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Juniorklass 

Hanar 

Mohinhi´s Rover Running on Request                     SE54642/2017                           f.20170923 

Hane av fin modell, härligt maskulint huvud, passande ögonfärg, Bett ok, Stark rygg, ännu grund i 

bröstkorgen, bra kors o vinklar, ännu instabil fram o bak, päls på G, Välburen svans, rör sig bra från 

sidan lite trång bak. 

JKL Exellent JKK 1                                                                                                                  äg, Kristin Persson 

 

                                                                                      Unghundsklass 

 

 

Fablernas tjugofyra sju                                      SE28692/2017                                f.20170326 

Extremt tilltalande hane härligt maskulint huvud, bra nosparti, mörka ögon, härlig topline, 

välkroppad för åldern, normala kors o vinklar, står lätt utställd fram, kund ha  snyggare svans päls på 

G. 

UKL Exellent UKK 1 CK                                                                                                         äg, Desiree Lindberg 

 

 

 

Öppenklass 

 

 

Gep´s Big Bear´s The Holy One                            SE40448/2016                                     f.20160531 

Extremt tilltalande hane av rejäl storlek, maskulint huvud o uttryck, vacker topline härligt förbröst o 

bröstkorg rastypiska kors o vinklar, rör sig trevligt runt om kunde ha snyggare svans. 

ÖKL Exellent ÖKK 1 CK BH 2 CERT NORD R CERT Champion idag!                                Äg, Gina E Persson 

 

 

Lejonvinden´s Extrem                                                  SE14683/2015                                     f.20150112 

Härlig hane, fina proportioner, kraftfullt huvud, kunde ha aningen längre näsa, korrekt bett, lite ljusa 

ögon, fin topline, välkroppad lite knapp i knävinkel, välburen svans, vacker päls o färg. 

ÖKL Exellent ÖKK 2 CK BH 4                                                                                                 äg, Ing.Marie Holm 

 

 

                                                                          

 



                                                                                  Championklass 

 

 

SE UCH Duvasgårdens Vicke vire                                 SE26272/2015                                       f.20150328 

Mkt tilltalande championhane, vackert huvud o nosparti passande ögonfärg, korrekt bett, en aning 

vek i ryggen härlig kropp rör sig bra från sidan o bak, viker ut armbågarna i fronten, vacker päls o 

färg. 

CHKL Exellent CHKK 2 CK BH 3                                                                                           äg, Carina Sundberg 

 

 

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

Mohinhi´s Quattro of Quality                                             Se18060/2014                                    f.20140127 

Extremt tilltalande hane, maskulint huvud , kraftfullt nosparti en aning kort bra hals ,lite vek i ryggen, 

välvinklad fram o bak, rör sig  härligt med bra drive i steget, välburen svans, päls ok 

CHKL Exellent CHKK 1 CK NORD CERT BIR                                                                     äg, Maria Gustafsson 

                                                                                             

 

Öppenklass 

Tikar 

 

Bölelejonet Valkyria                                                               SE30162/2013                                f.20130406 

Elegant söt tik, lite smal i skallen, Mkt bra nosparti, lite smal underkäke, Vacker hals, lite vek i ryggen, 

härlig kropp, bra kors o vinklar , rör sig mkt trevligt, lite lös i fronten, päls på G sommarklänning i dag. 

ÖKL Exellent    ÖKK 2 CK BT 2 R CERT NORDIC R CERT                                                  äg, Malin Östlund                                                                                                         

 

 

Duvasgårdens Xtravaganta Xyntia                                         SE37242/2016                              f20160609 

Härligt tik av fin modell, vackert välskuret huvud, bra nosparti, Mörka ögon, Bra hals o rygg, härlig 

kropp tillräckliga vinklar, Bra driv i steget, viker ut armbågarna i fronten, sommarklänning,  

ÖKL Exellent, ÖKK 1 CK BT 1 CERT NORDIC CERT BIM CHAMPION IDAG                    äg, Margareta MIx 

 

 

Lejonklippans Miracolo Ragazza                                                   SE62394/2012                          f.20121201 

Tik av bra storlek o modell, ganska bra huvud, hals o rygg ok, Rör sig ok från sidan, tårng bak, slarvar 

lite i fronten, ej i päls idag, kunde ha snyggare svans. 

Ökl Very Good, ÖKK 4                                                                                                        äg, Maria Söderqvist 

 

 



Nordanlejonets Gumman                                                                SE28416/2012                    f.20120316 

Substansfull tik, Ganska bra huvud, passande ögonfärg, korrekt bett, Bra hals o rygg, tillräcklig kropp 

lite brant i korset, tillräcklig knävinkel, päls o färg ok. 

ÖKL Exellent ÖKK 3                                                                                                               äg, Maria Norman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championklass 

 

SE UCH Dragongårdens Tequila Sunrise                                   SE20322/2013                       f.20130224 

Härlig substansfull tik, vackert feminint huvud, passande ögonfärg, korrekt bett , lite vek i  ryggen, 

härligt kropp, Bra kors o vinklar, lite lättklädd idag. 

CHKL Exellent CHKK 1 CK BT 4                                                                                         äg, Owe Larsson 

 

 

SE UCH Duvasgårdens Viljas Vinni                                      SE26277/2015                             f.201503285  

Elegant lätt tik, vackert feminint huvud, passande ögonfärg, Bra hals o rygg, Önskar mer massa i 

kroppen, rastypiska kors vinklar, rör sig bra från sidan, trång bak, viker ut armbågarna i fronten, ej i 

päls i dag, bikiniklädd idag. 

CHKL Exellent CHKK 2                                                                                                         äg, Rolf Eriksson 

 

                                                                           VETERANKLASS 

 

SE UCH Kustkärans Ariel                                                          SE10797/2009                      f.20061219 

Mkt välbevarad äldre dam, vackert huvud o uttryck, mörka ögon, bett ok m vek i ryggen rör sig ok 

från sidan o bak, ej parallell i fronten lite lättklädd idag. 

VETKL Exellent VETKK 2                                                                                             äg, Louise Johansson 

 

 

SE UCH SE VV-77 Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel          SE47184/2009                   f.20090629 

Mkt vacker o feminin, härligt huvud o uttryck, Bra nosparti, stark rygg , välutvecklad förbröst, härlig 



bröstkorg, Rastypiska vinklar, rör sig trevlig t ej helt parallell i fronten. 

VETKL Exellent VETKK 1 CK BT 3                                                                                 äg, Maria Söderqvist 

 

 

 

   

 

 


