
Gävle – Engeltofta Rasspecial 20210807                                            Domare: Ann-Christin Sultan 

 

 

Valpklass 4–6 

 

Hanar 

Mathoaka´s Earl of Lion Crest                     SE20588/2021                           f.2021-02-20 

Mycket harmonisk hanvalp, utmärkt könsprägel, utmärkt mask, mörka ögon, tillräcklig hals normal 

skuldra och överarm, passande ben och stomme, för dagen hastrång i övrigt rörelser u.a. för åldern 

Valpkl 1 hp / Bästa valp 4-6                                                                                           äg, Ann-Charlott Petré 

 

                                                                                       Tikar 

                                                                                       

Mathoaka´s Countess Of Lion Crest              SE20591/2021                              f.2021-02-20 

Lovande tikvalp, utmärkt huvud och uttryck, mörka ögon, tillräcklig hals, ngt rak i skuldra o överarm, 

för åldern passande bröstkorg o stomme, Aningen brant kors, hastrång, Rörelser ok från sidan, en 

hund som för dagen har växt ur sig. 

Valpkl 1                                                                                                                                äg, Lars Ekman 

 

                                                                                Valpklass 6–9 

 

                                                                                       Hanar 

Bölelejonet Bruni As in Frozen                              SE14823/2021                                     f.2021-01-04 

Lovande hanvalp, maskulint huvud, Bra mask, Vackra mörka ögon, passande bröstkorg och stomme 

till storleken, kort kors, ngt rak i bakbensvinkeln, normala rörelser, Bär svansen för högt i rörelse. 

Valpkl 2                                                                                                                                   äg, Jennie Stenborg. 

 

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

Mkt lovande hanvalp, utmärkt huvud o uttryck, utmärkt pigment i mun och nos, vackra mörka ögon, 

tillräcklig hals, normal skuldra och överarm, passande bröstkorg och stomme till storleken, bra kors 

normala vinklar, rör sig väl när han vill. 

Valpkl  1                                                                                                                              äg, Mona Magnusson 

 

                                                                                         Tikar 

 

 



Bölelenonet Brisa As in Frozen                                SE14828/2021                                     f.2021-01-04 

Mkt lovande tikvalp, utmärkt huvud och uttryck, Bra hals, skuldra och överarm, utmärkt förbröst till 

storlek och ålder, utmärkt stomme o bröstkorg, bra kors och vinklar, utmärkta rörelser runt om. 

Valpkl 1 hp Bästa valp, BIS valp                                                                                           äg, Malin Östlund 

 

Bölelejonet Tigra                                                         SE14821/2021                                         f.2021-01-04 

Deltar ej 

 

Knatteberga´s Miss December                                 SE10969/2021                                          f.2020.12-06 

Lovande tikvalp, feminint huvud som behöver breddas i nospartiet, tillräcklig hals, normal skuldra 

och överarm, passande bröstkorg, behöver genomgående grovna i benstomme, ngt brant kors, rör 

sig ok när hon vill. 

Valpkl 2                                                                                                                      äg. Maria-Helen Andersson 

 

         Juniorklass 

 

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

78 cm. Maskulin hane av utmärkt typ och storlek, utmärkt huvud ngt ljusa ögon, svart mask, bra läpp 

pigment, bra hals, skuldra och överarm, kraftfull kropp, utmärkt benstomme, knappa knä och has 

vinklar, rör sig dock ok, hundens färg stör dock helhetsintrycket. 

JKL Vg JKK 3                                                                                                            Äg, Gunnbritt Andersson 

 

  

Gep´s Big Bear´s Get Up Stand up                               SE35856/2020                                    f.2020-05-15 

75cm. Maskulin hane av mkt god typ, bra huvud, ngt ljusa ögon, tillräcklig mask Tillräcklig hals, 

normal skuldra, ngt rak överarm, överbyggd, ngt knapp i knä och has, ännu ungdomlig i rörelsen 

JKL Vg JKK 4                                                                                                                  äg, Helena Melander 

 

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

74 cm. Maskulin hane av utmärkt typ, på den lilla sidan, bra huvud, ngt låg mask, bra ögonform men 

aningen ljusa, bra hals, skuldra och överarm, passande kropp och stomme, rör sig väl runt om, en 

hund med bra proportioner. 

JKL Exe JKK 1 CK                                                                                                          äg, Maria Gustafsson 

 

Rosaceae Ribes                                                                NHSB3191021                            f.2020-03-26 

79cm, Maskulin hane av god storlek, utmärkt typ, huvud fortfarande i utveckling, utmärkt mask, 

vackra ögon, bra hals, normal skuldra, ngt rak överarm , för åldern passande kropp och stomme, ngt 

hastrång men i övrigt bra rörelser. 

JKL Exe JKK 2 CK                                                                                                       äg, Yvonne Van Lobenstein 



 

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

76cm, En lovande junior av mycket god typ, Visas för dagen ngt underviktig, Trevligt huvud och 

uttryck. Utmärkt huvud, Bra ögon och mask, Bra hals, Normal skuldra  

och överarm, Behöver betydligt mera volym i sin bröstkorg, bra rygg och kors, rör sig väl. 

JKL Vg                                                                                                                     äg, Anna Lena Hallstenson 

                                                                                                                      

 

                                                                              Unghundsklass 

 

 

Lejonvinden´s Kosta klöver                                          SE54871/2019                                f.2019-09-27 

83cm, En stor hund av utmärkt typ, Maskulint huvud med utmärkt uttryck, Bra ögon, mask och 

pigment, Tillräcklig hals, normal skuldra, ngt rak överarm, stark rygg, ngt kort kors, knapp i knä och 

has, Normala rörelser från sidan, ngt instabil fram och bak. 

UKL Exe UKK 2                                                                                                         äg, Ing Marie Holm 

 

 

Viljanshof Heart of Gold                                             SE14972/2020                                       f.2020-01-13 

79cm, Trevlig hane av utmärkt typ som för dagen behöver mera hull. Vacker resning, utmärkt huvud 

och uttryck, Utmärkt hals, normal skuldra, stark rygg, behöver utvecklas i sin bröstkorg, och få mera 

hull på kroppen, utmärkt kors, normala vinklar, utmärkta rörelser från sidan ännu ngt trång fram och 

bak. 

UKL Exe 1                                                                                                                       äg, Lena Svensson 

 

 

                                                                                   Öppenklass 

 

 

Duvasgårdens Zam-Zam                                       Se34453/2019                                                 f.2019-05-10 

76cm, Ungdomlig hane av utmärkt typ, utmärkt huvud och uttryck, utmärkt mask Bra ögon bra hals, 

normal skuldra och överarm, Fin överlinje, Behöver utveckla bröstkorgen, rör sig väl runt om , 

normala vinklar. 

ÖKL Exe ÖKK 3 ck                                                                                                          äg, Viktor Olsson 

 

 

Duvasgårdens Zias Zaragon                                    SE34456/2019                                               f.2019-05-10 

75,5cm En ngt satt och kompakt hane av utmärkt typ, utmärkt mask, mörka ögon, behöver mera 

utfyllnad under sina ögon, normal skuldra och överarm, Välutvecklad bröstkorg, knappa vinklar bak, 



rör sig m ngt kort steg, går lätt över i galopp. 

ÖKL Vg                                                                                                                               äg, Eva Nording 

 

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 

 

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

77cm, Maskulin hane av utmärkt typ, Typiskt huvud och uttryck, Bra mask ngt ljusa ögon, utmärkt 

läpp pigment, bra hals, skuldra överarm stark rygg, rör sig väl runt om, glad svans. 

ÖKL Exe                                                                                                                                 äg, Susanna Norberg 

 

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

76cm, En ung hane m vackra linjer och utmärkt typ, maskulin huvud, tillräcklig mask ngt ljusa ögon, 

bra läpp pigment, utmärkt skuldra och överarm, bröstkorg behöver utvecklas, bra överlinje rör sig väl 

runt om men bär sin svans för högt.  

ÖKL Exe.                                                                                                                                 Äg, Jennifer Hägg 

 

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

74cm, Mask 5-årig hane av mkt god typ, trevligt huvud och uttryck, bra mask, tillräcklig hals, normal 

skuldra och överarm, ngt vek överlinje, aningen brant kors, knappa has vinklar, rör sig m kort steg. 

ÖKL Vg                                                                                                                        äg, Anna Lena Hallstensson 

 

SE VCH Gep´s Big Bear´s Hot As hell                              SE40634/2018                             f.2018-06-20 

76cm, Maskulin hane av utmärkt typ, typ huvud men något ngt knapp mask, ngt ljusa ögon, ok läpp 

pigment, bra hals, normal skuldra, ngt rak överarm, passande bröstkorg och stomme, rör sig utmärkt 

från sidan ngt trångt fram och bak. 

ÖKL Exe                                                                                                                        äg, Monica Kälveskog 

 

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

79cm, Utmärkt hane, m vackra linjer, utmärkt huvud och uttryck, vacker hals, normal skuldra o 

överarm, för ålder och storlek passande bröstkorg o stomme, utmärkt överlinje, ok kors och vinklar 

utmärkta rörelser från sidan. 

ÖKL Exe ÖKK 1 Ck BH 2 R-CERT                                                                                     äg, Gina E Persson 

 

 

Gep´s Big Bear´s White Fox                                                   SE40286/2019                         f.2019-05-31 

76cm, Ungdomlig hane av mkt god typ, Trevligt huvud o uttryck, Bra mask ngt ljusa ögon, Tillräckligt 

hals normal skuldra o överarm Bröstkorg o stomme behöver utvecklas, ngt knapp has vinkel, rör sig 



instabilt fram o överbyggt bak. 

ÖKL VG                                                                                                                                  äg, Helena Melander 

 

SE VCH Honey Hazelnut Grand Aiveko 

Deltar ej. 

 

Kiss Me Buddy vom Löwengarten                                     SE10568/2019                         f.2018-08-22 

77cm, 3 årig hane av utmärkt typ, Typiskt huvud och uttryck, Bra mask, Vackra ögon, Bra läpp-

pigment, ngt kort hals, normal skuldra o överarm, passande storlek o stomme, ngt svag överlinje ok 

rörelser. 

ÖKL Exe                                                                                                                              äg, Anne Marie Krigh 

 

Lejonvinden´s Heartache                                                    SE21163/2017                             f.2017-03-10 

76cn, Trevlig hane av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, utmärkt mask, tångbett, tillräcklig 

hals, Normal skuldra och överarm, passande bröstkorg och stomme, rör sig väl från sidan trångt fram 

o bak. 

ÖKL Exe                                                                                                                                äg, Anna Grundberg 

 

Lejonvinden´s Jäklar Anamma                                             SE55258/2018                             f.2018-10-18 

74cm, Mkt outvecklad hane av god typ, en hund som i helhet behöver utveckling, Vacker hals o 

överlinje ngt rak i skuldra och överarm, Bröstkorg och stomme för dagen alldeles för tunt, rör sig väl 

från sidan, trångt fram o bak, behöver få mkt mera självförtroende.  

ÖKL Good                                                                                                                           äg, Anna Karin Pålsson 

 

Lionbrook´s You Will Remberber Me                                    SE33442/2017                             f.2017-05-07 

81cm, Stor och ngt otymplig hane av mkt god typ, kraftfullt maskulint huvud, bra mask, mörka ögon, 

ngt kort hals ngt rak skuldra o överarm, Välutvecklad kropp och stomme, ngt knapp i knä o has, rör 

sig väldigt instabilt fram och bak. 

ÖKL Vg                                                                                                                            äg, Elisabeth Andersson 

 

Rosaceae Oreocereus                                                             NHSB3147280                                f.2019-01-27 

78cm, Maskulin hane av utmärkt typ och med vackra linjer, Utmärkt huvud bra mask och ögon, 

Tångbett, Utmärkt hals och skuldra, Något rak överarm, behöver få liter mera volym i bröstkorgen, 

Utmärkt överlinje m bra kors, Utmärkta rörelser från sidan. 

ÖKL Exe ÖKK 2 Ck BH 3                                                                                              äg, Henk Van Lobenstein 

 

SE VCH Vanitza Dried Mango 

Deltar ej. 

 



SE VCH Ögonglimtens I Could Be The One                   SE36532/2019                                     f.2019-05-02 

79cm, Maskulin 2 årig hane, Utmärkt huvud och uttryck, Vackra ögon, Bra mask, Tillräcklig hals, 

Normal skuldra, Ngt rak i överarmen, För åldern passande bröstkorg och stomme, Normala vinklar, 

behöver bli stabilare och stramare i mellanhand och has. Rörelser från sidan ok. 

ÖKL Exe ÖKK 4                                                                                                                 äg, Helena Skärström 

Lejonvinden´s Hallelulja Moment                                  SE21166/2017                                  f.2017-03-10 

79cm, Stor o ngt tung hane av utmärkt typ, Typiskt huvud och uttryck, Ngt kort hals, i övrigt normal 

skuldra och överarm. Välutvecklad bröstkorg och stomme, Bra överlinje och kors, Normala vinklar, 

rör sig väl från sidan men väldigt svag i sin mellanhand. 

ÖKL Exe                                                                                                                          äg, Ingegerd Rubertsson 

 

                                                                                 Championklass 

 

 

RLD A RLD F RLD N SE UCH 

Duvasgårdens Vicke vire                                     SE26272/2015                                       f.20150328 

72cm, CH-hane av utmärkt typ, Svart mask som täcker väl mkt av huvudet, Uttrycket störs av rosa 

läppar, Tillräcklig hals, Normal skuldra, Ngt rak överarm En hund som för dagen ger ett ngt slätstruket 

intryck. 

CHKL Exe CHKK 4                                                                                                                äg, Carina Sundberg 

 

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

76cm, Maskulin CH-hane av utmärkt typ, Trevligt huvud, Bra mask o ögon, Ngt rosa på insidan av 

läppen Bra hals, Normal skuldra, Ngt rak överarm, Normala vinklar Rör sig väl från sidan, något 

slarvigt fram, Bär sin svans högt. 

CHKL Exe CHKK 3                                                                                                                äg, Monica Kälveskog 

 

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

79cm, Maskulin hane av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, Bra mask, ögon och läpp pigment, 

Vacker resning, Normal skuldra och överarm, Välutvecklad bröstkorg, och stomme Rör sig väl men väl 

stolt över sin svans. 

CHKL Exe CHKK 2 Ck BH 4                                                                                                   äg, Gina E Persson 

 

Rosaceae Gymnocladus                                            NHSB3037039                                      f.2016-03-15 

76cm, Maskulin CH-hane av utmärkt typ. Utmärkt huvud och uttryck, Bra pigment Bra hals, skuldra o 

överarm, Passande kropp och stomme Rör sig utmärkt från sidan En hund med vackra linjer när han 

håller svansen nere. 

CHKL Exe CHKK 1 CK BH 1 CERT BIM         Championat!                                   äg, Yvonne Van Lobenstein 

                                                                                            

 

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

73cm, 9årig hane, veteran av utmärkt typ, utmärkt huvud och uttryck, Tillräcklig hals Normal skuldra 



och överarm, Passande kropp och stomme. Normala vinklar, tyvärr haltar han för dagen, vilket ger 

honom ett KEP. 

VETKL KEP                                                                                                                       äg, Elisabeth Joelsson 

 

                                                                                           Tikar 

                                                                                      Juniorklass 

Gep´s Big Bear´s Kaya                                        SE35961/2020                                     f.2020-05-15 

68 cm Väl ihop kommen feminin tik av utmärkt typ, utmärkt huvud, och uttryck, Bra hals, Normal 

skuldra, Rak överarm, för ålder och storlek passande kropp och stomme, utmärkta rörelser från 

sidan, instabilt fram, För dagen i stort sett naken. 

 JKL Vg.                                                                                                                            Äg, Pia Hemming 

 

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

68 cm, Trevlig junior tik, av mkt god typ, Utmärkt huvud och uttryck, Normal skuldra, ngt rak 

överarm, stark överlinje, Bröstkorg o stomme under utveckling, Rör sig väl från sidan, ännu ngt 

instabilt bak o fram, saknar päls. 

JKL Vg                                                                                                                              äg, Susanna Norberg 

 

 

Gep´s Big Bear´s To Love from Macce                    SE35862/2020                                     f.2020-05-15 

69 cm, Juniortik av utmärkt typ och storlek, Utmärkt huvud och uttryck Bra mask, mörka ögon, 

Tillräcklig hals, Normal skuldra och överarm, för åldern passande kropp och stomme, Typiska 

rörelser, har trots årstiden någon päls kvar.  

JKL Exe JKK 3                                                                                                                         äg, Mats Hall 

 

 

Lionbrook´s Innovating Illuminati                                    SE38356/2020                              f.2020-06-17 

67 cm, Ngt försiktig junior av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, Tillräcklig mask, bra hals, 

Normal skuldra, något rak i överarmen, Behöver utvecklas i sin bröstkorg, Normalt vinklad, bra 

överlinje och kors, Rör sig utmärkt från sidan, trång fram och bak. 

JKL Vg                                                                                                                                      äg, Emma Ottosson 

 

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

71 cm, Juniortik av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, Tillräcklig mask, Bra hals, Normal 

skuldra, Ngt rak i överarmen, Behöver utvecklas i sin bröstkorg, övrigt ok stomme, Normala vinklar, 

rör sig väl från sidan, ngt löst fram. Päls ej i bästa kondition, Behöver vårdas bättre. 

JKL Exe JKK 2                                                                                                                        äg, Carolin Fogd 

 



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

68 cm, Välutvecklad juniortik , Utmärkt huvud och uttryck, Ngt kort hals, Aningen framskjutet 

skulderparti, Välutvecklad kropp, kunde behöva ta ut sitt steg något bättre. 

JKL Exe JKK 1 CK BT 4 CERT                                                                                               äg, Maria Gustafsson 

 

Remröd´s I Am On Fire                                                   SE48960/2020                                        f.2019-07-20    

63,5 cm, Ännu något barnslig juniortik, av utmärkt typ och med vackra linjer, feminint huvud, Bra 

mask, Utmärkt pigment, Tillräcklig hals, Behöver utvecklas i både kropp och stomme, Utmärkta 

rörelser.  

JKL Vg                                                                                                                                   äg, Towa Berntsson  

 

                                                                             Unghundsklass   

 

Böleljonet Last Dream For U 

Deltar ej 

 

Duvasgårdens Återkommande Åska                            SE13118/2020                                       f.2020-01-20 

71 cm, Trevlig ungtik av utmärkt typ, Typiskt huvud, Tillräcklig mask, mörka ögon, Utmärkt pigment, 

bra hals, Normal skuldra och överarm, Bröstkorgen behöver få betydligt mer volym, Bra överlinje, 

normala vinklar, Rör sig utmärkt från sidan, mkt instabilt fram. 

UKL Vg UKK 4                                                                                                                          äg, Göran Whålen 

 

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

67 cm, Välutvecklad ungtik av utmärkt typ, feminint huvud och bra mask, Bra ögon och pigment, 

Tillräcklig hals, normal skuldra och överarm, Väl utvecklad bröstkorg, Normalt vinklad, för dagen ngt 

kilo för mycket, rör sig dock väl från sidan. 

UKL Exe UKK 1 CK                                                                                                                  äg, Lena Källström 

 

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

68 cm, Ungtik av utmärkt storlek och typ, feminint huvud som ännu behöver utvecklas, Bra mask och 

pigment, Bra hals, skuldra, överarm. För åldern passande bröstkorg och stomme, Ngt knapp 

knävinkel, vilket påverkar rörelserna från sidan, slarvar fram. 

UKL Exe UKK 3                                                                                                                        äg, Renee Elgstigen 

 

Viljanshof Icing On The Cake                                        SE14975/2020                                        f.2020-01-13 

71 cm, Välutvecklad stor ungtik, Feminint huvud, bra mask, bra hals, skuldra o överarm, Väl utvecklad 

kropp och stomme, Behöver stärka upp i ryggen Bra rörelser runt om 

UKL Exe UKK 2                                                                                                                        äg, Eva Magnusson 

 



 

 

 

Öppenklass 

 

Duvasgårdens Yrvädret Yrsla                                     SE27166/2018                                f.2018-03-27 

67 cn, Feminin tik av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck pigment saknas på läpparnas insida. 

Bra mask, mellan bruna ögon, Bra hals, skuldra och överarm, Välutvecklad kropp, Rör sig utmärkt 

runt om. 

ÖKL Exe ÖKK 1 CK                                                                                      äg, Jenny Färjegård/Märta Brandts 

 

Fabernas Minut för Minut                                         SE28696/2017                            f.2017-03-26 

69 cm, 4 årig tik av utmärkt typ, Utmärkt huvud med god könsprägel, Bra mask, mörka ögon, 

Tillräcklig hals, Ngt framskjutet skulderparti Passande kropp och stomme, Normala vinklar och 

rörelser. 

ÖKL Exe.                                                                                                        äg, Maria Norman 

 

Gep´s Big Bear´s Pocahontas                                      SE40292/2019                         f.2019-05-31 

73 cm, något ungdomlig stor tik av utmärkt typ. Utmärkt huvud och uttryck, Bra mask, ngt ljusa ögon, 

Bra hals, skuldra och överarm. Normala vinklar, Rör sig väl, För dagen ej i bästa päls. 

ÖKL Exe.                                                                                                          äg, Robert Askström 

 

 

Knattebergas Midsommarblomster                          SE49083/2015                         f.2015-08-20 

70 cm, En kraftig kompakt tik av mkt god typ. Feminint huvud, Bra mask, Kort hals, Välutvecklad 

bröstkorg och stomme. Normala vinklar, Rör sig tungt, Riklig, ganska kort päls. 

ÖKL Vg.                                                                                                             äg, Maria-Helen Andersson 

 

La Dolce Luna´s Perfect Soul For Me                          SE43277/2019                      f.2019-06-16 

71,5 cm, Mkt elegant 2 årig tik av utmärkt typ. Utmärkt huvud och uttryck, Bra mask, bra ögon. 

Vacker hals och resning, Normala vinklar och överarm. Behöver utvecklas i bröstkorgen. Fantastiska 

rörelser, Tyvärr saknar damen självförtroende och behöver träning, Är dock fullt hanterbar. 

ÖKL Good .                                                                                                        äg, Mathilde von Holten 

 

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

74 cm, Kraftig 2 årig tik av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, Bra mask, ögon, och pigment. Bra 

hals, normal skuldra. Ngt rak överarm, Välutvecklad kropp, men för dagen ngt kilo övervikt. Goda 

vinklar rör sig väl från sidan, Instabilt fram och bak. 

ÖKL Exe ÖKK 3                                                                                                    äg, Marina Nielsen 



 

Lilla Äventyrest Olympia                                               SE30478/2014                        f.2014-03-26 

63 cm, Feminin tik på den lilla sidan, Av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, bra mask, bra 

pigment. Tillräcklig hals, Utmärkt skuldra och överarm, Utmärkt kropp och stomme, Goda vinklar, Rör 

sig utmärkt från sidan, men något vida armbågar. 

ÖKL Exe ÖKK 2                                                                                                       äg. Pia Hemming Lindström  

 

SE JV-17 Lionbrook´s Flawless Faith                           SE49583/2016                         f.2016-09-22 

71 cm, 5 årig tik av utmärkt typ, Feminint huvud, Bra mask, Ngt ljusa ögon, Ngt kort hals, Normal 

skuldra, ngt rak överarm. Normala vinklar, Rör sig väl från sidan, trång bak, mkt instabil fram. 

ÖKL Exe.                                                                                                                          äg. Håkan Enholm 

 

Lionbrook´s Healing Hailey 

Deltar ej 

 

Lingate´s Wilma                                                               SE23320/2018                       f.2018-01.26 

71 cm, Stor kraftig tik av utmärkt typ, något pigmentfattig, Feminint huvud, Tillräcklig hals, Normal 

skuldra, Rak i överarmen, väl utvecklad kropp, med ett eller annat kg för mycket. Ngt knapp 

knävinkel, Övervikten påverkar tikens rörelser fram och bak. 

ÖKL Exe.                                                                                                                              äg, Anna Lönnqvist 

 

Remröd´s Here We ´Go Again Mathoakas                    SE25498/2019                       f.2019-03-15 

66,5 cm, Trevlig tik av utmärkt typ och konstruktion, som för dagen saknar sin päls. Feminint huvud, 

Tillräcklig mask, Bra pigment, Normal hals, Ngt rak skuldra, Bra överlinje, Passande kropp och 

stomme. Utmärkta rörelser från sidan, slarvar fram. 

ÖKL Exe   ÖKK 4                                                                                                          äg, Ann-Charlotte Petré 

 

Rosaceae Opuntia 

Deltar ej 

 

 

 

Championklass 

 

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

67 cm, CH.tik av utmärkt typ, Vackert huvud och uttryck, Bra mask, Bra hals, skuldra och överarm. 

Välutvecklad kropp och ben. Ngt brant kort, Aningen knappa knä och has -vinklar, Rör sig med bra 

action om än något fallande fram. 

CHKL Exe CHKK 4 CK                                                                                                              äg, Gina E Persson 



 

 

 

DK UCH NO UCH SE UCH 

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

En stor och rejäl tik, dock med utmärkt könsprägel och typ. Feminint huvud som kunde vara bättre 

utfyllt under ögonen. Bra hals, normal skuldra. Ngt rak överarm. Välutvecklad i kropp och ben, ngt 

hög över länden både i stående och gående. Bra steg från sidan, men vida armbågar. 

CHKL Exe CHKK 3 CK BT 3                                                                                                   äg, Elise Von Holten 

 

SE UCH Lejonvinden´s Highlight                SE21161/2017                                                    f.2017-03-10 

En stor och tung tik av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck. Utmärkt mask, ögon och pigment. 

Tillräcklig hals, normal skuldra och överarm. Rör sig ok från sidan, instabil fram och bak. För dagen i 

ngt högt hull. 

CHKL Exe.                                                                                                                                äg. Gunilla Hallgren 

 

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

71 cm, Elegant CH- tik av utmärkt typ, feminint huvud som kunde behöva mera utfyllnad under 

ögonen. Tillräcklig mask, mellanbruna ögon. Utmärkt hals, skuldra och överarm. Bra kropp och 

stomme, Goda vinklar och rörelser. 

CHKL Exe CHKK 2 CK BT 2                                                                                                    äg, Line Woldmo  

 

NO JV-18 NO UCH SE UCH 

 Remröd´s Yellow Diamond                           SE48190/2017                                        äg, Maria Gustafsson 

70 cm, En härlig Champion med alla delar på plats, Utmärkt huvud och uttryck, Bra hals, ben och 

kropp. Utmärkta vinklar, Utmärkta rörelser.  

CHKL Exe CHKK 1 CK BT 1 BIR 

 

Rosaceae Kentia                                               NHSB3090855                                  äg, Henk Van Lobenstein 

71 cm, Feminin CH-tik av utmärkt typ, Feminint huvud som kunde ha  bättre utfyllnad under ögonen, 

Bra hals, skuldra, ngt rak i sin överarm, Passande kropp och stomme , Ngt knapp i sitt knä och brant i 

sitt kors, Rör sig väl från sidan, ngt trångt bak, tendens till vågig päls. 

CHKL Exe CHKK OPL CK 

 

 

 

                                                                           VETERANKLASS 

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

68 cm, 8,5 – årig tik i utmärkt kondition, feminint huvud, mörka ögon Bra mask Bra hals, skuldra, ngt 



rak överarm, Passande kropp och stomme, Utmärkta rörelser, utmärkt tik för sin ålder. 

VETKL Exe VETKK 2                                                                                                        äg, Malin Östlund 

 

SE UCH La Dolce Luna´s Dram Pearl For Me 

Deltar ej 

 

FI UCH NO UCH SE UCH Lejonvinden´s Diva       S49639/2013                                     f.2013-07-25 

69 cm, Mkt tilltalande 8-årig veteran av utmärkt typ, Utmärkt huvud och uttryck, Utmärkt kropp och 

stomme, Ngt knapp i sina bakbensvinklar, Tyvärr markerar hon idag när hon rör sig.  

VETKL KEP                                                                                                                               äg, Gunilla Hallgren 

 

   

Mohinhi´s perfect Pearl of Polaris                         SE10304/2013                                        f.2012-12-04 

68 cm, Snart 9 årig tik, Utmärkt huvud och uttryck, Bra hals och skuldra, ngt rak överarm, Passande 

kropp och stomme. Goda vinklar. Rör sig utmärkt, En värdig dam. 

VETKL Exe VETKK 1 CK BT OPL R-CERT                                                                            äg, Maria Gustafsson 

 

Skjaergaardens Copy My Attitude 

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 10, 50, 65, 66 

En avelshanne som präglat alla sina valpar, han har nedärvt sina utmärkta rörelser med 4 olika tikar, 

Genomgående trevliga temperament. Bra stommar, Ett utmärkt  

avelsarbete, gratulerar både hund och ägare. 

AVKL 1 HP                                                                                                                             äg, Maria Gustafsson 

 

 

                                                                                    UPPFÖDARKLASS 

Maria Gustafsson Kennel Mohinhis deltar med 10, 42, 43, 71 

3 kullar från 15 mån till 8,5 år. Mkt typlika, Utmärkta könspräglingar. Utmärkta rörelser. Ett utmärkt 

uppfödararbete. 

UPPFKL 3 HP                                                                                                                  

Gina E Persson Kennel Gep´s Big Bear´s, deltar med: 22, 33, 34, 62. 

4 kombinationer, 3 hanar och 1 tik. Alla med utmärkt könsprägel. Typlika hundar, ordentliga kroppar 

och benstommar. Vackra färger, Utmärkta rörelser. Gratulerar Uppfödaren! 

UPPFKL 1 HP                                                                                                                 



Margareta Mix, Märta Brandts kennel Duvasgården, deltar med 15, 16, 47, 50 

3 kombinationer av typiska Leonberger. Utmärkta huvuden m god könsprägel, Vackra masker, färger. 

Utm rörelser. Ett utmärkt uppfödarresultat. 

UPPKL 4 HP        

Line Woldmo , Kennel Remröd´s , deltar med 44, 60, 65, 66. 

3 Kombinationer mellan 5 och 1 år. Utmärkt könsprägel, Fantastiska rörelser, Mkt väl ihopkomna och 

rastypiska lejon. Ett utmärkt uppfödarresultat. 

UPPFKL OPL HP   

Van Lobenstein H.K Holland, Kennel Rosaceae, deltar med 11, 29, 36, 67. 

4 Kombinationer, från 16 månader till 6 år. Typiska huvuden med utmärkt könsprägel. Färglika, Bra 

kroppar och stommar, Utmärkta rörelser, Ett utmärkt uppfödarresultat.  

UPPKL 2 HP  

                                                      


