Very Good Jkl kk 2
Äg: Undebeck Catrine
Unghundsklass
Tikar
Bölelejonet Wendela
SE25788/2014
f: 2014-03-13
Utm typ, ganska kraftigt huvud för en tik, tillräckligt vinklad fram & bak, medelkraftig benstomme,
bra förbröst för åldern, korrektkropp, utm päls, bra temperment, rör sig bra från sidan & bak ngt löst
fram.
Ukl kv Exc Ukl kk 3
Äg: Ljusberg Hasselgren Birgitta
Millijor's Royal Ester
SE53435/2013
f: 2013-10-08
Feminin helhet, bra storlek, bra hivid, ngt ljusa ögon, tillräckliga vinklar, medelkraftig benstomme,
passande kropp för åldern, inte i bästa päls för dagen, bra temperament, rör sig ngt smalt bak annars
bra.
Ukl kv Exc Ukl kk 2
Äg: Johansson Lillemor
SE JV-15 SE V-15
Skjaergardens 4 Your Eyes Only
SE55966/2014
f: 2014-02-23
Utm typ, bra proportioner, feminint huvud,ngt ljusa ögon, passande vinklar, medelkraftig benstomme,
bra format i kroppen, utm pälskvalité, dock ganska kort idag utm temperament, rör sig mkt bra.
Ukl kv Exc Ukl kk1 CkBtjk 2 Cert
Äg: von Holten Elise
Öppenklass
Tikar
Blå Rosen's Isn't She A Queen
SE67197/2010
f: 2010-11-30
Kraftig tik, bra linje i huvudet, kunde ha lite mörkare ögon, bra hals & rygglinje, fint förbröst kraftig
benstomme, tillräckligt fram behöver mer bak, bra lår, bra format i kroppen, utm pälskvalité dock kort
idag, aning blyg i tempermanetet, rör sig bra från sidan ngt smalt bak & löst fram
Ökl kv Exc
Äg: Olsson Ann-Britt
Fablernas Goodness Of Creation
SE37016/20013
f: 2013-04-27
Utm typ, bra huvud dock ljusa ögon, passande vinklar, fint förbröst, bra benstomme, korrekt kropp,
bra pälskvalité utm temperament, rör sig ngt löst fram annars bra.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 4
Äg: Oscarsson Susanne

Fablernas Spökar Hos Randau
SE29170/2013
f: 213-03-22
Kraftig tik, bra huvud, aningen maskulin prägel, passande vinklar, men behöver mer förbröst, bra
benstomme, korrect kraftig kropp, utm pälskvalité utm temperament, rör sig bra från sidan, ngt smalt
bak & löst fram.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Randau Björn
Knockando's Qmp Quinta Red
S32027/2008
f: 2008-04-07
Stor tik med kraftig kropp men ganska smalt huvud, bra hals, tillräckligt vinklad fram, bra bak, önskar
mer förbröst, passande benstomme, inte i bästa päls idag, utm temperament, rör sig bra från sidan, ngt
löst fram.
Ökl kv Exc
Äg: Truedsson Kristina
Laquettas Lane
SE25470/2012
f: 2012-02-01
Mkt feminin helhet, bra storlek, bra fromat i huvud, kunde ha mörkare ögon, små tänder, ngt
oregelbundet bett, tillräckligt vinklad, kraftig benstomme, bra kropp inte i bästa päls idag, behöver
mera kraft & drive i bakbensrörelserna, ngt smalt fram
Ökl kv Very Good
Äg Truedsson Kristina
Milijor's Starlet
SE34946/2012
f: 2012-05-09
Utm typ , feminint bra huvud dock ganska ljusa ögon, passande vinklar, bra benstomme, kraftig
korrekt kropp, inte i bästa päls idag, utm temperament, rör sig bra.
Ökl kv Ecx Ökl kk 1 Ck Btkl 3 R_Cert
Äg: Johansson Lillemor
SEVch
Sandiana's The Center Of The Heart
SE26237/2012
f: 2012.03-17
Kraftig tik av utm typ, bra linjer i huvudet men en aningen maskulin prägel bra hals & rygglinje
tillräckligt vinklad fram, bra bak, önskar bättre förbröst, bra benstomme, korrekt kropp utm
pälskvalité, rör sig bra från sidan ngt smalt bak & löst fram
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Utbult Christine
Championklass
Tikar
Blå Rosen's Holly
SE57093/2010
f: 2010-09-01
Utm typ feminin helhet med korrekt kraftighet & proportioner, fem huvud, tillräckligt vinklad fram,
bra bak, bra benstomme, korrekt kropp, kort päls idag, utm temperment, rör sig bra från sidan, ngt
smalt bak & brett fram.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 BIR
Äg: Olofsson Victoria

