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Valpar  

Hanar 

 Rua Soleil Bardolino Tu Aleomas SE34633/2019 f. 2019-01-13 

Trevlig valp med korrekta proportioner bra storlek mkt bra huvud korrekt bett bär öronen ngt lågt 

bra hals mkt bra överlinje i stående bra kropp o tillräcklig front för åldern välvinklad fram bra 

bak rör sig ngt underställt ringlar svansen bra päls trevligt temperament 

Valpklass 1 Hp Bästa valp  Äg. Hall Mats 

 

 

Juniorklass 

Hanar 

 

 Dragongårdens Distant Lover SE58164/2018 f. 2018-11-10 

Mätresultat 76 

Utm typ bra proportioner vackert huvud korrekt bett bär öronen bra korrekt mask bra hals står ngt 

högt på baken ännu lätt i kroppen bra vinklar fram ok bak rör sig med bra steg vi väntar på mer 

stöd i fronten bra päls trevligt temperament 

Juniorklass Excellent 2  Äg. Averskog Susanne 

 

 Dragongårdens Twist And Shout SE58529/2018 f. 2018-11-09 

Mätresultat 73 

Utm typ bra proportioner vackert huvud med mkt bra mask korrekt bett bär öronen utm bra hals o 

överlinje utm kropp för åldern bra front välvinklad rör sig med gott steg på ett likt smalt spår 

vacker päls trevligt temperament 

Juniorklass Excellent 1 ck Bästa junior Bhkl 2 Cert  Äg. Averskog Susanne 

 

 

 Fablernas Paddy`s Junior 

Mätresultat 72 SE54354/2018 f. 2018-09-19 

Mkt bra typ kort bra huvud korrekt bett bra mask kunde ha mer markerat stop lågt ansatta öron 

bra hals o rygg bra kropp för åldern bra vinklar rör sig med gott steg ännu lite ung o slarvig ok 

päls ok temperament 

Juniorklass Very good 4  Äg. Joelsson Elisabeth 

 

Knockando`s Barolo Lion To Be SE57808/2018 f. 2018-11-18 

Mätresultat 71 

God typ mkt bra huvud bra bett mörk mask bra öron korrekt överlinje ännu lätt i kroppen ok 

vinklar runtom rör sig med gott steg bra päls behöver ha mer självförtroende 

Juniorklass Good  Äg. Svensson Anna 

 

 

 

 

 



Skorres Yeti 

Mätresultat79 SE21112/2018 f.2018-03-18 

Utm typ bra proportioner mkt bra huvud med ngt ljus mask trångt något oregelbundet bett bra 

öron bra hals rygg o kropp för åldern tillräckligt förbröst ok vinklar o stomme rör sig med bra 

steg hög svans blir slarvig i fronten bra päls temperament ok 

Juniorklass Very good 3  Äg. Andersson Elisabet 

 

Vanitza Dried Mango SE18415/2019 f. 2018-09-09 

Mätresultat 79 

Mkt bra typ ngt högställd bra huvud med korrekt bett mask o öron kunde ha mer stop bra hals 

överlinje fallande kors ok kropp för åldern bra vinklar fram öppna bak rör sig med tillräckligt 

steg slarvar fram på grund av fallande kors blir rörelserna underställda för mkt ringlad svans päls 

o temperament ok 

Juniorklass Good  Äg. Westphal Ingela  

 

Championklass 

Hanar 

 

                                                          

Se UCH Fablernas Spöket Alla Vill Se  SE29166/2013       f. 2013-03-22 

Mätresultat 72 

Utm typ bra proportioner mkt bra huvud med tillräckligt stop trångt bett bra mask korrekta öron 

bra hals ngt mjuk i ryggen kraftig kropp bra bröst välvinklad rör sig med gott steg blir mjuk i 

ryggen i rörelse vacker päls trevligt temperament 

Championklass Excellent 1 CK Bhkl 1 BIM  Äg. Joelsson Elisabeth 

 

C.I.B&Nord UCH GB CH NL CH NO V&NORD V-14 NORD V-15 SE V-14-15-16 SE V-18 

VDH CH  

Nampulan Bling Smack Chap      SE61644/2012        f.2012-10-22 

Mätresultat 77 

Korrekta proportioner vackert huvud ok mask bra öron ngt tandförlust pga sjukdom bra hals 

stram rygg utm kropp o vinklar bra stomme rör sig med gott steg haltar vänster fram vacker päls 

utm temperament 

Championklass Can not be judged  Äg. Junehall Jessika 

 

Tikar 

Juniorklass 

 

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

Mätresultat 65 

Utm typ bra proportioner feminint huvud med hög mask mörka ögon bra hals rätt rygg bra kropp 

för åldern välvinklad rör sig lätt med gott steg bra bredd otillräckligt fast i fronten bra päls 

trevligt temperament 

Juniorklass Excellent 1 ck Btkl 4  Äg. Tillander Lena 

 

 

 



Dragongårdens Pride And Joy SE58166/2018 f. 2018-11-10 

Mätresultat 67,5 

Utm typ bra proportioner feminint välformat huvud ok bett hög mörk mask bär öronen bra bra 

hals o överlinje mkt bra kropp för åldern tillräckligt förbröst ok vinklar runtom rör sig med bra 

steg tillräckligt fast i kroppen ngt vågig päls bra temperament 

Juniorklass Excellent 2 CK Btkl 3  Äg. Junehall Jessika 

 

Namn Knockando`s Bellet Lioness To Be 

Mätresultat 71,5 SE57815/2018 f.2010-11-18 

Mkt bra typ lätt o ngt högställd mkt bra huvud bett ok mörk mask ngt ljusa ögon bra öron bra hals 

ok rygg lätt i kroppen vi väntar på mer förbröst ok vinklar rör sig med ok steg blir hög bak trång 

bak bra päls önskar mer självförtroende 

Klass Juniorklass Very good 4  Äg.Lintonsson Ruth 

 

La Dolce Luna`s Unity Beloved For Me 

Mätresultat 71 SE40028/2018 f. 2018-05-24 

Utm typ bra proportioner feminint huvud kunde ha mer bredd i skalle bett ok bra mask 

mellanbruna ögon korrekta öron stram rygg bra kropp för åldern tillräcklig front ok vinklar rör 

sig mkt bra med tillräckligt stöd i fronten öppen päls med det mesta kvar hemma Trevligt 

temperament 

Juniorklass Excellent 3  Äg. Von Holten Elise 

 

 

Öppenklass 

Tikar 

 

Fablernas Sommar Vacker  SE 42184/2017 f. 2017-06-06 

Mätresultat 72 

Utm typ bra proportioner mkt bra huvud bruten mask omvänt saxbett bra öron bra hals o 

överlinje bra kropp för åldern tillräckligt förbröst bra vinklar fram ok bak rör sig lätt med gott 

steg trångt bak bra päls temperament ok 

Öppenklass Excellent 2  Äg. Ekman Anders 

 

Fablernas Ängel SE42025/2017 f 2017-06-08 

Mätresultat 68 

Mkt bra typ bra proportioner står högt på baken bra huvud ok bett ok mask bär öronen bra 

tillräcklig hals ngt mjuk rygg bär för mkt vikt ok vinklar fram tillräckligt bak rör sig ok men är 

hög bak även i rörelse bra päls temperament ok 

Öppenklass Very good   Äg. Mogård Linda 

 

Gep`s Big Bear`s South Dakota                     SE2289/2016              f 2016-03-12 

Mätresultat 71 

Utm typ bra proportioner ngt tung bra huvud korrekt mask , bett o öron bra hals stram rygg lite 

för tung I kroppen tillräckligt förbröst ok vinklar fram tillräckligt bak rör sig med gott steg 

tillräckligt stöd I fronten päls o temperament ok 

Öppenklass Excellent 4                                                        Äg. Hall Per 

 



Knockando`s Zagora af Salinas                   SE39855/2017              f 2017-06-02 

Mätresultat  67 

Utm typ bra proportioner feminint huvud korrekt bett hög mask bra öron mörka ögon stram rygg 

bra kropp tillräcklig front öppna vinklar rör sig med ok steg bär svansen ngt högt trevligt 

temperament öppen päls 

Öppenklass Excellent 3                                              Äg. Lintonsson Ruth 

 

 Slottblommans Lyla Of Charming             SE14251/2015      f. 2015-01-23 

Mätresultat 68 

Utm typ korrekta proportioner vackert huvud hög mask korrekt bett mörka ögon bär öronen bra 

mkt bra hals o överlinje bra kropp o vinklar rör sig med bra steg tillräckligt fast i fronten bra päls 

trevligt temperament 

Öppenklass Excellent 1 CK Btkl 2 Cert                           Äg. Abrahamsson Pamela   

 

 

 

Championklass 

Tikar 

 SE UCH Dragongårdens Tequila Sunrise         SE20322/2013   f.2013-02-24 

Mätresultat 66 

Utm typ bra proportioner feminint vackert huvud korrekt mask o öron mörka ögon mkt bra hals o 

överlinje bra kropp mkt bra front välvinklad rör sig med utm steg på lite trångt spår mkt bra päls 

trevligt temperament 

Championklass Excellent 1 CK Btkl 1 BIR                         Äg.Larsson  

 

 

Uppfödarklass 

Petra Junehall Kennel Dragongårdens 

Deltar med 1553 1554 1562 1563 

En grupp av 2 kombinationer med mkt bra typlikhet välkonstruerade med bra rörelser trevligt 

temperament bra päls vackra färger korrekta mörka masker  

Uppfödarklass 1 HP  Bästa grupp 

 


