
Leksand Internationella 2021-09-05     Domare: Herngren Jan 

 

  Unghundsklass 

  Hanar 

Mohinihi´s Santos In The Shadow SE24968/2020 f: 2020-04-15 

Mätresultat: 74 

Hane av utm. typ fint huvud o uttr. utm ö-linje goda vinklar fram o bak kraftiga haser bra 

stomme fina tassar tåar ut en aning fram rör sig med bra steg från sidan svans välburen tillr 

stabil fram päls ok. Mentalitet utmärkt 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl Cert CACIB BIR  Äg: Maria Gustafsson 

 

   Juniorklass 

   Tikar 

Mohinihi´s Saphir In The Sunset  SE24971/2020 f: 2020-04-15 

Mätresultat: 70 

Tik av utm typ vackert välskuret huv. bra skalle nosparti, bra ögon utm ö-linje bra vinklar 

fram o bak bra förbröst bröstkorg stomme o tassar rör sig med bra steg välbalanserad o stabilt   

mentalitet ua. 

Jkl kv Ec Jkl kk 1 CK Btkl 1 Cert BIM   Äg: Gustafsson Maria 

 

    Unghundsklass 

    Tikar 

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

Mätresultat: 68 

19 mån utm typ fint huvud o uttr fina ögon utm hals rygg o kors bra skuldra goda vinklar fram 

o bak passande stomme till storlek bra haser o päls rör sig med bra steg från sidan ngt smalt 

bak ngt instabilt fram 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 2 R-Cert CACIB  Äg: Källström Lena 

 

    Öppenklass 

      Tikar 

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

Mätresultat: 67 

Bra huvud o uttr utm hals bra skuldra goda vinklar fram o bak fi bröstkorg o förbröst för 

dagen ngt mjuk o sänkt i ryggen bra ben o tassar goda vinklar fram o bak päls ok för dagen 

rör sig bra välburen svans o harmonisk 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck    Äg: Färjegård Jenny 

 

Duvasgårdens Zera Zegra SE34480/2019  f:2019-05-10 

Mätresultat: 69 

tik av utm typ skulle kunna ha lite mer markerat stop fint uttr Utm hals goda vinklar fram o 

bak bra förbröst o bröstkorg stomme o tassar bra päls rör sig med välburen svans med bra 

steglängd Tillr stabil fram o bak 

Ökl kv Exc Ökl kk 3         Äg: Eriksson Rolf 

 

 

 



Fablernas Minut För Minut SE28696/2017 f: 2017-03-28 

Mätresultat: 69 

Tik av utm typ bra huvud o uttr tandintyg ngt rinniga ögon utm topline goda vinklar fram o 

bak skulle ha lite mer förbröst bra bröstkorg passande stomme rör sig lite smalt bak ok fram 

välburen svans päls ok 

Ökl kv Eck Ökl kk 2 Ck    Äg: Norman Maria 

 

    Championklass 

    Tikar 

SE UCH Duvasgårdens Viljans Vinni SE28277/2015 f: 2015-03-28 

Mätresultat: 67 

6 årig champ tik utm typ fint huvud bra ö + ulinje bar stomme o tassar bra päls rör sig bra 

med fint flyt god balans utm päls.  Mentalitet u.a. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 3 R-CACIB   Äg: Eriksson Rolf 

 

    Veteranklass 

    Tikar 

Mohinihi´s Perfect Pearl Of Polaris SE10304/2013 f: 2012-12-04 

Mätresultat:  

Välbehållen välgående veterantik fint huvud o uttr goda vinklar fram o bak utm ö-linje stark 

stadig! Bra ben o tassar kort starkt ländparti rör sig välbalanserad harmoniskt stadigt från alla 

håll 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck    Äg: Gustafsson Maria 

 

 

 


