
Nyköping Rasspecial 2021-08-22                                         Domare: Charlotta Melin 

 

 

Valpklass 4–6 

 

   Hanar 

Lowenhole´s Zig Zag Tower                                  Reg nr ?                                      f.2021-04-15 

Deltar ej 

 

 

Ögonglimtens You Be Love                                  SE34621/2021                             f.2021-04-16 

4 mån, utmärkta proportioner, Välskuret huvud, välformad mörka ögon, ngt öppna vinklar fram, bra 

kropp för åldern, lätt avrundat kors, rör sig med fint sidsteg, för dagen ngt kohasig bak, utm. 

temperament, visar sig duktigt. 

VKL 1 HP Bästa valp 4-6 mån                                                                                 äg, Anna Törnqvist                                                                     

 

                                                                                             Tikar 

                                                                                       

Quen Star Sagitta Star Odyssey Tatt                           Reg nr ?                                     f.2021-03-31 

Fina proportioner, feminint välskuret huvud, kraftigt nosparti, välformade mörka ögon, utm. hals och 

överlinje, ngt brant kors, mkt välvinklad fram, markerat förbröst, rör sig mkt duktigt för sin ålder, 

med utm. sidsteg, utm. temperament. 

VKL  1 HP                                                                                                                               äg, Mikaela Björck 

 

Quen Star Sagitta Tasmaina Wallaby                         Reg nr ?                                    f.2021-03-31 

Mkt tilltalande helhet, välskuret huvud, kraftigt nosparti. Välformade mörka ögon, tyvärr ett snett 

tångbett, utm. hals och överlinje, väl liggande kors, harmoniskt vinklad, rör sig med utm. steg, utm. 

temperament. 

VKL 2                                                                                                                                       äg. Mikaela Björck 

 

 

                                                                                Valpklass 6–9 

 

                                                                                       Hanar 

Bölelejonet Destin As in Frozen                              SE14822/2021                                    f.2021-01-04 

Utm. Proportioner, maskulint välformat huvud, mkt vackra mörka ögon, utm. hals och överlinje, bra 

kropp för åldern, välutvecklat förbröst, moderata vinklar, rör sig med tillräckligt steg, lovande päls, 

platta tassar. 

VKL 4 HP                                                                                                                             äg, Mona Magnusson 



 

Dragongårdens Catch Me Once                             SE15213/2021                            f.2021-01-14 

Maskulint välformat huvud, aningen runda ögon, utm. hals o överlinje, ngt avfallande kors, 

välutvecklat förbröst, bra volym i bröstkorgen, rör sig med tillräckligt sidsteg, has trångt bak, löst 

fram, lovande päls. 

VKL opl                                                                                                                       äg, Anne Heinonen 

 

 

Dragongårdens Catch Me Twice                             SE15214/2021                                      f. 2021-01-14 

Mkt flott hanvalp, välskuret huvud som förstås måste utvecklas i skallen, vackra ögon, mkt vacker 

hals som flyter ner i vällagda skuldror, utm. överlinje, välutvecklad kropp, förbröst, utm. vinklar, rör 

sig med kraftfullt steg, ännu lite löst fram, vacker päls. 

VKL 1 HP Bästa valp 6-9 mån BIS VALP!                                                                         äg, Malin Fjellborg 

 

 

Leonskall´s Åtråvärda Åbäke                                    SE23890/2021                                        f. 2021-02-15 

6 mån, mkt trevlig helhet, välskuret huvud, utm. hals o överlinje, lätt avfallande kors, välformade 

ögon, välvinklad, fram o bak, rör sig med utm.  steglängd, fin bredd i bakkärran, ännu mkt valpig päls. 

VKL 2 HP                                                                                                                              äg. Fredrik Andersson 

 

Mathoaka´s Baron Of Lion Crest                                SE20589/2021                                         f.2021-02-20 

6 mån, välformat huvud, fina ögon, utm. överlinje, lätt avfallande kors, ngt öppna vinklar fram, 

tillräckliga bak, rör sig trångt bak men med bra sidsteg, lovande päls. 

VKL opl                                                                                                                                 äg, Torunn Hagelberg 

 

 

Mathoaka´s Earl Of Lion Crest                                      SE20588/2021                                        f.2021-02-0 

Utm. helhet, maskulint välformat huvud, fina ögon, utm. hals o överlinje, välformad bröstkorg, väl 

utfyllt förbröst, utmärkta vinklar fram, rör sig trångt bak, men har ett bra sidsteg, och ovanligt stabil i 

fronten. 

VKL 3 HP                                                                                                                             äg, Ann-Charlott Petré 

 

Shimanis´s Perfect Mozart                                               SE15620/2021                                   f. 2021-01-30 

Deltar ej. 

 

                                                                                           Tikar 

Bölelejonet Brisa As In Frozen                                   SE14828/2021                                  f. 2021-01-04 

Mkt tilltalande helhet, välskuret huvud, fina ögon, utm. hals o överlinje, välformad lång bröstkorg, 

harmoniskt vinklad rör sig med utm. steg o parallellitet, mkt stabil för sin ålder, lovande päls 

VKL 1 HP  BIM-valp   6-9 mån                                                                                           äg, Ann-Marie Krigh 

 



 

Dragongårdens Catch Me If You Can                        SE15216/2021                                  f.2021-01-14 

Mkt tilltalande helhet, flott välutvecklad tikvalp, vackert huvud, fina ögon, utm. hals o överlinje, 

välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, rör sig med kraftfulla långa steg, tyvärr har hon för dagen 

lätt underbett. 

VKL 2                                                                                                                                           äg, Petra Junehall 

 

         Juniorklass 

 

Fablernas Värd varje korvöre                                     SE35849/2020                                   f.2020-05-08 

79 cm. Stor kraftfull hane, mkt maskulin, ngt ljusa ögon, utm. hals o överlinje, välformad bröstkorg, 

moderata välbalanserade vinklar fram o bak. Rör sig med kraftfulla steg, ännu ngt trång fram, utm. 

mask välskött vacker päls. 

JKL Exe JKK 4                                                                                                                 äg, Gunnbritt Andersson 

 

  

Fastmors Survival King at Tjeck                               SE62102/2020                                 f.2020-11-05 

67 cm, 9 mån, har mycket kvar att utvecklas, mkt trevligt huvud, vackra ögon, utm. hals o överlinje, 

ngt avfallande kors, välformad bröstkorg, ger ett ngt lågställd intryck, ännu ganska tunn i stommen, 

rör sig med lite kort steg pga. ngt knapp bakbensvinklar, men har god parallellitet. 

JKL VG                                                                                                                                      äg, Anna Viberg 

 

Kustlejonets Birk-Af-Subbe                                             SE25488/2020                           f.2020-11-05 

77cm, Kraftfull mkt maskulin hane, som ger ett ngt lågställt intryck, kraftfullt huvud, ljusa ögon, som 

är ganska djupliggande med lösa ögonkanter, utm. hals o överlinje, lätt rundat kors, praktfull svans 

kunde ha mer förbröst, men har förövrigt bra volym, i bröstkorgen, rör sig med långa kraftfulla steg, 

ännu ganska trång bak, utm mask fin päls. 

JKL Exe 2                                                                                                                               äg, Kajsa Lindecrantz 

 

 

Leonskall´s Your Dreamking                                            SE65312/2020                            f.2020-10-29 

71 cm, 9 mån, en unghund med flotta linjer som för dagen lämnade pälsen hemma, välformat huvud, 

mörka ögon mkt flott hals, fina proportioner, tillräckliga vinklar, god balans välformad bröstkorg, rör 

sig med kraftfulla steg o utm. parallellitet, hänger i ryggen i stående, men håller sin topline bra i 

rörelse. Tång bett. 

JKL Exe                                                                                                                                äg, Kathy Karlsson 

 

 

Mohinhi´s Santos in The Shadow                                 SE24968/2020                               f.2020-04-15 

73 cm. En härlig hund, välskuret maskulint huvud, tillräckligt mörka ögon, fin form, korrekt kraftfullt 

bett, utm. hals o överlinje, härlig bröstkorg, med välutvecklat förbröst, mkt välvinklad, rör sig med 



kraftfulla långa steg o utm. parallellitet, tillräcklig mask utm. päls. 

JKL Exe JKK 1 CK  BH 4                                                                                                      äg, Maria Gustafsson 

 

 

Tidatassarnas Qluriga Quickstep                                 SE23679/2020                            f.2020-03-11 

77cm, Utm. Helhet, kraftfullt maskulint huvud, välformade mörka ögon, ngt knappt vinklad fram, 

stram rygg, ngt avfallande kors, tillräcklig kropp för åldern, rör sig med tillräckligt steg, utm. 

parallellitet, tillräcklig mask, ganska urfälld med utmärkta täckhår. 

JKL Exe JKK 3                                                                                                               äg, Anna Lena Hallstenson 

 

 

Ögonglimtens Dear Boy                                                  SE58338/2020                            f.2020-09-17 

77cm, 11 mån med utm. siluett , välskuret huvud, fina ögon , utm. hals o överlinje, vällagd skuldra 

härliga vinklar, ganska outvecklad i kroppen, rör sig med utm. sidsteg, men ännu lite slarvig fram och 

bakifrån, urfälld men bra struktur på täckhår, utm. mask. 

JKL Exe                                                                                                                          äg, Alexandra Jonsson 

                                                                                                                      

 

                                                                              Unghundsklass 

 

 

Dragongårdens Miracle Express                                    SE13553/2020                               f.2019-12-29 

75 cm, Reslig hane med härligt huvud o uttryck, välformade mörka ögon, utm. hals o överlinje, 

harmoniskt vinklad fram o bak, välutvecklad bröstkorg, rör sig med utm. steg ännu ngt slarvig fram, 

utm. mask mkt vacker välskött päls. 

UKL Exe 1 CK                                                                                                                  äg, Charlotta Strid 

 

 

                                                                                       Öppenklass 

 

 

Archibald Iz Galkina Gnezda                                    Se34670/2018                                            f.2017-12-20 

Deltar ej 

 

 

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

76cm, Mkt flott hane, härligt huvud och uttryck, lång välinsatt hals, stram rygg, tros lite långt 

ländparti, välliggande kors, utm. vinklar, rör sig med långa kraftfulla steg utm. bakifrån lite slarvig 

fram, tillräcklig mask mkt vacker välskött päls. 

ÖKL Exe  ÖKK 1 CK BH 1 CERT BIM                                                                                  äg,Vilma Holgersson 



 

 

 

Dragongårdens Flyin High                                        SE58165/2018                               f.2018-11-10 

79,5cm, Utm. helhet, välformat huvud där dock ögonen sitter lite tätt och är djupliggande o ngt ljus i 

färgen, flott hals, bra överlinje, avfallande kors, utm. vinklar fram, välformad bröstkorg, ngt lång i 

länden, kunde ha lite mer vinklar bak men rör sig med bra steg lite slarvig fram, tillräcklig mask 

vacker välskött päls. 

ÖKL Exe                                                                                                                                          äg, Annika Lager 

 

 

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

72cm, På den mindre sidan, men mycket kraftfull och maskulin, utm. skalle, ngt kort nosparti, ngt 

ljusa ögon, utm. hals och överlinje, bra kors, härlig bröstkorg mkt välställda ben som dock kunde ha 

lite mer höjd, rör sig utm. mkt väl kommande o gående vacker välskött päls. 

ÖKL Exe ÖKK 4                                                                                                                   äg, Susanne Averskog 

 

 

Fablernas Sommaren vi möttes                              SE42187/2017                                   f 2017-06-06 

75cm, Maskulin ngt lågställd hane, Bra huvud och mask, mellanbruna ögon, uttrycket störs av rosa 

läpp -pigment, Bra hals, skuldra, överarm, Ngt svag överlinje, passande bröstkorg och stomme, rör sig 

väl från sidan, trångt fram och bak. 

ÖKL Vg                                                                                                                                äg, Elisabeth Joelsson 

 

 

 Gep´s Big Bear´s Billabong                            SE40630/2018                                 f.2018-06-31 

78cm, Utm. helhet, välformat maskulint huvud, ngt ljusa ögon, Utm. Hals o överlinje, bra kors, kunde 

ha lite mer utfyllt i förbröstet, tillräcklig kropp, för övrigt, harmoniskt vinklad rör sig med långa 

kraftfulla steg, dock lite trång fram, utm mask, lite urfälld men bra struktur på täckhår. 

ÖKL Exe                                                                                                                                  äg, Susanna Norberg  

                                   

 

SE VCH Gep´s Big Bear´s Brave Bear                          SE40289/2019                                 f. 2019-05-31 

Deltar ej 

 

Gep´s Big Bear´s Forest Hunter                                     SE40452/2016                              f.2016-05-31 

74cm, Fina proportioner, fint uttryck, kunde ha liter mer höjd på skallen, Vacker hals, tillräckligt med 

kropp, kunde vara planare i ryggen, lätt överbyggd i rörelse, kunde ha mer bredd i förbröstet, 

tillräckligt vinklad fram, önskar mer bak, rör sig med bra steg, lite trång fram. 

ÖKL Exe  ÖKK 3 CK                                                                                                  äg, Anna Lena Hallstensson 

 



 

 

 

Gep´s Big Bear´s Hiawatha                                                   SE40287/2019                         f.2019-05-31 

Fina proportioner, välformat huvud, ngt ljusa runda ögon, bra hals, och överlinje, harmoniskt vinklad, 

rör sig med tillräckligt steg, han är ovillig till hantering o kan därför inte granska i detalj, behöver 

tränas. Matte tar över och hunden låter sig hanteras i tillräcklig grad. Pris pga. mentalitet. 

ÖKL Good                                                                                                                   äg, Karin Bläsung Neujd 

 

NORD JV-19 Gep´s Big Bear´s Snowy Snowbear            SE14120/2019                         f.2018-12-21 

79cm,På större sidan, Kraftfull o maskulin, Härligt huvud och uttryck, Flott hals, välliggande skuldra, 

ngt brant överarm, härlig bröstkorg, ngt överbyggd i rörelse, rör sig med bra steg , god parallellitet, 

Starka mellanhänder, päls i fin kondition. 

ÖKL Exe ÖKK 2 CK BH 2 R-CERT                                                                                     äg, Gina E Persson 

 

 

 

Millijor´s Storstrut                                                   SE45808/2016                                       f.2016-07-04 

71cm.Hane som ger något lågställt intryck. Mkt kraftig maskulint huvud. Brett nosparti, Utm. hals, väl 

vinklad fram, lång djup bröstkorg med bra förbröst, hänger i ryggen i stående rör sig med bra steg, 

god parallellitet, bra mask pälsen delvis ganska mjuk, tåar ut fram. 

ÖKL VG                                                                                                                                  äg, Per Östberg 

 

 

                                                                                 Championklass 

 

 

SE UCH SE VCH Gep´s Big Bear´s Blackfeet      SE22837/2016                                      f.2016-03-12 

78cm, Utm. Helhet, maskulint kraftfullt huvud, ngt kort nosparti, välformade ögon, Utm. hals och 

överlinje, Bra kors, mkt välvinklad, utm. bröstkorg, rör sig utm. från alla håll, utm. mask och 

pälskvalité. 

CHKL Exe CHKK  1 CK BH 3                                                                                             äg, Monica Kälveskog 

 

 

SE UCH Gep´s Big Bear´s The Holy One               SE40448/2016                                      f.2016-05-31 

80cm, Kraftfull reslig hane, mkt maskulint huvud ngt ljusa ögon, Utm. hals, välutvecklat förbröst, 

välställda framben, utm. kropp, harmoniskt vinklad, rör sig stabilt med utm. steg, vacker päls. 

CHKL Exe CHKK 2 Ck                                                                                                         äg, Gina E Persson 

 

                                                                                           Veteranklass 

 



 

SE UCH Fablernas Spöket alla vill Se                                   SE29166/2013                                f.2013-03-22 

73cm, 8.5 år i fin kondition, trevligt huvud, fint uttryck, Utm. hals, bra kors, mkt välformad kraftig 

bröstkorg, välställda framben med stabila mellanhänder, bra vinklad bak, rör sig mkt bra runtom, 

dock med ålderns rätt, en viss stelhet, bra mask fin päls. 

VETKL Exe 1                                                                                                                        äg, Elisabeth Joelsson 

 

 

                                                                                           Tikar 

                                                                                      Juniorklass 

 

 

Gep´s Big Bear´s No women no Cry                 SE35858/202020                                      f.2020-05-15. 

67cm, Fina proportioner, feminint huvud, bra ögon, bra hals, stram rygg som för dagen har en lite 

karp, brant kors, normal kropp för åldern, harmoniskt vinklad fram och bak, rör sig med energiskt 

steg, kraftigt urfälld men har bra struktur på täckhåren, behöver träna tandvisning. 

JKL Exe JKK 4                                                                                                                äg, Susanna Norberg 

 

 

Kustlejonets Ronja-Af- Subbe                             SE25489/2020                                        f.2020-03-19 

67cm, Mkt trevlig helhet, välformat huvud, fin ögonform men dom är något ljusa, utm. hals, stram 

rygg, ngt avfallande kors, mkt välformad bröstkorg med tydligt förbröst. Harmoniskt vinklad, rör sig 

med utm. steg o parallellitet, bra mask, fin päls. 

JKL Exe JKK 2                                                                                                                 äg, Lillemor Johansson 

 

 

 

Leonskall´s Your Dream                                      SE65313/2020                                     f.2020-10-29.  

68cm, 9 mån feminint huvud, lite flackt stop, ngt runda och ljusa ögon, ännu lite smal i underkäken, 

tångbett, utmärkt hals, för dagen ganska överbyggd, knappa vinklar, normal kropp för åldern, vrider 

ut tassarna fram, en ung tik som ännu rör sig valpigt. 

JKL Vg                                                                                                                                 äg, Kathy Karlsson  

 

 

Milljors´s Singer                                                               SE32641/2020                           f.2020-05-02 

65cm, Liten tik men med bra proportioner, feminint huvud, ngt ljusa ögon, utm. hals, stark rygg, lätt 

avrundat kors, välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad rör sig med utm. steglängd, o mkt stabilt för 

sin ålder. 

JKL Exe JKK 3                                                                                                                      äg, Lillemor Johansson 

 



 

Mohinhi´s Saphir In The Sun                                          SE24971/2020                             f.2020-04-15 

72cm, Utm. helhet, välformat huvud, fina ögon, utm. hals, bra kropp för sin ålder, lätt avrundat kors 

ngt utåtvridna tassar fram, bra vinklar bak, för sig lite lojt men med tillräcklig steglängd, utm. mask, 

fin päls. 

JKL Exe                                                                                                                                    äg, Carolin Fogd 

 

 

Mohinhi´s Tina The Timekeeper                                  Se26996/3030                                   f.2020-04-19 

69cm, Mkt tilltalande helhet, vackert välskuret tik huvud, välformade ögon som är aningen ljusa, 

utm. hals, stram rygg, välliggande kors, mkt välformad bröstkorg, välställda ben, rör sig utm. från alla 

håll. Tillräcklig mask utm. päls.  

JKL Exe 1 JKK CK                                                                                                              äg, Maria Gustafsson 

 

 

                                                                             Unghundsklass   

 

Duvasgårdens Åtråvärda Åse                                     SE13117/2020                                           f.2020-01-20 

68cm, Utm. helhet, feminint välskuret huvud, fina ögon, utm. hals och överlinje, välformad bröstkorg 

lätt rundat kors, harmoniska vinklar, välställda ben, utm. rörelser från alla håll, bra mask fin hals 

UKL Exe UKK 1 CK                                                                                                                  äg, Lena Källström 

 

 

Fablernas Up To The Top                                              SE10403/2020                                        f.2019-11-06. 

Långlinjerad tik lång o smalt huvud, kunde vara kraftigare i nospartiet, fina ögon, utm. hals, ngt lång i 

länden, mjukt avrundat kors, välutvecklat förbröst, välställda ben, utm. vinklar, blir lite bakhög i 

rörelse, för sig bra framifrån, och bakifrån, men behöver stabilisera o koncentrera sig på sin uppgift. 

UKL Exe UKK 3                                                                                                                    äg, Elisabeth Joelsson 

 

 

 

Fablernas Winchester                                                    SE12992/2020                                        f.2019-12-07 

71cm, Utm. helhet, feminint huvud, ngt tätt sittande ögon, dock bra färg o form, tum hals o överlinje, 

lätt avrundat kors, kraftig kropp, ngt utåtvridna tassar fram, harmoniskt vinklad rör sig med god 

parallellitet och bra steglängd. 

UKL Exe UKK 2                                                                                                                               äg, Janina Olsen 

 

 

Knatteberga´s AB Pink Apple                                         SE52881/2019                                       f.2019-09-01 

Deltar ej.  

 



 

Skullsam´s Aqua                                                               SE55955/2019                                       f.2019-10-08 

71 cm, Fina proportioner, feminint långsträckt huvud, något tätt sittande ögon, flackt stop, bra hals, 

stram rygg, lite kort kors och högt ansatt svans, knappt vinklad fram och bak, välformat bröstkorg 

med tillräcklig volym, rör sig med lite kort steg men med god parallellitet, bär dock gärna svansen 

högt i rörelse, utm. mask, urfälld men bra struktur på pälsen. 

UKL Vg                                                                                                                                       äg, Maud Fredman 

 

 

 

 

Öppenklass 

 

 

 

Angel Kingdom Everyone Loves Gloria                              SE46714/2019                               f.2019-04-14 

71cm, Utm. helhet mkt vackert huvud, härligt uttryck, tångbett, underkäkens hörntänder sticker mot 

tandköttet, pga. trång underkäken, utm. hals, bra rygg och kors, välformad bröstkorg, harmoniska 

vinklar, för sig lite tungt men med tillräcklig steg, pris pga. underkäken. 

ÖKL Vg                                                                                                                            äg, Lillemor Johansson 

 

 

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

65cm, Tik på den mindre sidan som ger ett långsträckt intryck, välformat huvud, fin form på ögonen, 

dock ngt ljusa. Flott hals o överlinje, välställt kors, utm. vinklar runtom, lång välformad bröstkorg, rör 

sig med mkt långa kraftfulla steg, men trångt bak, vacker välskött päls. 

ÖKL Exe.                                                                                                                                 äg, Lena Tillander 

 

SE VCH Dragongårdens Penny Lane                                      SE58532/2018                         f.2018-11-09 

67 cm, Utm. Helhet, feminint välformat huvud, fina ögon, bra hals, stram rygg, ngt avfallande kors, 

välformad bröstkorg, harmoniskt vinklad, utm. Rörelser från alla håll, tillräcklig mask, fin päls. 

ÖKL Exe ÖKK 1 CK BT 3 CERT                                                                             äg, Eva Gustavsson  

   

               

NO JV-19 Dragongårdens Pride and You                      SE58166/2018                                      f.2018-11-10 

69cm, Mkt flott tik, välformat huvud, bra uttryck, ögonen kunde var lite mörkare, mkt flott hals, utm. 

överlinje, lätt avrundat kors, utm. förbröst, bra längd på bröstkorgen som behöver få lite mer volym, 

välvinklad, rör sig med kraftfullt steg utm. mask fin päls 

ÖKL Exe ÖKK 3 CK                                                                                                                  äg, Jessika Junehall 



 

RLD F RLD N SE VCH 

 Dragongårdens You Got What It Takes                       SE58167/2018                                     f.2018-11-10 

68cm, Utm. helhet, mkt vackert huvud o uttryck, bra hals, kraftigt förbröst, välutvecklad kropp, lätt 

avfallande kors, välvinklad, överbyggd både i stående o gående, utm. mask o pälskvalitet. 

ÖKL Exe                                                                                                                             äg, Annelie Forsner 

 

 

   

La Dolce Luna´s Playful Soul For Me                  SE43279/2019                                            f.2019-06-16                                                                                       

75cm, Stor tik men byggd på flotta linjer, feminint tik huvud som kunde ha mer längd, välformade 

ögon, utm. hals, stram rygg, utm. kors, välformad bröstkorg, utm. vinklar, ngt lång i länden rör sig lite 

trångt bak men bra från sidan, utm. mask, vacker välskött päls. 

ÖKL Exe ÖKK 4                                                                                                                äg, Marina Nielsen 

 

 

 

 

Leodal´s Famous Fanni                                               SE41574/2019                                       f.2019-06-18 

70cm, Mkt tilltalande helhet, välformat feminint huvud, härligt uttryck, utm. proportioner, flott hals 

o överlinje, mjukt avrundat kors, bra kropp för åldern, mkt harmoniska vinklar, rör sig med härliga 

flytande kraftfulla rörelser med utm. parallellitet o stabilitet, tillr mask ej bästa päls, men utm. 

struktur på täckhåren. 

ÖKL Exe ÖKK 2 CK  BT 4 R-CERT                                                                           äg, Angelica Klavbäck 

 

 

 

Sjaman´s Perry                                                            SE45615/2019                                     f.2019-08-08 

70cm, Utm. proportioner, Välformat huvud, skulle önska ett frimodigare uttryck och mer resning, bra 

hals o överlinje, avfallande kors, kraftig kropp, ngt knappt vinklad, rör sig trångt bak, skulle ha mer 

energi i sina rörelser, bra mask ganska ullig päls. 

ÖKL VG                                                                                                                          äg, Christina Reenerstav 

 

 

 

Championklass 

 

 



SE UCH Gep´s Big Bear´s Mackenzie Eskimo                       SE43666/2017                      f.2017-07-04 

67 cm, Utm. helhet, kraftfullt tik huvud, fint uttryck, kunde ha längre nosparti, utm. hals o förbröst, 

välvinklad fram ngt överbyggd, avfallande kors, tillräckliga vinklar bak, kunde ha lite mer kraft i 

steget, utm. päls.  

CHKL Exe CHKK 4                                                                                                                 äg, Gina E Persson 

 

 

 

DK UCH NO UCH SE UCH 

 La Dolce Luna´s Legacyselfieforme                      SE25471/ 2016                                  f.2016-03-25. 

72cm, Mkt flott tik. välformat tik huvud fina ögon, utm. hals o överlinje, välliggande kors, lång 

välformad bröstkorg, mkt välvinklad speciellt bak, rör sig med kraftfulla långa steg, utm. parallellitet, 

tillräcklig mask, ej i bästa päls för dagen. 

CHKL Exe CHKK 2 CK BT 2                                                                                                   äg, Elise Von Holten 

 

 

 

SE UCH Leodal´s Eclipse                                         SE21161/2017                                          f.2017-03-10 

66cm, 7 år kraftig tik som för dagen visas i lite högt hull, välformat huvud, fina ögon, lite trött i 

uttrycket bra hals, topline o kors, harmoniskt vinklad, pga. kroppsvolymen har hon blivit bred i 

fronten, o rör sig tungt samt ger ett lågställt intryck, bra mask, lite ullig päls 

CHKL Exe                                                                                                                           äg, Angelica Klavbäck 

 

 

SE UCH Remröd´s Ferrari Testarossa          SE4456/2016                                                          f.2016-07-24 

71cm, Flott tik, välformat huvud, fina ögon, utm. proportioner, mkt flott hals o resning fin överlinje, 

vällagd kors, välformad bröstkorg, mkt välvinklad speciellt bak , rör sig utm. från alla håll, kunde ha 

starkare mask, ej i bästa päls för dagen. 

CHKL Exe CHKK 3 CK                                                                                                            äg, Line Woldmo  

 

 

 

NO JV-18 NO UCH SE UCH 

 Remröd´s Yellow Diamond                           SE48190/2017                                         

72 cm, Mkt flott tik, feminint välskuret huvud, mörka ögon härlig halsresning, stram rygg, vällagd 

kors, härlig bröstkorg med mkt välutvecklat förbröst, välställda ben, mkt flotta rörelser, utm. 

stabilitet, tillräcklig mask, ganska urfälld för dagen 

CHKL Exe CHKK 1 CK BT 1 BIR                                                                                       äg, Maria Gustafsson 

 

 

 



                                                                           VETERANKLASS 

 

 

Bölelejonet Valkyria                                        SE30162/2013                                        f.2013-04-06 

69cm, 8,5 år, fin kondition, Femina fina proportioner, långt mkt smalt huvud, fina ögon mkt flott hals, 

o överlinje, välliggande kors, skulle ha bättre utvecklat förbröst, rakare framben, rör sig med ett 

härligt sidsteg men mkt löst fram och bak, tillräcklig mask, bra päls. 

VETKL Exe VETKK 4                                                                                                          äg, Malin Östlund 

 

 

 

Drömbjörnens Exklusiva Ester                          SE21362/2013                                          f.2013-02-25.  

69cm, 8,5 år, utm. kondition, vackert huvud o uttryck, utm. hals o överlinje, vällagd kors, härlig 

bröstkorg, mkt välvinklad, utm. rörelser, från alla håll, bra mask, fin päls. 

VETKL Exe VETKK 2                                                                                                         äg, Ann-Katrin Hansson 

 

   

SE UCH La Dolce Lunas Dream Pearl For Me         SE40777/2016                                        f.2012-06-02 

73cm, 9 år, flott tik, utm. resning, vackert huvud, fina ögon, bra hals, stram rygg, välliggande kors, 

harmoniska vinklar, välformad bröstkorg, utm. rörelser, tillräcklig mask, bra päls, härligt 

temperament. 

VETKL Exe VETKK 1 CK                                                                                                       äg, Elise Von Holten 

 

 

Mohinhi´s Perfect Pearl Of Polaris                          SE10304/2013                                         f.2012-12-04 

69cm, Mkt feminin välformat huvud, kunde ha bättre pigmenterade läppar, fina proportioner, 

tillräcklig vinklad fram bättre bak, stram rygg, utm. kors, välställda ben, rör sig med spänst o utm. 

stabilitet, grånande mask, lite ullig päls för dagen. 

VETKL Exe 3                                                                                                                          äg, Maria Gustafsson 

 

 

Viljanshof Hämnden är ljuv                                        SE16006/2011                                         f.2011-01-18 

Deltar ej 

 

 

                                                                                   

 

 



   AVELSKLASS 

 

C.I.B FI UCHj NORD UCH SE JV-15 SE V-17 SE V-19 

Mohinhi´s Quattro Of Quality tävlar med 18, 40, 58, 59 

2 kombinationer i olika åldrar, alla avkommor har fått pappas härliga huvud och uttryck samt sunda 

rörelser med härlig steglängd, utm. temperament, Grattis till en utmärkt nedärvare. 

AVKL 1 HP      Bästa grupp.                                                                                               äg, Maria Gustafsson 

 

 

                                                                                    UPPFÖDARKLASS 

Petra Junehall, Katarina Junehall deltar med. 48,49,50, 51 

2 Kombinationer, 4 ganska jämngamla tikar, där de flesta har fina huvuden o uttryck, Alla har 

välbyggda välställda ben och fria kraftfulla rörelser, några är lite långsträckta i kropparna, gemensamt 

för dem är vackra välskötta pälsar och utm. temperament. 

UPPFKL 1 HP     Bästa grupp!                                                                                                             

  


