
Småland-Ölands Kennelklubb 20180901                                             Domare Eva Eriksson 

 

Valpar 

 Hanar 

Shimani´s Honey Nalle Puh                         SE10057/2018                                   f. 20171206  

Hanvalp på strax under 9 månader, välformat huvud, korrekt bett, Mörka ögon, Bra hals, bra kropp 

och benstomme, Bra rygg och kors, tillräckliga vinklar, Mkt ostadig fram med veka mellan händer, rör 

sig ok från sidan , lovande päls, trevligt temperament.. 

Valpkl 1                                                                                                  äg, Susanne Oscarsson 

 

Valpar 

Tikar 

Fablernas Sug på den karamellen               SE19180/2018                                    f.20180125 

6 mån tikvalp, Mkt trevlig helhet, Vackert feminint huvud, Mörka fina ögon, Mkt bra kropp och benst 

med fina ben, och tassar, aning brant i korset, rör sig väl runt om , lovande päls, lite obekväm i 

ringen, trevlig valp i övrigt. 

Valpkl 1  hp, bästa valp                                                                             äg, Elisabeth Joelsson 

 

                                                                                 Juniorklass 

Fablernas i Ängelns Fotspår                            SE42030/2017                                     f.20170609 

13 mån junior hane i sommarkläder, Maskulint vackert huvud, korrekt bett, Mörka ögon, Tillräckligt 

förbröst som kan utvecklas, Mkt bra kropp och benstomme, fina linjer och vinklar, Sunda fria 

rörelser, ser lite tunt ut utan päls 

JKL Exellent, JKK 1                                                                                        äg, Elisabeth Joelsson 

 

Guldlejonets Draco                                              SE35541/2017                                      f.20170502 

Trevlig junior hane, Utm helhet, Maskulint välformat huvud, mörka ögon , utmärkt kropp och 

benstomme, Bra rygg, fina vinklar ,Mkt bra päls, rör sig med bra steg, är obekväm i ringen och vill ej 

bli tandtittad på, träna , träna ,träna! Kan hanteras i övrigt. 

JKL Very Good JKK 2                                                                                       äg, Josefin Granqvist 

 

 

Öppenklass 

Fablernas Vinter Frost                       SE14421/2916                                       f.20151216 

Maskulin hane, utmärkt helhet, korrekt bett men kunde ha lite mer utfyllt nosparti, mörka ögon, 

harmoniskt helhet, utmärkt kropp och benstomme, fina vinklar, sunda fria rörelser med god 

steglängd, väl presenterad päls. 

Ökl Exellent Ökk 2 CK BH 3 R CERT                                                                        äg, Cecilia Tell 



Sjöwildas Hulken Marvels Hero                  SE40726/2016                                         f.20160605 

Kraftfull maskulin hane, välformat huvud bra uttryck, mörka fina ögon , korrekt bett , utmärkt kropp 

och benstomme, fina ben och vinklar, rör sig väl från sidan, ngt trångt bak, Bra päls , väl presenterad. 

Ökl Exellent, Ökk 1 CK BH 2                                                                                  äg,  Susanne Oscarsson 

 

 

Championklass 

Hanar 

C.I.B DE CH DK UCH HR CH NO UCH RI CH SL CH VDH CH 

Knockando´s Xo Delamain Christmas            SE57846/2013                                        f.20131025 

Härlig champion i full blom, välprensenterad  välgående, vackert huvud mörka fina ögon, utm kropp 

och benstomme, harmonisk vinklad en balanserad hane med vacker färg. 

CHKL Exellent CHKK 1 CK BH 1 CERT BIR                                                                 äg, Peter Dyhr 

 

 

 

JUNIORKLASS 

Tikar 

Fablernas Sol Ur                                               SE28695/2017                                                f.20170326 

Mkt trevlig junior tik, utm. helhet, välformat huvud, vackert uttryck, korrekt bett , utmärkt kropp och 

benstomme, men lite rund om magen, för dagen ej i bästa päls men tillräcklig, fina be och tassar, 

balanserad junior som rör sig mkt väl runt om. Välvisad. 

JKL Exellent  JKK 1 CK BT 2 R CERT                                                                               äg, Sandra Svensson 

 

Fablernas Ängel                                                    SE20225/2017                                            f.20170608 

Trevlig junior tik med ett välformat huvud, mörka ögon, korrekt bett, mkt bra kropp och benstomme, 

ngt bakhög och växer säkert ngt till , ej i full päls trevligt temperament, lätta rörelser. 

JKL Exellent JKK 2                                                                                                                äg, Linda Mogård 

 

 

 

                                                                                ÖPPENKLASS 

Endless Edens i am the future                       SE27751  /2016                                        f.20160329 

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   BH 1 CERT BIM                                                                              äg, Anette Berntsson 



 

Fablernas Goodness From Creation                  SE37015//2013                                      f.20130427 

Feminin tik med vackert huvud och uttryck, en aning lågställd, Ryggen kunde vara stramare, utmärkt 

kropp och benstomme, fina ben och tassar, rör sig med bra steg från sidan men ganska ostadig fram , 

bra päls , välvisad. 

ÖKL Exellent ÖKK 3                                                                                                          äg, Elisabeth Joelsson 

 

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

Feminin tik , bra storlek, vackert uttryck, mörka fina ögon, utmärkt kropp och benstomme, fina ben 

och tassar, tillräckliga vinklar, vacker päls, väl presenterad, svansen kunde bäras snyggar i rörelse, 

mycket vacker sida i stående, välvisad 

ÖKL Exellent , ÖKK 2 CK BT 3                                                                                                äg, Mats Hall 

 

                                                                         Uppfödarklass 

Fablernas Kennel 

3 kombinationer , tydlig könsprägel, juniortiken lyser med sin kvalitet, fina huvuden, bra kroppar, fina 

rörelser. Ett mycket gott uppfödararbete. 

UPPFKL 1 HP                                                                                                                         Elisabeth Joelsson 

   

 

 


