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Valpar 

 Hanar 

Rua Soleil Bardonlino Tu Aleomas                 SE 34633/2019                                   f. 20190113  

Lovande valp av utmärkt typ och goda proportioner, Maskulint välformat huvud med härligt uttryck, 

korrekt bett, för åldern välkroppad och tillräcklig substans, något rak överarm och veka 

mellanhänder, Stark rygg någon sluttande kors och knappt vinklad knä o has, rör sig balanserat för 

åldern , alltför högt buren svans , utmärkt temperament. 

Valpkl 1                                                                                                                            äg, Mats Hall 

 

Skutesjöns Datura Dream of atuin                     SE 15418/2019                                f.20190114 

Mycket  kraftfull valp med härlig substans o benstomme, Maskulint huvud som ännu behöver växas i 

, korrekt bett, något framskjuten skuldra välformad bröstkorg, sluttande kors och ett bakställ som 

behöver starkas upp, gör att rörelserna ännu är obalanserade, lovande päls utmärkt temperament, 

något hårt ringlad svans.                  

Valpkl 2                                                                                                                            äg, Micksei Eneke 

 

Valpar 

Tikar 

Kiramoon Yy Eninent Axi                                       DK04658/2019                                   f.20190312 

Lovande valp av utmärkt typ, feminint huvud med korrekta prop, Välformade mörka ögon, korrekt 

bett, strama läppar , tillräcklig bröstkorg för åldern. Tillräcklig benstomme , tåar ut lite både fram o 

bak, stark rygg, något sluttande kors, tillräckligt vinklad bak, rör sig trevlig från sidan men ännu löst 

fram, lovande päls, utmärkt temperament. 

Valpkl 1 hp, Bästa valp                                                                                                  äg, Susanne Vorsaa,  

 

Skutesjöns Digitailis Dream of Atuin                        SE15415/2019                                  f.20190114 

Kraftfull tik av utmärkt typ, välformat huvud med något lösa ögonkanter, något framskjuten och rak i 

sin skuldra, välformad bröstkorg stark rygg, lång länd, något sluttande kors, tillräckligt vinklad, bak, 

härlig benstomme rör sig mycket löst fram men med bra driv i bakstället, lovande päls o utmärkt 

temperament 

Valpkl 2                                                                                                                         äg, Margareta Skarnehall 

Juniorklass 

Hanar 

Knockando´s Barolo Lion To Be                                    SE57808/2018                               f.20181118 

72,5 cm, Liten hane av mycket god typ, huvud med bra proportioner, bra bett, mycket ljusa ögon 

välburna öron, något rak överarm för åldern tillräcklig bröstkorg stark rygg, tillräcklig vinklad bak, 

passande benstomme, rör sig trångt bak men med en bra steglängd från sidan, päls av rätt kvalité, 

trevligt temperament.. 

JKL Very Good JKK 2                                                                                                      äg, Anna Svensson 



La Dolce Luna´s Unity Badboy For me                               SE40020/2018                        f,20180524 

77,5 cm, Kraftfull hane av utmärkt typ, huvud med utmärkta proportioner, korrekt bett, mörka ögon, 

välburna öron, utmärkt skuldra , utmärkt bröstkorg, tillräckligt stram rygg, något lång länd utmärkta 

vinklar bak, härligt benstomme, något eka mellan händer, rör sig med ett utmärkt steg från sidan, 

men ännu o balanser fram o bak, utmärkt buren svans, utmärkt päls härligt temperament, 

JKL Exellent JKK 1 CK BH 2 CERT                                                                                      äg, Björn Tinglöf 

 

Vanitza Dried Mango                                                               SE19415/2019                      f.20180909 

80cm, Stor hane av mycket god ty, långsträckt huvud som behöver fyllas ut , Bra bett ,strama läppar , 

brant skuldra o rak överarm, bröstkorg som ännu behöver fyllas ut i botten, tillräckligt stram rygg, 

sluttande kors o alltför knappa vinklar bak, utmärkt päls o benstomme rör sig ännu väldigt löst fram 

och behöver mer påskjut från bakstället, allt för kort ringlad svans, utmärkt färg o temperament. 

JKL Good                                                                                                                                 äg, Ingela Westphal 

 

                                                                                 Unghundsklass 

 

Skorres Yeti                                                                            SE21112/2018                                   f.20180318 

77cm, Kraftfull hane av utmärkt typ, huvud med korrekta proprioner, tillräckligt strama läppar, 

acceptabelt bett, utmärkt skuldra och något  rak överarm, utmärkt bröstkorg , stark rygg, sluttande 

kors, tillräckligt vinklad utmärkt benstomme , något veka mellanhänder, rör sig löst fram men med 

gott påskjut, alltför hårt ringlad svans, utmärkt temperament, kunde ha mörkare mask. 

UKL Exellent UKK 1                                                                                                           äg, Elisabet Andersson 

 

Öppenklass 

 

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

75 5, Hane av utmärkt typ med utmärkta proportioner, men som i denna ålder kunde haft en bättre 

substans i kroppen, tilltalande huvud som kunde haft kraftfullare nosparti, bra bett, bra skuldra men 

alltför rak överarm, hade önska en bättre utfylld bröstkorg, utmärkt rygglinje, utmärkta vinklar bak, 

utmärkt päls o färg, rör sig mycket löst fram med allt för högt buren svans, utmärkt temperament. 

ÖKL Very Good ÖKK 1                                                                                          äg, Claes Niesel 

 

 

Wildering´s Dream On                                                   SE49720/2016                                      f.20160824 

73,5cm Hane av utmärk typ i mindre modell, men med utmärkt substans o volym, maskulint 

välformat huvud, bra bett, utmärkt skuldra o överarm, utmärkt bröstkorg ,stark rygg, något lång länd 

utmärkta vinklar bak, utmärkt benstomme ,rör sig med ett härligt drive och bibehållen topline, 

utmärkt päls utmärkt temperament alltför inåt rullade ögonkanter o irriterade ögon vilket leder till 

priset. 

ÖKL Good                                                                                                                   äg, Linda Johansson 



 

 

                                                                          Championklass 

 

DK UCH HR CH LV CH SE UCH  

Sjöwildas Hulken Marvels Hero                                  SE40726/2016                                       f.20160605 

77,5 cm, Kraftfull hane av utmärkt typ som har en utmärkt substans o stomme, Maskulint välformat 

huvud med mörka ögon strama läppar, bra bett Utmärkt skuldra Välformad bröstkorg stark rygg, 

något lång länd, Utmärkt vinklad bak, veka mellanhänder, rör sig trevligt från sidan men något trångt 

bak, Utmärkt päls o färg, utmärkt temperament. 

CHKL Exellent CHKK 1 CK BH 1 BIM                                                                        äg, Susanne Oscarsson 

 

 

                                                                                           Tikar 

                                                                                      Juniorklass 

 

Guldlejonets Only One Boss                                         SE12954/2019                                        f.20181205 

67 cm, Feminin tik och av utmärkt typ men som just nu ger ett lågställt intryck, tilltalande huvud och 

mörka ögon , stram läppar för åldern helt fantastisk bröstkorg, lång länd, tillräckligt vinklad bak, rör 

sig lovande men alltför rullande devis för alltför högt hull, lovande päls utmärkt temperament. 

JKL Very Good                                                                                                             Äg, Josefin Granqvist 

 

Knockando´s Bellet Lioness To Be                                SE57815/2018                                       f.20181118 

73,5 cm, Stor tik av lite högrest modell som ännu har mer volym att fylla ut, feminint huvud med 

utmärkta proportioner, Bra bett något ljusa ögon, ok skuldra men alltför rak överarm, Bröstkorgen 

behöver fyllas ut , Mycket strak rygg, något lång länd, utmärkta vinklar bak, Rör sig löst fram och 

bitvis ej helt parallellt bak, lovande päls utmärkt temperament. 

JKL Very Good                                                                                                           Äg,  Ruth Lintonsson 

 

 

 

La Doce Luna´s Unity Beauty For Me                             SE40022/2018                                       f.20180524 

70 cm, Tilltalande tik av utmärkt typ, Utmärkt substans i kroppen, utmärkt benstomme, tilltalande 

huvud med utmärkta proportioner, utmärkta ögon , strama läppar, Bra bett, Väl tillbaka lagd skuldra, 

Fantastik bröstkorg, alltför lång länd som ger ett lite långsträckt uttryck i rörelse, utmärka vinklar bak 

utmärkt steglängd men för sig löst fram, utmärkt päls o färg. Utmärkt temperament 

JKL Exellent , JKK 1 CK BT 1 CERT BIR                                                                    äg, Mathilde Von Holten 

 

 



La Dolce Luna´s Unity Beloved For M                                     SE40028/2018                               f.20180524 

71 cm, Mycket tilltalande tik av utmärkt typ o med tillräckligt volym i kroppen för åldern,, välformat 

huvud , Bra bett ,strama läppar ok skuldra men något rak överarm ,tillräckligt utfylld bröstkorg och 

stark rygg, utmärkt vinklad bak, rör sig något löst fram men med ett härligt drive i bakstället o med 

en härlig resning, utmärkt päls och färg, utmärkt temperament . 

JKL Exellent JKK 2 CK BT 3 R CERT                                                                      äg, Mathilde von Holten 

 

Sir Ozzy´s Gebo Runa Ur Futhark                                             SE35553/2018                              f.28180504 

65,5 cm, Liten feminin tik av utmärkt typ men som ger ett lite långsträckt intryck pga en lång länd och 

något framskjutet skulder parti, utmärkt huvud bra bett , välformade ögon , utmärkt bröstkorg något 

sluttande kors, passande benstomme rör sig löst fram o kohasigt bak, utmärkt päls trevligt 

temperament, 

JKL Very Good                                                                                                       äg, Catrine Undebeck 

 

Öppenklass 

 

Bölelejonet Wendela                                                                 SE25788/2014                                f.2014031 

67,5 cm Kraftfull tik av utmärkt typ, huvud med korrekta proportioner som kunde vara lite mer 

feminint, bra bett, utmärkt skuldra, utmärkt bröstkorg stark rygg, passande vinklar bak, önskar mer 

benstomme och starkare mellan händer, rör sig något trångt bak och lite löst fram, tillräcklig 

steglängd, något vågig päls , utmärkt färg, trevligt temperament. 

ÖKL Exellent                                                                                                           äg, Birgitta Hasselgren 

 

 

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

75 cm, Stor o kraftig tik av utmärkt typ, Härlig volym i kroppen, feminint huvud med utmärkta 

proprioner k något ljusa ögon , bra vett utmärkt skuldra o bröstkorg, stark rygg, passande vinklar bak, 

rör sig med härligt drive men med för högburen svans utmärkt päls trevligt temperament, högt hull. 

ÖKL Exellent                                                                                                                äg, Mats Hall 

 

 

Knockando´s Zagora af Salinas                                                     SE39855/2017                           f.20170602 

65,5 Liten feminin tik av utmärkt typ men som rakt igenom skulle gynnas av mer stomme och 

substans, tilltalande uttryck, huvud med tilltalande proportioner, mörka ögon något klen underkäke 

bra bett bra skuldra något rak överarm , tillräcklig bröstkorg, stark rygg, utmärkta vinklar bak, rör sig 

parallellt och lätt, utmärkt päls kvalité trevligt temperament. 

ÖKL Exellent ÖKK 4                                                                                                    äg, Ruth Lintonsson 

 

 



Maxigor Makena                                                                                   SE47089/2916                     f.20160517 

69,5 cm, Kraftfull tik av utmärkt typ, feminint huvud med utmärkta proportioner, utmärkta ögon 

strama läppar Bra bett (obs, tandintyg) välvinklat men framskjutet skulderparti, stark rygg, något lång 

länd goda vinklar bak, tillräcklig benstomme alltför veka mellan händer som påverkar i både stående 

o gående, utmärkt päls o färg trevligt  temperament. 

ÖKL Exellent ÖKK 1                                                                                            äg, Margareta Skarnehall 

 

 

Medvebergi Maszkos Khaleesi                                                   SE51147/2015                          f.201506125 

70 cm, Stor o kraftfull tik av utmärkt typ, men som behöver mer hull o vars lösa skinn stör 

helhetsintrycket, feminint huvud men något lösa ögonkanter o lösa läppar , bra bett utmärkt skuldra 

djup men något flat bröstkorg, stark rygg tillräckligt vinklad bak alltför veka mellan händer som 

påverka rörelserna utmärkt päls o färg. 

ÖKL Very Good                                                                                         äg, Margareta Skarnehall 

 

AGA?                                                                                                SE28300/2016                            f.20160326 

64 cm, feminin tik av mycket god typ som rakt igenom ,behöver mer stomme o volym, välformat 

huvud vars ljusa ögon stör uttrycket bra bett brant skuldra och något rak överarm i kombination med 

en något tunn bröstkorg ger trånga o lösa rörelser fram,  passande vinklar bak lovande päls välvisad 

och härligt temperament. 

ÖKL Very Good                                                                                               äg, Charlotte JInarp 

 

 

Slottblommans Lyla of Charming                                                  SE14251/2015                         f.20150123 

67,5 Kraftfull tik av utmärkt typ med ett välformat feminint huvud mörka ögon strama läppar, bra 

bett välvinklad men något framskjutet skulderparti, utmärkt bröstkorg stark rygg välvinklat bakställ 

tillräcklig benstomme något veka mellan händer rör sig något trångt bak men trevligt från sidan, 

utmärkt päls o temperament. 

ÖKL Exellent ÖKK 2                                                                                                      äg, Pamela Abrahamsson 

 

 

Wildering´s Too Hot To Handle                                                     SE23791/2018                          f.20160304 

68 cm , Feminin tik av utmärkt typ som visas i alldeles för högt hull, tilltalande huvud med mörka 

ögon, bra bett och strama läppar ,något framskjuten skuldra utmärkt bröstkorg ,något mjuk rygg, 

passande vinklar bak, tillräcklig benstomme rör sig lite löst fram o rullande pga vikten, utmärkt päls o 

färg. 

ÖKL Exellent                                                                                                                    äg, Josefin Granqvist 

 

 

 



Championklass 

 

Gep´s Big Bear´s South Dakota                                                       SE22839/2016                        f.20160312 

71,5 cm, feminin tik av utmärkt typ och god volym i kroppen, tilltalande huvud med utmärkta 

proportioner, bra bett något klen underkäke, utmärkt skuldra men något rak överarm, utmärkt 

bröstkorg stark rygg tillräckligt vinklad bak, tillräcklig benstomme något veka mellanhänder rör sig 

parallellt med god steglängd, utmärkt päls kvalité trevligt temperament . 

CHKL Exellent CHKL 2                                                                           äg, Per Hall 

 

 

DK UCH NO UCH SE UCH La Dolce Luna´s Legacyselfieforme   SE25471/2016        f.20160325 

72,5 cm  Champion tik av mycket hög kvalité, utmärkt typ, feminint huvud märka tillräckligt strama 

ögon, bra bett utmärkt skuldra o bröstkorg, något lång länd, välvinklat bakställ, god benstomme, 

utmärkt ben o tassar, rör sig lite löst fram men i övrigt utmärkt , utmärkt päls o färg, trevligt 

temperament 

CHKL Exellent CHKK 1 CK BT 2                                                            äg, Elise Von Holten 

 

                                                             

 

Veteranklass 

Tikar 

DK UCH NORD VV-16 SE UCH Knockando´s Qmp Quinta Red             SE32027/2018   f.20080407 

70,5 cm, 11.5 år tik av utmärkt typ och som ännu är mycket välbehållen, välformat feminint huvud 

med mörka ögon, Bra bett utmärkt bröstkorg, stark rygg, lite lång länd, ännu stark i sina vinklar, 

utmärkt i sina ben o tassar, åldern syn i rörelse och lika så i päls kvalité, härlig veteran,  

VETKL Exellent 1                                                                                     äg, Kristina Truedsson 

 

 

.                                                                        

                                                                           Uppfödadarklass 

 

La Dolce Lunas kennel, Grupp med 2 kombinationer och bestående av hundar med ytterst hög 

kvalité, kraftfulla väljkoppade individer av utmärkt typ och med utmärka rörelser, en del lite längre 

ländparti, mycket typ lika hundar, Grattis, bästa grupp! 

UPPKL 1 HP 

 

 

 



Knockando´s Kennel 

Grupp med 3 kombinationer som visar enhetlig typ, god könsprägling, varierande ögonfärg, hundar i 

lite olika åldersspann, välgående hundar men där många kunde haft mer volym trevliga 

temperament   , Grattis 

UPPFKL 2                                                                                               

 

 


