
 

Sundsvall 2019-04-19   Domare: Högberg Petra 

 

   Öppenklass 

   Hanar 

Fablernas Pappa På Burk SE29407/2014 f: 2014-03-14 

Mätresultat: 72,5 cm 

5 år maskulin hane På den mindre sidan Bra huvud ngt kort huvud bra mask korrekt bett. 

Välplacerad hals. Ngt eftergiven överlinje typsika vinklar runt om Härligt förbröst kniper ngt 

m armbågarna. Passande benstomme bra tassar välburen svans. Bra päls och färg. Typiska 

rörelser från sidan Ngt instabil fram 

Ökl kv Exc Ökl kk 4   Äg: Barrhäll Lena 

 

Lejonvinden´s Hallelulja Moment SE21166/2017 f: 2017-03-10 

Mätresultat: 79 cm 

Maskulin hane utm helhet Utm stl kraftfull hane utm prop i både kropp o huvud. Vacker mask 

Härligt uttryck Bar ögon, bett korrekt hals, överlinje kors. Härligt förbröst ngt ostabil i 

armbåg behöver fylla ut sin bröstkorg. Utm benstomme. Vrider ut sina tassar fram behöver bli 

stabilare i fronten Utm rörelser från sidan Utm päls o färg Rör sig ngt smalt bak 

Ökl kv Exc Ökl kk 3   Äg: Rubertsson Ingegerd 

 

Lejonvinden´s Heartache  SE21163/2017 f: 2017-03-10 

 

Mätresultat: 72 cm 

Mask hane utm härliga prop bra huvud ngt kort nosparti utm mask, bar ögon, öron o bett. Utm 

hals stark överlinje utm kors, typiska vinklar runt om. Passande benstomme passande tassar 

bra förbröst välburen svans. Utm päls o färg. Snyggt iordninggjord för dagen. Rör sig mkt bra 

från sidan Vrider ut sina tassar fram i stående. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert R-CACIB Äg Grundberg Anna 

 

Lejonvinden´s Heartbreaker Tarras SE21164/2017 f:2017-03-10 

Mätresultat: 72 cm 

Maskulin hane utm helhet bra huvud Ngt kort nosparti bra ögon, öron o bett. Korrekt hals 

överlinje mkt bra kors o svans Härligt förbröst stark benstomme. Ngt flata tassar fram bra bak. 

Utm prop i kroppen. Rör sig bra från sidan smalt bak mkt bra frambensrörelser för åldern Utm 

päls o färg. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Bhkl 3 R-Cert  Äg: Lindström Maria 

 

SE JV-17 Lionbrook´s Flawless Frodo SE49581/2016 f: 2016-09-02 

Mätresultat: 77  

Utm storlek mkt god helhet härliga prop i kroppen. Bra huvud ngt kort nosparti ngt ljusa 

ögon. Bra öron o bett. Ngt kort hals o framskjutande skuldra kort överarm behöver utväckla 

sitt förbröst brant överarm Stark överlinje ngt fallande kors. Stark benstomme bra tassar. Ngt 

uppbruten mask. Fin pälskvalitet fin stor hane i utveckling som behöver bli tajtare och 

stabilare i sin front Väldigt ostabila framben. 

Ökl kv Very Good   Äg: Ottosson Emma 



 

 

   Championklass 

   Hanar 

SEuch Duvasgårdens Vicke Vire SE26272/2015 f: 2015-03-28 

Mätresultat: 72 cm 

Mask. Hane bra huvud ….. fin mask En aning ljusa ögon. Saknar pigment i munnen som stör 

yttrycket i munnen bra hals. Ngt mjuk överlinje korrekt kors, svans. Härligt förbröst goda 

vinklar runt om ngt flata tassar fram. Vrider ut framtassarna ngt i stående rör sig med bra steg 

från sidan Ngt ostabila frambensrörelser Vacker päls o färg. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2   Äg: Sundberg Carina 

 

C.I.B. FIuch NORDuch SE JV-15 SE V-17 

Mohinhi´s Quattro Of Qualitty SE18060/2014 f: 2014-01-27 

Mätresultat: 72 cm 

Mask. Hane Härliga prop. Utm helhet kraftfullt huvud ngt kort nosparti en aning lågt ansatta 

öron bra hals ngt framskjuten skuldra härligt förbröst bra kropp. Stark överlinje utm kors & 

svans. Bra päls o färg utm benstomme & tassar sunda fina rörelser från alla håll. En värdig 

rasrepresentant.  

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIM Äg: Gustafsson Maria 

 

   Juniorklass 

   Tikar 

Endless Edens Summer Strawberry SE31438/2018 f: 2018-04-06 

Mätresultat: 70 

Feminin tik mkt god helhet utm prop i både kropp o huvud. Bra öron, bett behöver gfylla ut 

sitt nosparti bra hals & överlinje för åldern ngt öppen i sina vinklar fram bak bra förbröst 

välutvecklad kropp ngt mjuk överlinje fallande kors bär sin svans högt ringlad stör helheten. 

Ungdomliga rörelser Bra päls o färg En …. Junior i stark utveckling 

Jkl kv Very Good Jkl kk 3   Äg: Rudholm Claes-Göran 

 

Nala   SE31206/2018 f: 2018-04-02 

Mätresultat: 70 cm 

Feminin tik utm helhet utm prop o huvud, kropp fin mask o uttryck korrekt bett. Bra hals, ngt 

mjuk överlinje lite fallande kors. Typiska vinklar fram ngt öppna bak bra förbröst för ålder 

passande ben o tassar. Svårbedömd päls pga fällning fin färg. Rör sig okej för åldern behöver 

få lite starkare självförtroende Full av kvalitet. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 1    Äg: Barrhäll Lena 

 

Rut   SE22483/2018 f: 2018-02-28 

Mätresultat: 69 cm 

Feminin tik mkt god helhet vackert välskuret huvud m bra prop. Krrekt hals o överlinje 

fallande kors.  Högt ansatt svans Goda vinklar fram öppen i sina bakvinklar. Uppvisas idag 

helt urfälld men många fina rasdetaljer finns på plats mkt lovande junior bra färg Ej i 

utställningskondition för dagen. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 2   Äg: Andersson Gun 



Tiana   SE31207/2018 f: 2018-04-02 

Mätresultat: 68 

Feminin tik bra huvud o uttryck mkt god helhet bra ögon, öron, bett goda prop. Fint förbröst 

goda vinklar runt om. För dagen ngt överbyggd bak både i stående o gående bra svans. Päls i 

stark fällning vacker färg Passande benstomme bra tassar. En härlig junior i stark utveckling 

för dagen typiska rörelser. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 4   Äg: Barrhäll Lena 

 

     Unghundsklass 

   Tikar 

NO JV-18  

Remeröd´s Yellow Diamond SE48190/2017 f: 2017-08-14 

Mätresultat: 70 cm 

Utm helhet feminin tik … av fina rasdetaljer utm prop i kroppen. Bra huvud  ngt kort nosparti 

utm hals o överlinje, kors o svans. Vällagd skuldra ngt brant överarm utm förbröst 

välutvecklad kropp stark benstomme utm tassar. Sunda fina rörelser från sidan ngt ostabil i 

fronten. En härlig rasrepresentant full av kvaliteter Bra päls o färg 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 4 R-Cert  Äg: Gustafsson Maria 

 

    Öppenklass 

    Tikar 

Bölelejonet Lovis  SE27130/2017 f: 2017-03-26 

Mätresultat: 68 cm 

Feminin tik utm helhet i stående bra prop i kropp bra huvud ngt kort nosparti korrekt hals en 

aning mjuk överlinje Välansatt svans som hon tyvärr ringlar över ryggen i gående härligt 

förbröst välutvecklad kropp välvinklad runt om härlig benstomme Fin färg lovande 

pälskvalitet Rör sig bra från alla håll tyvärr stör svansen helheten. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 3  Äg: Krigh Anne Marie 

 

SE JV-16 Fablernas Is Tapp SE14414/2016 f: 2015-12-16 

Mätresultat: 69 

Feminin tik utm pro i kroppen bra huvud ngt kort nosparti mörka fina ögon ngt lågt ansatta 

öron korrekt hals ngt mjuk överlinje härligt förbröst välkroppad typiska vinklar fram ngt 

öppna bak Bär svansen högt i rörelse härlig benstomme ngt flata tassar härlig päls o färg 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck    Äg: Barrhäll Lena 

 

Fablernas Minut För Minut SE28696/2017 f: 2017-03-26 

Mätresultat: 68 cm 

Feminin tik av mkt god helhet uppvisas i ngt högt hull för dagen. Nätt huvud för kroppen lite 

kort hals bra överlinje, kors bär svansen ngt högt i rörelse härligt förbröst. Typiska vinklar 

runtom står ngt utåt tåad fram. Okej benstomme o tassar. Bra päls o färg rör sig bra från sidan 

ngt kort fram 

Ökl kv Very Good Ökl kk 4  Äg: Barrhäll Lena 

 

 

 

 



 

 

Lejonvinden´s Highlight  SE21161/2017 f: 2017-03-10 

Mätresultat: 71 cm 

Fem tik utm helhet härliga prop helt igenom, bra öron, ögon bett utm hals, kors o svans, 

stående. Bra förbröst behöver bli stabilare i front, vrider ut sina tår ngt. utm vinklar runt om 

rör sig  bra steg från sidan, något ostabil i fronten, bra päls o färg En utmärkt rasrepresentant 

Rör sig med ngt hög svans i gående   Championat 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Cert CACIB Äg: Hallgren Mattsson Gunilla 

 

Lejonskall´s Temring Thyril SE131008/2017 f: 2016-12-10 

Mätresultat: 70 cm 

Femenin tik av mkt god helhet. Uppvisas idag helt urfälld utm proportioner i huvud. Mörka 

ögon, korrekt bett bra hals ngt mjuk rygglinje ngt fallande kors. Goda frambensvinklar ngt 

öppna bak. Ngt flat bröstkorg Passande benstomme ngt flata tassar. Fin färg välburen svans 

ngt ostabila frambensrörelser 

Ökl kv Very Good   Äg: Andersson Gun 

 

SE JV-17 Lionbrook´s Flawless Faith SE49583/2016 f: 2016-09-02 

Mätresultat: 70 cm 

Mkt good helhet feminin tik som idag visas i alltför högt hull huvudet borde ha längre linjer 

kort nosparti ljusa ögon  bra hals, överlinje, kors, svans. Typiska vinklar runt om bra 

benstomme o tassar Rör sig smalt bak ostabilt i fronten fin färg bra pälskvalitet 

Ökl kv Very Good   Äg: Enholm Håkan 

 

   Championklass 

    Tikar 

SEuch  

Duvasgårdens Xtravaganta Xyntia SE37242/2016 f: 2016-06-09 

Mätresultat: 67 

Feminiin tik utm helhet Utm proportioner i kroppen Bra huvud ngt kort nosparti Bra ögon 

öron bett Utm hals Ok överlinje Utm kors o svans Typiska vinklar runt om … ngt förbröst 

Passande benstomme vrider ut sina framtassar i stående Rör sig mkt typiskt från sidan ngt 

smal bak Härlig rasrepresentant 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 3 R-CACIB Äg: Mix Margareta 

 

SEuch Kingslords Miss Angelica SE41674/2012 f: 2012-03-13 

Mätresultat: 71 

Feminin tik god helhet Härlig storlek Kraftfull kropp Huvudet upplevs lite litet till kroppen 

ngt kort nosparti Bra hals Stark överlinje Ngt fallande kors låg svans Härligt förbröst Behöver 

mer stöd åt armbågarna vrider in i både stående o gående Utm benstomme Med bra 

pälskvalitet o färg Rör sig bra från sidan ngt ostabilt fram smalt bak  

Chkl kv Exc Chkl kk 3   Äg: Ottosson Emma 

 

 

 

 



 

 

FIuch NOuch SEuch  

Lejonvinden´s Diva  SE49639/2013 f: 2013-07-25 

Mätreslutat: 68 

Feminin tik utm helhet härliga prop rakt igenom substansfull fortfarande feminin Korrekt hals 

överlinje kors o svans Utm vinklar runt om Härlig benstomme Bra tassar Fin färg Bra 

pälskvalitet Rör sig mkt typiskt o samlat Utm rasrepresentant  

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck    Äg: Hallgren Mattsson Gunilla 

 

SEuch Leodal´s Exclusive Eclipse SE48100/2014 f: 2014-08-20 

Mätresultat: 66 

Lågställd tik som borde ha mer höjd på benen för rasen kraftfullt huvud ngt kort nosparti Bra 

öron o bett Korrekt hals mjuk överlinje Typiskt kors Utm svans Utm benstomme o tassar Utm 

iordninggjord för utställning i toppform helheten störs av att hon är alltför lågställd för rasen 

fin färg 

Chkl kv Very Good Chkl kk 4  Äg: Klavbäck Angelica 

 

   Veteranklass 

    Tikar 

C.I.B DKuch FIuch NORDuch SEuch SE V-17 SE V-18 SE VV-18 

Leodal´s Belize  SE61448/2010 f: 2010-09-29 

Mätresultat: 67 

Utm helhet Värdig veteran full av kvalitet Utm proportioner i kroppen Bra huvud mkt kort 

nosparti  Sunt bet för åldern Vacker över o underlinje Härligt förbröst Utm vinklar runt om 

ger ett härligt steg från sidan Vacker päls o färg Utm ordning gjord för dagen Välbevarad 

veteran full av kvalitet       BÄSTA VETERAN 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 1 BIR  Äg: Klavbäck Angelica 

 

    Avelsklass 

FIuch NOuch SEuch  

Lejonvinden´s Diva  SE49639/2013 f: 2013-07-25 

En avelsgrupp med enkom …… där tiken nedärvt många av sina kvaliteter färg päls 

benstomme könsprägel Goda rörelser lite lösa fronter på somliga Fullt av alla rastypiska 

detlajer man efterfrågar 

Avelskl 1 Hp    Äg: Hallgren Mattsson Gunilla 

 

   Uppfödarklass 

Hallgren Gunilla, Sveg, Kennel Lejonvinden´s  

2 kombinationer härliga individer fina rasdetaljer på samtliga starka m bra storlekar Vackra 

könspräglade hundar  Bra pälsar o färger Sunda rastypiska Fortsätt med ditt duktiga 

avelsarbete 

Uppfkl 1 Hp 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


