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Valpar 

 

 Hanar 

Mathoaka´s Suit you  sir                                       SE26383/2018/2019                                   f.20180418 

Lovande hanvalp, maskulint huvud, kort hals , bra rygg, fina vinklar fram o bak, Utm benstomme, rör 

sig bra trots ålder o golv, trevligt temperament, välvisad. 

VALPKL 1 HP    BÄSTA VALP                                                                                                       äg, Emma Nagy 

 

 

Valpar 

 

Tikar 

Hula Hoop´s Kummin lion vom ste                   SE44223/2018                                        f.20180319 

Söt tikvalp, vackert huvud med bra mask, fina mörka ögon, kort hals, bra rygg, höjer sig i länden, fina 

vinklar fram, rak bak, rör sig bra från sidan, vacker päls o färg, lösa armbågar, trevligt temperament. 

VALPKL 1 HP                                                                                                                      äg, Ann Charlott Petre 

 

 

Mathoaka´s She´s behind you                         SE26386/2018                                                 f.20180409 

Utm typ, Mkt vackert huvud, Bra mask fina ögon, vacker hals o rygg, höjer sig i länden, goda vinklar 

fram, rak bak vilket syns i rörelserna, vacker päls o färg. 

VALPKL 2 HP                                                                                                                       äg, Ann.Charlott Petre 

 

                                                                                JUNIORKLASS 

Hanar 

Liongate´s Wonder                                         SE50237/2018                                                         f.20180129 

Mkt god typ, Maskulint huvud med goda proportioner, vacker mask, välburna öron, bra hals o rygg, 

höjer sig lite i länden, tillräckliga vinklar fram, önskar mer bak, utåtstående armbågar, uppfattas som 

mkt lågställd, tunga rörelser, visas i alldeles för högt hull, trevligt temperament. 

JKL GOOD                                                                                                                               äg, Helene Randau 

 

Lord Luke from Durakeiwicz                            SE16470/2018                                               f.20170914 

Utm. typ, Maskulint huvud som kunde var mer ädelt, mörka ögon, vacker nosparti vacker överlinje, 

tillräckliga vinklar fram, smal i fronten, rak tack, rör sig bra fram önskar ett kraftfullare steg bak, 

vacker päls ok färg. 

JKL Very Good JKK 1                                                                                                         äg, Mikael Lockefaian 



 

 

                                                                                      Unghundsklass 

 

Fablernas Tjugofyra sju                               SE28692/2017                                   f.20170326 

Utm typ, vacker hanhund med mkt substans, vackert huvud mörka fina ögon, utm hals o kropp, höjer 

sig i länden, utm vinklad fram, knappa bak, utåtvridna tassar fram, rör sig bra fram ,kort steg bak. 

UKL Very Good, UKK 3                                                                                             äg, Desiree Lindberg 

 

 

Guldlejonets Draco                                                      SE35541/2017                                             f.20170502 

Utm typ, vackert huvud, Härligt uttryck, goda proprioner i huvudet, vacker överlinje, vällagd skuldra, 

ngt rak överarm utm vinklar bak, när han står rätt, passande benstomme, rör sig väl från sidan vacker 

päls o färg. 

UKL Exellent UKK 1                                                                                                      äg, Josefin Granqvist 

 

 

Mathoaka´s I´m Your Buddy                              SE12431/2017                                       f.20161220 

Utm typ, maskulint huvud ngt runda ögon, bra pigment utm överlinje rullar svansen i rörelse, 

välvinklad runt om ,passande benstomme, ännu ngt valpiga rörelser, vacker päls o färg. 

UKL Very Good UKK 2                                                                                                   äg, Claes Niesel 

 

                                                                                       Öppenklass 

 

Con-Cordelias Lucky strike                                    SE45578/2016                                      f.20160816 

Glad o trevlig hane, mkt god typ, tilltalande trevligt huvud, välutfyllt nosparti, vacker hals o rygg, ngt 

rak i fronten vilket syns i rörelse, bakhög o rak, vacker päls o färg. 

ÖKL Very Good ÖKK Opl                                                                                                    äg, Elisabeht Shoaff 

 

 

Edless Edens Chief Little Raven                            SE52505/2016                                        f.20160903 

Utm storlek, kraftfull o rejäl hane, tydlig könsprägel, bra bredd i skallen, ngt runda ljusa öppna ögon, 

tillräckliga vinklar fram, ngt rak o  bakhög bak, rör sig väl från sidan vacker päls o färg. 

ÖKL Very Good ÖKK Opl                                                                                                      äg, Jennie Florin 

 

 

 



Fablernas Pepparkaksgubben                                 SE14419/2016                                       f.20151216 

Utm typ, utm proportioner i kroppen, vackert huvud mörka fina ögon, vacker hals o rygg, goda 

vinklar fram, ngt lös i fronten i rörelse, tillräckliga vinklar bak, rör sig utm från sidan, vacker päls o 

färg, välvisad, behöver bli frimodigare. 

ÖKL Exellent ÖKK 3 CK                                                                                                        äg, Desiree Lindberg 

 

Fablernas Vinter Frost                                                  SE14421/2016                                      f.20151216 

Utm typ, kraftfullt vackert huvud, Djupt liggande ögon, vackert pigment utm hals o rygg, vällagd 

skuldra, kort överarm ngt knappa vinklar bak, rullar sin svans i rörelse, härlig volym, rör sig väl från 

sidan. 

ÖKL Exellent ÖKK Opl                                                                                                                 äg, Cecilia Tell 

 

Knattebergas Elit Avalugg                                            SE42728/2016                                     f.20160615 

Utm typ, vackert maskulint huvud, utm proportioner, härligt pigment, ngt lösa läppar, vacker hals o 

rygg, välvinklad fram , tillräckliga bak, ngt utåttåad fram o bak, utm rörelser runt o men önska mer 

stabilt bakparti, vacker päls o färg, välvisad. 

ÖKL Exellent ÖKK 2 CK   BH OPL R CERT                                                                      äg, Vanessa Andersson 

 

Lejonhjärta Byggvir                                                     SE44357/2014                                       f.20140702 

Utm typ, tilltalande huvud, ögonen kunde vara mörkare, välansatta öron utm hals o rygg, väl rundat 

långt kors, tillräckliga vinklar fram ngt knappa rak, passande benstomme, rör sig utm från sidan 

önskas mer pondus ,vacker päls o färg. 

ÖKL Exellent ÖKK 4 CK                                                                                                       äg, Annette Lejeus 

 

Lionbrook´s dollar of Destiny                                      SE26268/2015                                     f.20150415 

Utm typ, kraftfull hane med mkt substans utm proportioner i huvudet, mörka ögon vacker mask utm 

överlinje välvinklad fram …vinklar bak. Rör sig mkt ……..o ngt bundna rörelser bak, vacker päls o färg 

ÖKL Exellent ÖKK Opl                                                                                                       äg, Sofia Grundström 

 

DK JV-16 DK UCH NO UCH  

Villa Björnebo´s Mr Morelo                                           NO53946/15                                       f.20151011 

Utm typ, vacker resning, utm huvud fina mörka ögon, vacker överlinje, mkt goda vinklar fram, 

tillräckliga bak, Härlig substans, rör sig ngt löst fram ,utm från sidan, härligt temprament. 

ÖKL Exellent ÖKK 1 CK BH 4 CERT Champion idag!                                               Äg, Edel Pedersen Sunde 

 

 

                                                                          

 

 



                                                                            Championklass 

 

 

NORD UCH NORDIC CH 

 La Dolce Luna´s Legacyshinesforme                             SE25476/2016                                    f.20160325 

Utm typ, snygg hane av bra storlek, vackert maskulint huvud, vacker hals o rygg, ut vinklar fram ngt 

knappa bak, aningen lågställd visas i ngt högt hull vilket syns i rörelserna, vacker päls o färg. 

CHKL Exellent CHKK 4                                                                                            äg, Cecilia Lundqvist 

 

 

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

Mohinhi´s Quattro of Quality                                  SE 18060/2014                                       f.20140127 

Substansfull rejäl hane, vackert utryck ,stark hals o rygg, välvinklad fram o bak, välvinklad fram o bak, 

härlig benstomme, ngt lös i fronten, utm rörelser från sidan härligt temperament. 

CHKL Exellen CHKK 2 CK BH 2 R-CACIB                                                                  äg, Maria Gustafsson 

 

HR CH SE UCH Sjöwildas Hulken Marvel Hero        SE40726/2016                                         f.20160605 

Utm typ, vacker tilltalande hane, utm huvud, vackert formade mörka ögon, vacker överlinje, typiska 

vinklar runt om , ännu ngt lös i fronten , önskar mer kraft i bakbenrörelserna , trevligt visad. 

CHKL Exellent CHKK 3 CK BH 3                                                                                  äg, Susanne Oscarsson 

 

NO UCH SE UCH  

Skjaergaardens Die Another Day 007                          NO35929/2014                                        f.20140223 

Utm typ, välkroppad välgående hane, tydlig könsprägel, vacker överlinje, kraftfull front, tillräckliga 

vinklar bak, visas i ngt högt hull, vacker päls o färg. 

CHKL Exellent CHKK 1 CK BH 1 CACIB BIR                                                                  äg, Irene Ueleand 

 

                                                                                    Veteranklass 

 

Gep´s Big Bear´s Chiefblackmocassin                           SE59629/2010                                        f.20100907 

Mkt god typ, vacker i stående veteranhane, vackert huvud fint uttryck, mörka fina ögon välvinklad 

fram tillräckliga vinklar bak, höjer sig ngt i länden , vacker päls o färg 

VETKL Very Good VETKK 1                                                                                            äg, Helene Randau 

 

Leonskall´s Kizz me Goliat                                                SE30481/2009                                        f.20090323 

Utm typ, tilltalande huvud, utm överlinje för åldern, välvinklad fram o bak, utm volym, vill ej rör sig 

riktigt, priset pga rörelser. 

VETKL Cannot Be Judge                                                                                                     äg, Kathy Karlsson 

 



 

 

 

                                                                                           Tikar 

                                                                                      Juniorklass 

Fablernas sommar sol                                         SE42182/2017                                        f.20170606. 

Utm typ, fint format huvud med bra proportioner, vacker mask, Bra hals, höjer sig i länden, 

tillräckliga vinklar, fram knappa bak, rör sig ngt tungt annars bra, visas i alldeles för högt hull, Därav 

priset, vacker päls o färg. 

JKL GOOD                                                                                                                             äg, Mimmi Elfvin 

 

Mohinhi´s Rinni Running In The Rain                              SE54644/2017                                f.20170923 

Vacker feminin junior tik, vackert huvud, tydlig könsprägel, vacker överlinje, vällagd skuldra ngt rak 

överarm, Önskas mer vinklar bak , rör sig väl från sidan mkt trångt saxbett, trevligt visad. 

JKL Exellent JKK 1                                                                                                                äg, Maria Gustafsson 

 

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

Utm typ,, utm uttryck, fina ögon, bra bredd i skallen bra hals o rygg, fina vinklar fram ngt knappa bak, 

rör sig ngt löst fram ,visa för dagen i för högt hull trevligt visad. 

JKL Very Good JKK 2                                                                                                             äg, Anneli Levin 

 

 

 

 

                                                                                     Unghundsklass 

 

Fablernas Sol Ur                                                          SE28695/2017                                         f.20170326 

Utm typ, vackert huvud med bra proportioner, utm bett, vacker överlinje, vällagd skuldra , utm vinklar 

bak, lösa ngt utåtstående armbågar i stående o gående. Rör sig utm från sidan, ngt lösa 

mellanhänder, trevligt visad 

UKL Exellent    UKK 1                                                                                                             äg, Håkan Ledsjö 

 

 

 

 

 

 



Öppenklass 

 

 

Endless Edens I am The Future                         SE27751/2016                                           f.20160329 

Feminin tik, goda proportioner i huvud o kropp, bra hals o rygg, bakhög goda vinklar fram , knappa 

bak, visas i lite högt hull, rör sig bra runt om , trevligt visad 

ÖKL Very Good ÖKK Opl                                                                                                    äg, Anette Berntsson 

 

 

Gep´s Big Bear´s Sout Dakota                           SE22839/2016                                         f.200312 

Utm typ vackert feminint huvud, fina ögon vacker överlinje, tillräckliga vinklar, utm bredd i fronten, 

rör sig väl från sidan, tåtrång bak, rör sin svans ringlad, välvisad,  

ÖKL Exellent ÖKK 1 CK BT 3 CERT                                                                                    äg, Per Hall 

 

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

Utm typ , mkt vacker huvud, vackra ögon ,välutfyllt nosparti, vacker hals o rygg, höjer sig ngt i länden, 

utm vinklar fram , önskas mer bak, rör sig ngt löst fram, trevligt temperament. 

ÖKL Exellent ÖKK 4 CK                                                                                                         äg, Mats Hall 

 

 

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

Välkroppad tilltalande tik, typiska huvud ngt runda ögon som kunde vara mörkare, bra hals o rygg, 

ngt hög i länden, goda vinklar runt om , ännu ngt lös i fronten, rör sig bra från sidan , ngt instabilt 

framifrån, trevligt visad. 

ÖKL Exellent ÖKK 2 CK BT 4                                                                                                  äg, Linda Kulas 

 

 

Selma                                                                         SE28302/2016                                          f.20160326 

 En trevlig tik, feminint huvud, runda ljusa ögon, vacker mask, stark hals , djupt i bröstkorgen, 

passande vinklar fram, knappa vinklar bak, vilket gör att hon höjer sig i länden, sisa i för högt hull, 

vilket visas i rörelserna, trevligt temperament. 

ÖKL Good                                                                                                                                  äg, Mimmi Elfving 

 

Shimani´s Hej H Can Can                                     SE47042/2914                                             f.20140727 

Feminin tik, bra bredd i skallen, välutfyllt nosparti, vacker mask,, bra hals o rygg, höjer sig lite i 

länden, ngt lös i fronten, tillräckliga vinklar bak, önskas mer kraftfullt steg, trevligt visad. 

ÖKL Very Good ÖKK Opl                                                                                                          äg, Cecilia Hall 

 



Wildering´s Dram Catcher                                    SE49725/2016                                               f.20160824 

Utm typ, vackert välutvecklat huvud, mörka fina ögon, välutfyllt förbröst, utm vinklar fram, ngt 

knappa bak, ngt lång i kroppen rör sig med ett bra steg, bra päls o färg. 

ÖKL Exellent ÖKK Opl                                                                                                               äg, Helen Randau 

 

 

Zir Ozzy´s Charmed Piper                                         SE59946/2014                                       f.20141116 

Utm typ, tydlig könsprägel, vacker huvud mörka fina ögon, bra hals o rygg, rundad länd, tillräckliga 

vinklar runt om, rör sig väl från sidan, ännu ngt löst fram. 

ÖKL Exellent Ökk 3 CK BT Opl                                                                                          äg, Catrine Undebeck 

 

 

 

Championklass 

 

CJ UCH SE UCH La Dolce Luna´s Legacyselfieforme         SE25471/2016                      f.20160325 

Utm typ mkt vackert huvud med goda proportioner, vacker välbalanserad i stående, härligt förbröst 

fin benstomme, skulle önska mer vinklar bak, rör sig utm runt om. 

CHKL Exellent CHKK 1 CK BT 1 CACIB BIM                                                              äg, Mathilde von Holten 

 

DK UCH NO UCH NORD UCH NORDIC CH SE UCH 

LA Dolce Luna´s Legacysoulmateforme                                SE25469/2016                     f.20160325 

Utm tik, Mkt vackert huvud vacker överlinje, välvinklad runt om, ngt lös fram, för dagen i ngt högt 

hull, välmusklad, underbar päls. 

CHKL Exellent CHKK 2 CK BT 2                                                                                     äg, Mathilde Von Holten 

 

 

                                                                                     Veteranklass 

 

DK UCH SE UCH Boyzone´s Dragonfly             SE17967/2009                                             f20090129 

Mkt vacker veteran i stående o gående, härliga proportioner, står stadigt på alla fyra , rör sig ngt stelt 

bakifrån. 

VETKL Exellent VETKK 1 CK  Bästa veteran.                                                               Äg, Mats Hall 

 

HR CH SE UCH Kustkärans Ariel                            SE10797/2009                                           f.20081219 

Vackert feminint huvud mörka fina ögon, vacker hal o rygg, aningen bakhög, goda vinklar fram 

knappa bak, fina rörelser i fronten, rör sig stelt i bakpartiet, vacker visad. 

VETKL Very Good VETKK 2                                                                                             äg, Louse Johansson 



 

                                                                               Uppfödarklass 

 

La Dolce Lunas kennel 

Vacker grupp ,fina huvuden, härlig substans, tydlig könsprägel, en god representant för rasen, lycka 

till! 

UPPFKL 1 HP                                                                                                                        äg, Elise Von Holten 

 


