
Västra kennelklubben, Göteborg  20200104                                             Domare Birgitta Svarstad 

 

                                                                                  Valpklass 

                                                                                     Hanar 

 

Be My Bastian Easy Fairytale                                      SE46053/2019                          f.20190408 

Härlig stl. Väl könspräglad, Typiskt huvud, lite runda ögon, bra öron ,stram överlinje, välställt kors, 

tillräcklig benstomme, bra tassar , rör sig väl från sidan men kan fortfarande bli lite fastare fram, 

Lovande päls trevligt temperament. 

Valpkl 2 HP                                                                                                                        äg, Marina Granholm 

 

Gep´s Big Bear´s Brave Bear                                      SE40289/2019                              f.20190531 

Väl könspräglad, bra djup i skallen, får ej bli grövre i skallpartiet, Ngt runda ögon, bra öron god 

resning ,bra förbröst ej helt raka framben välformade tassar, skulle ha ett bättre kors, lågt ansatt 

kors, skulle ha bättre vinklar bak, rör sig med kort steg o för hög svans i rörelse, bra pälskvalitet, 

trevligt temperament. 

Valpkl 3                                                                                                                                 äg, Jennifer Hägg 

 

Gep´s Big Bear´s Eagle Eye                                          SE40291/2019                                    f.20190531 

Bra modell, välformat maskulint huvud med rätta uttrycket, stram rygg, välkroppad för sin ålder, mkt 

kraftiga ben utm. tassar, rör sig med bra steg, valpglad svans, bra kors , lovande päls. 

Valpkl 1 HP                                                                                   äg, Anna Lena Hallstensson/Gina E Persson 

 

Gep´s Big Bear´s Vhite Fox                                      SE40266/2019                                        f.20190531 

Bra proportioner, Bra huvud, mörka ögon, kan fylla ut lite under ögonen, välansatta öron ,härlig 

resning, kan ännu få kraftigare benstomme, bra tassar, behöver strama upp sina rörelser både fram o 

bak, rör sig med för hög svans, bra pälskvalitet. 

Valpkl 4                                                                                                                                 äg, Helena Melander 

 

                                                                                  Valpklass  

                                                                                      Tikar 

Duvasgårdens Zeras Zegra                                     SE34460/2019                                            f.20190510 

8 mån , välmusklad, bra modell, feminin , typisk huvud, bra uttryck, stram överlinje, Bra djup i 

kroppen, tillräcklig benstomme, lite platta tassar, rör sig med god balans lovande päls utmärkt visad. 

Valpkl 2                                                                                                                                  äg, Rolf Eriksson 

 

 

 



La Dolce Luna´s Perfect Soul for Me                     SE43277/2019                                            f.20190616 

6 mån, tilltalande huvud o uttryck, välansatta öron, tillräcklig hals, väl utvecklad kropp för sin ålder, 

ngt lång i länden, benstommen räcker, rör sig idag trångt och kohasigt, välskött päls fina tassar 

Valpkl 3                                                                                                                          äg, Mathilde von Holten 

 

 

La Dolce Luna´s Playful soul for Me                         SE43279/2019                                           f.20190616 

6 mån, Bra huvud, underkäkens hörntänder går upp i gommen, Bra öron, tillräcklig hals, välutvecklad 

kropp, kunde ha ett bättre kors, lite platta tassar, valpiga rörelser, för dagen trångt o kohasigt bak, 

välskött päls. 

Valpkl 4                                                                                                                           äg, Mathilde Von Holten 

 

Leodal´s Famous Fanni                                                   SE41574/2019                                     f.20190618 

6 mån Mkt lovande valp, lite ovan, tilltalande huvud o uttryck, stram överlinje, välkroppad, prima ben 

o tassar utm. rörelser, bra pälskvalitet 

Valpkl 1 HP Bästa valp!                                                                                                Äg, Angelica Klavbäck 

 

Juniorklass 

Hanar 

Gep´s Big Bear´s Snowy Snowbear                    SE14129/2019                                                f.20181221. 

79cm,Tilltalande modell, härligt maskulint huvud, Vackert huvud och uttryck, välansatta öron, 

markerat förbröst, halsen räcker, kunde vara ngt mer vinklad i sin överarm, stram rygg, välställd 

överarm, kort has, kraftig benstomme, prima tassar, använder sin bakdel mkt bra, kunde vara längre 

steg fram, bra pälsstruktur. 

JKL Exe JKK 1   CK BH 4 R-CERT                                                                                     äg, Gina E Persson 

 

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

74 cm, Bra storlek, Fjantig men hanterbar, lite kvadratiskt byggd, maskulint huvud, med kraftigt 

markerat stop, lite kort nosparti, kunde ha lite mörkare ögon, kort hals, skulle ha bättre kors, brant. 

Lite knappt vinklad i knä o has, benstommen räcker till storleken, mkt kort trippande steg. 

JKL VG JKK 2                                                                                                                     äg, Anna Svensson 

 

                                                                                      Unghundsklass 

 

 

Gep´s Big Bear´s Billabong                                     SE40630/2018                                               f.20180620 

77cm, Rejäl , fjantig . behöver tränas att visa sitt bett, Bra proportion skalle/nos, små djupt liggande 

ögon, bra öron, tillräcklig hals, bra bröstdjup, kunde ha bättre tassar, önskar ett bättre kors, svans för 

högt ansatt, bär den för högt i rörelse, rör sig parallellt med kunde ha bättre steg, bra pälskvalitet. 

UKL VG UKK 2                                                                                                         äg, Susanna Norberg 



Gep´s Big Bear´s Paw Patrol                                    SE40635/2019                                                f.20180620 

77cm,Mkt trevligt temperament, glad och öppen. Maskulint huvud med lite väl kraftigt stop, Bra 

öron Mkt bra förbröst, Bra längd i kroppen tillräckligt vinklad fram kunde ha ett lite bättre kors, 

benstommen räcker, bra tassar , rör sig med bra steg ed lite hastrång, alldeles för hög svans i rörelse, 

vilket stör helheten , bra pälskvalitetet. 

Ukl VG Ukk 1                                                                                                                   äg, Marina Granholm 

 

Skorres Yeti                                                                    SE21112/2018                                          f.20180318 

79 cm, Bra proportioner höjd/längd, Kunde ha ett bättre huvud, skallen grov, kunde ha mera bredd i 

underkäken, Stora öron , mörka ögon, men skulle ha fastare ögonkanter, Kraftig benstomme, bra 

tassar, rör sig med tillräckligt steg, men rullar svans i rörelse, välskött päls. 

Ukl Good                                                                                                                           äg, Elisabet Andersson 

 

 

                                                                                         ÖPPENKLASS 

 

Endless Edens Chief Little Horse                                SE52511/2016                                           f.20160903 

77cm, lit nätt byygd, för dage ej i sin bästa päls, saknar underull, bra proportion i skall/nos, kan fylla 

ut lite under ögonen, välansatta öron, god resning kunde ha mer volym i kropp o bröstkorg kunde 

vara längre , lång i länden, benstomme räcker till stl. Bra tassar , rör sig lätt , välpresenterad, trevligt 

temperament, Mkt hög svans i rörelse 

Ökl Good                                                                                                                         äg, Alexandra Länström 

 

 

Gep´s Big Bear´s Forest Hunter                                   SE40452/2016                                            f.20160531 

75cm, Bra modell men i alldeles för högt hull idag, Typiskt huvud , bra uttryck, Välansatta öron, 

Tillräcklig hals, bra djup i kroppen, skulle ha en bättre överlinje, överbyggd, önska ett bättre kors, 

högt ansatt svans, Bra ben o tassar, tunga oelastiska rörelser med dåligt steg bak, bra päls, stabilt 

temperament, får good pga rörelser och kondition. 

ÖKL Good                                                                                                                  äg, Anna Lena Hallstensson 

 

Lejonhjärta Byggvir                                                        SE4457/2014                                              f.20140702 

74cm, Tilltalande modell, kunde önska honom ngt kortare, Vackert huvud, Bra uttryck, stram 

överlinje, välkroppad,  ?.vinklad, Prima ben o tassar, balanserade rörelser, lång svans som han kunde 

bära ngt bättre, bra päls, väl presenterad, trevligt temperament. 

ÖKL Exe ÖKK 1 CK BH 2 CERT R-CACIB                                                                  äg, Anette Lerjus 

 

 

 



Leodania´s Excluxive Arthur                                        DK18180/2017                                         f.20171008 

80cm, Tillräckliga proportioner, lite väl markerat stop. Maskulint präglat, Bra öron, kunde ha lite 

mera resning. Tillräckligt bröstdjup men kunde som helhet ha mer volym, benstomme räcker, platta 

tassar, kunde vara bättre vinklad fram o bak, rör sig med kort steg, lång välburen svans välskött päls 

men kunde ha mer underull. Trevligt temperament. 

ÖKL VG ÖKK 4                                                                                                                  äg, Peter Jensen 

 

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

77cm, kraftfull, väl könspräglad, bra huvud, lite stora öron, Bra hals, Markerat förbröst, kunde ha mer 

längd i bröstkorgen, lång länd, skulle ha ett bättre kors, högt ansatt svanssom han rullar i rörelse, rör 

sig med tillräckligt steg men hastrång, trevligt temperament. 

ÖKL VG ÖKK 3                                                                                                                     äg, Claes Niesel 

 

Mystic Moonstone Ginger Heaven                               SE25448/2017                                        f.20161106 

77cm,Mkt trevligt temperament, lite grov skalle men bra proportioner, välformade ögon, bra öron, 

tillräcklig resning, Bra djup i kroppen, kunde ha ett bättre avrundat kors. starka ben, bra tassar, rör 

sig med tillräcklig steglängd, visas i väl högt hull. 

ÖKL EXE ÖKK 2                                                                                                                     äg, Marina Granholm 

 

                                                                          

 

                                                                                  Championklass 

 

 

DK UCH NO UCH NORD UCH NORDIC CH SE UCH  

La Dolce Lunas Legacyshinesforme                               SE25476/2016                                     f.20160325 

78cm, Mkt bra modell, härligt temperament, lite högt hull, typiskt maskulint huvud, bra uttryck, 

stram överlinje, välkroppad ,står på fina ben o tassar, välställt kors, MKt balanserade rörelser, och 

bär svansen korrekt hela tiden, bra pälskvalitet, visar sig väl 

CHKL Exellent CHKK 2 CK BH 3                                                                                           äg, Cecilia Lundvist 

 

 

SE UCH Skjaergaardens Bumbibears Bombo               NO30766/17                                         f.20161126 

75cm, mkt välbalanserad , vacker hund, tilltalande huvud o uttryck, härlig överlinje, välkroppad o 

vinklad, kraftiga välmusklade ben, prima tassar rör sig med långt vägvinnande steg utan 

ansträngning, vacker utstrålning, kan stå som modell för standarden. 

CHKL Exellent CHKK 1  BH 1 CACIB BIRäg,                                                                       äg, Tone Mosby 

                                                                                             

 



Tikar 

Juniorklass 

 

Dragongårdens Little Darling                              SE58169/2018                                               f.20181110 

70,5cm, ngt lågställd till sin längde, feminin , bra huvud, tillräcklig hals, ej helt raka framben, behöver 

få en bättre överlinje, lite lång i länden, tillräckligt bröstdjup, kunde ha ett bättre avrundat kors, 

behöver ännu strama upp sina rörelser fram o bak, välskött päls, trevligt temperament. 

JKL VG                                                                                                                                  äg, Pernilla Lindgren 

 

NO JV -19 Dragongårdens Pride And Joy          SE58166/2018                                               f20181110 

69cm, Bra modell höjd/längd, typiskt huvud, bra uttryck, välansatta öron, halsen räcker, mkt bra 

bröstdjup, lite lång i länden god bredd i låret, kort stark has, står på bra ben o tassar, rör sig effektivt 

men lite stolt över svansen, bra päls trevligt temperament 

JKL Exe JKK 2 CK                                                                                                                     äg, Jessika Junehall 

 

 

Knockando´s Bellet Lioness To Be                      SE57815/2018                                                f.20151118 

73cm, Bra proportioner, håller på att komma i päls, bra skallparti, kunde ha lite mer bredd i 

underkäken, där underkäkens hörntänder kunde sitta lite bättre, god resning, plan rygg, bra kropp 

för sin ålder, benstomme räcker, prima tassar rör sig parallellt, utm. rörelser.  

JKL Exe JKK 4                                                                                                                         Äg, Ruth Lintonsson 

 

 

Remröd´s Here We go again Mathoakas          SE25498/2019                                               f.20190315 

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. 

JKL Exe                                                                                                                                  äg, Line Woldmo 

 

Remröd´s Here We go again nr one                     SE25499/2019                                               f.20190315 

67cm, mkt bra modell med goda proportioner, tilltalande huvud o uttryck, mörka välformade ögon, 

mkt bra front, god längd i bröstkorgen välställt kors, tillräcklig benstomme, kunde ha ngt bättre 

tassar, balanserade rörelser, bra pälskvalitet. 

JKL Exe JKK 3                                                                                                                     äg, Benthe Rasmussen 

 

 

Skjaergaardens Bubbles & troubles                       NO55289/18                                                 f.20180911 

68cm, mkt lovade junior tik av hög kvalitet, vackert huvud med rätta uttrycket, välansatta o lagom 

stora öron, välkroppad välvinklad utm. benstomme kort has, prima tassar utm. rörelser, bra päls. 

JKL Exe JKK 1 CK BT 2 CERT                                                                                             äg, Tone Mosby 

 



                                                                            Unghundsklass 

 

Skjaergaardens Riding the bethara                  NO42767/18                                                        f.20180422 

75cm, stor tik som skulle vara mer feminin, egen vilja, maskulin präglat huvud men bra detaljer, 

välansatta lite stora öron, god resning, kunde önska henne ngt kortare, lång i länden men bra 

bröstdjup välställt kors, kraftiga välmusklade ben ,rör sig bra från sidan , hastrång, kunde kunde rör 

sig bättre fram, bra pälskvalitet 

UKL VG UKK 1                                                                                                                         äg, Tone Mosby 

 

Zir Ozzy´z Gebo Runa Ur Futhark                         SE35553/2018                                                 f.20180504 

67cm, tik som visas i alldeles för högt hull som påverkar rörelserna, tunga oelastiska rörelser, 

trång/kohasig, skulle ha bättre rörelser fram, välformat huvud, mkt bra öron, stora runda ögon, bra 

djup i kroppen bra svans/pälskvalitet, får good idag pga. hull och rörelser o kondition. 

UKL Good                                                                                                                            äg, Catrine Undebeck 

 

 

Öppenklass 

Magdgor Makana                                                 SE47089/2016                                                   f.20160517 

69cm, tik med bra proportioner som visas i alldeles för högt hull vilket påverkar rörelserna, tilltalande 

huvud och uttryck, tillräcklig hals, kunde ha en bättre överlinje o även ha ett bättre kors, lite knappt 

vinklad bak men trots det använder hon sina bakben väl, ngt platta tassar, ej i bra päls får very good 

idag pga. dagens kondition. 

ÖKL VG ÖKK 1                                                                                                               äg, Margareta Skarnehall 

 

LD Startklass Wildering´s Abracadabra               SE54017/2017                                                  f.20171011 

71cm, Stor tik som skulle var mer feminin, bra proportioner skalle/nos. Lite kindig, mkt bra resning , 

lite mjuk i ryggen, bra bröstdjup, välställt kors, kraftig benstomme, bra tassar, rör sig med bra steg, i 

god päls , får Very good pga könsprägel och kondition. 

ÖKL VG ÖKK 2                                                                                                                äg, Johanna Sköldheden 

 

Championklass 

 

DK U (G) DK UCH Knockando´s Zagora af Salinas             SE39855/2017                                  f.20170602 

66cm, Feminin, bra proportioner i skalle /nos, välinsatta öron , tillräcklig hals, bra bröstdjup skulle ha 

ett bättre kors, lite knappt vinklad bak, kunde även ha bättre tassar o kraftigare benstomme, skulle 

ha ett längre steg och ngt hög svans i rörelse, trevligt temperament, välvisad 

 CHKL VG CHKK Opl                                                                                                              äg, Ruth Lintonsson 

 

 



 

C.I.B DK UCH NO UCH NO V-18 NORD UCH NORDIC CH SE UCH  

La Dolce Luna´s Legacyselfieforme                                           SE25471/2016                           f.20160325 

72c, Stor tik kunde vara lite mer feminin, men en riktig modell, bra huvud, härlig resning, välkroppad, 

välvinklad, bra ben o tassar , rör sig väl med bra steglängd och korrekt buren svans, för sig väl men 

kan gärna slankas ner. 

CHKL Exellent CHKK 4                                                                                                        äg, Elise Von Holten 

 

C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH NORD UCH NORD V-18 NORDIC CH SE UCH 

La Dolce Luna´s Legacysolulmateforme                                 SE25469/2016                              f.20160325 

74cm, rejäl tik med bra rasdetaljer, kunde ha ngt mer feminint huvud, bra öron välkroppad, står på 

prima ben och tassar, rör sig med balans o tillräcklig steglängd, i bra päls alltför överviktig men trots 

det rörlig. 

CHKL Exe CHKK 3                                                                                                         äg, Mathilde von Holten 

 

NO UCH NO V-19 SE UCH Remröd´s Ferrari Testarossa         SE44256/2016                            f.20160724 

70cm, Mkt bra modell/proportioner/könsprägel, tilltalande huvud/uttryck, härlig resning 

,välkroppad, välvinklad, står på prima ben o tassar, utm. rörelser, fullt tillräckligt med päls, perfekt 

visad. 

CHKL Exe CHKK 2 CK BT 4 R-CACIB                                                                              äg, Line Woldmo 

 

DK UVH NO UCH SE UCH  

 Skjaergaardens Macarons De Mee Moo                                       NO37956/15                          f.20150315 

71cm, rejäl tik, tilltalande huvud, bra proportioner, härlig resning, välkonstruerad runt om, välställt 

kors, lågt buren svans rör sig lätt o effektivt med långt väg-vinnande steg, i bra päls , välvisad. 

CHKL Exe CHKK 1 CK BT 3 CACIB                                                                                     äg, Tone Mosby 

 

 

                                                                           VETERANKLASS 

 

C.I.B DK UCH FI UCH NORD UCH SE UCH SE V-17     SE V-18 SE V-19 SE VV-18-19 

Leodal´s Belixe                                              SE61448/2010                                                          f.20100929 

86cm, Välproportionerad , mkt alert 9åring, harmoniskt huvud med rätta uttrycket, välkroppad o 

välvinklad, rär sig mkt väl från sidan med långt steg, i bra päls, superkondition 

VETKL Exe VETKK 1 CK BT 1 BIM                                                                                     äg, Angelica Klavbäck 

 

 

 

 

 



   

 

 


