
SLBK Ransäter 2022-07-31                               Domare Monika Åkesson
Valpklass 1

Hanar

Mohinhi's Viper Van Victory SE22325/2022 f. 20220205 
5,5 månads hane av utm model, -välbalanserad tilltalande helhet, vackert välformat huvud med
fina detaljer, bra mask, vacker hals, stark rygg, utm förbröst & bröstkorg välvinklad fram & bak,
rör sig med ett vägvinnande steg parallellt fram & bak.
Valpkl 4-6, 1 HP, BIR valp, BIS-VALP!          Äg. Maria Gustafsson, Tärnsjö

Valpklass 1
Tikar

Bölelejonet My New Future SE22027/2022 f. 20220302 
Deltar ej

Dragongårdens Cover Me In Kisses SE22730/2022 f. 20220312
4 mån tik, utm modell vackert välskuret huvud, fina ögon, korrekt bett, vacker mask, vacker hals
ngt eftergiven rygg, bra kors, välvinklad fram & bak, utm förbröst & bröstkorg
rör sig balanserat med utm drive,
Valpklass 4-6, 1 HP, BIM Valp                 Äg. Forsner Annelie, Riala

Järplidens Blanka SE15400/2022 f. 20220202
5 mån. Vackert välformat huvud, vackra ögon, välburna öron, korrekt bett, vacker hals, stark 
rygg, ngt framskjuten skulderparti, välvinklad front, ngt öppen vinkel bak, tillräckligt bröstdjup, 
rör sig parallellt bak med ngt lösa mellanhänder fram, ok från sidan.
Valpkl 4-6, 2                       Äg. Ekelund Emma, Bjärnum

Valpklass
Tikar

Birkabazze´s Jatzl Lion Heart SE12639/2022 f. 20220102
7 mån, feminin tik, fint huvud med goda proportioner, vackra ögon, korrekt bett, välburna öron, 
bra hals, stark rygg ngt avfallande kors, framskjutet skulderparti, ngt öppen vinkel både fram & 
bak, kunde önska mer benstomme, rör sig ngt trångt bak, löst fram, ok från sidan. 
Valpkl 6-9, 3 Äg. Bönström Eva, Kil

Birkabazze's Julia Gold Heart SE12637/2022 f. 20220102
7 mån, feminin tik, vackert välformat huvud, vackra ögon, ngt lågt ansatta öron, bra hals, stark 
rygg, ngt avfallande kors, goda vinklar fram ,tillräckligt förbröst för åldern, bra bröstdjup, ngt 
öppen vinkel bak, rör sig bra från sidan, mkt trång bak, löst fram, utm päls.
Valpkl 6-9, 2 Äg. Dahl Miriam, Säffle

Skullsam's Endaste Åska SE14855/2022 f. 20220131
6 mån feminin tik, vackert välformat huvud, fina ögon & öron, korrerkt bett, vacker mask, bra 
hals, ngt eftergiven rygg, bra förbröst & bröstdjup, goda vinklar fram, ngt öppen vinkel bak,
rör sig väl från alla håll, bra päls, välpresenterad,  Bästa valp!
Valpkl 6-9, 1 HP, BIR-valp Äg. Mikaela Björk



Hanar
Juniorklass

Birkabazze's Ik Hou Van Marley SE38852/2021 f. 20210507
14 mån, maskulin hane av utm storlek, vackert välformat huvud, med fina detaljer, korrekt bett, 
stark hals, vacker över & underlinje, utm förbröst, goda vinklar, ngt fransysk benställning fram, 
knappa knä & hasvinklar, utm päls, rör sig väl fram med korta steg bak. 
Jkl Exe JKK 3 Äg. Johansson Cecilia, Kil

Skullsam's Darius SE65980/2021 f. 20211020
10 mån, hane av den lättare modellen, vackra ögon, korrekt burna öron, korrekt bett, fin mask, 
vacker hals, stark rygg, bra kors, väl buren svans, tillreckligt förbröst, allt för grund bröstkorg, 
tillrecklig benstomme, goda vinklar fram, öppen vinkel bak, rör sig parallellt & väl bakifrån, mkt 
lösa armbågar & mellanhänder, päls i utveckling
Jkl Vg JKK 4                                                    Äg. Kutschick Sabine, 15537 Erkner, Tyskland

Ögonglimtens Love Story SE34620/2021 f. 20210416,
15 mån, maskulin hane av utm modell, god könsprägel, mkt vackert välformat huvud, fina ögon, 
bra nos, korrekt bett, vacker hals, stark rygg, bra kors, utm förbröst & bröstdjup, välvinklad front,
ngt öppen bak, rör sig trångt bak, bra fram med ngt veka mellanhänder, utm päls, mkt 
välpresenterad.
Jkl Exe JKK 1 Äg. Jansson Garnatz Ulrika, Veddige

Ögonglimtens You Be Love SE34621/2021 f. 20210416
15 mån, mak hund av utm modell, vackert välform huvud m fina detaljer, korrekt bett, vacker 
hals, vacker över & underlinje, tillreckligt förbröst, goda vinklar fram, öppen vinkel bak, rör sig 
mkt trångt bak, rör sig med korta bakbensrörelser.
Jkl Exe JKK 2 Äg. Törnqvist Anna, Norrköping

Unghundsklass

Bölelejonet Destin As In Frozen SE14822/2021 f. 20210104
18 mån, maskulin hane av utm modell, vackert välformat huvudm vackra ögon, välburna öron, 
korrekt bett, vacker hals, över & underlinje passande benstomme, goda vinklar fram & bak, 
tillreckligt förbröst utm bröstdjup, rör sig utm från alla håll, välbalanserad helhet, vacker päls.
Ukl Exe UKK 1 CK Äg. Magnusson Mona, Hedemora

Öppenklass

Dragongårdens Flyin '  ́high SE58165/2018 f. 20181110
3 årig maskulin hane av utm storlek, välformat huvud, välburna öron, bra nos, vacker hals, ngt 
eftergiven rygg, goda vinklar fram, mkt öppen vinkel bak, såväl knä som hasled, rör sig parallellt 
men ngt trångt bak, ngt löst fram, mkt vacker päls, fin mask.
Ökl Vg Äg. Lager Annika, Åkersberga



Fairy Clock's Boxing By Alisson NO35842/19 f. 20190213
3årig maskulin hane, utm storlek, vackert välfromat huvud med fina detaljer, korrekt bett,  vacker
hals & överlinje, ngt framskjuten skulderparti, utm bröstdjup, goda vinklar fram, okej knävinkel, 
rör sig parallellt bak, okej framifrån & från sidan.
Ökl Exe Äg. Marius Andersen

Gep's Big Bear's Billabong SE40630/2018 f. 20180620
4årig maskulin hane av utm modell, utm könsprägel, vackert välformat huvud med fina detaljer, 
vacker över & underlinje tillreckligt förbröst, utm bröstdjup & benstomme, goda vinklar fram & 
bak, rör sig utm framifrån & bakifrån, med ett vägvinnande steg från sidan, välbalanserad helhet, 
vacker päls, mkt välpresenterard
Ökl Exe ÖKK 2 CK, Bhkl 4 R-cert Äg. Susanna Norberg

Gep's Big Bear's Forest Hunter SE40452/2016 f. 20160531
6årig hane som ger ett ngt lågställt intryck, mkt vackert välformat huvud med fina detaljer, 
vacker hals, ngt eftergiven rygg, välvinklad fram, bra bröstdjup, ngt djup bröstkorg, goda vinklar 
fram, öppen knä & hasvinkel vilket medför korta bakbensrörelser, passane benstomme, fina 
tassar, mkt vacker päls.
Ökl Vg Äg. Hallstensson Anna Lena, Torsby

SE VCH Honey Hazelnut Grand Aiveko SE44961/2019 f. 20190326
3årig hane av den mindre modellen, vackert huvud med fina detaljer, korrekt bett, vacker hals, 
ngt eftergiven rygg, goda vinklar fram, ngt öppen vinkel bak, tillreckligt förbröst, bra bröstdjup, 
bra benstomme fina tassar, rör sig ngt trångt bak, okej fram & från sidan, bra päls,
Ökl Exe Äg. Westphal Ingela, Sandared

Knockando's Barolo Lion To Be SE57808/2018 f. 20181118
3årig makulin hane, vackert välformat huvud, fina ögon, välburna öron, ngt lösa läppar som 
kunde varit bättre piggmenterade, …. vacker hals, över & underlinje, tillreckligt förbröst, utm 
bröstdjup, goda vinklara fram & bak, rör sig ngt trångt bak, mkt samlat framifrån, bra 
benstomme, fina tassar, vacker päls,
Ökl Exe Äg. Svensson Anna, Eslöv

Leonskall's Royal Straight Flush SE28239/2015 f. 20150328
7årig hane, av den mindre modellen, som ger ett lågställt uttryck, vacker väl huvud med fina 
detaljer, korrekt bett, vacker hals över & underlinje, tillrekligt förbröst, okej bröstdjup, goda 
vinklar fram & bak, ngt veka mellanhänder, passande benstomme, rör sig utm från alla håll, bra 
päls, 
Ökl Exe                                                               Äg. Kutschick Sabine, 15537 Erkner, Tyskland

Tidatassarnas Qluriga Quickstep SE23679/2020 f. 20200311
2,5 årig maskulin hane av utm storlek, vackert välformat huvud men fina detaljer, bra hals, stark 
rygg, bra kors, tillrekligt förbröst, bra bröstdjup, goda vinklar fram & bak, bra benstomme, bra 
tassar, rör sig ngt trångt bak, mkt samlat fram, väl från sidan, vacker päls,
Ökl Exe ÖKK 1 CK, Bhkl 3 Cert  Äg. Hallstensson Anna Lena, Torsby



SE VCH Vanitza Dried Mango Reg.nrSE18415/2019 f. 20180909
Deltar ej

Ögonglimtens Hey Brother SE36533/2019 f. 20190502
3årig maskulin hane av bra storlek, bra huvud, fina ögon, bra öron, vacker hals, eftergiven rygg, 
bra underlinje, bra förbröst & bröstdjup, passande benstomme, goda vinklar frm, mkt öppen 
vinkel bak, fransysk benställning, mkt instabila bakbensrörelser, vacker päls,
Ökl Vg Äg. Törnqvist Anna, Norrköping

NO V-22 SE VCH
Ögonglimtens I Could Be The One SE36532/2019 f. 20190502, 
3årig hane, maskulin av utm model, utm könsprägel, välbalanserad helhet, utm över & underlinje,
utm förbröst & bröstdjup, utm vinklar fram & bak, rör sig mycket trångt bak, med ngt utåtvridna 
tassar fram.
Ökl Exe ÖKK 3 CK Äg. Skärström Patrick, Gävle

SE VCH Ögonglimtens No One But You SE59548/2014 f. 20141122
Snart 8 årig maskulin hane, mkt vackert välformat huvud med fina detaljer, bra hals & rygg, utm 
förbröst & bröstdjup & benstomme, goda vinklar fram, okej vinkel bak, kunde önska mer vinkel i
hasleden, rör sig bra fram & bakifrån men ngt tungt, vacker päls, välpresenterad
Ökl Exe ÖKK 4 CK Ägare Kjörsvik Björn, Grums

Championklass

FI UCH NORD JV-19 SE UCH
Gep's Big Bear's Snowy Snowbear SE14120/2019 f. 20181221
3årig maskulin hane av utm modell, mkt vackert välformat huvud, fint uttryck & fina detaljer, 
vacker hals över & underlinje, utm förbröst, bröstdjup & benstomme, goda vinklar fram & bak, 
rör sig utm från alla håll med ett kraftfullt & vägvinnande steg, mkt balanserad & tilltalande 
helhet.
Chkl Exe CHKK 1 CK, Bhkl 1 BIR Äg. Ekström Persson Gina, Östervåla

SE UCH Mohinhi's Sacco From A Suprise SE24967/2020 f. 20200415
3,5 årig maskulin hane av utm modell, vackert välformat huvud med fina detaljer, bra mask, utm 
över & underlinje, bra förbröst & bröstdjup, utm benstomme, goda vinklar fram & bak, rör mkt 
trångt bak, samlat fram medd vägvinnande steg från sidan, utm päls, tilltalande helhet,
Chkl Exe CHKK 2 CK, Bhkl 2 Äg. Gustafsson Maria, Tärnsjö

TIKAR
Juniorklass

Knockando's Chinon The Only Cru SE51088/2021 f. 20210617 
1årig feminin tik av utm, modell, vackert välformat huvud, vackra ögon, fina öron, korrekt bett, 
utm förbröst & bröstdjup, stark rygg, bra kors, goda vinklar fram & bak, rör sig ngt trångt bak, 
ngt instabilt fram, väl från sidan, päls i utveckling, välbalanserad, välvisad,
Jkl Exe JKK 2 CK Äg. Svensson Anna, Eslöv



La Dolce Luna's Golden Lady Gep's SE42059/2021 f. 20210517
15 mån, feminin tik, utm modell, tilltalande välbalanserad helhet, vackert välformat huvud, utm 
över & underlinje, utm förbröst & bröstdjup, utm benstomme & fina tassar, välvinklad & rör sig 
med kraft & styrka
Jkl Exe JKK 1 CK Äg. Persson Nicole, Östervåla

Quen Star Sagitta Star Odyssey Tatt SE59365/2021 f. 2021-03-31
Deltar ej

Skullsam's Diva SE65983/2021 f. 20211020
9 mån, feminin tik av den mindre modellen som ger ett lätt & luftigt intryck, välformat huvud 
som har en fin mask, bra hals, ngt eftergiven rygg, välvinklad fram, kunde önska bättre hasvinkel,
passande benstomme, rör sig mkt trångt bak & löst fram,
Jkl Vg JKK 3 Äg. Björck Mikaela, Östra Ryd

Unghundsklass

Leonskall's Your Drömbjörn SE65314/2020 f. 20201029
21 mån, feminin tik, vackert huvud, fint uttryck, fina ögon, välburna men ngt stora öron, vacker 
hals, ngt eftergiven rygg, bra kors, passande benstomme, ngt veka mellanhänder, framskjutet 
skulderparti, utm bröstdjup, goda vinklar fram & bak, rör sig ok bak, mkt löst fram, bra från 
sidan, Glad för sin svans,
Ukl Vg UKK 2 Ägare Hansson Ann-Katrin, Kil

Ögonglimtens A Sky Full Of Stars SE65788/2020 f. 20201102
19 mån tik, vackert välformat huvud, fina ögon, bra öron & nos, korrekt bett, bra hals, ngt 
eftergiven rygg, utm förbröst & bröstdjup, mkt välvinklad fram, öppen knä & hasvinkel, visas för
dagen i för ngt högt hull, rör sig trångt bak, utm fram, väl från sidan.
Ukl Exe UKK 1 Äg. Kjörsvik Björn, Grums

SE VCH Dragongårdens Penny Lane SE58532/2018 f. 20181109
3,5 årig tik, feminin, av fin modell, välformat huvud men fina detaljer, fint uttryck, bra hals, ngt 
eftergiven rygg, tillrekligt förbröst, utm bröstdjup, passande benstomme, goda vinklar fram & 
bak, ngt fransysk benställning, rör sig bra fram & bakifrån, utm från sidan, bra päls 
Ökl Exe Äg. Gustavsson Eva, Karlstad

RLD F RLD N SE VCH
Dragongårdens You Got What It Takes SE58167/2018 f. 20181110,
3årig tik av utm modell, mkt vackert välf huvud, vacker hals, ngt eftergiven rygg, utm förbröst & 
bröstdjup, välvinklad front, ngt öppen vinkel bak, rör sig ngt trångt bak, utm från sidan, bra päls
Ökl Exe Äg. Forsner Annelie, Riala

Duvasgårdens Återkommande Åska SE13118/2020 f. 20200120
2,5 årig feminin tik, bra ögon & öron, korrekt bett, tillreklig hals, stark rygg, ngt framskjuten 
skulderparti, utm bröstdjup, bra vinklar fram & bak, passande benstomme, ngt veka 
mellanhänder, rör sig parallellt bak, ngt lös fram & väl från sidan. Bra päls,
Ökl Exe CK Äg. Wåhlén Göran, Sundsbruk



36 Duvasgårdens Åtråvärda Åse SE13117/2020 f. 20200120
2,5 årig feminin tik, vackert huvud, fina detaljer, bra nos, korrekt bett, vacker stark hals, stark 
rygg, bra förbröst, utm bröstdjup, passande benstomme, goda vinklar fram & bak, rör sig väl från 
alla håll, bra päls, välpresenterad
Ökl Exe ÖKK 3 CK Äg. Källström Lena, Hedemora

Gep's Big Bear's Is This Love SE36091/2020 20200507
2 årig feminin tik, fint huvud, bra ögon & öron, korrekt bett, tillräcklig hals, ngt eftergiven rygg, 
passande benstomme, veka mellanhänder, framskjutet skulderparti, utm bröstdjup, goda vinklar 
fram o vinkel bak, rör sig parallellt bak, mkt lös fram, bra päls.
Ökl Vg Ägare Zetterlund Yvonne, Smedjebacken

Gep's Big Bear's Natural Mystic SE36092/2020 f. 20200507
2 årig, feminin tik av bra storlek, välformat guvud, fina ögon & öron, bra nos, korrekt bett, fint 
uttryck, tillreklig hals, ngt eftergiven rygg, passande benstomme, ngt fransysk benställning, 
framskjutet skulderparti, utm bröstdjup, rör sig utm bak men mkt löst fram, okej från sidan, bra 
päls.
Ökl Vg Ägare Svanström Annika, Smedjebacken

SE UCH Hello Kitty Zlota Elita SE52975/2018 f. 20180601
4 årig feminin tik av utm modell, mkt vackert huvud med fina detaljer & fint uttryck, bra hals, ngt
eftergiven rygg, utm förbröst & bröstdjup, passande bestomme, ngt veka mellanhänder, goda 
vinklar fram & bak, rör sig utmärkt från alla håll
Ökl Exe ÖKK 4 CK Ägare Andersson Maria-Helen, Kisa

Knockando's Bellet Lioness To Be SE57815/2018 f. 20181118
3 årig feminin tik av utm mpdell, välbalanseradtilltalande helhelt, vackert huvud med fina 
detaljer, korrekt bett, ngt lös läppkant som kunde varit mer pigmenterade, utm hals, över & 
underlinje, förbröst & benstomme, välvinklad, rör sig väl med kraft & utm drive, utm päls, 
välpresenterard
Ökl Exe ÖKK 1 CK, Btkl 2 Cert Ägare Lintonsson Ruth, Härryda

Mohinhi's Saphir In The Sunset SE24971/2020 f. 20200415
2 år utm femini tik, vackert huvud, fina detaljer fint uttryck, fin mask, tillreklig hals, 
eftergivenrygg, bra kors, passande benstomme, ngt veka mellanhänder, framsjutet skulderparti, 
goda vinklar fram, öppen  vinkel bak, rör sig parallellt bak, mkt lös fram, bra päls, 
välpresenterard
Ökl Vg Ägare Fogd Caroline, Enviken

Mohinhi's Tina The Timekeeper SE26996/2020 f. 20200419
2,5 årig feminin tik av utm modell, mkt vackert välformat huvud, fina ögon, välburna öron, bra 
nos, korrekt bett, fin mask, bra hals, över & underlinje, passande benstomme, bra förbröst, goda 
vinklar fram & bak, rör sig parallellt bak, samlat fram, utm från sidan, bra päls, välpresenterard
Ökl Exe ÖKK 2 CK, Btkl 3 R-Cert Ägare Gustafsson Maria, Tärnsjö



Skullsam's Oopsi Bellis SE32203/2020 f. 20200421
2,5 årig feminin tik, vackert välfromat huvud, fina ögon & öron, bra nos, korrekt bett, bra hals, 
över & underlinje, utm förbröst & bröstdjup, passande bestomme, goda vinklar fram & bak, rör 
sig parallellt bak, samlat fram, utm från sidan
Ökl Exe Ägare Mikaela Björk

Slåttvika's Spirit Of Luna SE62163/2020 f. 20200726
2 årig feminin tik, välformat huvud, välburna öron, fin mask, korrekt bett, uttrycket störs ngt av 
lite runda ögon, bra hals, eftergiven rygg, bra kors, tillrekligt förbröst, utm bröstdjup, välvinklad 
front, ngt öppen knä & hasvinkel, veka mellanhänder, rör sig parallellt bak, ngt slarvigt fram.
Ökl Exe Ägare Kindahl Jennifer, Göteborg

NO JV-17 Your Looks v Tregelaar NHSB3064652 f. 20161129
5 årig feminin tik av utm storlek, välformat huvud, fina ögon & öron, korrekt bett, bra hals, ngt 
mjuk rygg, välvinklad fram, ngt öppen vinkel bak, passande benstomme, ngt framsjutet 
skulderparti, rör sig parallellt bak, mkt lös fram, lite glad för sins svans, mkt välpresenterard
Ökl Exe Ägare Marius Andersen

Ögonglimtens True Legacy Of Avicii SE36537/2019 f.20190502
3 årig feminin tik av utm modell, vackert välformat huvud med fina detajer & uttryck, vacker 
hals, utm över & underlinje, utm förbröst, passande benstomme, mjuka mellanhänder, goda 
vinklar fram & bak, rör sig parallellt bak, utm framifrån & från sidan, lite lösa läppar som kunde 
varit bättre pigmenterade, vacker päls, välpresenterard 
Ökl Exe CK Ägare Olafsen Nordin Maritha, Grums

Ögonglimtens Who's That Girl SE13106/2018 f. 20171222
4,5 årig feminin tik, utm storlek, fint huvud, välburna öron, fina ögon, korrekt bett, kunde vara 
bättre pigmenterad läpplinje, bra hals, ngt eftergiven rygg, bra förbröst, utm bröstdjup, utm 
benstomme, goda vinklar fram & bak, mkt veka mellanhänder, rör sig mkt trångt bak, samlat 
fram, bra ifrån sidan.
Ökl Vg Äg. Edesgård Kajsa, Sunnemo

Championklass

NORD UCH
Duvasgårdens Xtravaganta Xyntia SE37242/2016 f. 20160609
6 årig feminin tik av utm modell, bra huvud, fint uttryck, fina detaljer, bra hals, över & 
underlinje, tillrekligt förbröst, utm bröstdjup, goda vinklar fram & bak, passande benstomme,
fina tassar, rör sig trångt bak, utm framifrån & sidan, välbalanserad & välpresenterard
Chkl Exe CHKK 3 CK Äg. Källström Lena, Hedemora

SE UCH Duvasgårdens Yrvädret Yrsla SE27166/2018 f. 20180327 
4 årig championtik av utm modell, vackert välskuret huvud, vacker hals, ngt eftergiven rygg, 
tillreklig förbröst, utm bröstdjup, utm benstomme, antydan till fransysk benställning, rör sig ngt 
trångt bak, utm framifrån & från sidan, bra päls, välpresenterard
Chkl Exe CHKK 4 CK                         Äg. Färjegård Jenny, Brandts Märta, Vikmanshyttan



SE UCH Gep's Big Bear's Mackenzie Eskimo SE43666/2017 f. 20170704
Deltar ej

DK UCH NO UCH SE UCH
La Dolce Luna's Legacyselfieforme SE25471/2016 f. 20160325
6 årig tik feminin tik av utm modell, vakert välformat huvud, fina detaljer & uttryck, utm över & 
underlinje, utm förbröst, goda vinklar fram & bak, rör sig parallellt bak, samlat fram med god 
steglängd, och kraftfullt från sidan,
Chkl Exe CHKK 2 CK, Btkl 4 Äg. von Holten Elise, Smålandsstenar

C.I.B. FI UCH NORD UCH NORD V-18 NORDIC CH
La Dolce Luna's Legacysoulmateforme SE25469/2016 f. 20160325
Deltar ej
                                       
La Dolce Luna's Perfect Soul For Me SE43277/2019 f. 20190616
3 årig feminin tik av utm modell, mkt vackert välformat huvud med fina detaljer, fin mask, 
vackert uttryck, utm över & underlinje, förbröst & bröstdjup, goda vinklar fram & bak, utm 
benstomme, fina tassar, rör sig utm från alla håll med ett vägvinnande kraftfulla steg                     
Chkl Exe CHKK 1 CK, Btkl 1 BIM                       Äg. von Holten Mathilde, Smålandsstenar

NORD V-19 SE UCH
La Dolce Luna's Unity Beloved For M SE40028/2018 f. 20180524
4 årig feminin tik, av utm modell, ,vackert huvud med fina detaljer, fin mask & uttryck, bra hals, 
över & underlinje som är utm, utm förbröst, passande benstomme & fina tassarm välvinklad fram
& bak, rör sig ngt slarvigt både fram & bakifrån men utm från sidan, tilltalande helhet.
Chkl Exe CK                                                            Äg. von Holten Mathilde, Smålandsstenar

Veteranklass

Knockando's Xo de Luze Fine SE57841/2013 f. 20131025
Snart 9 årig veteran tik av utm modell, vackert välformat huvud med fina detaljer, vackert 
uttryck, bra hals, överlinje & underlinje, tillrekligt förbröst, utm bröstdjup, goda vinklar fram & 
bak, utm benstomme & fina tassar, rör sig utm frånalla håll med kraft & styrka,
Grattis till en välbevarad veteran.
Bästa Veteran!
Vetkl Exe VKK 1 CK, Bästa Veteran Äg. Lindblom Susanne, Söderköping

SE VCH Ögonglimtens Streets Of Philadelphi SE42893/2013 f. 20130625
Deltar ej

 



UPPFÖDARKLASS

Mix Margareta, Brandts Märta, Kennel Duvasgårdens, Dala-Husby
tävlar med: 35 36 48 49
En grupp bestående av 3 kombinationer, samtliga har fina huvuden, några skiljer ut sig med 
runda ögon, genomgående jämn storlek & bra benstommar, samtliga rör sig med ett vägvinnande 
steg. Grattis till en fin grupp.
Uppkl. 4 HP

Ekström Persson Gina, Östervåla, Kennel Gep's Big Bear's
Deltar ej.

Lintonsson Ruth, Härryda, Kennel Knockando's
tävlar med: 18 27 40 55
En grupp bestående av 3 kombinationer, genomgående vackra huvuden med fina uttryck, hela 
gruppen har goda benstommar, vägvinnande rörelser, uttrycken kan störas av lite dåligt 
pigmenterade munnar. Grattis till en fin grupp.
Uppkl. 2HP

Olafsen Nordin Maritha, Grums, Kennel Ögonglimtens
tävlar med 10 23 24 46 
3 kombinationer, en grupp med genomgående vackra huvuden, fina uttryck, utm benstommar, 
kraftfulla hundar av utm storlek, en individ skiljer sig med tanke på dåligt pigmenterad läpp.
Grattis till en fin grupp.
Uppkl. 3 HP

von Holten Elise, von Holten Mathilde, Kennel La Dolce Luna's
tävlar med 28 51 53 54
4 kombinationer. Genomgående vackra huvuden med fina uttryck, genomgående utm 
benstommar, samtliga individer är välbalanserade & har ett vägvinnande steg.
Grattis till en fin grupp.
Uppkl. 1 HP


