
Piteå 2022-05-28                                       Domare : Anette Edlander 

 

 

Juniorklass 

Hanar 

 

Lionbrook's Just Magnificent SE57120/2021 f. 2021-08-23 

Huvud med bra proportioner o bra djup, mörka fina ögon, bra hals, ngt mjuk överlinje, lagom 

vinklar runt om, bra ben o tassar, ngt trång bak o lös fram som helhet, fortfarande valpig i sin 

helhet  men OK för åldern, bra päls, trevligt temperament. 

Jkl kv Exc, Jkl kk 1                                                    Äg.  Sofie Nymo 

 

 

                                                                    Öppenklass  

                                                                         Hanar 

 

Lionbrook's You Will Remember Me   SE33442/2017    f. 2017-05-07 

Maskulin, ngt grovt huvud, mörka fina ögon, bra öron, tillräcklig hals, bra rygg, knappt vinklad 

bak, mjuka mellanhänder, bröstkorg kunde vara mer utfylld i sin nedre del, rör sig mkt trångt bak, 

trampar igenom o mkt lös i fronten, trevligt presenterad. 

Ökl kv Good                                                              Äg.  Elisabet Andersson 

 

 

 

Unghundsklass 

Tikar 

 

DK JV-21 NORD JV-21 Lionbrook's Innovating Iliuminati SE38256/2020  f: 2020-06-

17 



Feminim, trevlig, härligt uttryck, vackra ögon, bra djup i huvudet, utm hals, bra överlinje, typiska 

vinklar runt om, tillräckligt bröstdjup, bra ben o fina tassar, paralell bak-ngt tåtrång fram, rör sig 

med ett mkt bra steg från sidan. 

Ukl kv Exc, Ukl kk 1 CK, Btkl 1 Cert BIR                Äg. Emma Ottosson 

 

 

 

                                                                      Öppenklass 

                                                                          Tikar 

 

Bölelejonet Zally Born At Lucia          SE13311/2020     f. 2019-12-14 

Feminimt välskuret huvud, aningen ljusa ögon, lite mer bredd i underkäke, välplacerad öron, utm 

hals o överlinje, bra kropp, välställda ben o fina tassar, rör sig med ett mkt bra steg från sidan, rör 

sig bra runt om, utfälld för dagen, behöver lite mer självförtroende. 

Ökl kv Exc, Ökl kk 1                                                    Äg. Hanna Henriksson 

 

 

 

SE JV-17 Lionbrook's Flawless Faith SE49583/2016 f. 2016-09-02 

Feminim, kunde vara lite elegantare i huvudet, ngt ljusa ögon, aningen lågt ansatta öron, bra hals, 

skjuter ngt bakom skuldran, välvinklad bak, ngt rund bröstkorg, mjuka mellanhänder, ngt trång 

fram o bak, tillräcklig benstomme, rör sig ngt framtungt från sidan, väl presenterad. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 2                                           Äg. Håkan 

Enholm 

 

Tiana                                                 SE31207/2018            f. 2018-04-02 

Välskuret huvud, ngt ljusa ögon, välplace öron, tillräcklig hals, bra överlinje, goda vinklar runt 

om, tillräcklig benstomme, öppna tassar, rund bröstkorg, ngt högt hull idag, rör sig ngt framtung 

från sidan, brett o lösa armbågar fram, väl presenterad. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 3                                             Äg. Lena 

Barrhäll 

 



 


