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Tikar

Bölelejonet In Feeling Precious Reg.Nr SE71192/2021 f. 20211126
Utm typ & helhet mkt välvinklad fram & bak, vacker hals + överlinje utm förbröst & kropp 
passande benstomme utm tassar
Rör sig effektivt från sidan särskilt lovande valp. Bästa Valp
 Valpkl 1, HP Äg. Hägg Jennifer, Knutby

Dragongårdens She Loves You Reg.Nr SE67620/2021 f. 20211011
Kraftdull fröken som blir lite bakhög både gående & stående.
Kraftfullt huvud med korrekt bett bra skuldra + överarm lite knapp bak utm benstomme 
typisk babypäls Härligt glatt temperament.
Valpklass 2 Äg. Larsson Owe, Uppsala

Hanar

Bölelejonet Destin As In Frozen Reg.Nr SE14822/2021 f. 20210104
Kratfull maskulin juniorhane med mkt bra propotioner, mkt välvinklad med gott förbröst 
välkroppad mkt goda vinklar bak men aningen lös + vek i hasorna bra propotioner mellan 
skalle + näsa korrekt bett päls under utveckling men av bra struktur Kunde ha varit lite 
stramare idag bra temperament.
Jkl Exc Jkk 1 Äg. Magnusson Mona, Hedemora

Lejonvinden's Leo Of Highlight Reg.Nr SE40981/2020 f. 20200609
Kraftfull hane mkt bra propotioner mellan skalle + näsa lite stirriga + ljusa ögon kunde ha mer
bredd i underkäken vilket hade gett mer plats för horntänderna, lite trang i sin benställning 
pga en lite flat nedre del av bröstkorgen vilket gör honom utåtåad vilket påverkar rörelserna 
brett fint kors mkt bra benstomme ngt flata tassar mkt trevligt temp 
Ukl Vg Ukk 1 Äg. Elehorn Linda, Sandviken

Dragongårdens Flyin ´high Reg.Nr SE58165/2018 f. 20181110
Utm typ & helhet ngt ljusa stirriga ögon lite små invessiver i under... intyg finns bra hals + 
överlinje goda vinkla fram & bak kniper lite med knana bak i stående & gående blir mkt trång 
bak & slår ihop mjuk & utåtåad fram kune ha lite mer självförtroende grund bröstkorg & fattig 
mellan frambenen
Ökl Vg Äg. Lager Annika, Åkersberga

Duvasgårdens Zam-Zam Reg.Nr SE34453/2019 f. 20190510
Utm typ & helhet, ser likadan ut i stående + gåenden håller ihop bra kommande + gående 
välkroppad gott förbröst Mkt god bakbens vinklar utm benstomme korrekt kors + svansutm 
pigmen kunde ha lite mer bredd i underkäken mild blick utm pälsstruktur
Ökl Exc Ökk 1 CK, Bhkl 1 Cert, CACIB, BIM Äg. Isberg Cornelia, Tobo

SE VCH Gep's Big Bear's Hot As Hell Reg.Nr SE40634/2018 f. 20180620
Utm typ + propotion balans vinklar fram + bak tillräckligt förbröst kunde vara lite mer 
utvecklad i bröstkorgens nedre del utåtaad både fram & bak Starkt brett kors lite stolt över sin
svans men ok bra steglängd från sidan bär sig ända lätt från sidan 
Ökl Exc, ÖKK 4 CK Äg. Kävleskog Monica, Harbo



Lejonvinden's Kosta Klöver Reg.Nr SE54871/2019 f. 20190927
Stor kraftull hane där siluetten störs av en väl hög svans som bärs nästan som en kringla. 
Balanserad vinklad fram+bak tillräcklig förbröst tillräcklig välvning i bröstkorgen ngt utåttåad
fram & bak kraftfullt maskulint huvud med lite orolig blick korrekt bett blir trång kommand+ 
gående  & blir lite kort ...
Ökl Vg Äg. Holm Ing-Marie, Jädraås

Mohinhi's Santos In The Shadow Reg.Nr SE24968/2020 f. 20200415
Utm typ + helhet tappar ryggen ngt i rörelse men har lätta effektiva steg lite trång kommande 
& gående Välkroppad + gott förbröst kraftig benstomme utm tassar korrkt bett mkt glatt & 
trevligt temperament
Ökl Exc ÖKK 3 CK, Bhkl 4 Äg. Gustafsson Maria, Tärnsjö

Ögonglimtens I Could Be The One Reg.Nr SE36532/2019 f. xxxxxx
Utm typ + helhet. Rör sig med mkt lätt & effektivt från sidan trots sin storlek + kraftfullhet. 
Välvinkla fram & bak gott förbröst, mkt välkroppad bra bredd i kroppen+ längd lite utåtåad 
när han står korrekt pälsstruktur mörka trygga ögon
Ökl Exc ÖKK 2 CK, Bhkl 3 R-cert R-CACIB Äg. Skärström Patrick, Gävle

SE UCH SE VCH Gep's Big Bear's Blackfeet Reg.Nr f. 20160312
Utm typ & helhet samma shiluett stående på gående härligt uttryck mkt bra front+ förbröst 
kraftig benstomme + tassar välviklat bakställ med fin bredd i lår & inderben utm pälsstruktur 
lite glad svans lite marktrång kommande & gående
Chkl Exc CHKK 1 CK, Bhkl 2 Äg. Xxxx Xxxx

Tikar

Bölelejonet Brisa As In Frozen Reg.Nr SE14828/2021 f. 20210104
Vacker helhet som bibehålles från stående till gående välvinklad front + gott förbröst väl välvd 
bröstkorg utm huvud + uttryck korrekt bett utm ögon passande benstomme + tassar rör sig 
mkt väl från alla håll Härlig ren & välvårdad päls av utm kvalite 
Jkl Exc JKK 1 CK Äg. Östlund Malin, Sandviken

Duvasgårdens Zeras Zegra Reg.Nr SE34460/2019 f. 20190510
Utm typ + helhet huvud med mkt bra propotioner mild blick, utm pigment utm förbröst väl 
välvd bröstkorg härlig brett kors  utm knä + hasvinkel utm benstomme + tassar korrekt bett, 
ren välskött korrekt päls 
Ökl Exc ÖKK 1 CK, Btkl 3 Cert Äg. Eriksson Rolf, Nås

Duvasgårdens Återkommande Åska Reg.Nr SE13118/2020 f. 20200120
Tik av mkt bra storlek passande benstomme + tassar lite knapp v fram & outfyll mellan 
framben blir lite bakhög i rörelse pga avfallande kors vilket oxa ger lite korta bakbenssteg mild
blick, lite små insessiver varav 1 skadad utm pälsstruktur, tenderar till att gå                                   
över sig bak är marktrång fram men har ändå ett lätt steg från sidan Välpresenterad
Ökl Vg Äg. Wåhlén Göran, Sundsbruk

Duvasgårdens Åtråvärda Åse Reg.Nr SE13117/2020f. 20200120
Utm typ + helhet välskuret huvud med bra propotioner vacker hals + överlinje passande 
benstomme + tassar Brett välmusklar bakställ utm pälsstruktur. Rör sig mkt lätt & effektivt 
från sidan Rent kommande + gående
Ökl Exc Ökk 2 CK, Btkl 4 R-cert Äg. Källström Lena, Dala-Husby



Gep's Big Bear's Kaya Reg.Nr SE35861/2020 f. xxxxxx
Fin siluett stående men blir tyvärr mkt trång i rörelse där frambenen går över varann & 
marktrångt bak Detta beror på att bröstkorgen ej har djup eller utfyllnad mellan frambenen 
kraftig, välmusklat bakställ, utm bett med rak insessiv rad tappar i ryggen i rörelse även om 
det är balaserat
Ökl Vg Äg. Hemming Pia, Tärnsjö

Gep's Big Bear's Pocahontas Reg.Nr SE4029/2019 f.  20190531
Utm typ, storlek + propotion står & går bra på sina ben men lika glad över svansen utm uttryck
korrekt bett välkroppad med gott förbröst bra utfyllnad mellan frambenen härlig starkt 
ländparti, mkt bra … välvinklad bakställ utm benstomme + tassar
Ökl  Exc Ökk 4 CK Äg. Askström Robert, Morgongåva

Mohinhi's Sakura In The Spirit Reg.Nr SE24970/2020 f. 20200415
Utm typ + helhet Bra propotioner i huvudet korrekt placerade öron, utm front + förbröst rätt 
sturktur på pälsen kraftfull brett kors med bra svansansattning lite mjuk i ryggen i rörelse 
men har utmärkt steglängd kunde vara lite stramare i konditionen
Ökl Exc Ökk 3 CK Äg. Gustafsson Maria, Tärnsjö

Mohinhi's Saphir In The Sunset Reg.Nr SE24971/2020 f. 20200415
Utm typ + helhet Rör sig mkt lätt från alla håll med mkt bra steglängd lite marktrångt fin hals- 
överlinje som behålls i rörelse Tyvärr ngt outvecklad i nedre av bröstkorgen kunde vara lite 
mer utfylld i mellan frambenen vilket hade gett mer stabilitet i framben rörelserna ej i bästa 
päls men fin stuktur Välpresenterad
Ökl Vg Äg. Fogd Caroline, Enviken

Duvasgårdens Vilja Vinni Reg.Nr SE26277/2015 f. 20150328
Välgående dam av utm typ, mkt bra huvud + uttryck utm front + förbröst utm 
bröstkorgsvälvning starkt ländparti utm vinklar bak står & går bra i alla sina delar mkt bra 
pälstruktur korrekt bett
Chkl Exc Chkk 1 CK, Btkl 1 CACIB BIR Äg. Eriksson Rolf, Nås

Duvasgårdens Xtravaganta Xyntia Reg.Nr SE37242/2016 f. 20160609
Korrekt huvud + uttryck korrekt bett ngt små insessiver utm front + förbröst väl välvd 
bröstkorg mkt bra bakbensvinklar. Bär sig väl med fin hals + överlinje lite trång kommande & 
gående väl värdig sin titel
Chkl Exc Chkk 2 CK, Btkl 2 R-CACIB Äg. Källström Lena, Dala-Husby

Lilla Äventyrets Olympia Reg.Nr SE30478/2014 f. 20140326
Välgående veteran tik med lätta aktiva vägvinnande steg lite marktrång men … kommande + 
gående välvinklad front väl välvd bröstkorg passande benstomme + tassar bra propotioner i 
huvudet pälstrukturen är korrekt. I fin kondition. Bästa veteran
Vetkl Exc Vetkk 1 CK Äg. Hemming Pia, Tärnsjö

Uppfödarklass

Mix Margareta, Kennel Duvasgårdens, Dala-Husby tävlar med: 1264, 1275, 1280, 1281
Imponerande grupp 4 kombi väl konstruerade med mkt bra vinklar rejäla bröstkorgar typiska 
huvuden med bra könsprägel pälsar av korrekt struktur men mest av att .. lätta.. aktiva 
korrekta rörelser  Ett HP av en domare som är en lätt avundsjuk uppfödarkollega.
Uppfödarklass 1 HP Uppfödare: Mix Margareta


