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Valpar 

 Hanar 

Honey Hazelnut Grand Aiveko                         SE44961/2019                                    f. 20190326  

Maskulin hane, Mkt bra proportioner i huvud och kropp. Korr bett, Lite runda ögon som förstör 

uttrycket, annars mörka. Väl plac öron, kunde ha en bättre tillbakalagt skuldra och lite längre hals, 

Flott överlinje, Mkt bra benstomme och fötter, Önskar ngt djupare vinklar i bakbenen, Utm färg och 

mask, Rör sig bra från sida, Ngt trångt bak. 

Valpkl 1 Hp , Bästa valp                                                                      äg, Ingela Westphal, Sandared 

 

Valpar 

Tikar 

Remröd´s Here We Go again Nr One                SE25499/2019                                   f.20190315 

7,5 månad feminin, lite liten i sin storlek, Behöver fylla ut i nospartiet, Bra bett Utm. hals och manke, 

Välplac skuldror Passande benstomme med goa fötter, Kunde vara en aning längre i 

kroppsproportionerna, Rör sig bakifrån väldigt trångt och tåar i fronten, Utm päls och färg. Trevligt 

temperament. 

Valpkl 1                                                                                                  äg, Benthe Rasmussen, Huskvarna 

Unghundsklass 

Hanar 

La Dolce Luna´s Unity Badboy For Me               SE40020/2018                                    f.20180524 

77,5 cm, Mask.hane, Mkt bra huvud, Tillr stop, Mörka ögon, men lite mer öppna. Utm. proportioner i 

kroppen, Bra hals, Tränger att fylla ut i bröstkorgen så den får mer stöd, Bra vinklar bak, väl ansatt 

svan, Kraftig benstomme men veka mellanhänder, Rör sig bra från sidan men trångt och ostabilt bak 

och fram, Mkt bra färg men borde var längre i pälsen. 

UKL Very Good UKK 1                                                                         äg, Elise , Von Holten, Smålandstenar 

 

Liongate´s Wonder                                                 SE50237/2018                                     f.20180128 

Deltar ej. 

 

Skorres Yeti                                                              SE21112/2018                                     f.2018031 

78 cm, Stor Maskulin hane, Huvudet är i det grövsta laget, Rund i skallen, Vackra ögon, dessvärre 

underbett, kunde ha stramare läppar, Väldigt framskjuten skuldra som ger intryck av kort hals, Kraftig 

benstomme, lite flata fötter, fallande kors och välver länen i rörelse, 0 pga bettfel. 

UKL Disqualified                                                                                    äg, Elisabeth Andersson, Örkeljunga 

 

 



 

Öppenklass 

Enskless Edens Chief Little Raven                        SE52505/2916                                       f.20160903 

73 cm, Mask. Hane, ngt bred skalle och stora öron, Kunde ha stramare läppar men bra pigment, Bra 

hals trots framskjuten skuldra, bra prop,i kroppen, kraftig benstomme men svaga mellanhänder, Djup 

nog bröstkorg, men som kunde vara längre, bra vinklar bak, kunde ha en längre svans rör sig lite löst 

både fram och bak, Bra färg men ej i bästa pälskondition 

Ökl Very Good Ökk 4                                                                         äg, Jennie Florin, Jörlanda 

 

Guldlejonets Draco                                                   SE3554/2017                                          f.20170502 

77,5 cm,Mask huvud med goda propioner, Aningen stora öron, Tandbett strama läppar, bra pigment, 

vackert uttryck, Bra förbröst , kunde önska en bättre tillbakalagd skuldra, bra bröstkorg, kort länd, 

Aning väl fallen i korset, Utm. fötter och benstomme Rör sig med gott steg , men lite kort och 

oinspirerat, Bra päls och färg 

Ökl Exellent, Ökk 3                                                                               äg,  Josefin Granqvist, Torna Hällestad 

 

Know To Be Star Slota Elita                                      SE10130/2018                                         f.20170514 

Deltar ej 

 

Lejonhjärta Byggvir                                                     SE44557/2014                                         f.201407025 

72,5 cm, 5 år, Maskulint huvud, Vackert uttryck, En aning tunga öron, Bra manke och hals, Sjunker 

ngt i ryggen, Bra förbröst, Utm bröskorg, För dagen lite tunn, Utm benstomme och fötter , En aning 

rund i korset, Bra svans, Rör sig m långt steg men bär svansen högt och ringlat, är en tanke för mörk i 

pälsen på toppen, Trevlig och lugn i temperamentet. 

Ökl Very Good ,Ökk opl                                                                                           Äg, Anette Lerjeus, Skövde 

 

Mamili´s Best Friends Forever                                    NO57304/17                                         f.2017101 

77,5 cm ,Stor hane, Maskulint huvud, kunde önska en rakare näsrygg, korr bett strama läppar korr 

ögon, kunde önska lite högre ansatta öron, Mkt goda prop i kroppen, utm benstomme och fötter, Bra 

vinklar bak, kunde ha en aning längre svans, Utm dubbelpäls med flott färg, rör sig bra från sidan, ngt 

trångt bak. 

Ökl Exellent, Ökk 1 Ck Bästa hane 4, Cert.                                                                       Äg, Liv Gade, Norge 

 

Mathoaka´s I´m Your Buddy                                          SE12431/2017                                        f.20160220 

75,5 cm,3 år Maskulin hane mkt bra storlek, Aning lång i kroppen, korr bett , Mörka strama läppar , 

Vackert uttryck, Välplacerade Öron, Utm. hals och make, bra vinklad fram och bak, utm. benstomme 

, tränger bli mer stabil i sina hasor, och kunde ha lite längre svans, Rör sig effektivt från sidan , ngt 

ostabil fram och bak, utm. päls och färg, Bär svansen ngt högt i rörelse. 

Ökl Exellent, Ökk 2 Ck  R.Cert                                                                                  äg, Claes Niesel, Värnamo 

 



 

Sjamans¨s Steven Adler                                                    SE33452/2017                                        f.20170604 

77,5 cm, 2 år, Maskulint huvud uttrycket förstörs av för ljusa ögon, korr bett , kunde önska längre 

kroppsproportioner, Bra hals och make, välformad bröstkorg som behöver fyllas ut , kunde vara 

bättre vinklad bak, utm. benstomme och fötter , fallande kors, kunde ha längre svans, rör sig bra från 

sidan, parallell bak och fram, bra päls och färg, men kunde vara längre. 

Ökl Very Good Ökk opl                                                                                  äg, Nina Kristina Fjäll, Mariestad 

 

Championklass 

Hanar 

Dk JV-15 FDI  FI UCH HTM 1 HTM11 SE UCH  

knatteberga´s Haloween Ghost 

Deltar ej 

 

NORD UCH NORDIC CH La Dolce Luna´s Legacyshinesforme           SE25476/2016        f,20160326 

75 cm, 3 år, Utm helhet Mask huvud, korr bett Svart pigment aning stora öron, Utm hals och manke 

Bra förbröst, Utm. benstomme och fötter , Välanlagd kors, bra vinklar bak, flotta prop i kroppen, utm. 

päls och färg Rör sig med bra drive fr sidan parallell fram, ngt trång bak, utm. temp. 

CHKL Exellent,CHKK 1 Ck, Bh 1 Cacib, Bim                                        äg, Cecilia Lundqvist, Myresjö 

 

 

C.I.B FI UCH NORD UCH SE JV-15 SE V-17 SE  V -19  

Mohinhi´s Quatro Of Quality                                                     SE18060/2014            f. 20140127 

74 cm, 5 ½ år , Mask huvud En aning bred mellan öronen, korr bett, ögonen med bra färg men kunde 

ha mindre strama ögonlocksränder, Bra hals , God rygg, kunde önska aningen längre i kroppen, Bra 

benstomme och fötter , Välvinklad bak, Rör sig med parallellt men ngt trång fram, Bra från sidan, Bra 

päls och färg, Trevligt temperament. 

CHKL Exellent, CHKK 2 Ck Bh 2 R-Cacib                                               äg, Maria Gustafsson, Tärnsjö 

 

Veteranklass 

 

Gep´s Big Bear´s Chiefblackmocassin                                      SE50628/2010               f.201009079. 

74,5 cm, 5 år Kunde önska en aning lägre kroppsproportioner, Vackert huvud, korr bett, Mörka små 

ögon, Utm. hals och manke, Faller ngt i ryggen, Utm benstomme och fötter, Bra vinklar bak, Bra 

pälskvalitet Rör sig mkt bra från alla håll, vänligt temperament och välvisad     

VETKL Exellent, KK 2                                                                            äg, Helene Randau, Billesholm 

 

 



FI UCH SE USH Mohinhi´s Mohrritz Is My Melody               SE16866/2011                 f20110109 

73 cm, Nästan 9 år, flott veteran trots grå hår, utm. prop i huvudet och rygg, korr bett , Milt uttryck, 

Bra hals och manke, Stram rygg, Utm benstomme och fötter , Bra plac kors, Bra pälsfärg och kvalitet -

rör sig parallellt bakifrån och fram med bra steg,    

VETKL Exellent, kk 1 CK  BH 3 , Bästa veteran                              äg, Maria Gustafsson , Tärnsjö 

 

JUNIORKLASS 

Tikar 

Dragongårdens Pride And Joy                                                SE58166/2018                   f.20181110 

68 cm,11 mån , Fem tik med bra prop. i huvud och kropp, Korr bett , svart pigment, Uttrycket förstörs 

ngt av runda ögon och lite tunga stora öron, tillr hals , välformad bröstkorg, Bra vinklad bak, Mkt bra 

färg , Pälsen är lite mellan valp och vuxen, men bra kvalitet, utm. benstomme men behöver stramas 

upp, Rör sig mkt effektivt ngt slarvigt fram.  

JKL Exellent, JKK 1 CK, BT 4 CERT                                                  äg, Jessika Junehall, Malmö 

 

Guldlejonets Only One Boss                                                    SE12954/2019                    f.20181205 

67 cm,11 mån fem tik utm. prop i huvudet, korr bett , aningen stora öron, kunde ha ngt bättre 

tillbakalagd skuldra, väl formad bröstkorg för dagen ngt tunn och ger ingen stöttning till armbågarna, 

mkt bra benstomme och förbröst, kunde ha bättre vinklar bak, hunden verkar lite påverkad av miljön 

och vill inte visa sig till det bästa, Bra päls , och färg, behöver tid. 

JKL Very Good JKK 3                                                                          äg, Josefin Granqvist, Torna Hällestad 

 

La Dolce Luna´s Unity Beauty For Me                                   SE40022/2018                   f.20180524 

68 cm,17 månader, fem tik , vackert huvud och uttryck, korr bett, mörkt pigment, mkt goda 

kroppsprop, men idag ngt hög bak, Utm benstomme och förbröst, Bra färg men idag ngt mjuk päls på 

kroppen, korta fanor, välformad bröstkorg, hennes helhet blir bättre i rörelse än i stående, Trevligt 

temperament, Behöver växa till sig men lovande. 

JKL Exellent, JKK 2                                                                                äg, Elise Von Holten, Smålandsstenar 

 

 

 

UNGHUNDSKLASS 

Ann´s Lions Can´t Hurry Love                                                   FI27091/18                   f.20180331 

68,5 cm, 19 mån, Tik av bra storlek och proportioner, Tyvärr förstör färgen som är för mörk, fem 

huvud uttrycket förstörs av att masken går upp över huvudet , Utm hals och make, välform bröskorg, 

ngt runt kors , Bra vinklarbak, utm  benstomme och fötter , rör sig m lie korta steg bak, annars 

parallell fram och bak, på grund av färgen, Good. 

UKL Good                                                                                                  äg, Liv Gade, Norge 

 

 



Hula Hoop´s Hot Kummin Lion Vom Ste                                  SE44223/2018                  f.20180319 

64 cm,19 mån, fem uttryck, korr bett, tik som kunde vara högre på benen, Mkt bra hals och manke, 

välutfylld bröstkorg, kunde var stramare i rygglinje, utm benstomme och fötter, önskar bättre vinklad 

i knäet, tillr mörk , rör sig med alltför korta steg, men parallell fram och bak, lugn , önskar längre päls 

och svans. 

UKL Very Good UKK 3                                                                            äg, Ann-Charlotte Petre, Träslövsläge 

 

La Dolce Lunas´s Unity Beloved For Me                                    SE40028/2018                   f.20180524 

68cm,Utm storlek och helhet, fem huvud m goda proportioner korr bett , mörkt pigment, Aning stora 

öron, Välvinklad fram och bak, Mkt bra benstomme och fötter , Välformad bröstkorg som behöver 

fyllas ut, ngt välvd i länden, Rör sig mkt bra från alla håll med bra buren svans, Bra päls men kunde 

vara längre på kroppen. 

UKL Exellent, UKK 1                                                                               äg, Elise Von Holten, Smålandstenar 

 

Sir Ozzy´s Gebo Runa Ur Futhark                                                   SE35553/2018                  f.20180504 

66cm,1 ½ år fem tik , stadig i utveckling i både huvudet och kroppen, men bra proportioner, Mörka 

ögon men en aning runda, korr bett, svart pigment, Bra anlagd skuldra, God välformad bröstkorg 

men behöver utvecklas , Bra vinklad bak men kunde vara mer parallell i stående, Bra rygg , Bra färg, 

Bra päls men ngt kort för dagen, rör sig kohasigt bak, annars bra. 

UKL Exellent, UKK 2                                                                                   äg, Catrine Undebeck, Ängagård 

 

 

 

 

                                                                                ÖPPENKLASS 

Gep´s Big Bear´s Wildcat                                                                   SE40453/2016                 f.20160531 

73cm,3 år, Stor tik mkt bra prop i kroppen, kunde ha en aning längre nos, korr bett , Välutvecklat 

förbröst, Bra vinklar fram o bak. Välformad bröstkorg som inte får bli tyngre , Bra anlagt kors, Till 

storleken kunde jag önska en aning kraftigare benstomme men bra ben o fötter, En aning korta steg, 

kunde vara mer parallell, hög svans. 

ÖKL Exellent, ÖKK 1                                                                                    äg, Mats Hall, Hässleholm 

 

Knattebergas´s Midsommarblomster                                                SE49083/2015                   f.20150820 

Deltar ej 

 

RLD N Lejonhjärta Brynhild                                                                SE44353/2014                     f.20140702 

66cm,Tik med bra prop i både huvud och kropp, Vackert uttryck, kunde ha bättre pigment i munnen, 

vacker hals o manke, Bra anlagd skuldra, utm. förbröst, bra bröstdjup men ngt rund i korset, korr färg 

och mask men pälsen för kort och saknar fanor, Rör sig mk,t trångt bak kort steg, vänlig hund 

ÖKL Very good , ÖKK Opl                                                                               äg, Erika Tiverman, Skövde 



Mathoaka´s She´s Behind you                                                            SE26385/2018                     f.20180409 

73cm,18 mån, stor tik som för dagen både står o går överbyggd, goda prop i kroppen men kunde ha 

ngt längre nos, Bra hals o manke men ngt smal i bröstkorgen som ger utåtvridna armbågar, kunde ha 

mer vinklar bak och mer parallell benställning fram o bak, rör sig kohasigt , Bra pälsanlag men för kort 

idag. 

Ökl Good                                                                                                 äg, Ann.Charlotte Petre, Träslövsläge 

 

Milljor´s Twister                                                                                      SE45812/2016                   f.20160704 

66cm,Tik med lite tungt huvud, kunde ha bättre längd på nospartiet och stramare läppar, Har 

halsskinn, En aning bred skalle , kunde ha bättre tillbaka lagd skuldra och ha stramare rygg, Bra 

bröstdjup men kunde vara bättre utfy? Fallande kors, Utm benstomme o fötter, rör sig bra från sidan 

med bra drive, parallell fram o bak, en aning för mkt mask i skallen och kort päls. 

ÖKL Very Good, ÖKK opl                                                                       äg, Kajsa Lindecrantz,Varberg 

 

Mohinhi´s Roxett Running To Be Rich                                                    SE54648/2017               f.20170923 

68cm,2 år 6 mån, fem tik m mörka ögon, väl markerat stop och några rynkor, kunde haft bättre 

utfyllt nosparti och längre , Bra prop på kroppen bra benstomme och fötter , Behöver fyllas ut i 

bröstkorgen, och bättre vinklad bak, Rör sig med ngt korta steg och vrider ut armbågarna, bra 

pälsanlag men alltför kort. 

ÖKL Very Good, ÖKK 4                                                                            äg, Anneli Levin, Mariestad 

 

Slottblommans Lyla of Charming                                                              SE14251/2015             f.20150123 

67cm,4,5 år fem tik vackert huvud, ngt stora öron, kunde önska en bättre tillbaka lagd skuldra och 

bättre manke, utm. benstomme och fötter, bra rygg som kunde vara stabilare, Moderat vinklad bak 

rör sig med bra steg från sidan men rör sig alltför trångt och vrider ut armbågarna, utm päls o kvalité 

men färgen något diffus. 

ÖKL Very Good, ÖKK 3                                                                            äg, Pamela Abrahamsson, Vårgårda  

 

Zir Ozzy´z Charmed Prue                                                                                 SE59918/2014         f.20141116 

68cm,5 år, fem tik aningen runda ögon men mörka , bra prop i kroppen, välutvecklad bröstkorg som 

är tillräckligt djup kunde ha bättre anlagd skuldra men ett bra plac kors, bra vinklad bak, mkt bra 

benstomme o fötter bra pälsanlag , svansen kunde vara längre och bärs ringlad i rörelse , rör sig 

trångt i rörelse. 

ÖKL Exellent ÖKK 2                                                                                   äg, Catrine Undebeck, Forsheda 

 

                                                                             

 

 

 

 



                                                                        CHAMPIONKLASS 

 

PL CH Arya Alfa Leonis                                                                                    PKR11/129400         f.20161122 

71cm,3 år, femin good proportion in head + body, the expression is a bit spoild, because the eyes are 

to close, nice neck and back, well angulated in front, the chest need to fill out , good bone and 

pastern, should be stronger ,moderate angulations behind, good length of tail, she moves very close 

behind and elbows turns out, the tail is held to high i would like to se longer coat. 

CHKL Very Good CHKK opl                                                                           äg, Sylwia Babicz, Polen 

 

SE UCH Gep´s Big Bear´s Sout Dakota                                                          SE22839/2016         f.20160312 

69 cm,3 år , fem tik m goda detaljer både i huvud och kropp, kunde ha en aning stramare läppar mkt 

god hals, välvinklad fram och bak, passande benstomme med bra fötter , utm päls, färg och längd, 

Rör sig parallellt bakifrån men en aning stigande överlinje, trevligt temperament. 

CHKL Exellent, CHKK 3 CK, BT 3                                                                        äg, Per Hall, Sölversborg 

 

C.I.B DK UCH NO UCH NO V-18 NORD UCH ORDIC CH SE UCH 

La Dolce´s Lunas Legacyselfieforme                                                                 SE25471/2016      f.20160325 

71cm,3.5 år tik av bra storlek, önskat en aning längre nos och tätare läppar, väl anlagd skuldra utm 

hals + make, Bra utfylld kropp och bröstkorg, välv bak, aning fallande kors, utm benstomme o fötter, 

korr pälskvalitet och färg önskar något längre kroppshår men bra svans, rör sig som dom ska. 

CHKL Exellent, CHKK 4                                                                          äg, Elise Von Holten, Smålandstenar 

’ 

SE UCH La Dolce Luna´s Legacysmileforme                                                     SE25473/2016   f.20160325 

71cm,3.5 år Rejäl tik med fem utryck, utm bett, bra prop i huvud och kropp, utm manke och förbröst, 

benstomme och fötter, Välutfylld bröstkorg en aning fallande kors, bra längd på svansen som bärs 

korrekt, bra vinklad bak, rör sig rastypiskt från alla håll, bra päls kvalité och färg men ej i 

toppkondition 

CHKL Exellent CHKK Opl                                                                           äg, Linda Kulas, Ekenässjön 

 

NO JV-19 NO UCH SE UCH Remröd´s Yellow Diamond                                  SE48190/2017    f.20170814 

71cm,Fem tik , utm prop i kroppen, kunde önska ngt längre nosparti och en bättre tillbakalagd 

skuldra , utm  förbröst, välformad bröstkorg men behöver fyllas ut , bra  vinklar i bak, utm stark 

benstomme och fötter, fast rygg , bra färg, pälsen ej i bästa kondition men bra kvalité, rör sig bra runt 

om. 

CHKL Exellnet, CHKK 2 CK BT ” R-Cacib                                                   äg, Maria Gustafsson, Tärnsjö 

 

DK UCH NO UCH NORD UCH SE JV-15 

Skjaergaarens 4 your eyes only 007                                                                 SE55966/2014     f.20140223 

72cm,5 år, utm prop i kroppen goda prop i huvudet, kunde ha aningen mörkare ögon, utm förbröst, 

manke vinklar fram och bak, benstomme, fötter päls kvalité, korr svansföring, korr rörelser 

CHKL Exellent, CHKK 1 CK, BT 1 CACIB BIR                                          äg, Elise Von Holten, Smålandstenar 



 

                                                                           VETERANKLASS 

Fablernas ojojoj Do not forget me                                                                  SE27347/2011       f.20110323 

69cm,8,5 år , välbehållen veteran, fem uttryck, svart pigment goda detaljer i huvudet och kropp väl 

tillbakalagd skuldra med bra förbröst, bra vinklad bak, stramare i överlinjen i stående än i rörelse utm 

benstomme o fötter bra färg o päls, väl buren svans och för sig som den skall.                      

VETKL Exellent VETKK 1 CK R-CERT                                                                äg, Anneli Levin, Mariestad 

 

 

 

 

   

 

 


