
Timrå specialen 2019-10-12  Domare: Maritha Östlund-Holmsten 

    

 

   Valpklass 4-6 mån 

   Hanar 

Duvasgårdens Zam-Zam  SE34453/2019 f: 2019-05-10 

5 mån. Tilltalande hanvalp. Mkt bra prop. Vackert välf. Huv. Av bra längd mellanbruna ögon. 

Behöver växa i sina öron. Utm. pigment. Saxbett lång bröstkorg utm. benst. aning hög has fast 

i sina bendelar. balanserade vinklar. Utm. päls o färg. 

Valpkl 3 Hp    Äg: Olsson Viktor 

 

Duvasgårdens Zias Zaragon SE34456/2019 f: 2019-05-10 

5 mån. tilltalande bra prop. Mask. Huvud trevligt uttr. Välform. Ögon bra öronform. Starka 

käkar. Tilltalande i stående utm benst. Bred lår. Välvinklad. Rör sig väl när han får till de. 

Utm päls starkt pigment. 

Valpkl 2 Hp    Äg: Nordin Eva 

 

Gep´s Big Bear´s Brave Bear SE40289/2019 f: 2019-05-31 

4 ½ mån. Charmig hanvalp. aning långsträckt. mask. Huv m. utmnosparti vacker blick 

välburna öron bra storlke. bra benst. fina tassar. Ännu lös i sina bendelar o vrider ut vänster 

tass. Men det är en utvecklingssak. Rör sig med bra steg. Fin päls. 

Valpkl 4 Hp    Äg: Hägg Jennifer 

 

Gep´s Big Bear´s Wigwam SE40288/2019 f: 2019-05-31 

4½ mån. glad hanvalp under utveckling. Mak. Välform. Huv. Bra nosparti mellanbruna ögon. 

Utm hals o skuldra välpl- ö-arm bra benstomme kunde ha mer vinkel bak rör sig med långt 

steg vid i armbågen trång bak. Utm. päls starkt pigment. Se upp med hullet. 

Valpkl 5 Hp    Äg: Tiainen Mika 

 

Ögonglimtens I Could Be The One SE36532/2019 f: 2019-05-02 

5 mån. 10 dagar. Tilltalande hanvalp under utveckling ger idag ngt långsträkt uttr. Vacker 

välform. Huv. Med mörka uttrycks fulla vänliga ögon. starkt nosparti. aning smal u-käke lång 

bröstkorg utm benst. välvinklad rör sig med ett långt vägvinnande steg utm pigment bra päls. 

Valpkl 1 Hp    Äg: Skärström Patrick 

 

   Valpklass 4-6 mån 

   Tikar 

Duvasgårdens Zeras Zegra SE34460/2019 f: 2019-05-10 

5 mån. tilltalande tikvalp utm. prop. Vackert uttr. välpl. Välform mörka ögon välpl- öron bra 

bett ngt smal u-käk. M. bra storlek. Utm. ö-linje välpl- skuldra utm. ö-arm utm välform. Lång 

bröstkorg breda lår välviklad rör sig mkt bra från sidan utm päls o pigment  BÄSTA VALP  

BIS VALP 

Valpkl 1 Hp    Äg: Eriksson Rolf 

 

     

 

 



 

 

   Valpklass 6-9 mån 

   Tikar 

Silke Leo Corylus  LOSH1283679 f: 2019-01-22 

8½ mån rejäl tikvalp. Välform huv. M. bra prop. Bra bett o tänder välform ögon. tillr. Hals. 

Fin rygg som avslutas med ett ngt kort brant kors. Kan gärna bli högre på benen. Best få lite 

mer kraft. Aning lösa tassar. Tillr. Vinklar ger ok. Rörelser hennes höga hull påverkar 

helheten. Hon får tyvärr vänta på sitt HP. Utm päls o pigment 

Valpkl 1    Äg: Lisbeth Dalstein 

 

   Juniorklass 

   Hanar 

Gep´s Big Bear´s Snowy Snowbear SE14120/2019 f: 2018-12-21 

Mätresultat: 75 

Välgående hane m. utm. prop. 9 mån. mask. Välform huv. M. bra. Profil o utm. prop kraftfullt 

nosp.m. bra bett o tänder. Välform o välpl ögon o öron. Tilltalande hund som behöver strama 

upp sin rygglinje o få mer djup o volym men de kommer med ålderna bra tassar utm. hals. 

Utm. päls utm. vinklar o rörelser. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 4 Cert  Äg: Ekström Persson Gina 

 

Guldlejonets This Is The Gold-Boss SE12956/2019 f: 2018-12-05 

Mätresultat: 73 

10 mån. En i dag ngt. tung junior som har utm. prop. Mask. Huvud. Aning hög panna. Ok. 

stop. Välform. Ögon. välburna öron av bra storlek. Nospartiet kunde vara en tanke längre. Bra 

bett o tänder. Benst. kan med fördel vara kraftigare. Hans höga hull ger intryck av han är låg 

på benen. Välvinklad energiska rörelser ok. Päls o färg 

Jkl kv Very Good Jkl 2   Äg: Lisbeth Dalstein 

 

    Öppenklass 

   Hanar 

Lionbrook´s You Will Remember Me  SE33442/2017 f: 2017-05-07 

Mätresultat: 80+ 

2 år Stor hane. Goda prop kraftfullt huv. Goda prop. Starkt nosparti. Bra bett o pigment. 

Aning brett placerade ngt runda o aningen ljusa ögon. kunde ha mer bredd i fronten. Lång 

djup bröstkorg bra ö-linje. Ngt knappa vinklar fram o bak ger ett aning kort kraftlöst steg. 

visas i utm päls. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 1  Äg: Andersson Elisabet 

 

Mamili´s Fjeldvang King  SE36302/2016 f: 2016-04-08 

Mätresultat: 80 

3 år Storhane bra prop. Mask huv där nospartiet kunde vara en tanke längre o ha mer kraft. En 

aning små djupt liggande ögon, bred skalle, tång bett. ngt små tänder bra hals, manke o rygg. 

Kniper i armbågarna i både stående o gå, bra benst. tillr vinklar hans korta branta kors ger ett 

kort underställt baksteg mkt trång fram priset på grund av rörelserna o de som påverkar den. 

Ökl kv Good    Äg: Skärström Helena 

 



   Championklass 

   Hanar 

RLD N SEuch Duvagårdens Vicke Vire SE26272/2015 f: 2015-03-28 

Mätresultat: 74 

4 år tilltalande hane m bra prop som visas i utm form mask. huv. m. utm. profil vackra ögon 

bra bett o tänder den rosa läppfläcken stör uttr. flott hals o ö-linje utm bröstkorg av bra längd 

o djup välvinklad m bra benst o utm rörelser runt om visas i utm päls bra pirment 

Chkl kv Exc Chkl 4 Ck   Äg: Sundberg Carina 

 

Gep´s Big Bear´s The Holy One SE40448/2016 f: 2016-05-31 

Mätresultat: 79 

3 år Rejäl hane mask. Fina attityd o goda prop. kraftfullt huv. utm profil starkt nosp 

mellanbruna ögon ok bett o tänder, bra pigment välbyggd m bra benhöjd utm benst. ben o 

tassar välvinklad  rör sig med långt kraftfullt steg kunde vara en aning stramare i ryggen utm 

pälsstruktur o pigment 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2   Äg: Ekström Persson Gina 

 

SE JV-17 SEuch  

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

Mätresultat: 75½ 

3 år Bra storl. fina prop. utm. typ. mask huv. som har en bra profil men där nosp. kunde vara 

en tanke längre bra skalle välpl. öron välform mellan bruna ögon bra bett tänderna behöver en 

översyn en aning rund i ryggen o aning kort o brant kors. kort bröstkorg balanserade vinklar 

effektiva vägvinnande rörelser utm päls o färg 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck   Äg: Ottosson Emma 

 

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

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

Mätresultat: 73½ 

5½ år Härligt rörlig hane på den mindre sidan som kunde vara en tanke längre mask välform 

huv m utm prrop välform mellan bruna ögon starkt nosparti bra bett o tänder utm förbröst 

lång djup bröstkorg utm benst ben o tassar trots sin ngr branta ö-arm rör han sig med långa 

steg ok pälsstruktur o pigment utm kors. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 BIR   Äg: Gustafsson Maria 

 

   Veteranklass 

   Hanar 

FIuch SEuch  

Mohinhi´s Mohritz Is My Melody SE16866/2011 f: 2011-01-09 

Mätresultat: 73½ 

8½ år tlltalande veteranpojke utm prop o härlig stil. mkt vackert uttrycksfullt huv vänlig blick. 

bra nosparti bra bett ok. tänder välbyggd veteran m bra kors som ger härligt bakbens ….. fin 

hund som visas i fin kondition. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Bhkl 3  Äg Maria Gustafsson 

 

 

 



   Juniorklass 

    Tikar 

Gep´s Big Beasr´s Snowy Snowflake SE14122/2019 f: 2018-12-21 

Mätresultat: 70,5 

9 mån Tilltlande juniortik med utm prop välformat huvud av bra längd Mörka välformade 

ögon utm nosparti med bra bett & tänder skuldra får inte bli bredare för åldern tillräckligt 

utvecklad men behöver förstås djup & volym utmärkt benstomme  Stabila bendelar  

välvinklad Utmärkta sidorörelser bra pälsstruktur och pigment 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck    Äg: Berndtsson Tova 

 

The Unique Amber Divaborycysterskie PKRlll135858 f: 2019-08-27 

Mätresultat: 71 

13 månader Bra strol. kunde vara en tanke kortare. fem. huv, starkt pigment bra skalle, 

välform. o välpl ögon bra bett o tänder utm hals, bra ö-linje långbröstkorg, balanserade 

vinklar ger långa vägvinnande rörelser som dock är ngt stressade i dag bra päls starkt pigment 

kunde ha mer självförtroende i ringen. 

Jkl kv Exc Jkl kk 2   Äg: Lisbeth Dalstein 

 

    Unghundsklass 

    Tikar 

Duvasgårdens Yrväder Yrsal SE27166/2018 f: 2018-03-27 

Mätresultat: 68 

18 mån Nätt tik utm prop. fin typ behöver få mer volym o djup o framför allt päls, mkt 

vackert uttrycksfullt huv stark nosp. utm u-käke bra bett o tänder vackra tänder tillr benst. 

aning brant ö-arm välvinklad bak svungfulla rörelser bra påskjut bak bra pälsstruktur o 

pigment. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2   Äg: Färjegård Jenny, Brandts Märta 

 

Lejonforsens Rut  SE22483/2018 f: 2018-02-28 

Mätresultat: 69 

19 mån Bra prop. utm höjd på benen fem. huv. aningen kort skalle utm nosp. bett o tänder 

utm. hals välmark manke, bar ö-linje en aning hög svans i rörelse, aning flat bröstkorg, utm. 

benstomme aning långa tassar. välvinklad rör sig med långa vägvinnande rörelse gott pigment 

Ukl kv Exc Ukl kk 1   Äg Andersson Gun 

 

    Öppenklass 

   Tikar 

Gep´s Big Bear´s Mackenzie Eskimo SE43666/2017 f: 2017-07-04 

Mätresultat: 67 

2 år tilltalande tik av utm typ fina prop. mkt vackert huv o uttr. välpl. öron bra nosparti utm 

bett o tänder flott hals o ö-linje bär svansen väl bra förbröst ngt kort bröstkorg, stark länd. 

Balanserade vinklar aning mjuk m hand lätta vägvinnande rörelser päls på g bra pigment 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck   Äg: Ekström Persson Gina 

 

 

 

 



 

 

 

Leonskall´s Temting Thyril SE13108/2017 f: 2016-12-10 

Mätresultat: 69,5 

2 år utm typ, en tanke långsträckt mkt vackert långsträckt huv m utm. prop. välfrom. Ögon 

vänlig blick bra bett o tänder utm pigment i munnen välpl öron bra skuldra lång ö-arm utm 

bröstkorg kan med fördel bli stabilare i ryggen välvinklad fram ok bak rör sig med långt steg 

bra pälsstruktur o pigment 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck   Äg: Andersson Gun 

 

Lionbrook´s Beronja Of Bonanza SE29303/2013 f: 2019-04-27 

Mätresultat: 69 

6 år tik av bra storl. fina prop. ett vackert välform huv med välform uttrycksfulla ögon. bra 

nosp. ok bett o tänder saknar inc. i ö-käken intyg finns en typfull tik m långbröstkorg brada lår 

o hög has kunde vara en tanke högre på benen o ngt stramare i ryggen utm vinklar o 

sidorörelser utm päls o pigment 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck   Äg: Ottosson Emma 

 

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

Mätresultat: 69,5 

3 år tik av bra storlek en tanke lång välfrom. Huv. som kunde vara en tanke längre/större, bra 

nosp. aning trångt bett stora tänder, ngt runda ögon en tanke mörkare, utm hals o skuldra o ö-

linje välanlagd ö-arm, kunde vara en tanke bredare i fronten lång bröstkorg stark länd ngt 

veka m.händer utm vinklar o rörelser runt om utm päls o pigment. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM Äg: Enholm Håkan 

 

Unique Dogs Gh Always On My Mind SE58468/2016 f: 2016-10-28 

Mätresultat: 70 

3 år Rejäl tik en tanke långsträckt välf. huv. m. bra profil, ngt hög panna tillr. nosp ok bett, en 

aning runda ljusa ögon stör uttr. ngt, skulle ha stramare/torrare hals, välpl. skuldra lång ö-arm, 

kunde vara högre på benen aning lösa tassar tillr. vinklar rör sig ok från sidan vid fram, trång 

bak, står tåvid ok. päls o pigment kunde vara i stramare cond. 

Ökl kv Very Good    Äg; Björklund Margareta 

 

   Championklass 

   Tikar 

NORD V-15 RLD N RLD N&F SE JV-13 SEuch SE V-16 SE VCH 

Dragongården Kahlua  SE20329/2013 f: 2013-02-24 

Mätresultat: 68 

6 år Bra storl. bra prop. visas i ngt högt hull, tilltalande huv. o uttr, mörka välform vänliga 

ögon, bra bett välskötta tänder en vacker tik m. ngt. tung u-linje bra tassar, välklippta klor 

utm. vinklar o rörelser bra päls o pigment 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 2  Äg: Forsner Annelie 

 

 

 



 

SEuch  

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

Mätresultat: 69 

Bra storlke fina prop fem. huv. aning bred skalle välform. nosp. som kunde vara en tanke 

längre välf mellanbruna ögon bra bett utm hals o ö-linje lång bröstkorg bra benstomme, 

balanserade vinklar ger bra sidoröralser vid i armbågen trång bak utm päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck   Äg: Mix Margareta 

 

NO JV-18 NOuch SEuch 

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

Mätresultat: 70 

2 år Bra storlekk goda prop. uttrycksfullt huv. bra profil starkt nosp. bra bett o tänder tillr. hals 

välpl. skuldra bra ö-linje tydlig bröstbensknapp kunde vara aningen bredare i fronten utm. 

best- ben o tassar breda musklade lår kunde ha mer djup i kroppen välkroppad svungfulla 

lekfulla rörelser ok päls bra struktur o pigment 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 4  Äg: Gustafsson Maria 

 

    Veteranklass 

   Tikar 

SEuch SE VV-17 

Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel SE47184/2009 f: 2009-06-29 

Mätresultat: 70 

10 år Utm storl fina prop. vackert huv. härligt huvud välform. mörka ögon bra bett välskötta 

tänder rosa läppficka aning kort hals i övrigt välbyggd m utm vinklar rör sig med läthet o kraft 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 2 Ck Äg: Söderqvist Maria 

 

C.I.B. NORDuch SE V-17 SE V-19 SE V-19 SE VV-18 SE VV18-19 

Leodal´s Belize  SE51448/2010 f: 2010-09-29 

Mätresultat: 69 

9 år följsam tik, bra storlek, bra prop. mkt vackert uttryckfullt huv. vänlig blick, utm nosp. 

utm bett välbevarade tänder, utm hals, ö-linje o manke en välskött itk som visas i utm 

kondition mkt välgående utm päls o pigment  

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 3    Äg: Klavbäck Angelica 

 

Viljanshof Vild Och Vacker SE16004/2011 f: 2011-01-18 

Mätresultat: 68 

8½ år Bra storl. fina prop. fem huv. en aning stora men välform ögon, bra bett fint pigment i 

munnen, kunde vara en tanke högre på benen visas i bra kondition o huv. utm rörelser när 

husse får tilld et utm päls o pigment 

Chkl kv Exc Chkl kk 3   Äg: Sjölund Peter 

 

   Uppfödarklass 

Uppfödare. Ottosson Emma, Vännäs, Kennel Lionbrook´s 

Grupp m 3 kombi. Där uppfödaren välvisar känsla för typ. se dock upp med konstruktionen på 

denna tunga ras.  Grattis till HP BÄSTA GRUPP 

Uppfklass 1 Hp 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


