Västerås 2013-04-27

Domare: Torbjörn Skaar 27 anm.

Valpar
Hanar
Namupalan Bling Smack Chap
SE61644/2012
f. 121022
Välbalanserad helhet, mycket bra huvud & uttryck, vacker hals & rygglinje. ??? kropp och benstomme för
åldern. Välvinklad fram & bak, stabil, fina tassar. Rör sig väl, väl presenterad i god kondition, lovande valp.
Bästa valp.
Valpkl 1 Hp
Äg. Jessica Junehall Lindberg
Juniorklass
Hanar
Sandiana's Perfect Day
SE26231/2012
f. 120317
Mycket bra helhet, mkt bra huvud & uttryck. Väl burna öron, bra hals, bra kroppsvolym, väl vinkl. fram & bak,
rör sig med bra steg, väl presenterad. Behöver mycket tid på sig.
Junkl kv Exc Junkl kk 1
Äg. Ingela Westphal
Skjaergaardens Profumo Di Chanti
SE40932/2012
f. 120201
Mycket bra huvud & uttryck. Väl burna öron, mörka ögon, bra hals. Bra kroppsvolym men saknar förbröst.
Välvinkl. fram & bak, rör sig ostabilt mycket trång fram & bak. Behöver mycket tid, för dagen ej i bästa
kondition.
Junkl kv Good
Äg. Kirti Zackrisson Eklund
Öppenklass
Hanar
Boyzone's Catch Me If You Can
SE45601/2010
f. 100701
Välbalanserad helhet mkt bra huvud & uttryck. Väl burna öron, bra hals, välvinklad fram & bak, mkt bra kropp,
mkt bra tassar, rör sig väl, välpresenterad.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 4 Cert
Äg. Kerstin Frönestedt
Gep's Big Bear's Understanding
S53275/2007
f. 070630
Bra huvud & uttryck. Mörka ögon, välburna öron. Smal i fronten, saknar förbröst, bra kroppsvolym, avfallande
kors med svag hasvinkel, rör sig med korta steg, saknar kraft & kondition. Mycket välvisad.
Ökl kv Good
Äg. Anne-Marie Petersson
Grindvaktens Summertime Rock Amk
SE29968/2011
f. 110327
Bra huvud & uttryck. Väl burna öron, lagom hals, ngt flat i bröstkorg, saknar förbröst. Avfallande kors sam stå
underställd. Rör sig med korta steg. För dagen ej tillfreds och ej heller i bästa kondition. Trevligt temperament.
Ökl kv Good
Äg. Irene Engström Snabb
Mohinhi's Mohrritz Is My Melody
SE16866/2011
f. 110129
Mkt bra huvud & uttryck. Mörka ögon, en aning lågt ansatta öron, bra hals, välvinklad fram & bak, bra kropp
och benstomme till sin storlek. Kunde va ngt stabilare i rörelse. Välpresenterad.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck R-cert
Äg. Maria Gustafsson
Championklass
Hanar
SEUCH Fablernas Michelin Gubben
SE38814/2010
f. 100409
Maskulin hane, med mycket bra huvud & uttryck. Välformade ögon, aningen kort hals, väl vinkl. fram & bak,
mkt bra kropp, rör sig med bra steg, bra tassar, välvisad.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2
Äg. Elisabeth Joelsson
C.I.B NORDUCH SE V-11 SE V-12 Gep's Big Bear's Peace
S53274/2007
f. 070630
Välbalanserad helhet, mkt bra och mask uttryck, välform. ögon, välburna öron, mkt bra hals & rygglinje,
välvinkl. fram & bak. Utm kropp & bens till sin. Rör sig väl, visas i god kondition & päls. Välpresenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 BIR
Äg. Gina Persson Ekström
SEUCH Gep's Big Bear's White Wolf
S37255/2009
f. 090417
Välbal helhet med mkt bra huvud & uttryck. Välvinkl fram & bak, mkt bra kropp. Rör sig m bra steg,
välpresenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 3
Äg. Gina Persson Ekström

Juniorklass
Tikar
Grytetorp Stand By Me
SE43193/2012
f. 120605
Välbalanserad helhet, m fem huvud & uttryck. Välform. ögon, välplac. öron, bra hals, mkt bra kropp till sin
ålder. Välvinkl fram & bak, kunde ha lite mer stabilitet i rörelse, bra päls, välpresenterad.
Junkl kv Exc Junkl kk 3
Äg. Linda Rydgren
Hagelstormen's Champange Shower
SE29719/2012
f. 120321
Skulle önska ngt kraftfullare huvud & nosparti för att harmonisera helheten. Välf ögon, välburna öron, bra
vinklar fram & bak, bra kroppsvolym, för dagen ngt bakhög, kunde ha stram ryggl. för sig trångt, välvisad.
Junkl kv Very Good Junkl kk 4
Äg. Mirella Hagelberg
Namupalan You Go J J Girl
SE26518/2012
f. 120217
Välbalanserad helhet, mkt vackert fem. huvud & uttryck, välformade mörka ögon, vacker hals & rygglinje,
välvinklad fram & bak, utm kropp och benstomme till sin ålder och strl. bra pälskvalité, rör sig väl.
Välpresenterad i god kondition.
Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Btkl 3 R-cert
Äg. Jessica Junehall Lindberg
Sandiana's The Center Of The Heart
SE26237/2012
f. 120317
Välbalanserad helhet med bra huvud & uttryck, mörka välformade ögon, välburna öron, mkt bra hals &
rygglinje. Bra kroppsvolym, behöver mer förbröst. Välvinkl fram & bak, rör sig med bra steg men behöver
stabilare fram, bra pälsstruktur, välvisad.
Junkl kv Exc Junkl kk 2 Ck
Äg. Christina Utbult
Unghundsklass
Tikar
Hagelstormen's Perfect Bolli Stolli
SE57243/2011
f. 110913
Mkt bra huvud & uttryck. Mörka välformade ögon bra välburna öron, bra hals, välvinklad fram, mkt bra kropp
och förbröst, avfallande kors, står ngt underställd korset påverkar bakbensrörelser, saknar påskjut, välvisad,
välpresenterad.
Ukl kv Very Good Ukl kk 3
Äg. Mirella Hagelberg
Leonskall's Numera Drömbjörn
SE51209/2011
f. 110718
Mkt bra feminint huvud & uttryck. Väl burna öron, bra hals välvinklad fram & bak. Utm kropp & benstomme,
önskar henne i stramar kondition, faller i front i rörelse, tappar i siluett. Välvisad.
Ukl kv Very Good Ukl kk 2
Äg. Ann-Katrin Hansson
NO JV-12 Mohinhi's Nemie Of Northern Night SE55234/2011
f. 110917
Mkt bra huvud & uttryck, med välburna öron, bra hals, välvinkl fram & bak, utm kropp & benstomme till sin
storlek. Kunde va en aning mera bredd över höfterna. Rör sig väl. Välpresenterad.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck
Äg. Maria Gustafsson
Öppenklass
Tikar
Boyzone's Runaway Bride
SE45607/2010
f. 100701
Vackert huvud & uttryck, väl burna öron, bra hals, bra kropp, ngt tunn benstomme, kunde vara i stramare
kondition och ha bättre självförtroende, kunde ha mer kraft i steg, rör sig med små steg, ngt i mellanpäls.
Ökl kv Good
Äg. Anne-Marie Petersson
Duvasgårdens Sweet Soya
SE26601/2010
f. 100303
Välbalanserad med mkt bra huvud & uttryck. Väl burna öron, bra hals, bra vinkl. fram & bak, mkt bra kropp, rör
sig väl, välpresenterad.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck
Äg. Adela Mickelsson
Sjöwildas Missy Eliot
S68288/2007
f. 071029
Välbalanserad helhet, vackert feminint huvud & uttryck, mörka ögon, väl burna öron, mkt bra hals, utm. kropp,
välvink fram & bak, rör sig väl med bra svans, välpresenterad. Champion idag.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Cert
Äg. Helen Andersson

DKUCH LVCH Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
f. 090308
Mkt bra h & uttr, mörk ög, välburna öron, mkt bra hals & rygglinje, bra kropp, bra vinkl. fram & bak, ngt
starkare hasvinkel och i rörelse, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg. Jennie Trouin
Championklass
Tikar
SEUCH Leodal's Belize
SE61448/2010
f. 100929
Välbalans helhet, mkt bra huvud & uttryck, välformade ögon, bra färg, välburna öron. Vacker hals & rygglinje.
Välvink fram & bak, rör sig med bra steg och balans, välvisad.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 BIM
Äg. Angelica Klavbäck
Veteranklass
Tikar
SEUCH Bölelejonet Athena-Pondurosa
S50552/2004
f. 040704
Nioårig veteran med bra huvud & uttryck, välform. ögon, välburna öron, bra hals, välvinkl. fram & bak, utmärkt
kropp, rör sig väl, för dagen ej i bästa päls, välpresenterad.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 2
Äg. Malin Östlund
C.I.B DK V-12 FIUCH FI V-09 LVCH NORDUCH NORD V-09 NORD V-12 NORD VV-12 SE V-12
Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
f. 040802
Välbalans. helhet, mkt bra huvud & uttryck. Väl burna öron, bra hals, bra vinkl. fram & bak. Utm. kropp, rör sig
väl, välpresenterad. BIR veteran.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 4
Äg. Catrin Eriksson, Monica Sjöberg

