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Valpklass

Guldlejonets Dream Of Surprise Reg.Nr SE65005372021 f. 2021-09-17
Deltar ej

Hanar

Birkabazze's Ik Hou Van Marley Reg.Nr SE38852/2021 f. 2021-05-07
Utm storlek & typ samt proprtion håller ihop  mkt väl i rörelse lite trång kommande & gående huvud med 
tydlig.. bra djup korrekt bett Mkt välvinklad utm benstomme & tassar Välkroppad för åldern stark kors 
Välburen svans mkt stark hals & överlinje
Junkl Exc JKK 1 CK Bhkl 3 Äg. Johansson Cecilia

SE Vch Honey Hazelnut Grand Aiveko Reg.Nr SE44961/2019 f. 2019-03-26
Deltar ej

Lejonvinden's Lust Of Highlight Reg.Nr SE40980/2020 f. 2020-06-09
Mkt bra storlek huvvud m korrekkta propotioner korrekt bett välplacerade öron utm hals & överlinje utm
front m bra bröstdjup & fin välvning av renben stark rygg & bra kors bär sig mkt väl från alla håll korrekt 
pälsstruktur tendens till att vara lite låg på benen utm temperament Välpresenterad
Ökl Exc ÖKK 1 CK Bhkl 1 Cert CACIB BIR Äg. Wildering Victoria

Specially For Lemmy The Red Brown A Reg.Nr LOSH1294024 f.2019-07-10
Mkt bra storlek utm propotioner lite mjuk i ryggen i rörelse mkt bra front och förbröst lite tom mellan 
frambenen armbågar får ej stöd i rörselse vilket blir marktrång mkt bra kors Välvinklat bakställ passande 
benstomme & tassar uttryck störs av ngt orolig blick underkäken kunde vara bredare & ge mer plats åt 
hörntänderna behöver mer självförtroende
Ökl Vg ÖKK 2 Äg. Vanhouette Henk

SE VCH Vanitza Dried Mango Reg.nr SE18415/2019 f. 2018-09-09
Deltar ej

EE CH FI UCH NO UCH
Lazylion's Dear MR Sexbomb Reg.Nr FI18873/18 f. 2018-02-09 
Utm typ mkt bra storlek & proportioner kraftfullt maskulint huvud korrekt bett mkt välvinklad front lite 
mjuka handleder Mkt välkroppad och välutfyllt mellan frambenen stark kors & bakställ tillräcklig hals 
mkt bra överlinje ger ett lågt intryck utm päl rör sig väl från sidan lite bundet bak 
Chkl Exc CHKK 1 CK Bhkl 2 R-cert R-CACIB      Äg. Johan & Moa & Susanne Mannerström

Tikar

Knockando's Chinon The Only Cru Reg.Nr SE51088/2021 f. 2021-06-17
Utm typ & helhet Vacker siluett stående & gående huvud m bra proportioner mkt feminit utm front & 
bakställ Välkroppad däremellan stark rygg & överlinje Utm benstomme & tassar Mkt bra pälsstruktur 
kunde ha lite mer bredd i underkäke vilket skulle ge bättre plats för hörntänderna Rör sig parallellt 
kommande & gående Bästa Junior 
Junkl Exc JKK 1 CK Btkl 3 Äg. Svensson Anna 



SE VCH Dragongårdens Penny Lane Reg.Nr SE58532/2018 f. 2018-11-09
Utm typ & proportioner Vällagd skuldra & överarm kunde vara mer utvecklad i bröstkorg nedre del vilket 
skulle ge mer stabilitet stark ländparti & kors Välvinklat bakställ mkt bra hals & överlinje Passande 
benstomme & tassar bra temperament korrekt pälsstruktur
Ökl Exc ÖKK 2 CK Btkl 4 Äg. Gustavsson Eva

Gep's Big Bear's To Love From Macce Reg.Nr SE35862/2020 f. 2020-05-15
Utm typ & helhet rör sig ngt marktrångt men lätt från sidan mkt bra skuldra överarm & bröstkorg Väl 
välvd  tillräckligt välvinklad knä & has passande benstomme & tassar rör sig mkt mark.... bak balanserat 
från sidan lätta effektiva sidorörelser mkt bra pälsstruktur stark hals & överlinje
Ökl Exc ÖKK 4 Äg. Hall Mats

Guldlejonets Only One Boss Reg.Nr SE12954/2019 f. 2018-12-05
Deltar ej

Just Because I'm A Member Of The Le Reg.Nr SE18908/2020 f. 2019-11-19
Feminit huvud korrekt bett stark hals & överlinje tyvärr ngt outvecklad I nedre del av bröstkorg vilket ger
tighta armbågar & utåtvridna framtasar mkt bra längd & bredd på kors blir mkt marktång kommande & 
gående Utåttåad i bakställ vilket påverkar rörelserna  pris pga front bröstkorg & rörelser
Ökl Vg Äg. Oscarsson Susanne

Knockando's Beoune Lioness To Be Reg.Nr SE57814/2018 f. 2018-11-18
utm typ & helhet  Vacker hals & överlinje utm huvud utm skuldra överarm m gott förbröst Välkroppad 
men i lite högt hull starkt ländparti starka käkar lite oregelbunden incisiv rad utm pälsstruktur rör sig 
mkt väl från alla håll
Ökl Exc ÖKK 1 CK Btkl 1 Cert CACIB BIM Äg. Lintonsson Ruth

Lejonhjärta Ezzeyaba Reg.Nr SE35316/2019 f. 2019-05-05
Utm typ korrekt propotion mellan benhöjd & mankhöjd stark hals & överlinje Står & går väl i sina ben 
utm bett vällagd skuldra & överarm m mkt bra djup & tillräcklig bredd i bröstkorgen mkt längd & bredd i 
kors men ngt avfallande fina muskler rör sig mkt bra runtom
Ökl Exc ÖKK 3 CK Äg. Lerjéus Annette

Vargbiten's Ofelia Reg.Nr SE15797/2016 f. 2016-01-21
tik som ger ett ngt lågställt intryck lite mjuk i ryggen i rörelse lite upprätt frontvinkling &  mjuka 
handleder kunde vara mer utfylld mellan frambenen stark has & bakställ utm benstomme utm pälskvalite
utm päls rör sig trångt fram & löst lätt från sidan låg ….  sidan därav pris
Ökl Vg Äg. Olsson Mikael

C.I.B. FR CH NL CH
Skjaergaardens Jubilee Here I Am Reg.Nr NO34121/19 f. 2019-01-20
Utm typ & helhet utm skuldra & överarm m gott förbröst mkt välkroppad & välutfyllt mellan frambenen 
stark välvinklad framställ utm benstomme oh tassar  mkt bra pälsstruktur mkt vacker siluet stående kute 
mjuk i rygg i rörelse balaserat & lätt från sidan korrekt bett 
Chkl Exc CHKK 1 CK Btkl 2 R-Cert R-CACIB Äg. 

Con-Cordelias Now And Forever Reg.Nr SE40718/2013 f.2013-06-20
9 årig dam som rör sig  som ungdomarna Välvinklad fram & bak  Välkroppad välytfylld mellan frambenen 
mkt bra muskulatur kunde ha ngt längre näsa Starka käkar  tandintyg finns håller sin överlinje  väl i 
rörelse vilket tyder på bra muskulatur Bästa Veteran!
Vetkl Exc Vetkk 1 CK Äg. Olsson Mikael


