
 

 

Märsta 2019-08-25   Domare: Lövenkjaer Svend 

 

    Öppenklass 

  Hanar 

Knickerbockers Sir Francis Drake SE42896/2011 f: 2012-06-10 

Mätresultat: 74 cm 

7 årig hane mkt maskulin ngt tung ngt högt hull tilltalande vackra ögon kraftfullt nosparti 

Saxbett mark förbröst korrekta öron ngt tung över skuldran kraftiga raka framben tillräckligt 

lång bröstkorg ej helt stabil överlinje …… ngt i rörelsen moderat vinklat bakställ kunde vara 

stabilare bakvinklar ……  ….. fin pigmentering ej i bästa kondition 

Ökl kv Very Good Ökl kk 2  Äg: Ytterskog Susanne 

 

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

Mätresultat: 79 cm 

Imponerande hane fina proportioner mkt maskulin mkt vackert huvudprofil, lagom stop, ädelt 

lite konvext … parti av lagom längd härlig attityd korrekta öron saxbett härlig hals o övergång 

raka framben stabil o lagom lång överlinje moderat vinklad i sitt bakställ fint djup i kroppen 

rör sig med imponerande kraft fram från sidan mindre imponerande … …….. …… ………. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIR Äg: Rubertsson Ingegerd 

 

   Championklass 

   Hanar 

 C.I.B FIuch NORDuch SE JV-15 SE v-17 SE V-19 

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

Mätresultat: 74 cm 

5 år gammal ngt för låg på benen i förhållande till kroppen kraftfull skalle fin ögonform 

kunde haft lite mörkare ögon saxbett kraftfullt nosparti fin hals markerat förbröst raka kraftifa 

fram ben ngt rak överarm tillräckligt lång o djup bröstkorg stark överlinje fint vinklad i knä o 

has Rör sig fritt med fin påskjut pga av oproportionerlig ej Ck 

Chkl kv Exc Ckl kk 1    Äg: Gustafsson Maria 

 

    Veteranklass 

   Hanar 

FIuch SEuch Mohinhi´s is My Melody SE16866/2011 f: 2011-01-09 

 Mätresultat: 75 cm 

8 år fin kondition härligt huvudform lagom stop mkt vackra ögon välvårdad tänder tillräckligt 

kraftig nosparti lagom lång hals + Markerat förbröst fin överlinje + svansansättning lagom 

vinklad i knä + has för att ge tillräckligt framskjut Mogen vuxen päls   BÄSTA VETERAN 

Vetk kv Exc Vetkl kk 1 Ck Bhkl 2  Äg: Maria Gustafsson 

 

    

 

 

 

 



 

 

   Juniorklass 

   Tikar 

Dragongårdens Dizzy Miss Lizzy SE58531/2018 f: 2018-11-09 

Mätresultat: 63cm 

Mkt feminin härlig mask + vaeker pälsfärg ungdomlig skalle behöver lite mer stop mkt bra 

näsparti lagom lång hals markerat förbröst raka fina framben samlade tassar fin lang i kroppen 

fin lång bröstkorg  moderat vinklad i kan o knä o has rör sig med härligt steg ännu ej parallell 

i fram + baksteg  behöver  stabilisera i armbågarna + ….. härligt temperament 

Jkl kv Exc Jkl kk 1   Äg: Tillander Lena 

 

   Championklass 

   Tikar 

DKuch NOuch SEuch 

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

Mätresultat: 68 cm 

Härlig typ Härligt huvud fin mask bra uttryck vacker nasrygg Välvårdad tänder härlig hals + 

övergång mot rygg fin stark benstomme tillräckligt volym i kropp + bröst moderat vinklad i 

knä + has aningen hängande i sin rygg fullt acceptabel för sin ålder härlig päls struktur fina 

nyansering 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 BIM  Äg: Hallgren Mattsson Gunilla 

 

 

 


